
Dziękujemy za zakup produktów Intellinet Network Solutons™. 
 
 Intellinet Network Solutions™ to stale aktualizowana, pełna linia aktywnych 
komponentów sieciowych, o najwyŜszym poziomie technologicznym, uznana w wielu krajach ze 
względu na swą niezawodność, objęta wieczystą gwarancją producenta. Starając się spełniać 
zróŜnicowane potrzeby naszych klientów, umieściliśmy w ofercie produkty, począwszy od prostych 
kart i przełączników 10/100 Mb/s, aŜ do zarządzalnych przełączników gigabitowych oraz 
sieciowych rozwiązań bezprzewodowych 108Mb/s. 

 
Intellinet Network Solutions™ - OŜywiamy komputery! 

 
 Zapraszamy więc  do dalszych zakupów !!! 
 
 
 
Wprowadzenie 
 

Karta PCMCIA Wireless Intellinet Network Solutions™ jest wysoko wydajnym 
urządzeniem, oferującym transmisję bezprzewodową w standardzie 802.11b/g,  przeznaczonym do 
pracy w małych i średnich grupach roboczych.  

Pracuje na dystansie do 100m wewnątrz budynków oraz do 150 m na zewnątrz, w oparciu 
o antenę o zysku 2 dBi (wbudowana). 
 
 
Ogólna charakterystyka 
 
 

 współpracuje z urządzeniami w standardach 802.11b, b+, g, g+ 
 proste rozwiązanie Access Point Client  
 Gwarancja „Lifetime Warranty” 

 
 
Specyfikacja techniczna 
 
 

 standardy: IEEE 802.11g 
 tryby pracy: Access Point Client 
 szybkość transmisji: do 54 Mb/s  
 sygnalizacja: diodowa:  LNK (połączenie) 

Tx/Rx (transmisja/odbiór) 
 moc wyjściowa transmisji: 14-16 dBm 
 złącze magistrali danych: PCMCIA typu Cardbus 32-bity 
 temperatura pracy: 0 - 60°C 
 wilgotność: 10 –  90% (bez kondensacji) 
 emisja: certyfikaty FCC Class A & CE  

 
 
 

Zawartość opakowania 
 
 

 Karta PCMCIA  Wireless   1szt 
 Instrukcja uŜytkownika    1szt. 
 Płyta CD ze sterownikami i oprogramowaniem  1 szt. 

 
 
Instalacja 
 

1. Uruchom aplikację „Setup.exe”, znajdującą się na płytce CD-ROM (w komplecie). 
Program zainstaluje aplikację do zarządzania kartą oraz przekopiuje sterowniki do katalogu 
systemowego. 

 
2. Przy wyłączonym komputerze, zamontuj kartę w złączu PCMCIA. 

 
3. Uruchom komputer i zainstaluj kartę, wskazując automatyczny tryb wyszukiwania  

sterowników przez system Windows. 
 

4. Jeśli jest to system Windows XP, będziesz mógł skorzystać z wbudowanego modułu do 
obsługi sieci wireless lub teŜ wybrać obsługę interfejsu karty, poprzez program producenta 
chipsetu Ralink(domyślnie w innych systemach). 

 
5. Warunkiem poprawnej konfiguracji sieci bezprzewodowej jest zdefiniowanie następujących 

wartości: 
a) tryb pracy:  
 
Infrastructure –  wyłącznie w sytuacji, kiedy karta wireless łączy się z innymi 

klientami za pomocą punktu dostępowego Access Point 
 
Ad-hoc –  wyłącznie w sytuacji, kiedy karta wireless łączy się z innymi 

klientami bez udziału punktu dostępowego Access Point 
 
b) SSID –  unikalny identyfikator sieci bezprzewodowej, składający się z liter 

i/lub cyfr. Musi być on jednakowy dla wszystkich urządzeń sieci 
bezprzewodowej.   
Proszę zwrócić uwagę na wielkość liter! 

 
c) adres IP –  interfejs TCP/IP karty wireless musi naleŜeć do tej samej podsieci, 

grupy adresów IP, co pozostali uŜytkownicy sieci bezprzewodowej. 
 
 
Warunki eksploatacji  
 

Karta powinna być uŜytkowana w warunkach, w których temperatura i wilgotność nie 
przekraczają dopuszczalnych wartości.  
 
 
 
 



Podłączanie urządzenia 
 

Połączenie musi być wykonane w oparciu o urządzenia radiowe zgodne, ze standardem 
IEEE 802.11b, b+, g, g+, pracujące w częstotliwości 2,4GHz, z zachowaniem zasad fizyki i 
właściwości fali radiowej o długości 12 cm. 
 
 
Recycling 
 
Zagadnienia ochrony środowiska są dla naszej firmy bardzo waŜne. 
Unia Europejska (UE) opracowała dyrektywę WEEE (on Waste Electrical and Electronic 
Equipment – o zuŜytym sprzęcie elektronicznym), aby zapewnić wdroŜenie jednolitych systemów 
zbiórki, przeróbki i recyklingu odpadów elektronicznych w całej Unii Europejskiej. Intellinet 
Network Solutions przestrzega postanowień dyrektywy WEEE oraz ustawodawstwa 
obowiązującego w Polsce. 

 
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, Ŝe produktu nie wolno wyrzucać do 
zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem uŜytkownika jest przekazanie zuŜytego sprzętu do 
wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Osobna zbiórka oraz recykling zuŜytego sprzętu pomogą w ochronie zasobów 
naturalnych i zapewnią ponowne wprowadzenie go do obiegu w sposób chroniący zdrowie 
człowieka i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie moŜna przekazać zuŜyty 
sprzęt do recyklingu, naleŜy się skontaktować z urzędem miasta, zakładem gospodarki odpadami 
lub sklepem, w którym zakupiono produkt. Intellinet Network Solutions finansuje przetwarzanie i 
recykling odpadów zwracanych w wyznaczonych punktach zbiórki. 
 
Wsparcie techniczne 
 

W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów, prosimy skorzystać z sekcji „Pomoc”  na 
stronie: www.intellinet-network.com.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

KARTA BEZPRZEWODOWA PCMCIA 

54 Mb/s - 802.11g 

505314 

 

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA 

 

Pełna oferta Intellinet Network Solutions™ dostępna na stronie: 

www.intellinet-network.com.pl 

 


