
 

 

 

ZyXEL P-336M 
XtremeMIMOTM 802.11b/g Trådlös bredbandsrouter 

 

 
 

Snabbhandledning 
 

Version 1.0 
12/2005 

 

 

 

 

 
 

 



ZyXEL P-336M 

1 

Introducerar ZyXEL P-336M 
ZyXEL P-336M XtremeMIMOTM 802.11b/g trådlösa router är en bredbandsdelningsgateway med inbyggd 
trådlös nätverksåtkomstspunkt, fyraportars 10/100 Mbps switch och en USB-port för Microsoft Windows® 
Connect Now (WCN).  
Viktiga funktioner för ZyXEL P-336M inkluderar avancerad trådlös säkerhet enligt WPA2, brandvägg med 
DoS-skydd, VPN genomsläppning, NAT och UPnP. Se efter i Användarhandboken för mer information om 
alla funktioner för ZyXEL P-336M. ZyXEL P-336M kommer att kallas enbart P-336M i denna handbok.  

Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information.  

Information om Internet-konto 

Enhetens WAN IP-adress (om du fått sådan): __________________ 

IP-adress för DNS-server (om du fått sådan): Första ______________, andra ______________, tredje ______________ 

Inkapsling:    (välj en nedan):  

 Ethernet Typ av tjänst: _______________________  

 IP-adress för inloggningsserver: ______________  

 Användarnamn: ____________ Lösenord: ____________ 

 PPPoE (PPPoE) Tjänstens namn: ____________ 

 Användarnamn: ____________ Lösenord: ____________ 
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1 Maskinvaruinstallation 
1.1 Bakpanel 
 

 

 

Antenner 

 
 
 STRÖM LAN 1 ... 4 WAN PÅ/AV 

(WLAN)
RESET USB 

 
 
 

ETIKETT BESKRIVNING 

LAN 1-4 Använd en Ethernet-kabel för att ansluta minst en dator för den första konfigurationen.  

WAN Anslut ditt bredbandsmodem till denna port med den kabel som medföljde ditt modem. 

PÅ/AV (WLAN) Skjut denna brytare för att aktivera (ON) eller inaktivera (OFF) det trådlösa nätverket.  

RESET Använd denna knapp för att återställa P-336M tillbaka till standardinställningarna. Tryck på knappen under 
mindre än 5 sekunder för att starta om, tryck under 10 sekunder om du vill återställa till fabriksinställningarna. 

USB Anslut denna port till en dator om du vill använda ett trådlöst nätverk med Microsoft Windows® Connect Now.  

Antenner P-336M har 2 justerbara externa antenner och 2 interna antenner.    

POWER Anslut den medföljande nätadaptern till detta uttag.    

1.2 Indikatorerna på frontpanelen 
När du har gjort alla anslutningar ansluter du strömkabeln till ett eluttag för att starta P-336M. Titta på 

frontpanelens indikatorlampor. Lampan PWR tänds. Lampan LAN tänds om nätverksportens anslutning är 
korrekt. Mer detaljerad beskrivning av lamporna finns i användarhandboken.  
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2 Konfigurera P-336M 
Denna snabbhandledning visar endast hur du använder installationsguiden 

webbkonfigureraren. Se i Användarhandboken för information om alla funktioner för P-
336M.  

2.1 Åtkomst till P-336M 
1. Starta din webbläsare. Ange ”192.168.1.1” som 

webbplatsadress. 

 
2. Ett inloggningsfönster visas.  

Välj användarnamnet admin för att logga in som 
administratör och ange lösenordet (standard är 
”1234”) i lösenordsfältet. Klicka på Login.  

Om inloggningsskärmen inte visas ska du kontrollera 
att din dators IP-adress är korrekt angiven. Se 
sektionen Error! Reference source not found. för 
mer information.  

 

Det rekommenderas att du ändrar standardlösenordet.  Du kan ändra 
inloggningslösenordet i Internet-åtkomstguiden eller på skärmen ADMIN (klicka på 

TOOLS > Admin).  

3. Du kommer att se skärmen DEVICE INFO som visar aktuell information om enheten (som till 
exempel version för den inbyggda programvaran och IP-adress för WAN). 

 

3 Installationsguide 
Klicka på BASIC > START på navigeringspanelen för att konfigurera P-336M med skärmarna i guiden.  

• Klicka på Launch Internet Connection Setup Wizard för att starta en serie skärmar som hjälper 
dig att konfigurera P-336M för Internet-åtkomst. 

• Klicka på Launch Wireless Security Setup Wizard för att starta en serie skärmar som hjälper dig 
att konfigurera trådlösa säkerhetsinställningar för P-336M.  
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3.1 Vanliga knappar på guidens skärmar 
Använd följande knappar för att navigera i guiden: 

Cancel Klicka på Cancel i någon av guidens skärmar om du vill återgå till huvudskärmen. Alla ändringar som inte 
sparats kommer att förloras.  

Next Klicka på Next för att fortsätta till nästa skärm.   

Prev Klicka på Prev om du vill återgå till föregående skärm. 

Inga konfigurationsändringar kommer att sparas för P-336M förrän du slutfört hela inställningsprocessen och 
klickat på Connect eller Save. 

3.2 Konfiguration av Internet-åtkomst med guide 
Följ nedanstående steg för att konfigurera P-336M för Internet-åtkomst.  
 

1. Klicka på START > WIZARD > Launch 
Internet Connection Setup Wizard för att visa 
den första skärmen i guiden.  

 

Denna skärm presenterar konfigurationsguiden 
och beskriver de olika stegen för konfiguration 
av P-336M.  

 
Klicka på Next för att fortsätta. 

 

2. På den andra skärmen i guiden ombes du att 
ändra inloggningslösenordet. 

Ange ett nytt lösenord i fältet Password och skriv 
det igen för att bekräfta i fältet Verify Password.  

Lösenord är skiftlägeskänsliga.  

Klicka på Next för att fortsätta. 
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3. Välj din tidszon. Om du t.ex. är i Sverige väljer 
du (GMT + 01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, 
Rom, Stockholm, Wien. 

Klicka på Next för att fortsätta. 

4. Välj din typ av Internet-anslutning.    

Om du inte vet ska du kontakta Internet-
leverantören.   

Klicka på Next för att fortsätta. 

4a. Anslutning med dynamisk IP-adress (DHCP) 

Om så krävs av Internet-leverantören ska du ange din 
dators MAC-adress i fältet MAC Address eller klicka 
på Clone Your PC’s MAC Address om du vill 
kopiera MAC-adressen för den dator som ansluter till 
din Internet-leverantör till P-336M.  

Om ett värdnamn krävs för Internet-anslutning ska du 
ange det i fältet Host Name.  

Klicka på Next för att fortsätta. 
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4b. Användarnamn/lösenord för anslutning (PPPoE) 

Ange användarnamnet och lösenordet för ditt Internet-
konto hos Internet-leverantören i fälten.   

Om så krävs av Internet-leverantören konfigurerar du 
fältet Service Name med angiven information.    

Klicka på Next för att fortsätta. 

4c. Anslutning med statisk IP-adress 

Konfigurera fälten IP Address, Subnet Mask, 
Gateway Address, Primary DNS Address och 
Secondary DNS Address med den information som 
anges av Internet-leverantören.  

Klicka på Next för att fortsätta. 

5. Du har nu avslutat konfigurationen av Internet-
åtkomst med hjälp av skärmarna i guiden.  

Klicka på Connect för att spara inställningarna 
och starta om enheten så att ändringarna börjar 
gälla.  
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3.3 Installationsguide för trådlöst nätverk och säkerhet 
Följ nedanstående steg för att konfigurera trådlöst nätverk och konfigurera trådlös säkerhet med skärmarna i 
guiden.  

1. Klicka på START > WIZARD > Launch 
Wireless Security Setup Wizard för att visa 
den första skärmen i guiden.  

Denna skärm beskriver de olika stegen för 
konfiguration av ett säkert trådlöst nätverk.  

Klicka på Next för att fortsätta.  
 

2. Ange ett unikt namn för att identifiera ditt 
trådlösa nätverk.  

Klicka på Next för att fortsätta. 
 

 

3. Välj en säkerhetsnivå.  

Klicka på Next för att fortsätta. 
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4. Om du väljer BEST, BETTER eller GOOD på 
föregående skärm ska du ange en 
säkerhetsnyckel för säker trådlös anslutning.  

Klicka på Next för att fortsätta. 

 

5. Verifiera dina inställningar och klicka på Save 
för att spara ändringarna.  

6. Testa din Internet-anslutning. Starta din 
webbläsare och gå till www.zyxel.com. 

 

Trådlösa klienter måste också konfigureras med samma säkerhetsinställningar och nyckel 
för att kunna ansluta till P-336M.  

 

3.4 Konfiguration av trådlös anslutning med Windows® Connect Now 
Med Windows® Connect Now kan du spara de trådlösa inställningarna för P-336M på ett USB-minne och 
sedan spara inställningarna på alla trådlösa klientdatorer. På så vis kan du ansluta trådlösa enheter med 
minimal konfiguration. Windows® Connect Now finns tillgängligt i Windows XP SP 2. 

För att kunna utnyttja denna funktion krävs följande: 

• Ett USB-minne med minst 300 K tillgängligt minne. 

• Windows XP med SP 2 installerat på datorn (se http://www.microsoft.com för mer information).  

Följ nedanstående steg för att skapa ett nytt trådlöst nätverk med hjälp av Windows® Connect Now. 
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1. Klicka på Start > Kontrollpanelen och 
dubbel-klicka på Guiden Skapa trådlöst 
nätverk.   

 

2. Klicka på Nästa för att fortsätta.  
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3. Välj Skapa ett nytt trådlöst nätverk för att 
konfigurera ett nytt trådlöst nätverk.  

Klicka på Nästa för att fortsätta.  

 

4. I fältet Nätverksnamn (SSID) anger du ett 
unikt namn för att identifiera ditt trådlösa 
nätverk. 

5. Välj Tilldela en nätverksnyckel automatiskt 
om du vill att Windows automatiskt ska skapa 
en säkerhetsnyckel.  

6. Välj Använd WPA-kryptering istället för 
WEP för datakryptering.  

Klicka på Nästa för att fortsätta.  
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7. Välj Använd en USB-flash-enhet för att 
konfigurera ett trådlöst nätverk.  

Klicka på Nästa för att fortsätta.  

 

8. Anslut USB-minnet till datorn och ange 
enhetsbokstaven i fältet Flash-enhet.  

Klicka på Nästa för att fortsätta.  
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9. Utför de åtgärder som visas på skärmen och 
klicka på Nästa för att fortsätta.  

 

10. Du har framgångsrikt konfigurerat ett säkert 
trådlöst nätverk. Klicka på Slutför för att 
stänga fönstret.  
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4 Felsökning 
PROBLEM KORRIGERANDE ÅTGÄRDER 

Ingen av lamporna tänds 
när du slår på P-336M. 

Kontrollera att du har den medföljande nätadapter ansluten till P-336M och inpluggad i lämpligt 
eluttag. Kontrollera alla sladdanslutningar. 

Om indikatorlamporna fortfarande inte tänds kan det vara något fel på maskinvaran. I så fall ska du 
kontakta din lokala återförsäljare.  

Saknar åtkomst till P-
336M från nätverket. 

Kontrollera kabelanslutningen mellan P-336M och datorn eller navet. Se avsnittet 
Maskinvaruinstallation för mer information.  

Pinga P-336M från någon nätverksansluten dator. Kontrollera att datorns Ethernet-kort är installerat 
och fungerar korrekt. 

Kan inte pinga någon dator 
i nätverket. 

Om lampan för 10/100M LAN är släckt ska du kontrollera kabelanslutningen mellan P-336M och de 
nätverksanslutna datorerna. 

Verifiera att IP-adressen och nätmasken för P-336M och datorerna i nätverket är inom samma IP-
adressintervall. 

Om du använder ett kabelmodem måste du först stänga av kabelmodemet och vänta omkring två till tre 
minuter innan du ansluter kabelmodemet till P-336M.  

WAN IP tillhandahålls efter att Internet-leverantören verifierar MAC-adressen, värdnamnet eller 
användar-ID. Ta reda på vilken verifieringsmetod som används av din Internet-leverantör och 
konfigurera motsvarande fält. 

Om Internet-leverantören kontrollerar WAN MAC-adressen ska du klona MAC-adressen från någon 
nätansluten dator. Klicka på BASIC > WAN och klicka på knappen Advanced. Välj MAC Cloning 
Enabled och klicka sedan på Clone Your PC's MAC Adress för att få MAC-adressen automatiskt, 
eller ange manuellt MAC-adressen från en dator som du klonar.  

Om Internet-leverantören kontrollerar värdnamnet ska du ange din dators namn (se Error! Reference 
source not found.) i fältet Host Name på skärmen för WAN (klicka på BASIC > WAN).  

Kan inte få någon WAN 
IP-adress från Internet-
leverantören. 

Om Internet-leverantören kontrollerar användar-ID klickar du på BASIC > WAN och anger tjänstetyp, 
användarnamn och lösenord. 

Kontrollera att P-336M är korrekt ansluten till bredbandsmodemet. 

Stäng av och starta om både bredbandsmodemet och P-336M.  

Det går inte att ansluta till 
Internet. 

Öppna WAN-skärmen för att verifiera dina Internet-anslutningsinställningar. 

4.1 Ange datorns IP-adress 
I detta avsnitt beskrivs hur du ställer in din dator med Windows NT/2000/XP så att den hämtar en IP-adress 
automatiskt. Detta försäkrar att din dator kan kommunicera med P-336M. Se bruksanvisningen för detaljerad 
IP-adresskonfiguration för andra Windows och Macintosh operativsystem. 
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1. I Windows XP klickar du på Start, 
Kontrollpanelen. Om du använder 
Windows 2000/NT måste du klicka på 
Start, Inställningar, Kontrollpanelen. 

2. I Windows XP klickar du på 
Nätverksanslutningar. I Windows 
2000/NT klickar du på Nätverks- och 
fjärranslutningar. 

3. Högerklicka på Anslutning till lokalt 
nätverk och sedan på Egenskaper. 

4. Välj Internet Protocol (TCP/IP) (på 
fliken Allmänt i Windows XP) och klicka 
sedan på Egenskaper. 

5. Skärmen Egenskaper för Internet 
Protocol (TCP/IP) öppnas (fliken 
Allmänt i Windows XP). 

6. Välj alternativen Erhåll en IP-adress 
automatiskt och Erhåll adress till DNS-
servern automatiskt. 

Klicka på OK för att stänga fönstret Egenskaper 
för Internet Protocol (TCP/IP). 

 

8. Klicka på Stäng (OK i Windows 2000/NT) för att stänga fönstret Egenskaper för lokalt nätverk. 

9. Stäng skärmen Nätverksanslutningar. 

Visa produktcertificeringen 

1. Gå till www.zyxel.com. 

2. Välj din produkt från listrutan på ZyXEL:s hemsida för att gå till denna produkts sida. 

3. Välj det certifikat du vill visa från denna sida. 
 
 


