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Bärbar trådlös server

Snabbstartguide
WG-C20-serien
För datoranvändare
Läs igenom denna snabbstartguide när du använder denna enhet
tillsammans med en dator.
När enheten används tillsammans med en smartphone eller
handdator, se den snabbstartguide som medföljde enheten eller
ladda ner ”Snabbstartguide för användare av smartphone eller
handdator” från följande webbplats.
http://www.sony.net/c20/

Varumärken
ˎˎ

Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade
varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i
USA och/eller andra länder.

ˎˎ

Mac OS är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA
och i andra länder.

ˎˎ

Wi-Fi® och Wi-Fi Alliance® är registrerade varumärken som tillhör
Wi-Fi Alliance.

ˎˎ

N-märket är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som
tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.

ˎˎ

DLNA och DLNA CERTIFIED är varumärken och/eller
tjänstemärken som tillhör Digital Living Network Alliance.

Övriga produktnamn, märkesnamn, servicenamn etc. som
används i denna handbok är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör respektive företag eller organisation.

Identifiera delarna
USB-A-port *1

Denna enhets indikatorlampa

* Ungefärlig laddningstid varierar beroende på USB-nätadaptern
(säljs separat) som används.

Slå på strömmen

Batteriindikatorlampa

Laddningsindikator

Lampans läge

Status

Gul

Laddning pågår

Gul -> av*

Laddning färdig

Grön, blinkar
långsamt

Batterinivån är hög

Håll

Grön, blinkar
Batterinivån är
Återstående
medelhög
batterinivåindikator
under användning Röd, blinkar snabbt Batterinivån är låg
Av

Batteriet är slut eller
strömmen är avstängd

* Vissa USB-portar saknar stöd för batteriladdning trots att de
faktiskt levererar ström. I detta fall slocknar inte
batteriindikatorlampan även om laddningen är slutförd.

-lampa (indikator för trådlöst LAN)
Batteriindikatorlampa
-knapp (ström)

Obs!
ˎˎ
ˎˎ

Indikatorlampa för trådlöst LAN
ˎˎ

Lampans läge

Status

Grön

Trådlöst LAN är på

Grön, blinkar

Trådlöst LAN startar

Av

Trådlöst LAN är av

ˎˎ

Indikatorlampan för återstående batterinivå (röd) blinkar när
batterinivån är låg. Ladda denna enhet.
Det kan ta flera minuter för denna enhet att starta efter att du
slagit på strömmen. Det är inte ett tecken på att något är fel.
Om du vill ladda denna enhet från din dator när denna enhet är
påslagen, ska du ansluta datorn till en nätadapter och därefter
ansluta denna enhet till datorn.

Stänga av denna enhet

Lampan lyser inte när denna enhet befinner sig i
strömmatningsläge.

Håll -knappen (ström) intryckt under minst 3 sekunder.
Strömmen till denna enhet stängs av, därefter slocknar
indikatorlampan för trådlöst LAN och batteriindikatorlampan.

Obs!
ˎˎ

Indikatorlampa för strömmatning
Lampans läge

Status

Grön

Under eller redo för strömmatning

Röd, blinkar

Fel

Av

Strömmatning är av

ˎˎ

-knappen (ström) intryckt under minst 3 sekunder.

Strömmen till denna enhet slås på, sedan tänds
batteriindikatorlampan.
När trådlöst LAN startar, blinkar indikatorlampan för trådlöst LAN.
Lampan lyser fortfarande när uppstarten är genomförd.

Stäng inte av strömmen till denna enhet under dataöverföring.

Ändra läget
Denna enhets läge växlar enligt följande, beroende på hur länge
du håller strömknappen intryckt.

När en enhet som t.ex. en dator är ansluten till USB-microBporten är inte strömmatning och dataåtkomst från USB-Aporten möjlig. I detta fall lyser inte indikatorn för strömmatning.

Avstängd

ACCESS-lampa (dataåtkomst)
Lampans läge

Status

Gul

Uppdaterar systemets programvara eller ett
fel uppstod

Gul, blinkar

Hämtar data

Trådlöst LAN-läge
lyser.

USB-microB-port *2
ACCESS-lampa (dataåtkomst)

Ansluta ett SD-kort eller en
USB-enhet till denna enhet

-lampa (indikator för trådlöst LAN)
-lampa (indikator för strömmatning)
Batteriindikatorlampa
-knapp (ström)
Kortfack (SD-kort)
NFC-punkt

*1	För strömförsörjning av en smartphone eller
handdator/För anslutning med t.ex. USB-minne
*2	För laddning av denna enhet/För anslutning med
en dator

Återställningsbrytare

lyser grön och

slocknar.

Sätt i ett SD-kort i denna enhets kortfack eller anslut en USB-enhet
till USB-A-porten på denna enhet.
Håll strömknappen intryckt under minst 3
sekunder.

Obs!
ˎˎ

Viktiga data kan skadas om du tar bort ett SD-kort eller en
USB-enhet från denna enhet samtidigt som data hämtas. Se till
att dataåtkomstlampan inte blinkar innan du tar bort den.

Håll strömknappen intryckt 0,5 till 1 sekund.
ˎˎ

Ladda denna enhet

ˎˎ

Denna enhet har ett inbyggt uppladdningsbart batteri.
Ladda denna enhet före användning.
Ladda denna enhet via en dator eller en USB-nätadapter (säljs
separat).

Ladda via en dator
Anslut denna enhet till din dator med USB-kabeln (medföljer)
Batteriindikatorlampa
USB-kabel
(medföljer)
MAC-adress
Serienummer

Ladda med en USB-nätadapter (säljs separat)
Du kan ladda denna enhet genom att ansluta USB-kabeln
(medföljer) till denna enhet och USB-nätadaptern (säljs separat),
anslut sedan USB-nätadaptern till ett vägguttag.
Se supportsidan (http://www.sony.net/c20/) för information om
USB-nätadaptrar som har bekräftats för användning med denna
enhet.
Batteriindikatorlampan slocknar när laddningen är slutförd*.
Ta bort USB-kabeln när laddningen är slutförd.
* Vissa USB-portar saknar stöd för batteriladdning trots att de
faktiskt levererar ström. I detta fall slocknar inte
batteriindikatorlampan även om laddningen är slutförd.
I tabellen nedan finns uppskattade laddningstider.

Ungefärlig laddningstid

© 2013 Sony Corporation

Strömmatningsläge

Ladda enheter

Laddningstid

Dator

8 timmar

USB-nätadapter (när AC-UD10 används)

3,5 timmar*

I strömmatningsläget är hög strömmatning tillgänglig för att
ladda enheten i maximal utspänning på 1,5 A.
Hög strömmatning är inte tillgängligt i trådlöst LAN-läge.
Se sidorna som gäller din dator för mer information om
anslutning till en dator via USB och trådlöst LAN.
För Windows  sidan 2
För Mac  sidan 3

USB-anslutning (Windows)

Trådlös LAN-anslutning (Windows)
Steg 1: Ansluta för första gången

7 Ange ett personligt lösenord på minst 8
siffror eller bokstäver.

Obs!

8 Ange lösenordet igen för att bekräfta det
och välj [Spara].

ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ

När denna enhet (WG-C20) ansluts till en dator via trådlöst
LAN avaktiveras datorns Internetanslutning.
Se Hjälpguiden för att ansluta till Internet.
Om säkerheten för enheten redan har ställts in måste du
ange ditt lösenord vid anslutning till din dator för första
gången. Du behöver i sådana fall inte utföra steg 2 och steg 3.

1 Slå på strömmen till denna enhet.

9 Den trådlösa LAN-inställningen avaktiveras
när lösenordet ställs in.

Ansluta denna enhet till en dator
1 Stäng av strömmen till denna enhet.
2 Sätt i ett SD-kort i kortfacket på denna enhet.
3 Anslut denna enhet till din dator med USBkabeln (medföljer).
Var noga med kabelns orientering.

Steg 3: Återansluta till trådlöst LAN

USB-kabel
(medföljer)

1 Anslut denna enhet.
Windows XP/Windows Vista
 Högerklicka på
i aktivitetsfältet längst ner till höger på
skärmen.
 Klicka på [Tillgängliga nätverk/anslut till ett nätverk].
 Välj WG-C20-xxxxxx* och klicka på [Ansluta].

2 Anslut din dator till denna enhet.
Windows XP/Windows Vista
 Högerklicka på
i aktivitetsfältet längst ner till höger på
skärmen.
 Klicka på [Tillgängliga nätverk/anslut till ett nätverk].
 Välj WG-C20-xxxxxx* och klicka på [Ansluta].

Windows 7/Windows 8
 Klicka på
i aktivitetsfältet längst ner till höger på
skärmen.
 Välj WG-C20-xxxxxx* och klicka på [Ansluta].
* ”xxxxxx” är de sista 6 siffrorna i MAC-adressen.
Kontrollera MAC-adressen under ”Identifiera delarna” i denna
snabbstartguide.

3 Se till så att datorn är ansluten till denna
enhet.
Obs!
ˎˎ

ˎˎ

Det kan hända att ett varningsmeddelande visas vid
anslutning när Windows 7 eller Windows 8 används. Det går
att fortsätta.
Det kan ta tid för denna enhet att ansluta till datorn
beroende på användningsmiljön.

Steg 2: Säkerhetsinställning
Viktigt!
Det är väldigt viktig att du ställer in säkerheten innan du använder
en trådlös LAN-enhet. Om du inte ställer in säkerheten, kan andra
kompatibla enheter inom kommunikationsområdet ansluta till
denna enhet.

1 Se till så att webbläsarens proxyinställningar
inte är gjorda.

Windows 7/Windows 8
 Klicka på
i aktivitetsfältet längst ner till höger på
skärmen.
 Välj WG-C20-xxxxxx* och klicka på [Ansluta].
* ”xxxxxx” är de sista 6 siffrorna i MAC-adressen.
Kontrollera MAC-adressen under ”Identifiera delarna” i denna
snabbstartguide.

2 Ange ditt lösenord.
Ange det lösenord du ställde in i steg 2.
Se till så att datorn är ansluten till denna enhet.
Nästa gång behöver du inte ange lösenordet när du ansluter
till en enhet som är inställd för denna enhet.

Om ett autentiseringsfel sker:
Lösenordet kan vara felaktigt.

Om du glömmer lösenordet:
Håll återställningsomkopplaren intryckt i cirka 10 sekunder
för att återgå till standardinställningen. Ställ sedan in
lösenordet igen från steg 1.

Steg 4: Komma åt en fil på denna enhet
Vid åtkomst till ett SD-kort
1 Sätt i SD-kortet i denna enhet.
2 Anslut denna enhet till din dator via trådlöst
LAN.
3 Ange adressen ”\\192.168.41.1” i adressfältet
i Internet Explorer.
Mappen [SD_Card] visas. Du kan nu läsa och skriva i filerna på
SD-kortet.

Avbryta proxyinställningarna
 Klicka på [Verktyg]  [Internetalternativ]  [Ansluta] 
[LAN-inställningar] i menyfältet på Internet Explorer.
 Ta bort kryssmarkeringen för [Använd en proxyserver för
ditt lokala nätverk (Use a Proxy Server for your LAN)] för
proxyservern på skärmen för LAN-inställningar.

”Favoriter” och ”genväg” är användbara funktioner.
För att markera ”\\192.168.41.1” som en favorit, högerklicka på
”Favoriter” och välj ”Lägg till aktuell plats i favoriter”.

Vid åtkomst till en USB-enhet
1 Anslut denna enhet till en USB-enhet.
2 Anslut denna enhet till din dator via trådlöst
LAN.
3 Ange adressen ”\\192.168.41.1” i adressfältet
i Internet Explorer.
Mappen [USB_Device] visas och du kan läsa och skriva i filerna
på USB-enheten.

Återställa proxyinställningarna
Markera [Använd en proxyserver för ditt lokala nätverk (Use a
Proxy Server for your LAN)] för proxyservern på skärmen för
LAN-inställningar och ta bort de inställningar som gjorts.
Skärmvisningen kan förändras.

2 Ange adressen ”http://192.168.41.1/” i
adressfältet i Internet Explorer.
3 Välj [Inställningar] längst upp till höger på
skärmen.
4 Välj fliken [Anslutning kontroll].
5 Klicka på [Ägare].
6 Välj [WPA2-PSK (AES)] under [Säkerhet].

4 Öppna [Dator] (eller [Den här datorn] i
Windows XP) på din dator.
5 Bekräfta den nyligen identifierade ikonen
”Flyttbar disk (E:)*” på skärmen.
Du kommer nu åt mappar och filer på SD-kortet.
* Enhetsnamnet kan vara något annat än ”(E:)”, beroende på
din dator.

Obs!
ˎˎ

Det går inte att använda andra USB-enheter tillsammans
med denna enhet när den är ansluten till en dator via USB.

Koppla bort USB-kabeln
1 Se till så att åtkomst till denna enhet inte
sker.
,
eller
2 Klicka på ikonen
(borttagning av maskinvaran) i
aktivitetsfältet längst ner till höger på
skärmen.
Den enhet som är ansluten till datorn visas.

3 Klicka på denna enhet.
4 Bekräfta meddelandet ”Säker borttagning av
maskinvara” och klicka på [OK].
Om du använder Windows 8, Windows 7 eller Windows XP,
behöver du inte klicka på [OK].

5 Koppla loss USB-kabeln från denna enhet.

USB-anslutning (Mac)

Trådlös LAN-anslutning (Mac)
Steg 1: Ansluta för första gången
Obs!
ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ

När denna enhet (WG-C20) ansluts till en dator via trådlöst
LAN avaktiveras datorns Internetanslutning.
Se Hjälpguiden för att ansluta till Internet.
Om säkerheten för enheten redan har ställts in måste du
ange ditt lösenord vid anslutning till din dator för första
gången. Du behöver i sådana fall inte utföra steg 2 och steg 3.

1 Slå på strömmen till denna enhet.

Steg 3: Återansluta till trådlöst LAN
1 Anslut denna enhet.
 Klicka på
i menyfältet längst upp till höger på skärmen.
 Välj WG-C20-xxxxxx*. Ange ditt lösenord som krävs och
klicka på [Anslut].
* ”xxxxxx” är de sista 6 siffrorna i MAC-adressen.
Kontrollera MAC-adressen under ”Identifiera delarna” i denna
snabbstartguide.

3 Se till så att datorn är ansluten till denna
enhet.
Efter att du klickat på
under  ovan, kontrollerar du så att
”WG-C20-xxxxxx” visas på skärmen.

Obs!
ˎˎ

Det kan ta tid för denna enhet att ansluta till datorn
beroende på användningsmiljön.

Steg 2: Säkerhetsinställning
Viktigt!

Lösenordet kan vara felaktigt.

Om du glömmer lösenordet:
Håll återställningsomkopplaren intryckt i cirka 10 sekunder
för att återgå till standardinställningen. Ställ sedan in
lösenordet igen från steg 1.

Steg 4: Komma åt en fil på denna enhet

2 Anslut denna enhet till din dator via trådlöst
LAN.
3 Välj [Gå]  [Anslut till server...].
Ange ”smb://192.168.41.1” i adressfältet och
klicka sedan på [Ansluta].
4 Välj [Gäst]  [Ansluta].

5 Om mer än en volym som ska installeras
visas på skärmen dubbelklickar du på [SD_
Card].
Du kan läsa och skriva i filerna på SD-kortet.

Vid åtkomst till en USB-enhet

3 Välj [Gå]  [Anslut till server...].
Ange ”smb://192.168.41.1” i adressfältet och
klicka sedan på [Ansluta].
4 Välj [Gäst]  [Ansluta].

2 Ange adressen ”http://192.168.41.1/” i
adressfältet i Safari.
3 Välj [Inställningar] längst upp till höger på
skärmen.
4 Välj fliken [Anslutning kontroll].
5 Klicka på [Ägare].
6 Välj [WPA2-PSK (AES)] under [Säkerhet].
7 Ange ett personligt lösenord på minst 8
siffror eller bokstäver.
8 Ange lösenordet igen för att bekräfta det
och välj [Spara].
9 Den trådlösa LAN-inställningen avaktiveras
när lösenordet ställs in.

Klicka på [Arkiv]  [Nytt sökarfönster].
Anslutningen är upprättad när namnet på SD-kortet visas
under [Enhet].
ˎˎ Enhetsikonen visas inte om det inte finns något SD-kort i
denna enhet.
Du kommer nu åt mappar och filer på SD-kortet.

Obs!
ˎˎ

Det går inte att använda andra USB-enheter tillsammans
med denna enhet när den är ansluten till en dator via USB.

1 Se till så att åtkomst till denna enhet inte
sker.

2 Anslut denna enhet till din dator via trådlöst
LAN.

Markera kryssrutan för [Webbproxy (HTTP) (Web Proxy
(HTTP))] och ta bort inställningarna som gjorts.

USB-kabel
(medföljer)

1 Sätt i SD-kortet i denna enhet.

1 Anslut denna enhet till en USB-enhet.

Återställa proxyinställningarna

Var noga med kabelns orientering.

Koppla bort USB-kabeln

1 Se till så att webbläsarens proxyinställningar
inte är gjorda.

 Starta Safari och välj sedan [Safari]  [Inställningar...].
Klicka på [Avancerat].
 Klicka på [Ändra inställningar...].
Panelen [Nätverk(Network)] öppnas.
 Ta bort kryssmarkeringen för [Webbproxy (HTTP) (Web
Proxy (HTTP))] och klicka sedan på [OK].

3 Anslut denna enhet till din dator med USBkabeln (medföljer).

Vid åtkomst till ett SD-kort

Det är väldigt viktig att du ställer in säkerheten innan du använder
en trådlös LAN-enhet. Om du inte ställer in säkerheten, kan andra
kompatibla enheter inom kommunikationsområdet ansluta till
denna enhet.

Avbryta proxyinställningarna

2 Sätt i ett SD-kort i kortfacket på denna enhet.

Ange det lösenord du ställde in i steg 2.
Se till så att datorn är ansluten till denna enhet.

Om ett autentiseringsfel sker:
 Klicka på
i menyfältet längst upp till höger på skärmen.
 Välj WG-C20-xxxxxx*. Ange ditt lösenord som krävs och
klicka på [Anslut].
* ”xxxxxx” är de sista 6 siffrorna i MAC-adressen.
Kontrollera MAC-adressen under ”Identifiera delarna” i denna
snabbstartguide.

1 Stäng av strömmen till denna enhet.

2 Ange ditt lösenord.

Nästa gång behöver du inte ange lösenordet när du ansluter
till en enhet som är inställd för denna enhet.

2 Anslut din dator till denna enhet.

Ansluta denna enhet till en dator

5 Om mer än en volym som ska installeras
visas på skärmen dubbelklickar du på [USB_
Device].
Du kan läsa och skriva i filerna på USB-enheten.
Skärmvisningen kan förändras.

2 Dra och släpp ikonen för denna enhet till
(Mata ut)
papperskorgen. Eller klicka på
på denna enhet i sökaren.
3 Koppla loss USB-kabeln från denna enhet.

