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150Mbps bezprzewodowa  karta nano 

USB IEEE802.11b/g/n 
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1. Informacje o produkcie  
Główne właściwości  
Zgodny z normami bezprzewodowymi  802.11b/g/n z częstotliwością danych do 150Mbps 
Trzykrotnie zwiększa zasięg bezprzewodowy  
Zawiera kreator instalacji EZmax w wielu językach  
Obsługuje złącze  USB 2.0/1.1  
Obsługuje funkcje konfiguracji WPS  
Obsługuje WMM, WMM-PS (norma IEEE 802.11e QoS) 
Obsługuje 64/128-bit WEP, WPA (TKIP z IEEE 802.1x),WPA2 (AES z IEEE 802.1x) dla wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa  
Obsługuje  system operacyjny: Windows XP/Vista/7 
* Maksymalna wydajność może się różnić w zależności od warunków sieciowych i czynników 
środowiskowych.  
 
2. Zawartość opakowania 
Przed rozpoczęciem używania bezprzewodowej karty sieciowej sprawdź czy opakowanie jest 
kompletne i skontaktuj się ze sprzedawcą w przypadku brakujących elementów:  
Bezprzewodowa przejściówka USB x1 
Przewodnik instalacyjny x1 
CD (EZmax Wizard / przewodnik instalacji i instrukcja obsługi w wielu językach) x1 
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3. Instalacja karty sieciowej  
Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami aby zainstalować nową bezprzewodowa kartę sieciową 
USB:  
 
3.1 Instalacja sprzętu  
1. Włóż  USB bezprzewodowa kartę sieciową USB do wolnego wejścia USB 2.0 w komputerze po 
włączeniu komputera.  
 

 
Nigdy nie wkładaj karty na siłę, jeśli poczujesz, że karta utknęła, obróć ją w druga stronę i spróbuj 
ponownie.  
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2. Na ekranie wyświetli się poniższy komunikat, kliknij ‘Cancel’. 

 
 
Instalacja oprogramowania  
Ten kreator instalacji działa w Windows XP/Vista/7. 
Możesz zainstalować bezprzewodową przejściówkę za pomocą kreatora instalacji EZMAX na płycie  
CD-ROM znajdującej się w opakowaniu. Kreator to łatwe i szybkie narzędzie konfiguracji dla 
połączenia internetowego z  procesem szeregowym. Po uruchomieniu kreatora instalacji EZMAX, 
wyświetli się poniższy ekran powitalny. Wybierz język, aby rozpocząć konfigurację. Kreator 
przeprowadzi cię przez proces połączenia sieciowego. Tutaj nie przedstawiamy żadnych wskazówek 
w zakresie kreatora instalacji EZMAX. 
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Ustawienia zaawansowane oraz pozostałe właściwości bezprzewodowej karty sieciowej opisano w 
instrukcji obsługi na dołączonej płycie CD-ROM. 
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 Oświadczenie Federalnej Komisji Komunikacji w sprawie zakłóceń   
Niniejszy sprzęt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami klasy B dla urządzenia 
cyfrowego, zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te mają stanowić ochronę przed 
szkodliwymi zakłóceniami dla instalacji w obszarach mieszkalnych. Sprzęt ten generuje, wykorzystuje 
i może emitować energię częstotliwości radiowej i, jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z 
niniejszymi wskazówkami, może generować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Nie ma 
jednak żadnych gwarancji, że takie zakłócenie nie wystąpi na danej instalacji. Jeśli no niniejszy sprzęt 
spowoduje takie szkodliwe zakłócenia  w odbiorze radia lub TV które można określić wyłączając i 
włączając sprzęt, użytkownik powinien wyeliminować takie zakłócenia poprzez:  
1. Zmianę miejsca lub pozycji anteny  
2. Zwiększenie odległości pomiędzy sprzętem a odbiornikiem  
4. Skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym w celu uzyskania 
pomocy.  
 
Zasady FCC  
Niniejsze urządzenie wraz z anteną nie może pracować w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem,. 
Niniejsze  urządzenie pozostaje zgodne z częścią 15 Zasad FCC. 
Eksploatacja podlega dwóm poniższym warunkom: (1) urządzenie nie może generować szkodliwych 
zakłóceń, oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odebrane zakłócenia, w tym zakłócenia 
mogące powodować niepożądane działanie. Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje wyraźnie nie  
zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną w zakresie zgodności skutkują unieważnieniem uprawnień 
do obsługi sprzętu.  
 
Oświadczenie Federalnej Komisji Komunikacji (FCC) w sprawie ekspozycji na fale radiowe  
Niniejszy sprzęt pozostaje zgodny z dawkami promieniowania FCC określonymi dla środowiska 
niekontrolowanego. W celu uniknięcia możliwości przekroczenia limitów ekspozycji częstotliwości 
radiowej FCC odległość ludzi od anteny nie powinna być mniejsza niż 20cm (8cali ) w trakcie zwykłej 
eksploatacji.  
 
Antena (y) używana wraz z nadajnikiem nie może pracować w połączeniu z inna anteną lub 
nadajnikiem.  
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 Deklaracja zgodności R&TTE 
Niniejszy sprzęt pozostaje zgodny z wszystkimi wymaganiami Dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy z dnia 9 marca  1999 roku w zakresie sprzętu radiowego oraz 
końcowego sprzętu telekomunikacyjnego i wzajemnego poświadczenia ich zgodności (R&TTE) 
Dyrektywa  R&TTE uzupełnia i zastępuje dyrektywę 98/13/EWG (w zakresie końcowego sprzętu 
telekomunikacyjnego ni sprzętu naziemnych stacji satelitarnych) z dnia 8 kwietnia  2000 roku.  
 
Bezpieczeństwo 
Niniejszy sprzęt zaprojektowano zgodnie z najwyższa dbałością o bezpieczeństwo osób go 
instalujących i użytkujących. Należy jednak zachować szczególną uwagę na zagrożenie porażeniem 
prądem i elektrycznością statyczną podczas prac ze sprzętem elektrycznym. Wszystkie niniejsze 
wskazówki oraz wskazówki producenta komputera musza być zawsze bezwzględnie przestrzegane w 
celu zapewnienia bezpiecznej pracy sprzętu.  
 
Kraje UE dopuszczone do użytkowania 
Wersja ETSI urządzenia dopuszczona jest do użytku domowego i biurowego w Austrii, Belgii, Danii, 
Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Irlandii, Włoszech, Luksemburgu, Bułgarii, Cyprze, Republice 
Czech, Estonii, Węgrzech, Łotwie, Litwie, Malcie, Polsce, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Holandii, 
Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie.  
Wersja ETSI urządzenia dopuszczona jest do użytku  także w krajach członkowskich EFTA: Islandii, 
Lichtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.  
 
Kraje UE nie dopuszczone do użytkowania 
Brak. 
Sprawdź deklaracje zgodności na stronie www.edimax.com 
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