
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 
 

Karta USB bezprzewodowa G 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 100m wewnątrz budynków oraz do 500 m na zewnątrz, 
w oparciu o antenę panelową o zysku 6 dBi. 
 
 
Ogólna charakterystyka 
 
 

 Standard 802.11g, prędkość do 54 Mb/s 
 6-krotnie większy zasięg w porównaniu z innymi adapterami 

bezprzewodowymi USB 
 Gwarancja „Lifetime Warranty” 

 
 
Specyfikacja techniczna 
 
 

 Standard: IEEE 802.11b/g 
 Interfejs: USB 2.0/1.1/1.0 
 Port USB: Mini-USB 
 Zakres częstotliwości: 2,4120 - 2,4840 GHz (pasmo uwolnione) 
 Modulacja sygnału: OFDM z BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM (11g) BPSK, 
QPSK, CCK (11b) 
 Tryby prędkości: 54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/1/1 Mb/s 
 Bezpieczeństwo: szyfrowania 64/128 bitowe WEP, WPA (TKIP z IEEE 802.1x) 
oraz AES 
 Antena: kierunkowa o zysku 6 dBi 
 Kąt promieniowania w pionie: 80° 

 Kąt promieniowania w poziomie: 80° 
 Zasięg wewnątrz pomieszczeń: do 100 m 
 Zasięg w warunkach zewnętrznych: do 500 metrów 
 Wymiary: 116 x 70 x 15 mm 
 Waga: 87 g 
 Temperatura: 0° - 55° C 
 Wilgotność: maksymalnie 95% (nieskondensowana) 
 Certyfikaty: FCC, CE 
 Sterowniki: Windows 98SE/2000/XP  
  

 
Zawartość opakowania 
 
 

 Karta USB bezprzewodowa G o zwiększonym zasięgu  1 szt. 
 Kabel Hi-Speed USB 2.0     1 szt. 
 Instrukcja uŜytkownika      1 szt. 
 Płyta CD ze sterownikami i oprogramowaniem   1 szt. 

 
Instalacja 
 

1. Podłącz  kartę USB bezprzewodową G o zwiększonym zasięgu do wolnego portu 
USB w komputerze. Pojawi się okienko „Kreator znajdowania nowego sprzętu” – 
kliknij anuluj. 

 
2. Umieść płytę CD w czytniku CD-ROM i gdy pojawi się okienko programu 

instalacyjnego wybierz „Driver install”. 
 

3. Po zakończeniu instalacji urządzenie jest gotowe do pracy. 
 

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 Winbond Wireless Utility (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 2,4 GHz, 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 

 


