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2     Introduktion til Bang & Olufsen Network Link

2. Introduktion til Bang & Olufsen Network Link 
Bang & Olufsen Network Link er et netværk bestående af Bang & Olufsen 
produkter, der er forbundet med en netværksinfrastruktur og netværksenheder, 
der anbefales af Bang & Olufsen. For at give kunderne den bedst mulige oplevelse 
har Bang & Olufsen omhyggeligt udvalgt og testet denne netværksinfrastruktur. 
Vi foreslår, at de anbefalede tredjepartsprodukter anvendes for at sikre nem og 
problemfri konfiguration og give kunden den bedst mulige oplevelse.

Læsning af denne vejledning:
• Termen "Network Link" anvendes til at beskrive et netværk, hvor alle Ethernet-

baserede Bang & Olufsen produkter er tilsluttet.
• Termen "Network Link router" anvendes om den Bang & Olufsen godkendte 

router, der er en del af Bang & Olufsen Network Link netværket.
• Termen "aktuel router" anvendes om den router, der er en del af kundens 

hjemmenetværk. Normalt vil der være tale om en ISP-router (Internet Service Provider).
• Termen "aktuelt netværk" anvendes om kundens eksisterende netværk, hvori 

indgår f.eks. telefon (VoIP), netværksprinter eller computer.
• Bemærk, at alle skærmbilleder af internetgrænseflader i denne vejledning kun er 

eksempler. Derfor kan den konkrete internetgrænseflade, der skal konfigureres,  
se anderledes ud.

Tekniske specifikationer, funktioner og brugen af disse kan ændres uden varsel. 
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2.1. Oversigt over Network Link 

Bang & Olufsen produkter og produkter, der anbefales af Bang & Olufsen, 
forbindes i et separat undernet for at sikre et så stabilt netværk som muligt og 
dermed den bedst mulige oplevelse med hjemmets audio/videosystem. 

Det anbefales at anvende to undernet, hvis der findes mere end ét Bang & Olufsen 
netværksprodukt i kundens hjem. Desuden er en løsning med to undernet og en 
Bang & Olufsen godkendt netværksenhed nødvendig for at kunne kontakte 
Bang & Olufsens produktsupport. 

Bemærk, at NAS-drevet findes på Bang & Olufsens undernet. Hvis kunden også 
ønsker at bruge NAS-drevet til lagring, anbefaler Bang & Olufsen at anvende et 
NAS-drev med to Ethernet-forbindelser (LAN ), f.eks. QNAP TS459 Pro. Dermed 
kan den anden Ethernet-forbindelse gå til kundens aktuelle netværk, således at der 
er adgang til NAS-drevet fra såvel kundens netværk som Bang & Olufsen netværket.

2.2 Grundlæggende opsætning af Network Link 
Sådan foretages opsætning af Network Link:

– Forbind Network Link routerens LAN-port med computeren. Forbindelse til 
internettet er ikke nødvendig.

– Tænd den computer, der er forbundet med Network Link routeren. 
– Åbn internetbrowseren, og indtast IP-adressen http://192.168.1.1 i adresselinjen. 
– Ændr Network Link routerens adresse til 192.168.100.1. 
– Forbind Network Link routerens LAN porte med alle Bang & Olufsen produkter i 

netværket. 
– Forbind Network Link routerens internetport med en af LAN-portene på routeren 

i kundens netværk, og tænd Network Link routeren. 

Dermed er opsætningen af Network Link fuldført. Den resterende del af denne 
vejledning indeholder mere detaljerede oplysninger. 
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2.3 To netværk – aktuelt netværk og Bang & Olufsen netværk (Network Link) 
Bang & Olufsen anbefaler at anvende to separate netværk:

– Et aktuelt netværk til kundens netværksprinter, IP-telefon, set-top boxe til IP-tv og 
computere. Disse enheder er normalt forbundet med ISP-routerens switch. 

– Et Bang & Olufsen netværk, som alle Bang & Olufsen produkter (undtagen 
Master Link Gateway) skal være forbundet med. Alle produkterne skal være 
forbundet med 4-ports-switchen i Network Link routeren. Der er er desuden 
mulighed for at tilslutte en ekstern switch, hvis fire porte ikke er nok. 

Network Link routerens internetport (WAN) skal være forbundet til en LAN-port i 
det aktuelle netværk (f.eks. ISP-routerens LAN-port). 

Det anbefales at anvende et separat undernet til Bang & Olufsen netværket af 
følgende grunde: 

– For at sikre servicekvalitet (QoS) inden for Bang & Olufsen netværket (Network Link). 
– For at sikre høj ydelse og stabilitet af Bang & Olufsen netværket (gøres mulig ved 

at isolere det fra kundens netværk). 
– For at minimere fejl i kraft af isoleringen af kundens egne netværksenheder. 

2.4 Håndtering af de forskellige typer internetforbindelse 
Når Network Link routeren tilsluttes, skal man sikre sig, at der er en ledig 
Ethernet-port på kundens aktuelle router. 

Følg nedenstående fremgangsmåde, hvis Network Link routeren sluttes til 
netværket i kundens hjem som et access point (AP): 

– Der skal være en ledig Ethernet-port på den router, kunden har modtaget fra sin 
udbyder.

– Hvis der er sluttet en ekstra router til DSL/kabel-modemmet, skal man sikre sig, at 
Ethernet-porten på denne router er ledig. 

– Anvendes alle Ethernet-porte allerede af andre netværksenheder, bruges en switch. 
Se efter en anbefalet switch i listen over aktive Network Link komponenter. 
Fejltræet på næste side angiver de retningslinjer, der skal følges ved tilslutning af 
en Network Link router. 

Se kapitel 8 for yderligere oplysninger om forskellige typer internet. 
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Tag en snak 
med kunden, og tag 

højde for dennes behov

Har kunden allerede 
en internetopkobling? Nej

Hos en kunde

Undersøg, om kundens router har en 
ledig Ethernet-port, hvor den router, 

Bang & Olufsen anbefaler, kan tilsluttes

Tilslut den anbefalede 
router i det ledige stik

Følg opsætningsvejledningen 
til konfiguration af routeren

Find de mulige typer 
internetopkobling til 

det pågældende område

Vælg og bestil en 
internetopkobling, 

der svarer til behovene

Ja

Ja

Nej

Brug den 8-ports-switch, 
der anbefales af 
Bang & Olufsen

Fjern et af Ethernet-kablerne 
fra routeren, og slut det til 

switchen i stedet

Forbind det udstyr, 
der kobledes fra routeren, 

med switchen i stedet

Forbind den af 
Bang & Olufsen anbefalede 

router med switchen, 
slut switchen til 

lysnettet og tænd den.
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3. Routerkonfiguration 

Afhængigt af konfigurationen kan routeren anvendes som:

1. en router 
2. et access point 

Følgende figur viser funktionsdiagrammet for Network Link routeren og dens 
komponenter. Bemærk, at der er tale om et eksempel. Den konkrete arkitektur for 
routeren kan se helt anderledes ud.
I de følgende afsnit forklares: 

– oprettelse af forbindelser og brug af router, der er anbefalet af Bang & Olufsen
– brug af internetbrowser til konfiguration af routeren via internetgrænsefladen. 

Den medfølgende cd må ikke anvendes med routeren.

3.1 Adgang til internetbaseret program 

Tænd computeren, mens denne er forbundet med routeren. Åbn internetbrowseren, 
og indtast routerens standard-IP-adresse, http://192.168.1.1, i adresselinjen. Tryk 
derefter på Enter.  Et log ind-vindue åbnes. Brugere med andre operativsystemer end 
Windows XP får vist et lignende vindue. Lad feltet User name stå tomt. Første gang 
der logges på det internetbaserede program, anvendes administratoradgangskoden. 
Klik på OK for at fortsætte. Hvis man ønsker det, er det også muligt at nulstille 
standardadgangskoden og oprette en ny i skærmbilledet Administration > 
Management.

ROUTER

SWITCH

2,4 GHz Rx/Tx

5 GHz Rx/Tx

WAN/Internet-port

LAN/Ethernet-porte
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3.2 Network Link router 

Hvis et netværk er inddelt i to netværk (to undernet), kræves en ekstra router. Den 
ekstra routers internetport (markeret som WAN eller Internet) skal forbindes med 
en af LAN-portene (markeret som LAN eller Ethernet) på den aktuelle router via  
et Ethernet CAT 7-kabel. Dermed undgår man, at netværkstrafikken til det første 
undernet forstyrrer det andet undernet og overbelaster det. Bang & Olufsen 
produktet kan forbindes med hvilken som helst Ethernet-port på den anden router, 
og antallet af porte kan om nødvendigt udvides ved hjælp af en switch, der 
anbefales af Bang & Olufsen. 
Følg vejledningerne, der fremgår af de efterfølgende anvendelseseksempler, til 
konfiguration af routeren. Det første netværk kaldes herefter kundens aktuelle 
netværk og det andet Bang & Olufsen netværket. 

Routerkonfiguration     3
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SWITCH

2,4 GHz Rx/Tx

5 GHz Rx/Tx

Forbindelse til det aktuelle netværk

Forbindelse til produkter
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Power
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3.2.1 Konfigurer Network Link routeren 
For at Network Link routeren skal kunne fungere, når den tilsluttet kundens 
aktuelle netværk, skal den være konfigureret med et andet adresseområde end 
routeren i kundens aktuelle netværk. 

3.2.2 Skift standardadgangskode 
Netværksprodukter, der konfigureres via en internetgrænseflade, som f.eks. access 
points og routere, kræver indtastning af en adgangskode ved ændring af 
indstillinger. Fra fabrikkens side er enhederne forsynet med en standardadgangskode. 
Cisco/Linksys' standardadgangskode er "admin". Disse standardadgangskoder er 
kendt af hackere, der bruger dem for at tiltvinge sig adgang til trådløse enheder og 

ændre netværksindstillingerne, hvorfor man altid bør ændre standardadgangskoden 
for en trådløs enhed. 
Sådan ændres standardadgangskoden: 

1. Klik på fanen Administration under Management. Standardadgangskoden for de 
fleste Cisco/Linksys-produkter er "admin". 

2. Skift standardadgangskode ved at indtaste den foretrukne brugerdefinerede 
adgangskode i feltet ud for Router Password. Gentag den nye adgangskode i 
feltet nedenunder (se ovenstående figur). Bemærk også, at brugernavnet er 
"admin", og at det ikke kan ændres. 

3. Sæt en mærkat, der indeholder den nye adgangskode og routerens IP-adresse, på 
undersiden af Network Link routeren. Det gør det lettere for teknikeren fremover 
at udføre fejlfinding. 

4. Gem indstillingerne.

Hvis det bliver nødvendigt, kan routerens standardadgangskode nulstilles til den 
oprindelige ved hjælp resetknappen. Bemærk, at dette nulstiller alle 
konfigurationsindstillinger i routeren.

3     Routerkonfiguration 
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3.2.3 Subnetting 
Et undernetværk, eller undernet, er en betegnelse for en logisk, synlig 
underinddeling af et internet-netværk. Et undernet samler netværksforbundne 
enheder, der er tildelt samme præfiks for IP-adressen, i et separat netværk.

Subnetting er oprettelsen af undernet. Det indebærer, at et netværk inddeles i 
mindre områder, der tillader en mere effektiv udnyttelse af et eksisterende 
adresseområde og, hvis undernettene er fysisk adskilte, forhindrer kollisioner 
mellem Ethernet-pakker i større netværk.

Vi anbefaler udelukkende at bruge Bang & Olufsens netværksprodukter på 
separate undernet for at garantere servicekvaliltet (QoS), stabilitet, ydelse og 
robusthed inden for et Bang & Olufsen undernet. 

Et typisk adresseområde på aktuelle netværk er 10.0.0.x, 192.168.0.x, 192.168.1.x 
eller 172.16.0.x. For at undgå konflikter med de hyppigst anvendte adresser 
anbefaler Bang & Olufsen adresseområdet 192.168.100.x.

Når routeren tildeles en ny IP-adresse, vil den ikke interferere med kundens 
aktuelle netværk. Vi anbefaler desuden at skifte standardadgangskode for 
internetkonfiguration for at forhindre, at nogen utilsigtet kommer til at ændre 
Network Link routerens konfiguration. Bang & Olufsen foreslår at bruge adressen 
192.168.100.1, hvor det er muligt.

3.2.3.1 Konfigurer et undernet 
Sådan konfigureres et Bang & Olufsen undernet:

1. Åbn det internetbaserede program for routeren som forklaret i afsnit 3.1, og find 
Router Address under Network Setup i skærmbilledet Basic Setup (se figuren 
nedenfor). 

2. Indstil IP-adressen til 192.168.100.1.
3. Gem indstillingerne.

Dermed er Bang & Olufsen netværket konfigureret. Alle netværksenheder under 
dette netværk har nu IP-adressen 192.168.100.XXX, hvor de tre sidste cifre er unikke. 

3.3 Trådløs konfiguration 
Konfiguration af et trådløst netværk kan udføres på to måder: som trådløs 
beskyttet opsætning (WPS) eller manuel opsætning. Bang & Olufsen anbefaler at 
følge vejledningen for manuel opsætning og derefter aktivere WPS, så det bliver 
lettere at oprette forbindelsen til access pointet/routeren. 

Routerkonfiguration     3 
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3.3.1 Wi-Fi Protected Setup™ – WPS 

Brugere med begrænset indsigt i trådløs konfiguration og sikkerhedsindstillinger 
kan med WPS automatisk konfigurere en ny trådløs enhed til netværkene, uden at 
skulle bekymre sig for, om sikkerheden er i orden.

Vælg Configuration View under Wireless and Basic Wireless Settings for at oprette 
en trådløs beskyttet opsætning. Vælg derefter Manual.
Følg fremgangsmåderne i 3.3.2 og 3.3.3, og afslut med at genaktivere WPS.

Når WPS er aktiveret i netværksindstillingerne for Bang & Olufsen produktet, kan 
man forbinde et nyt produkt med access pointet/routeren ved blot at trykke på 
knappen i internetgrænsefladen eller på den fysiske knap på routeren.

3     Routerkonfiguration 
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3.3.2 Trådløs radioindstilling 
Trådløse enheder har et netværksnavn – et såkaldt SSID (Service Set Identifier), der 
tildeles som standard. Dette er navnet på det trådløse netværk og kan fylde op til 
32 tegn. Bang & Olufsen anbefaler, at netværkets standardnavn ændres til et unikt 
navn. Dermed kan det private trådløse netværk skelnes fra andre trådløse netværk i 
nærheden. Undlad at anvende personoplysninger som cpr-nr. o.l., da sådanne 
oplysninger kan blive tilgængelige for alle, der søger efter trådløse netværk.

Sådan ændres standardnavnet for det trådløse netværk (SSID), og sådan indstilles 
Network Mode:

1. Åbn det internetbaserede program for routeren som forklaret i afsnit 3.1. 
2. Vælg Configuration View under Wireless and Basic Wireless Settings, og udfyld 

felterne som vist i figuren nedenfor. 
3. Erstat USER_DEFINED med et nyt netværksnavn.
4. Indstil Network Mode. Skal indstilles, uanset om der anvendes netværk på 2,4 GHz 

eller 5 GHz. Afhængigt af kundens behov og produktet skal netværkstilstanden 
være 2,4 GHz eller 5 GHz. 5 GHz er beregnet til AV-produkter fra Bang & Olufsen, 
hvis der ikke kan trækkes kabler,  og 2,4 GHz til fjernbetjening og indholdsstyring 
via en bærbar computer. 

 1. Indstil 5 GHz til Mixed.
 2. Indstil 2,4 GHz til Wireless-G Only. 
5.  Gem indstillingerne.

Routerkonfiguration     3 
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3     Routerkonfiguration 

3.3.3 Trådløs sikkerhed 

Datatransmission via et trådløst netværk kan krypteringsbeskyttes. WPA/WPA2 
(Wi-Fi Protected Access) og WEP (Wired Equivalent Privacy) tilbyder forskellige 
sikkerhedsniveauer for den trådløse kommunikation. Et netværk, der er beskyttet 
med WPA/WPA2, er mere sikkert end et, der er beskyttet med WEP, da WPA/
WPA2 anvender kryptering med en dynamisk nøgle. Anvend det højeste 
krypteringsniveau, som netværket understøtter, for at beskytte de oplysninger, 
der sendes og modtages. WEP er en ældre krypteringsstandard og kan være den 
eneste mulighed for visse ældre enheder.

Sådan defineres krypteringen for det trådløse netværk:

1. Åbn det internetbaserede program for routeren som forklaret i afsnit 3.1. 
2. Vælg fanen Wireless > siden Wireless Security. 
3. Sæt Encryption til det højeste niveau, afhængigt af netværksudstyret. 
4. Erstat adgangsfrasen <USER_DEFINED> med en unik adgangsfrase for den 

pågældende kunde. Adgangsfrasen skal være en nøgle bestående af mindst 8 tegn, 
hvor 1-9, a-z og A-Z er gyldige tegn.

5. Udfyld de øvrige felter som vist i figuren ovenfor.

3.4 Kanalvalg 
Trådløse access points inddeler deres frekvensbånd (2,4 eller 5 GHz) i mindre 
kanalfrekvensområder. Eksempelvis inddeles 2,4 GHz-frekvensbåndet i 14 kanaler 
– fra 2,412 til 2,484 GHz. Hvis flere trådløse enheder anvender samme kanal, kan 
der opstå interferens mellem dem, hvilket kan medføre lavere netværksydelse eller 
tab af forbindelsen. Derfor er trådløse enheder i stand til at skifte kanal. 
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3.4.1 Automatisk eller manuelt kanalvalg 

Vælg Auto under Standard Channel for at aktivere automatisk kanalvalg. 
Kontroller desuden, at Auto er valgt under Basic Wireless Setting i routerens 
konfigurationsprogram.

Det anbefales altid at anvende automatisk kanalvalg. Manuelt kanalvalg bør kun 
anvendes i særlige tilfælde. Se kapitel 7 om kanalvalg og -planlægning.

3.5 Network Link routeren som access point 

Hvis den trådløse adgang ikke giver tilstrækkelig dækning, kræves yderligere et 
access point. En trådløs router kan konfigureres og anvendes som access point.  
I så fald er det vigtigt, at den forbindes med et netværk via en af de fire LAN/
Ethernet-porte og ikke via WAN/Internet-porten.

3.5.1 Konfigurer routeren som access point 
Når en trådløs router konfigureres som access point, skal forbindelsen mellem 
access point og router være LAN til LAN. WAN-porten må ikke anvendes. 

Sådan konfigureres routeren som access point:

1. Åbn det internetbaserede program for routeren som forklaret i afsnit 3.1. 
2. Deaktiver DHCP-server på routeren (se afsnit 3.5.1.1).
3. Se afsnit 2.3 for at udføre den trådløse konfiguration.
4.  Angiv en ny IP-adresse for routeren eller access pointets internetgrænseflade.  

IP-adressen skal være f.eks. 192.168.100.250 for den første og 192.168.100.249 
for den anden, da der ellers vil opstå en konflikt med internetgrænsefladen for 
routeren på 192.168.100.1. IP-adressen for access pointet eller routeren skal være 
inden for samme område (tredje talsæt i IP-adressen) som den router, det/den er 
forbundet med.

Routerkonfiguration     3 
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3.5.1.1 Deaktiver DHCP-server 

DHCP er forkortelsen for Dynamic Host Configuration Protocol. Routeren i kundens 
aktuelle netværk sørger for tildeling af IP-adresser til alle enheder i netværket.

Computere, der er tilsluttet IP-netværk, skal konfigureres, før de kan kommunikere 
med andre computere på netværket. DHCP muliggør automatisk konfiguration af 
computere, så indgreb fra en netværksadministrator ikke er nødvendigt, og sørger 
for en central database, der gør det muligt at holde styr på de computere, der er 
tilsluttet netværket. Dermed undgår man, at to computere ved et uheld konfigureres 
med samme IP-adresse. DHCP skal deaktiveres, da der kun må være én DHCP-
server i netværket. 

Sådan deaktiveres DHCP:  

1. Åbn det internetbaserede program for routeren som forklaret i afsnit 3.1. Skærmbilledet 
Basic Setup vises.

2. Vælg DHCP Server Setting. Sæt alternativknappen for DHCP Server til Disabled 
som vist på figuren ovenfor. 

3. Gem indstillingerne. 

Nu er DHCP-serverfunktionen deaktiveret i Network Link routeren/access pointet. 

3.5.1.2 Opret forbindelse til access pointet 
Opret en LAN til LAN-forbindelse mellem det nyligt oprettede access point og den 
aktuelle Network Link router. Anvend ikke WAN-porten. 

3.5.1.3 Mærkat 
Sæt en mærkat med oplysninger om den nye adgangskode og access pointets  
IP-adresse på undersiden af routeren.

3     Routerkonfiguration 
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4. Begrænsninger ved trådløse netværk 
Trådløs teknologi giver en lang række fordele som høj mobilitet og fleksibilitet. 
Men den har også en række begrænsninger ved de nuværende trådløse 
standarder, herunder sikkerhed og interferens. Samtidig er pålidelig streaming af 
audio og video i høj opløsning endnu ikke mulig.

4.1 Sikkerhed 
Selvom det trådløse netværk oftest er let at sætte op, kræver det lidt mere at 
sørge for sikkerheden. Når netværket er oprettet, skal man således foretage 
krypteringen fra computeren for at sikre access points. 

Et usikret trådløst netværk er åbent for angreb fra hackere, som dermed kan få 
adgang til de oplysninger, der er gemt på netværket. Samtidig vil "venligtsindede", 
men uautoriserede computere også kunne få adgang til netværket og lægge 
beslag på båndbredde, hvilket reducerer netværksydelsen. 

4.2 Interferens fra andre enheder 
Trådløs transmission foregår primært inden for 2,4 GHz-området, hvilket gør den 
sårbar over for interferens fra trådløse Bluetooth®-kompatible enheder, trådløse 
telefoner, mikroovne, babyalarmer og andre husholdningsartikler. 

For at opnå det bedst mulige signal skal trådløse enheder placeres så tæt som 
muligt på hinanden, men så langt som muligt fra andre trådløse enheder, der ikke 
er en del af opsætningen. Hvis kunden bor i lejlighed eller tæt på sine naboer, kan 
deres trådløse netværk også være kilde til interferens. Dog vælger mange nye 
routere automatisk den kanal, der har mindst interferens, og dermed sikres den 
bedst mulige forbindelse. 

4.3 Begrænset streaming 
For at sikre kvaliteten af audiostreams, bør man højst forsøge at håndtere 4 streams 
på et access point. 

4.4 Ingen understøttelse af mediastreaming i høj opløsning 
Selv de hurtigste trådløse standarder i dag kan ikke håndtere visse medier i høj 
opløsning. Audio- og videofiler i HD kræver stor båndbredde og har lang 
downloadtid, og trådløse netværk har hverken den tilstrækkelige overførselshastighed 
eller stabilitet til at sikre fejlfri overførsel. Dette kan kompliceres yderligere, hvis 
flere enheder er tilsluttet samme access point, da båndbredden deles af alle enheder. 

4.5 Sikring af trådløse netværk 
WPA2 er p.t. den mest effektive kryptering af trådløse netværk. De fleste nye 
access points understøtter WPA2, og krypteringen kan konfigureres, når netværket 
er sat op. 

Begrænsninger ved trådløse netværk     4 
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5. Anvendelseseksempler 
Følgende eksempler viser Bang & Olufsen produkter i forskellige opsætninger.

5.1 Forudsætning 
Bang & Olufsen produkter er som udgangspunkt indstillet til at modtage IP-
adresser automatisk. Se vejledningen til det pågældende produkt for oplysninger 
om, hvordan indstillingen om nødvendigt ændres, så produktet modtager en 
gyldig IP-adresse fra DHCP-serveren i Network Link routeren.

En kabelløsning anbefales for at opnå det bedste resultat, men er dette ikke 
muligt, kan en trådløs også anvendes. Se også afsnit 4.2 og 4.3 om interferens og 
begrænset streaming.

5.2 Selvstændigt Bang & Olufsen produkt 
Når Bang & Olufsen produktet anvendes som en selvstændig opsætning, kan det 
forbindes med den aktuelle ISP-router med et Ethernet-kabel. Det vil ikke være 
nødvendigt at konfigurere ISP-routeren. 

5.3 Selvstændigt produkt med aktuelt netværk og Network Link router som access point 
Network Link routeren kan konfigureres som access point (5 GHz) i en selvstændig 
opsætning på kundens aktuelle netværk. Routeren kan konfigureres på forhånd, 
så den fungerer, når installationen i kundens hjem foretages.

5     Anvendelseseksempler
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Sådan konfigureres Network Link routeren som access point: 

1. Forbind en computer med en af Network Link routerens LAN-porte. Bemærk, at 
Network Link routeren endnu ikke må være forbundet med andre enheder! 

2. Åbn internetgrænsefladen på Network Link routeren. Se også afsnit 3.3 om 
trådløs opsætning. 

3. Opret en trådløs forbindelse mellem Bang & Olufsen access pointet og Bang & 
Olufsen produkterne. Se også afsnit 3.3.3 om trådløs opsætning. Det er desuden 
muligt at bruge den beskyttede trådløse opsætning i kundens hjem til såvel 
routeren som Bang & Olufsen produktet.

4. Ændr standardadgangskoden (admin) på routerens internetgrænseflade til en 
brugerdefineret adgangskode. Se også afsnit 3.2.2 om ændring af adgangskode. 
Sæt en mærkat, der indeholder den nye adgangskode til internetgrænsefladen og 
access pointets IP-adresse, på undersiden af routeren. 

5. Deaktiver DHCP-serveren på routeren, slut Ethernet-kablet fra den aktuelle router 
til den Network Link router, der er konfigureret som access point. Se også 
afsnit 3.5.1.1 om konfiguration af en router som access point.
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5.4 Bang & Olufsen produkter og et NAS-drev i et Bang & Olufsen netværk 

I en opsætning med Bang & Olufsen produkter og et NAS-drev i et Bang & Olufsen 
netværk kan audiomasteren streame musik fra NAS-drevet. Derfor er det vigtigt 
at oprette et separat Bang & Olufsen undernet, der kun indeholder anbefalede 
Bang & Olufsen produkter.

Sådan konfigureres Network Link routeren med 2,4 eller 5 GHz:
 

1. Forbind Network Link routeren med computeren ved hjælp af et Ethernet-kabel. 
Tilslut den ene ende i den aktuelle routers LAN-port og den anden i computerens 
Ethernet-port. Slut routeren til lysnettet. Sørg for korrekt netspænding. Der går 
nogle minutter, før computeren modtager en IP-adresse fra routeren. 

2. Åbn internetbrowseren på computeren for at få adgang til programmet, og indtast 
routerens IP-adresse 192.168.1.1. Se også afsnit 3.1.

Sådan konfigureres et Bang & Olufsen undernet:

3.  Ændr routerens IP-adresse fra 192.168.1.1 (standard) til 192.168.100.1 i  
Network setup under Setup and Basic settings. Se også afsnit 3.2.3 om subnetting.

4.  Network Mode i Wireless setup skal være Mixed for 5 GHz og Mode-G for 
2,4 GHz. Vælg Wi-Fi Protected Setup (anbefales) eller manuel konfiguration.  
Se også afsnit 3.3 om trådløs opsætning. 

5.  Ændr standardadgangskoden via det internetbaserede administrationsværktøj.  
Se også afsnit 3.2.2 om ændring af standardadgangskode. Sæt en mærkat med 
oplysninger om den nye adgangskode og IP-adresse på undersiden af 
Network Link routeren. 

6. Forbind NAS-drevet med Bang & Olufsen undernettet ved hjælp af et Ethernet-
kabel. Se også installationsvejledningen til det pågældende produkt.
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Anvendelseseksempler     5 

7.  Forbind Bang & Olufsen produktet med Network Link routeren ved hjælp af et 
Ethernet-kabel, eller brug en trådløs opsætning. Se også i installationsvejledning 
om opsætning af det pågældende produkt.
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5.5 Bang & Olufsen produkt med Master Link Gateway og NAS-drev 

Alle produkter i en Bang & Olufsen opsætning med flere produkter skal forbindes 
med en Network Link router i et separat undernet. Hvis der anvendes Master Link 
Gateway, skal routeren forbindes med kundens aktuelle netværk. 

Sådan konfigureres Network Link routeren i en opsætning med flere Bang & 
Olufsen produkter: 

1.  Forbind Network Link routeren med computeren ved hjælp af et Ethernet-kabel. 
Tilslut den ene ende i den aktuelle routers LAN-port og den anden i computerens 
Ethernet-port. Slut routeren til lysnettet. Sørg for korrekt netspænding. Der går 
nogle minutter, før computeren modtager en IP-adresse fra routeren. 

2.  Åbn internetbrowseren på computeren for at få adgang til det internetbaserede 
program, og indtast routerens IP-adresse 192.168.1.1. Se også afsnit 3.1.

Sådan konfigureres et Bang & Olufsen undernet: 

3.  Ændr routerens IP-adresse fra 192.168.1.1 (standard) til 192.168.100.1 i  
Network setup under Setup and Basic settings. Se også afsnit 3.2.3 om subnetting.

4.  Network Mode i Wireless setup skal være Mixed for 5 GHz og Mode-G for 
2,4 GHz. Vælg Wi-Fi Protected Setup (anbefales) eller Manual.Se også  afsnit 3.3 
om trådløs opsætning. 

5.  Ændr standardadgangskoden via det internetbaserede administrationsværktøj.  
Se også afsnit 3.2.2 om ændring af standardadgangskode. Sæt en mærkat med 
oplysninger om den nye adgangskode og IP-adresse på undersiden af 
Network Link routeren. 

6.  Forbind NAS-drevet med Bang & Olufsen undernettet ved hjælp af et Ethernet-
kabel. Se også installationsvejledningen til det pågældende produkt. 

7.  Forbind Bang & Olufsen produktet med Network Link routeren ved hjælp af et 
Ethernet-kabel, eller brug en trådløs opsætning. Se også i installationsvejledning 
om opsætning af det pågældende produkt.
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8.  Forbind Master Link Gateway med undernettet ved hjælp af et Ethernet-kabel.  
Se også i installationsvejledningen til Master Link Gateway for oplysninger om 
konfiguration og opsætning af Master Link Gateway. 

9. Installer BeoLink applikationen på iPhone. Applikationen kan hentes på Apples 
App Store. 

10. Installer BeoLink, og slut iPhone til Master Link Gateway. 

Anvendelseseksempler     5
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6. Placering af trådløst access point/trådløs router 
Som hovedregel gælder, at den trådløse netværksforbindelse bliver bedre med 
øget signalstyrke. Hvis signal/støjforholdet er over 25 dBm, er signalet stærkt nok 
til et trådløst produkt. 

Dette kapitel beskriver forskellige faktorer, der kan påvirke trådløse signaler og 
deres dækning, og som man derfor bør tage højde for under opsætningen af det 
trådløse netværk i kundens hjem. 

Kapitlet forklarer endvidere, hvordan trådløse netværk sættes op uden hjælp fra 
professionelle værktøjer til site survey og planlægning – eksempelvis små og enkle 
trådløse netværk.

6.1 Udfør site survey 
Udførelsen af en site survey er en af de vigtigste betingelser for oprettelse af et 
velfungerende lokalt trådløst netværk. Inden et trådløst lokalt netværk oprettes 
eller udvides, skal teknikeren på stedet sætte sig ind i, hvilke behov brugerne af 
det pågældende netværk har. 

Ved at gennemføre en site survey kan han identificere eventuelle hindringer samt 
eliminere eller finde løsninger på dækningsmønstrene for at afdække behovet for 
access points. En site survey skal resultere i en oversigt, der angiver placeringen af 
hvert access point og dets dækningsområde. 

Følgende punkter kan være vigtige med henblik på at optimere signalstyrken og 
minimere interferens:

6.2 Hindringer for signalstyrken 
Fysiske genstande kan svække eller blokere signalet. Der er det nødvendigt at 
identificere og tage højde for eventuelle fysiske hindringer på stedet. For eksempel: 

• Vægge – især hvis de er af tunge byggematerialer, f.eks. stålforstærkede vægge i 
jordskælvssikrede bygninger. 

• Lofter – især hvis de er af metal eller med stålforstærkning. 
• Møbler – især hvis de hovedsageligt er lavet af metal. 
• Naturlige hindringer – som f.eks. vand, træer og buske – ikke kun udendørs, men 

også i forhaller, gårdhaver eller andre indendørsarealer. 
• Antirefleksbehandlet glas – gennemsigtigt glas reducerer som regel ikke signalstyrken 

væsentligt, men kan gøre det, hvis det er påført en tynd metalfilm eller er forstærket 
med et trådnet. 

6     Placering af trådløst access point/trådløs router 
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6.3 Signalstøj 
Støj fra alarmsystemer, trådløse telefoner eller headset og andre ikkeprotokolbaserede 
enheder kan medføre interferens i et access point, der forsøger at sende eller modtage 
data. En site survey vil oftest identificere tilstedeværende kilder til signalstøj på 
installationsstedet, så det trådløse netværk som minimum undgår de eksisterende 
støjkilder.

Anvend computerens Wi-Spy DBx USB-dongle og Chanalyzer Software til at 
lokalisere andet udstyr, der anvender 2,4 GHz, og som derfor kan skabe interferens.

6.4 Mål signalstyrke 
Når en site survey udføres, er det vigtigt at have det rigtige udstyr. Dette kan være 
relativt simpelt og omfatte de access points, antenner og trådløse stationer, der 
rent faktisk indgår i installationen. 

Anbring access pointet et sted, hvor det kan opnå tilstrækkelig dækning, og mål 
resultatet. Når access pointet er placeret, skal man flytte den trådløse station til 
forskellige placeringer og måle signalstyrken, støjniveauet og de leverede 
datahastigheder. Foretag flere målinger for hver placering for at sikre, at resultaterne 
er pålidelige.

6.5 Vejledning til optimal placering af trådløst access point/trådløs router 
Placering af det trådløse access point/den trådløse router er vigtig med henblik på 
at opnå den bedst mulige forbindelse. 

Anbefalede placeringer: 

• Midt i huset. 
• Med afstand til gulvet, f.eks. på en høj hylde. 
• Så langt som muligt fra andre trådløse routere (husk at indstille kanalen på 

Bang & Olufsens access point eller router).
• På afstand af trådløse telefoner og mikroovne, der anvender samme frekvens på 

2,4 GHz (nogle trådløse telefoner giver dog ingen problemer med trådløse netværk). 
• Antenner (access  points) skal holdes på så stor afstand af strømledninger og 

computerkabler som muligt, da disse ledninger og kabler kan forstyrre 
radiomodtagelsen.

Placering af trådløst access point/trådløs router     6 
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7. Kanalvalg/planlægning 
Ved placering af access point eller router skal signalet være på mindst -75 dBm, 
når det anvendes med audioudstyr. Hvis en person bevæger sig rundt i det rum, 
hvor det trådløse udstyr er placeret, kan signalstyrken let reduceres med 5 dBm. 
Udstyret kan muligvis fungere ved en signalstyrke på ned til -80 dBm, men forbindelsen 
vil i så fald ikke være stabil. For opnå fuld båndbredde kræves -65 til -70 dBm.

I de fleste tilfælde bør indstillingen for Auto være Standard channel som beskrevet 
i afsnit 3.4.1. Hvis der er valgt manuel kanalindstilling i en trådløs opsætning, kan 
kanalvalg og -planlægning foretages fra forskellige værktøjer som f.eks. inSSIDer 
og Wi-Spy DBx. Se også afsnit 2.4 for yderligere oplysninger.

7.1 Værktøjer 
I de følgende afsnit beskrives anvendelsen af ovennævnte værktøjer.

7.1.1 inSSIDer 
inSSIDer er en gratis trådløs netværksscanner til Windows 7/Vista/XP. 

inSSIDer kan anvendes til:
• scanning af det lokale og andre trådløse netværk i nærheden med henblik på at 

rette fejl, der skyldes konkurrerende access points
• sporing af styrken (i dBm over tid) af det modtagne signal
• filtrering af access points i et brugervenligt format
•  fremhævelse af access points i områder med stor koncentration af trådløse netværk.

inSSIDer kan downloades fra: http://www.metageek.net/support/downloads

7     Kanalvalg/planlægning 
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7.1.2 Wi-Spy DBx 
Wi-Spy DBx er den professionelle spektrumanalysator til 802.11a/b/g/n. Den 
anvendes til at finde interferens på 2,4 GHz- og 5 GHz-båndet. Den finder både 
trådløse og ledningsførte signaler. 

Funktioner på Wi-Spy DBx: 
• Optimer netværket ved automatisk at finde den bedste åbne kanal for alle typer 

trådløse netværk.
• Undgå gentagne servicebesøg ved at fastslå om der er vedvarende interferens.
• Bestem interferens fra access points i nærheden.
• Udfør site surveys. 
• Chanalyzer-softwaren tilbyder en række grafiske præsentationer af Wi-Spy-data, 

så brugeren let kan analysere og skifte mellem dataene. 

Følg linket nedenfor for at læse mere om Wi-Spy: ttp://www.metageek.net/
products/wi-spy-dbx.

Kanalvalg/planlægning    7
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8. Undersøgelse, planlægning og installation 
Konfiguration af et effektivt, robust og stabilt trådløst netværk hos kunden er en 
stor udfordring. I de følgende afsnit beskrives de foranstaltninger, der skal gå 
forud for installationen hos kunden.

8.1 Spørgeskema til kunden 
Det er vigtigt at få kunden til at besvare nogle spørgsmål inden installationen:

• Hvor bor du? (midt i byen, i en forstad, boligblok osv.) 
• Indendørsomgivelser? (beton, vægtyper, antal etager og rum) 
• Type af internetopkopling? 
• Etageplan? 
• Boligens størrelse? 
• Alarmsystem? 

8.2 Opmåling i kundens hjem 
Følgende værktøjer kan anvendes til at bestemme, hvordan den trådløse 
installation bedst udføres, og hvordan kilder til interferens i Bang & Olufsen 
opsætningen identificeres. 

8.2.1 inSSIDer 
Brug inSSIDer til at bestemme tilgængeligheden af kanaler og til lokalisering af 
access points inden for det aktuelle område.

8.2.2 Wi-Spy DBx (spektrumanalysator) 
Brug Wi-Spy DBx og Chanalyzer til at bestemme omfanget af radiotrafik og 
analysere interferensen på både 2,4 GHz og 5 GHz-båndet. 

8.2.3 Trådløs dækning/site survey-værktøj 
I opsætninger med mere end 10 access points kan det være nyttigt at anvende et 
værktøj til udførelse af en site survey. Det kan ligeledes være nyttigt med eksperthjælp 
til brugen af værktøjerne, da de er forholdsvise komplicerede at bruge og kræver 
en del øvelse.

Brug f.eks. et af følgende site survey-værktøjer: 
• Ekahau Site Survey Tool 
• AirMagnet Planner 

8.3 Konfiguration og installation af enheder til den trådløse infrastruktur 
Følg vejledningen til konfiguration af Network Link routeren som et access point, 
der er beskrevet i afsnit 3.5. Forbind access pointet med den primære Network Link 
router eller switch. Kontroller, at alle access points er online, og tilslut kablet. 

8     Undersøgelse, planlægning og installation 
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8.3.1 Kanalplanlægning 
Indstillingen Auto channel anbefales i små opsætninger. Den er også 
standardindstilling. Hvis to access points er placeret tæt på hinanden og anvender 
samme kanal, kan der gå op til 20 minutter, før et af dem automatisk skifter til en 
ny kanal. Signal/støjforholdet bør være mindst 25 dBm på et produkt, der er 
trådløst forbundet med et netværk. 

Hvis en ledningsforbundet kilde interfererer i frekvensbåndet, f.eks. et alarmsystem 
på 2,4 GHz, skal man skifte til manuel kanalindstilling på access pointet. I 
opsætninger med mange access points er manuel kanalindstilling under alle 
omstændigheder en god idé.

8.4 Fejlfinding på trådløst netværk 
Hvis det trådløse netværk ikke fungerer tilfredsstillende, skal årsagen til problemet 
lokaliseres. Man kan anvende værktøjet Wi-Spy DBx eller foretage en ny 
kanalplanlægning. Se også afsnit 7.1.2 om Wi-Spy DBx.

8.4.1 Ny kanalplanlægning 
En ny kanalplanlægning bør foretages, hvis kunden har problemer med det 
trådløse netværk. 

Problemet kan opstå ved interferens fra elektroniske enheder, der anvender det 
trådløse 2,4 GHz-bånd i kundens bolig eller i nærheden. Problemet kan også 
skyldes interferens fra access points i nærheden.

Som standard skal Network Link routeren konfigureres til Auto Channel Selection. 
Det betyder, at access pointet i Network Link routeren automatisk flytter til en 
mindre trafikeret kanal, hvis ændringer i det trådløse miljø medfører kraftig 
interferens på den valgte kanal. Kanalskiftet bør ske inden for 10 minutter.  
Access pointet kan ikke registrere interferens fra ledningsførte signaler, f.eks.  
fra alarmsystemer, og fra trådløse overvågningskameraer.

Det anbefales at udføre den nye kanalplanlægning med inSSIDer. Er det ikke 
muligt at finde en mindre trafikeret kanal, kan det være en god idé at flytte access 
pointet. Site survey-værktøjet Wi-Spy DBx kan også anvendes til registrering af 
interferens fra ledningsførte signaler. 

Undersøgelse, planlægning og installation    8 
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9. ISP-grænseflade 
I dette kapitel forklares de forskellige typer internetforbindelse, og hvordan 
Bang & Olufsen netværket konfigureres afhængigt af forbindelsestype. Dermed 
bliver det lettere at vælge den rigtige internetforbindelse blandt de tilgængelige 
muligheder. 

9.1 Opkaldsmodem 
Denne forbindelsestype er den ældste og mest langsomme. Fordelen er, at den 
kan anvendes alle steder, hvor der også er en fastnetforbindelse. For at denne 
forbindelsestype kan anvendes, skal telefonlinjen være forbundet med computeren 
via et modem. Når computeren anvender telefonlinjen, kan den tilsluttede telefon 
ikke anvendes til opkald. Derfor har mange brugere en sekundær linje, der kun 
anvendes af opkaldsmodemmet. 

9.2 MoCA/kabelinternet 
Multimedia over Coax Alliance (MoCA) står for udviklingen af specifikationer for 
netværk i private hjem via koaksialkabler, der normalt anvendes til antenneforbindelser 
for fjernsyn, radio og kabel-tv.

MoCA har som formål at muliggøre private netværk via eksisterende koaksialkabler 
på mikrobølgebåndet fra 1 GHz ved at anvende OFDM-modulation (orthogonal 
frequency-division multiplexing). Koaksialkablet kan anvendes til dataforbindelser 
til fjernsyn, set-top boxe og andet underholdningsudstyr, uden der kræves nye 
forbindelser. MoCA-teknologien muliggør distribution af multimedieindhold i høj 
opløsning og hurtige dataoverførsler, hvor overførselshastigheden overskrider 
100 Mbit/s.

MoCA er en nonprofitorganisation, der har til formål at udvikle og fremme 
specifikationer, der muliggør transmission af digital underholdning og information 
af høj kvalitet via koaksialkabler. MoCA-medlemmerne har aftalt et sæt betingelser 
(RAND), der sikrer den fair og ikkediskriminerende licensering af de immaterielle 
rettigheder, der kræves, for at medlemsvirksomhederne kan implementere 
MoCA-specifikationen.
Selvom MoCA i dag er en åben standard, findes der kun én leverandør af  
MoCA-chipsæt.

9.3 WiMAX 
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) er en 
telekommunikationsteknologi til fast og fuldt mobil internetadgang.  
Teknologien sikrer slutbrugeren en overførselshastighed på op til 30 Mbps.

9.4 Mobilt bredbånd (3G/HSDPA/4G) 
Mobilt bredbånd anvendes, hvor der ikke er fast forbindelse til internettet. 
Dækningen er ofte god i tætbefolkede områder og varierer fra land til land. 3G 
USB-modemmer til bærbare computere er også blevet meget populære. De kan  
f.eks. anvendes fra en båd, der er tæt på kysten.
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9.5 Fiber 
Denne forbindelsestype er den hurtigste til de fleste private brugere. Fiberoptiske 
internetforbindelser fungerer på samme måde DSL- eller kabelforbindelser. Som 
det er tilfældet med andre højhastighedsforbindelser, kan telefonen, fjernsynet og 
computeren anvendes samtidigt. Men fiberoptik giver en hurtigere forbindelse 
end DSL og kabel. 

9.6 DSL 
DSL (Digital Subscriber Line) er en samlet betegnelse for en række teknologier til 
dataoverførsel via telefonnettet gennem kobberledninger. Den hyppigste DSL-
forbindelse er ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line). 
Dataoverførselshastigheden ved download er typisk fra 256 Kb/s til 20 Mb/s. 
Upload-hastigheden er betydeligt lavere, medmindre man har en symmetrisk 
forbindelse. DSL kræver et specielt modem. 

9.7 Satellit 
IoS (Internet over Satellite) giver adgang til internettet via en satellit. Satellitten er 
placeret på en fast position i rummet. På grund af de enorme afstande, signalerne 
tilbagelægger fra jorden til satellitten og tilbage igen, er IoS en anelse langsommere 
end de hurtige, jordbaserede forbindelser via kobber- eller fiberoptikkabler. 
Hastigheden for IoS-forbindelser er normalt 492-512 Kb/s. IoS kan anvendes 
ombord på skibe. 

ISP-grænseflade     9 
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10. Fejlfinding og fejlretning 
For at løse et problem med netværket, skal man først fastslå, om problemet kan 
henføres til Bang & Olufsen produktet eller Bang & Olufsen infrastrukturen. Hvis 
produktet kan afspille fra en lokal kilde, f.eks. en USB-hukommelse, skal de tre 
nedenstående fejltræer anvendes til lokalisering af fejlen. 

10.1 Fejl i et Bang & Olufsen produkt 

10      Fejlfinding og fejlretning 

Produktet har og 
understøtter trådløs 

forbindelse

Kontroller produktets 
Ethernet-kabel

Fejlfinding på Network Link

Fejlfinding på Network Link
Trådløs kvalitet o.k.?

Opdater liste over 
trådløse netværk, vælg det 

anbefalede access point 
og indtast trådløs nøgle

Status for LAN: 
Forbindelse? LAN? 

Internet?

Status for LAN: 
LAN? 

Internet?

Status for LAN: 
Internet?

BeoPortal 
tilgængelig

Ja

FÆRDIG

Fejlfinding på ISP-forbindelse
Firewallproblem

Kun LAN

Kun forbindelse

Åbn Customer Service Menu og 
aktiver (Repair/refresh). 

Kontroller netværksstatus

Fejlfinding på Bang & Olufsen produkt, f.eks. 
ingen N.RADIO (ingen internetforbindelse)

Ja

Nej

Fejlfinding på ISP-forbindelse

Fejlfinding på Network Link
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10.2 Fejl i Bang & Olufsen infrastrukturen – Network Link 

Fejlfinding og fejlretning     10 

 Fejlfinding på Network Link

Kontroller router og switch

Ja

Nej

Angiver LED strøm?
Tænd for strømmen – 
Ikke o.k: Udskift router

Har Ethernet-kablet 
fysisk forbindelse med 

switchen, og lyser LED'en?

Er WAN-grænsefladen 
til ISP-routeren aktiv? 

Lyser LED'en?

Kontroller kablerne

Kontroller kablerne 
til ISP-routeren

Kabler o.k.? Reparer kabler

Fejlfinding på ISP-routerTrådløs

Trådløs-LED aktiv? Genstart router Trådløs-LED
Besøg hos kunde 

eller ny router

Ja

Færdig

Kundebesøg nødvendigt

Genstart router

O.k.?

Ja

FÆRDIG
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10.3 Fejl i internetudbyderens udstyr 

10      Fejlfinding og fejlretning 

Nej

Fejlfinding på ISP

Kontroller router

Angiver LED strøm?

Ja

Nej

Tænd for strømmen – 
Ikke o.k: Udskift router

Kontroller kablerne

Har 
Ethernet-kablet 

fysisk forbindelse med 
switchen, og lyser 

LED'en?

Er WAN-
grænsefladen til ISP

-routeren aktiv? Lyser 
LED'en?

Kabler o.k.?

Kontroller kablerne t
il ISP-routeren

Forbind en computer 
med ISP-switchen

Fejlfinding på ISP-router

Kontakt ISP's supportNejInternetforbindelse

Ja

Fejl på IP-forbindelsen mellem 
ISP- og Network Link router

Sluk begge routere, 
tænd ISP-router, vent 2 min. 
og tænd Network Link router O.k.? Ja FÆRDIG

Besøg hos kunden
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10.4 Spørgsmål og svar 
 Spørgsmål  Kan jeg bruge CAT5 til installationer?
 Svar  Vi anbefaler CAT7-kabler, da de har dobbelt beskyttelse (immune over for 

forstyrrelser) og sikrer en høj dataoverførselshastighed. Dette er særligt vigtigt i 
forbindelse med streaming af video. Anbefalingen sikrer en fremtidssikret Bang & 
Olufsen løsning, der er tilpasset vores fremtidige produkter. I de tilfælde, hvor 
kunden allerede har installationer med CAT5- eller CAT6-kabler, vil der dog 
næppe være problemer med tilslutningen af Ethernet-baserede produkter. 

 Spørgsmål  Hvad gør jeg, hvis jeg mister forbindelsen til internetgrænsefladen på mit NAS-drev?
 Svar  Har der eksempelvis været en strømafbrydelse, kan routeren have tildelt NAS-

drevet en ny IP-adresse. Vil man undgå, at IP-adresser ændres, skal routeren 
indstilles til altid at tildele samme IP-adresser til bestemte MAC-adresser  
(se bilag om DHCP-reservation).

 Spørgsmål  Hvordan kontrollerer jeg, at den trådløse forbindelse er god nok?
 Svar  Konfigurer en E4200, og udfør kontrollen ved hjælp af inSSIDer (installeret på en 

bærbar computer) fra det sted, hvor produktet skal placeres. Efter målingen af 
signal/støjforholdet skal signalet være 25 dBm højere end støjen. Kontroller også 
(ved hjælp af frekvensscanneren WI-Spy), om der er interferens fra andre kilder, 
f.eks. et alarmsystem. Se også kapitel 7 for yderligere oplysninger.

 Spørgsmål  Hvordan gør jeg kunderne opmærksomme på risikoen for, at den trådløse 
forbindelse kan ændre sig med tiden som følge af udefrakommende forhold?

 Svar  Det er helt afgørende at forklare kunderne, at der når som helst kan opstå 
problemer i velfungerende trådløse installationer af forskellige årsager. Hvis en 
nabo installerer eksempelvis et alarmsystem, kan dette påvirke funktionen af 
kundens trådløse installation. Især hvis der i nærheden installeres et 
ledningsforbundet system – eller et trådløst system, der anvender samme frekvens 
som kundens – vil kundens installation blive påvirket. Det er derfor kun muligt at 
garantere funktionen af den trådløse installation på selve installationstidspunktet. 

 Spørgsmål  Jeg anvender allerede trådløst netværk på min MacBook med Apple Airport. Kan jeg 
bruge dette netværk sammen med min BeoSound 5 Encore til trådløse forbindelser?

 Svar  En Apple Airport fungerer kun på 2,4 GHz-båndet, og da BeoSound 5 Encore 
anvender 5 GHz, er det ikke muligt.

 Spørgsmål  Jeg anvender allerede trådløst netværk med en Apple Airport Extreme. Kan jeg 
bruge dette netværk sammen med min BeoSound 5 eller BeoSound 5 Encore til 
trådløse forbindelser? 

 Svar  Bang & Olufsen anbefaler at konfigurere en separat router (Cisco WRT610N/
E3000/E4200) til betjening af Bang & Olufsen produkter. Men da Apple Airport 
Extreme er en dual band-router, vil den fungere med BeoSound 5 og BeoSound 5 
Encore i de fleste tilfælde. 

 Spørgsmål Hvordan får jeg adgang til dataene på det NAS-drev, der indgår i Bang & Olufsen 
Network Link undernettet, via min private computer.

 Svar  Visse NAS-drev er forsynet med to LAN-porte. Hvis den ledige LAN-port forbindes 
med routeren til det aktuelle netværk, kan en pc eller Mac få adgang til NAS-
drevet og gemme musik fra det aktuelle netværk.

Spørgsmål og svar    10 
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Kort vejledning til Network Link     12

12. Kort vejledning til Network Link 
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1: 

- Den vedlagte cd må IKKE anvendes. 
- Routeren må ikke være forbundet med et netværk.
- Forbind Bang & Olufsen routerens LAN-port med computeren.
- Åbn internetbrowseren, og indtast IP-adressen http://192.168.1.1 i adresselinjen.
- Ændr adressen til 192.168.100.1
- Skift standardadgangskode 
- Sæt en mærkat med adgangskoden og IP-adressen på undersiden af routeren.

2: Konfigurer trådløst netværk:

-  Vælg Manual Setup (B)
- Skift standard-SSID, og vælg Network Mode (A).
- Udfør automatisk eller manuelt kanalvalg (A).
- Aktiver det højeste niveau for kryptering – WPA2 (B). 
-  Deaktiver om nødvendigt DHCP (router konfigureret som access point).
-  Aktiver Wi-Fi Protected Setup (B) igen.

3: 

- Forbind Bang & Olufsen routerens internetport med en af LAN-portene på 
routeren i det private netværk.

-  Er der tale om et kabelbaseret netværk, skal alle Bang & Olufsen produkter 
tilsluttes LAN-porten på Bang & Olufsen routeren.

-  Er der tale om et trådløst netværk, skal det trådløse produkt forbindes med 
Bang & Olufsen produktet og Network Link routeren ved hjælp af WPS.

4: 

- Sæt harddisken(e) i QNAP.
- Forbind QNAP med routeren eller switchen.
- Slut QNAP til lysnettet, og tænd den.
- Installer QNAP Finder på klientcomputeren, og start programmet.
- Kør Quick setup, hvis NAS-drevet ikke er konfigureret.
- Indtast servernavn. 
   Skift administratoradgangskode. 
   Indtast dato og tidszone for serveren. 
   Indtast IP-adresse, undernetmaske og standardgateway for serveren. 
   Vælg DHCP'er. 
   Vælg de tjenester, der skal være aktive. 
   Vælg diskkonfiguration. 
   Start den endelige konfiguration: Initialize the hard disk. 
   Klik på linket Return to system administration page, når NAS-serveren er klar. 

Gem musik i multimediemappen på NAS-serveren. 

12     Kort vejledning til Network Link 
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13. Bilag 
Dette kapitel indeholder en procedure for konfiguration af QNAP og en vejledning 
til DHCP-reservation.

13.1 Konfiguration af QNAP med en computer 
Sådan konfigureres QNAP med en computer: 

1. Sæt harddisken(e) i QNAP.
2. Forbind QNAP med routeren eller switchen.
3. Slut QNAP til lysnettet, og tænd den.
4. Installer QNAP Finder på klientcomputeren. Programmet findes på den 

medfølgende cd eller kan downloades fra www.qnap.com.
5. Start QNAP Finder, når installationen er fuldført.

6. Hvis computeren anvender Windows XP SP 2 eller nyere, vil firewallen blokere 
QNAP Finder. Vælg Unblock.

7. Hvis NAS-serveren ikke er konfigureret, beder Quick Setup Wizard om at starte 
konfigurationen af serveren. Er serveren allerede konfigureret, kan indstillingerne 
foretages og/eller kontrolleres i QNAP's internetgrænseflade.

8. Klik på Yes, når Quick Setup Wizard har fundet serveren.

9. Quick Setup Wizard foreslår at åbne browseren for at fuldføre konfigurationen. 
Klik på OK.

Bilag     13 
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10. Følg proceduren for Quick Setup Wizard. 
11. Indtast servernavn.
12. Skift administratoradgangskode. 
13. Indtast dato og tidszone for serveren. 
14. Indtast IP-adresse, undernetmaske og standardgateway for serveren. 
15. Vælg DHCP'er. 
16. Vælg de tjenester, der skal være aktive. Klik på Enable UPnP multimedia server for 

at aktivere DLNA.
17. Vælg diskkonfiguration. Vælg mellem Single Disk- eller Raid-konfiguration.
18. Kontroller, at indstillingerne er korrekte, og vælg Initialize the hard disk. Der kan 

gå lidt tid, inden initialiseringen er fuldført. 
19. Klik på linket Return to system administration page, når NAS-serveren er klar. 

QNAP er nu klar til brug. 
20. Gem musik i multimediemappen på NAS-serveren. Åbn mappen med QNAP Web 

File Manager eller brug Windows Stifinder. En anden mulighed er at klikke på 
Start > Run (Kør) og indtaste \\<servernavn_eller_IP>multimedia for at finde en 
placering til musikken. Der kan gå lidt tid, inden musikken er fundet, og man kan 
klikke sig frem til den på audiomasteren.
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13.2 DHCP-reservation 
Et NAS-drev bør altid være tildelt samme adresse på netværket – også efter en 
genstart, der er forårsaget af et strømsvigt. Dog kan man risikere, at NAS-drevet 
får en anden IP-adresse fra DHCP-serveren, når det starter op efter et strømsvigt 
eller har været slukket. For at sikre, at NAS-drevet får samme IP-adresse, kan man 
aktivere funktionen DHCP Reservation. 

Sådan foretages DHCP-serverindstillinger: 

1. Klik på Setup. Gå til Network Setup – DHCP Server Setting, og klik på knappen 
DHCP Reservation. 

2. Der vises en liste over DHCP-enheder med følgende oplysninger:
 klientnavn, grænseflade, IP-adresse og MAC-adresse. 

3. Under Select Clients from DHCP Table vises alle de enheder, der er tildelt en IP-
adresse af DHCP-serveren. Marker afkrydsningsfeltet under Select ud for en 
enhed for at reservere en IP-adresse til enheden, f.eks. NAS-drevet.

4. Klik på Add Clients. Dermed sikres, at enheden altid tildeles samme IP-adresse fra 
routerens DHCP-server. Klik på Save Settings.

5. En IP-adresse kan  tildeles i menuen Manually Adding Client. Indtast klientnavnet i 
feltet Enter Client Name for at tildele IP-adresser manuelt.  Indtast derefter den 
ønskede IP-adresse i feltet Assign IP Address. Indtast MAC-adressen i feltet To This 
MAC Address. Klik derefter på Add og Save Settings.

Bilag     13 
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