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side

Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, 
samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene.



Bruk av cradle / plassering

I esken til produktet følger det med en USB cradle/adapter.
For å få best mulig mottak av trådløse signaler kan denne benyttes til å plassere USB adaptere
der det er best dekning.

Nedlasting av driver

På vår hjemmeside  vil du til en hver tidwww.jensenscandinavia.com/downloads
finne den siste versjonen av driver for ditt operativsystem (f. eks. Windows).

I enkelte tilfeller vil du her finnes driver som er av nyere dato enn det som ligger 
på CD platen som følger med produktet. Vi anbefaler derfor at du alltid laster ned
driver fra hjemmesider når du skal installere. 

Driverne du finner på hjemmesiden er pakket som en zip fil og må pakkes ut før bruk.

I Windows gjøres dette ved å dobbelklikke på filen og velge «pakk ut filer», velg
plassering du vil pakke ut til (f. eks. skrivebordet) og trykk pakk ut.

I Mac OS X pakker du ut en zip fil ved å dobbelklikke på den. Den vil da automatisk
bli pakket ut og plassert i en mappe i samme katalog du er i.
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http://www.jensenscandinavia.com/downloads


Installasjon av driver i Windows 7 / 8

Viktig! Ikke koble til AL100AC/AL500AC før driveren er ferdig installlert.

Sett i medfølgende CD
Om installasjonen ikke starter automatisk må du starte filen setup.exe manuelt.
Filen setup.exe finner du ved å gå til min datamaskin og deretter velge CD (normalt D:)

* Om du har lastet ned driver fra vår hjemmeside starter du filen setup.exe

Trykk Neste og vent mens installasjonen starter

Velg «Installer denne driverprofilen allikevel»

Windows trenger nå en omstart for å ta i bruk den
nye driveren.

Velg «Ja, jeg vil starte maskinen på nytt nå.»

Driveren til AL500/AL100AC er nå ferdig installert. 
Når Windows har startet opp igjen kan du koble AL100AC/AL500AC til en ledig USB port.
Enheten vil da bli installert automatisk i Windows og er klar til bruk etter normalt ca. 30 sekunder.

Se sidene «Hvordan koble til trådløst i .......» for hvordan du kobler til trådløst nettverk med ditt 
operativsystem. 
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Installasjon av driver i Windows 10

Driveren til Air:Link 100AC og 500AC er innebygget i Windows 10, så du trenger kun å koble den
til i en ledig USB port, så blir den automatisk installlert.
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Installasjon av driver i Mac OS X

Viktig! Ikke koble til AL100AC/AL500AC før driveren er ferdig installlert.

Sett i medfølgende CD, åpne Finder og gå til katalogen Mac -> OS X  (Velg din versjon)
* Om du har lastet ned driver fra vår hjemmeside starter du filen installer.pkg for å installere.

Dobbelklikk på filen Installer.pkg for å
starte installasjonen.

Trykk Continue og deretter Continue en gang til.

Trykk Continue og deretter Agree

Trykk Install.

Skriv inn passordet for din Mac og trykk 
Continue Installation.

Når driveren er ferdig installert trykker du
Restart for å ta en omstart.
 
Når maskinen har startet opp igjen kan du 
koble AL100AC/AL500AC til en ledig USB port.

Se sidene «Hvordan koble til trådløst i .......» for hvordan du kobler til trådløst nettverk med ditt 
operativsystem. 
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Installasjon av driver i Linux

1. Last ned linux driveren fra vår hjemmeside www.jensenscandinavia.com/downloads

2. Kopier Linux driveren til din lokale stasjon.

3. Åpne et konsollvindu

4. Pakk ut driver du lastet ned

5. Skriv  (og trykk enter)make

sudo apt-get install build-essential6. Skriv  (og trykk enter)

7. Om du har Air:Link 500ac - Enter  (og trykk enter)sudo modprobe 8812au
    Om du har Air:Link 100ac - skriv sudo modprobe 8821au (og trykk enter)

Nå skal driveren være installlert og din AL100AC / 500AC er klar til bruk.

http://www.jensenscandinavia.com/downloads
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Koble til trådløst nettverk i Windows 7

Veiledningen forklarer oppkoblingen mot Air:Link ruteren basert på Windows 7 sitt verktøy for trådløst nettverk.
I noen tilfeller brukes et annet verktøy enn det som vises nedenfor. 
Ta i så fall kontakt med PC - eller utstyrsleverandørens support om du trenger hjelp til tilkobling.

1. Klikk på ikonet for trådløst nettverk nede i høyre hjørne på oppgavelinjen.

2. Du vil nå få opp en oversikt over tilgjengelige trådløse nettverk i ditt 
    området. Velg din AirLink ruter fra listen ved å trykke på navnet. 
    Info! Navnet på din AirLink ruter finner du på over-/undersider av ruteren.

3. Skriv inn krypteringskoden til din Jensen ruter du finner på under-/oversiden
    av din jensen ruter i feltet «Sikkerhetsnøkkel eller passfrase» og trykk OK. 
    Koden består av 8 tegn med en blanding av store og små bokstaver.
      

4. Angi plassering av nettverket ved å trykke på boksen Hjemmenettverk.

5. Trykk Lukk for å  for å bekrefte at nettverksinnstillingene er fullført.

6. Du er nå tilkoblet det trådløse nettverket og ikonet for trådløst nettverk nede i 
    høyre hjørnet  på oppgavelinjen vil være hvit.  

Dersom det er flere  trådløse AirLink rutere
i ditt nabolag kan du oppleve at det fremkommer
flere oppføringer som ligner på hverandre i listen
over tilgjengelige trådløse nett. Pass da på at du velger
det nettet som har samme nummer/navn som det du finner
på over-/undersiden av din ruter.
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Koble til trådløst nettverk i Windows 8

Veiledningen forklarer oppkoblingen mot Air:Link ruteren basert på Windows 8 sitt verktøy for trådløst nettverk.
I noen tilfeller brukes et annet verktøy enn det som vises nedenfor. 
Ta i så fall kontakt med PC - eller utstyrsleverandørens support om du trenger hjelp til tilkobling.

1. Klikk på ikonet for trådløst nettverk nede i høyre hjørne på oppgavelinjen.

2. Du vil nå få opp en oversikt over tilgjengelige trådløse nettverk i ditt 
    området. Velg din AirLink ruter fra listen og trykk Koble til. 
    Info! Navnet på din AirLink ruter finner du på over-/undersider av ruteren.

3. Skriv inn krypteringskoden til din Jensen ruter du finner på under-/oversiden
    av din jensen ruter og trykk Neste. 
    Koden består av 8 tegn med en blanding av store og små bokstaver.
      

4. Angi om du ønsker å aktivere deling av innhold på din PC med andre
    maskiner i nettverket.

5. Du er nå tilkoblet det trådløse nettverket.  

Dersom det er flere  trådløse AirLink rutere
i ditt nabolag kan du oppleve at det fremkommer
flere oppføringer som ligner på hverandre i listen
over tilgjengelige trådløse nett. Pass da på at du velger
det nettet som har samme nummer/navn som det du finner
på over-/undersiden av din ruter.

1

Nettverk

AirLink0F3EB6

á

Nettverk

AirLink0F3EB6

Koble til automatisk 

Wi-Fi

Koble til

Flymodus
 Av

2

Neste Avbryt

••••••••

Angi sikkerhetsnøkkelen for nettverket

23

Nettverk

AirLink0F3EB6

Wi-Fi

Flymodus
 Av

Tilkoblet

5

Nei, ikke aktiver deling eller koble
til enheter
For nettverk på offentlige steder

Nei, ikke aktiver deling eller koble
til enheter
For nettverk på offentlige steder

Nettverk

AirLink0F3EB6

á

Nei, ikke aktiver deling eller koble
til enheter
For nettverk på offentlige steder

Vil du aktivere deling mellom Pcer og
koblet til enheter i dette nettverket?

Ja, aktiver deling og koble til
enheter
For hjemme- eller jobbnetverk
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Koble til trådløst nettverk i Windows 10

Veiledningen forklarer oppkoblingen mot Air:Link ruteren basert på Windows 10 sitt verktøy for trådløst nettverk.
I noen tilfeller brukes et annet verktøy enn det som vises nedenfor. 
Ta i så fall kontakt med PC - eller utstyrsleverandørens support om du trenger hjelp til tilkobling.

1. Klikk på ikonet for trådløst nettverk nede i høyre hjørne på oppgavelinjen
    og deretter Network settings.

2. Du vil nå få opp en oversikt over tilgjengelige trådløse nettverk i ditt 
    området. Velg ditt trådløse nettverk fra listen og trykk Koble til. 
    Info! Navnet på din AirLink ruter finner du på over-/undersider av ruteren.

3. Skriv inn passordet til det trådløse nettverket og trykk Neste. 
    Om du har en Jensen ruter finner du passordet på undersiden
    av ruteren.     
    
 Koden består av 8 tegn med en blanding av store og små bokstaver.
      

4. Angi om du ønsker å aktivere deling av innhold på din PC med andre
    maskiner i nettverket.

5. Du er nå tilkoblet det trådløse nettverket.  
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Koble til trådløst nettverk i Mac OS X

1) Når du kobler AL500AC til maskinen vil ikonet for AL500AC vises i docken og 
    programvaren starte automatisk. Om den ikke gjør det kan du starte den manuelt.

2) Velg nettverket du ønsker å koble til, og trykk Connect.

3) Om det trådløse nettverket er sikret med 
    passord må du skrive inn dette.
    Bekreft passordet ved å skrive det inn en
    en gang til og trykk OK.

4) Om du trykker Link Status vil du se
    status på tilkoblingen.

5) Tilkoblingen skal nå være OK.
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Avinstallere driver i Windows

Om du ønsker å oppgradere driveren til AL100AC/AL500AC anbefaler vi at du først fjerner den
eksiterende driveren.
*) I instruksjonene under har vi brukt AL500AC som eksempel. Fremgangsmåten for AL100AC er 
helt lik. 

1. Last ned nyeste driver til AL100AC/AL500AC fra  www.jensenscandinavia.com/downloads

2. Pakk ut file (unzip) til mappen C:\AL500AC folder  (eller en annen mappe om du ønsker det)

3. Trykk Windows tasten + R og skriv inn CMD (og trykk deretter Enter)

4. Skriv CD\  (og trykk enter)

5. Skriv CD AL500AC (og trykk enter) *
* Om du har valgt å pakke ut driver til en annen katalog må du skrive inn banen til rett mappe.

6. Skriv setup -uninst  (og trykk enter)

7. Trykk Yes/Ja

8. Trykk Finish/Fullfør.

Driveren er nå fjernet fra din Windows og du kan nå installere driveren på nytt ved å
kjøre filen setup.exe fra c:\AL500AC mappen.

http://www.jensenscandinavia.com/downloads
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Avinstallere driver i Mac OS X

Om du vil oppdatere driveren til Mac OS X anbefaler vi at du først avinstallerer driveren.

1) Gå inn på mappen Mac OS X og åpne mappen for din OS X versjon.

2) Start filen Uninstall.command

3) Skriv inn passordet for ditt MAC OS system og trykk Enter.
    Driver og programvaren til AL100AC/AL500AC blir nå avinnstallert. 
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Hvordan finner jeg driverversjon som er installert?

Informasjon om hvilke versjon av driveren som er installert finner du i enhetsbehandling.
Om du søker etter oppdatert versjon sammenlikner du denne versjonen med den som ligger
på vår hjemmeside www.jensenscandinavia.com/downloads

Trykk Kontrollpanel -> System ->
          Enhetsbehandling.

Åpne fanen Nettverkskort 
og dobbelklikk på AL100AC / AL500AC

Trykk Driver

Her finner du informasjon om 
driverversjonen som er installert.

http://www.jensenscandinavia.com/downloads
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