
Dziękujemy za zakup produktów Intellinet Network Solutions™ 
 
 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 
 

Adapter USB Wireless Intellinet Network Solutions™ jest wysoko wydajnym 
urządzeniem, oferującym transmisję bezprzewodową w standardzie 802.11g+,  
przeznaczonym do pracy w małych i średnich grupach roboczych.  

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

 Współpraca z urządzeniami w standardach 802.11b, b+, g, g+ 
 Proste rozwiązanie Access Point Client i Acces Point! 
 Gwarancja „Lifetime Warranty” 

 
 
Specyfikacja techniczna 
 
 

 standardy: IEEE 802.11g+ 
 tryby pracy: Access Point Client i Access Point 
 szybkość transmisji: do 108 Mb/s  
 złącze magistrali danych: USB 2.0 
 moc wyjściowa transmisji 16dBm 
 modulacja sygnału: OFDM z BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM (11g) BPSK, 
QPSK, CCK (11b) 
 bezpieczeństwo: szyfrowanie 64/128/152 bity WEP, WPA, IEEE 802.1x 
 antena: wewnętrzna 
 sygnalizacja LED: Link, Activity 
 temperatura pracy: 0 - 55 C 

 wilgotność: 0 - 95% (nieskondensowana) 
 Certyfikaty: FCC, CE 

 
 
Zawartość opakowania 
 
 

 Adapter USB Wireless Super G   1 szt. 
 PrzedłuŜacz Hi-Speed USB 2.0   1 szt. 
 Instrukcja uŜytkownika     1 szt. 
 Płyta CD ze sterownikami i oprogramowaniem  1 szt. 

 
 
Instalacja 
 
Przed przystąpieniem do instalacji zapoznaj się z poniŜszymi uwagami: 
 

1. Dla systemu Windows 98SE: przed instalacją upewnij się, Ŝe wszystkie 
aktualizacje dla tego systemu zostały pobrane i zainstalowane. 

2. Dla systemu Windows XP oraz XP z SP1: upewnij się, Ŝe zainstalowana 
została następująca aktualizacja  http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Ben-
us%3B822603&x=10&y=13 . W przypadku gdy mamy juŜ zainstalowany SP2, 
instalowanie powyŜszej aktualizacji nie jest konieczne. 

3. Jeśli mamy zainstalowane poprzednie wersje sterownika i oprogramowania 
naleŜy je najpierw odinstalować. 

 
Uwaga! 
Dla systemu Windows 2k/XP upewnij się, Ŝe adapter USB został wpięty do portu 
USB komputera przed przystąpieniem do instalacji! 
Dla systemu Windows 98 SE nie naleŜy wpinać urządzenia przed zainstalowaniem 
oprogramowania!!! 
 

1. Podepnij adapter USB Wireless do wolnego portu USB w komputerze (tylko dla 
Win2k/XP). 

 
2. Uruchom aplikację „Setup.exe”, znajdującą się na płytce CD-ROM (w 

komplecie). Podczas instalacji naleŜy wybrać opcję „Install Client Utilities and 
Driver (revommended)”. 

 
3. Jeśli jest to system Windows XP, będziesz mógł skorzystać z wbudowanego 

modułu do obsługi sieci wireless (Windows XP zero Configuration) lub teŜ 
wybrać obsługę interfejsu karty,  poprzez program producenta chipsetu Atheros 
(domyślnie w innych systemach). Aby wybrać obsługę poprzez program 
producenta chipsetu naleŜy podczas instalacji w fazie „Choose Configuration 
Tool” wybrać opcję „Atheros Client Utility (ACU) and Supplicant”. 

 



4. 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  
 

Adapter powinien być uŜytkowany  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. 
 
 
Wsparcie techniczne 
 

W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów, prosimy skorzystać z sekcji 
„Pomoc”  na stronie: www.intellinet-network.com.pl 
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Pełna oferta Intellinet Network Solutions™ dostępna na stronie: 

www.intellinet-network.com.pl 

 


