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DATAPROJEKTOR
XJ-H1650/XJ-H1750/XJ-H2650
XJ-ST145/XJ-ST155
Dataprojektor
Trådløs funksjonsveiledning

Vennligst les forholdsreglene i Hurtigstartguiden som kommer med dataprojektoren.
Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon lett tilgjenglig for fremtidig bruk.
For å få tak i den nyeste utgaven av denne bruksanvisningen, besøk nettsiden ved URL’en 
nedenfor.
http://world.casio.com/manual/projector/

Microsoft, Windows, Windows Vista og Aero er registrerte varemerker eller varemerker som 
tilhører Microsoft Corporation i USA og andre land.
Mac OS er et varemerke eller registrert varemerke av Apple, Inc. i USA og andre land.
Andre firma- og produktnavn kan være registrerte produktnavn eller varemerker tilhørende sine 
respektive eiere.

Innholdet i denne bruksanvisningen kan forandres uten forvarsel.
Kopiering av denne bruksanvisningen, enten helt eller delvis, er forbudt. Du har tillatelse til å 
bruke denne bruksanvisningen for ditt eget personlige bruk. All annen bruk er forbudt uten 
tillatelse fra CASIO COMPUTER CO., LTD.
CASIO COMPUTER CO., LTD. skal ikke holdes ansvarlig for tapte inntekter eller krav fra 
tredjeparter som oppstår fra bruk av dette produktet, programvaren som er beskrevet i denne 
bruksanvisningen eller denne bruksanvisningen.
CASIO COMPUTER CO., LTD. skal ikke holdes ansvarlig for tap eller tapte inntekter på grunn av 
tap av data som skyldes funksjonsfeil eller vedlikehold av dette produktet, eller hvilken som helst 
annen grunn.
Prøveskjermbildene som vises i denne bruksanvisningen er kun for illustrative formål, og de kan 
være forskjellige fra skjermbildene som faktisk blir produsert av produktet.
Dersom ikke noe annet er ettertrykkelig uttrykt, viser alle illustrasjonene i denne 
bruksanvisningen XJ-H1650.
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Om denne bruksanvisningen...
Denne bruksanvisningen forklarer hvordan å etablere en trådløs LAN-tilkobling mellom en CASIO 
XJ-H1650, XJ-H1750, XJ-H2650, XJ-ST145, XJ-ST155 dataprojektor og en computer, og sende 
dataskjerminnhold til projektoren for projisering.

I denne bruksanvisningen er det mange prosedyrer som krever parallelle operasjoner på 
dataprojektoren og din computer. Det følgende er spesielle begreper og konvensjoner som er brukt i 
denne bruksanvisningen for å differensiere mellom dataprojektoren og computeren.

Projiseringsområde
Dette er hele det rektangulære området som er projisert av dataprojektoren. Enkelte 
dataprojektoroperasjoner vil føre til at meldinger og menyer vil vises på projiseringsområdet.
Computerskjermbilde
Dette er den fysiske skjermenheten til din computer.

Begreper og konvensjoner
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Hva den trådløse funksjonen lar deg Gjøre...

Send computerens skjermbildeinnhold til dataprojektoren over en trådløs 
tilkobling og projiser dem.
Projektoren har en innebygget funksjon som lar den operere som et trådløst LAN-tilgangspunkt. Etter 
at en trådløs LAN-tilkobling er etablert med en computer, kan innholdet på computerskjermen sendes 
til projektoren for projisering.

Trådløs projeksjon av opptil fire terminalskjerminnhold
Din projektor støtter samtidig trådløs LAN-tilkobling av opptil 32 terminaler (computere, flyttbare 
terminaler osv.) Skjerminnholdet av opptil fire av de tilkoblede terminalene kan være projisert samtidig.
* Merk at noen terminaler ikke støtter samtidig visning med annet terminalskjerminnhold.
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Trådløs MobiShow-projeksjon fra en smarttelefon eller flyttbar terminal
Du kan installere AWINDs MobiShow på en smarttelefon eller flyttbar terminal, og deretter bruke 
projektoren til å projisere fotografier og presentasjonsfiler som er lagret på smarttelefonen eller 
terminalminnet.
* Merk deg at terminaltype og MobiShow-versjon kan begrense visse funksjoner og til og med gjøre 

projisering umulig.

Trådløs kontroll av projektoren fra en computer
Etter at du etablerer en trådløs LAN-tilkobling mellom projektoren og en computer, kan du kontrollere 
projektoren eksternt fra computeren.
For detaljer, se “For å kontrollere projektoren ved bruk av Network Projection Control” i 
“Bruksanvisning” (UsersGuide_Norwegian.pdf).
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Projektorkrav
Projektoren må møte de følgende krav for å bruke en trådløs LAN-tilkobling for å projisere 
skjerminnholdet til en terminal (computer, flyttbar enhet osv.)

Den trådløse adapteren som følger med projektoren må være korrekt tilkoblet til projektoren. Se 
“Koble til den trådløse adapteren” (side 13) for detaljer.
Programvaren forklart i denne bruksanvisningen må være installert korrekt på din terminal 
(computer, flyttbar enhet osv.)
Terminalen (computer, flyttbar enhet osv.) må være utstyrt med en IEEE802,11b/g/n kompatibel 
trådløs LAN-funksjon.

Merk at de følgende operasjoner ikke er støttet.
Bruk av en CASIO YW-2L trådløs adapter eller en kommersielt tilgjengelig trådløs LAN-adapter i 
projektorens USB-port. Disse adapterne vil ikke tilby tilfredsstillende drift.
Bruk av alle andre typer trådløs LAN-tilkoblingsprogramvare, unntatt de som er beskrevet i denne 
håndboken, støttes ikke.
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Installere Wireless Connection 3
Denne seksjonen forklarer de minimums computersystemkravene og installasjonsmetodene for 
Wireless Connection 3, som er nødvendig for å projisere fra en Windows-datamaskin over en trådløs 
LAN-tilkobling.

Viktig!
Du kan laste ned den siste versjonen av Wireless Connection 3 på CASIO sin internettside 
nedenfor. Noen projektormodeller kommer med en CD-ROM som kan bli brukt til å installere 
programvaren.

Windows® 7, Windows Vista® eller Windows® XP førinstallert

Andre krav til operativsystem som brukes
Normaldrift er kanskje ikke mulig under visse maskinvarekonfigurasjoner.
Operasjon er ikke støttet på en datamaskin som kjører Windows® 2000, NT, Me, 98SE, 98, 95, eller 
3.1.
Operasjon på en datamaskin som er oppgradert til Windows® 7, Windows Vista® eller Windows® XP 
fra et annet operativsystem er ikke garantert.
Operasjon på en computer som kjører Windows® XP Professional x64 Edition er ikke støttet.

Viktig!
(Mac OS-Brukere)
Wireless Connection 3 kjører bare på Windows. Den kjører ikke på en Mac OS. Om du bruker en 
Mac OS, referer til “Trådløs projisering fra Mac OS” (side 43).

http://www.casio-intl.com/support/download/

[ Home – Support – Downloads – Projectors ]

Minimum systemkrav

Driftssystem: Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® SP2, Windows® XP SP3
Computer : IBM PC/AT eller kompatibelt som tilfredsstiller de følgende betingelser.

CPU: Pentium® M 1,6 GHz eller høyere, eller CPU anbefalt for operativsystemet som brukes
Minne: Mengden minne anbefalt for operativsystemet som brukes
Skjerm: Helfarge-skjerm med oppløsning på minst 1 024 × 768 som er støttet av ovennevnte 

operativsystem og computeren som brukes.
Inndataenhet: Tastatur eller annen peke-enhet (mus eller tilsvarende enhet som er støttet av 

ovennevnte operativsystem)
Trådløs LAN: I samsvar med IEEE 802,11b/g/n. WPA-PSK AES kompatibel trådløs 

innebygget adapter eller vedlagt*
* I henhold til projektorens opprinnelige standardinnstillinger er WPA-PSK 

AES brukt som sikkerhetsprotokoll under trådløs LAN-tilkobling med en 
computer. På grunn av dette trenger din datamaskin å ha WPA-PSK AES 
kompatibel trådløs innebygget adapter eller være tilkoblet den opprinnelige 
trådløse LAN-tilkoblingen med projektoren.
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For å laste ned programvaren fra CASIO sin nettside og 
installere den

1. Besøk CASIO sin nettside (side 9) og last ned “Wireless Connection 3” til din 
computer.

2. Dobbel-klikk på den filen du lastet ned.
Følg instruksjonene som vises på din computerskjerm.

For å installere fra CD-ROM-en (som vedlegges noen 
projektormodeller)

1. Plasser CD-ROM-en i computerens CD-ROM-stasjon.

2. På menyen som vises, klikk på [Install]-knappen på høyre side av “Wireless 
Connection 3”.

Følg instruksjonene som vises på din computerskjerm.

Viktig!
Om du kjører Windows 7 og “Brukerkontokontroll”-meldingen vises under installasjonen, klikk 
[Ja].
Om du kjører Windows Vista og “Brukerkontokontroll”-meldingen vises under installasjonen, 
klikk [Tillat].
Om du kjører Windows XP og beskjeden nedenfor vises under installasjonen, klikk [Fortsett 
likevel].

Merk
Etter at du har installert Wireless Connection 3, vil den starte automatisk og søke etter en 
projektor. Om du vil etablere en trådløs LAN-tilkobling mellom computeren og projektoren, da 
utfører du prosedyren under “For å bruke en standard SSID for å koble en computer til 
projektoren via trådløs LAN” (side 16). Om du ikke vil etablere en tilkobling, klikk lukk-knappen i 
det øverste høyre hjørnet av Wireless Connection 3-vinduet.

Installere Wireless Connection 3
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Du kan bruke Wireless Connection 3 sin veiviser for å installere Wireless Connection 3 på et 
USB-minne. Da kan du plugge USB-minnet til USB-porten til en computer og starte opp Wireless 
Connection 3 derfra.
For mer informasjon, se “Bruke den symbolske veiviseren” (side 40).

Installere Wireless Connection 3 på andre og 
etterfølgende computere
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Etablere en trådløs LAN-tilkobling mellom projektoren 
og en computer

Denne seksjonen forklarer hvordan etablere en trådløs LAN-tilkobling mellom projektoren og en 
computer under projektorens opprinnelige standard “Trådløs” innstillinger.
“Trådløs” er en av projektorens innebygde programmer. Det gjør det mulig å etablere en trådløs 
LAN-tilkobling mellom projektoren og en computer, og projisere datamaskinens skjerminnhold.

Det følgende viser operasjons-flyten for projisering av computerens skjerminnhold mens Trådløs er 
konfigurert med dens opprinnelige standardinnstillinger.

Merk
Under de opprinnelige standardinnstillingene utfører projektoren trådløs LAN-kommunikasjon 
ved hjelp av WPA-PSK AES-sikkerhet for forholdsvis sikker trådløs datakommunikasjon. Data 
sendt mellom projektoren og computeren er kryptert basert på projektorens innebygde 
passkode og innloggingskode.
Du kan forandre sikkerhetssystemet og passkoden om du vil. Å forandre passkoden periodevis 
sikrer at uvedkommende ikke kan komme seg inn på din computer eller projektor.
Se “Konfigurere sikkerhetsinnstillingene for en trådløs LAN-tilkobling” (side 19) for mer 
informasjon.

“Trådløs” LAN-tilkobling og projiseringsdrifts-flyt

Koble den trådløse adapteren til projektoren.

Start Wireless Connection 3 på computeren.

Skriv inn innloggingskoden på computeren.

Etabler en trådløs LAN-tilkobling mellom projektoren og computeren og projiser computerens 
skjerminnhold fra projektoren.
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Som vist i figuren under, koble den trådløse adapteren som kommer med projektoren til dens 
USB-port.

Viktig!
Oppbevar den trådløse adapteren på et trygt sted når den ikke er tilkoblet projektoren.
Du må aldri forsøke å bruke den trådløse adapteren som følger med projektoren med en 
annen type enhet.

Merk
Hva som skjer når du kobler til en USB-enhet mens projektoren er skrudd på, avhenger av 
projektorens nåværende plug-and-play-innstilling, som er aktivert under de opprinnelige 
standardinnstillingene.

Om du kobler den trådløse adapteren til projektoren mens plug-and-play er aktivert (På), vil 
projektoren automatisk starte opp det Trådløse programmet (side 14) og projisere den 
trådløse ventemodus-skjermen.
Om du kobler den trådløse adapteren til projektoren mens plug-and-play er deaktivert (Av), vil 
den projiserte skjermen ikke forandre seg, men det Trådløse programmet vil starte opp i 
bakgrunnen. I dette tilfellet trenger du å bruke [INPUT]-tasten for å endre inndatakilden til 
“USB” for å vise den trådløse projektor-skjermen.

For flere detaljer om projektorens plug-and-play-innstilling, se “Oppsettmenyinnhold” i 
“Bruksanvisning” (UsersGuide_Norwegian.pdf).

Koble til den trådløse adapteren

*Forsiktig
Hold den trådløse adapteren som følger med projektoren langt vekk fra små 
barn. Utilsiktet svelging av produktet kan forstyrre pustingen og skape en 
livstruende situasjon.
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Trådløs er en av projektorens innebygde program. Det gjør det mulig å etablere en trådløs 
LAN-tilkobling mellom projektoren og en computer, og projisere datamaskinens skjerminnhold.

Å utføre trådløs projisering
Trykk [INPUT]-tasten og velg “USB” som inndatakilde. Dette vil aktivere trådløs projisering. 
Den Trådløse ventemodus-skjermen vil bli projisert om det ikke er en trådløs LAN-tilkobling mellom 
projektoren og en computer.

Trådløs ventemodus-skjerm
Den trådløse ventemodus-skjermen viser informasjonen beskrevet nedenfor.

For informasjon om hva SSIP, IP-adresse og andre ord brukt ovenfor betyr, se 
“Systemadministrator-sideinnstillinger” (side 38).

Om projektorens Trådløse Program

Vis Elementet Beskrivelse

LOGIN CODE Dette er et fire-sifret nummer som må legges inn når du etablerer en trådløs 
LAN-tilkobling mellom projektoren og en computer med standardinnstillingene for 
Trådløs tilkobling. 
Nummeret er oppdatert til et nytt hver gang projektoren startes opp.

SSID Projektorens gjeldende SSID.

Server IP Projektorens gjeldende IP-adresse.

Channel Projektorens gjeldende kanalnummer.

Security Projektorens gjeldende sikkerhetsinnstilling.
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Wireless Connection 3 er kontrollprogramvare for en computer som er tilkoblet projektoren via en 
trådløs LAN-tilkobling.

Å starte Wireless Connection 3
Utfør én av de følgende operasjoner for å starte Wireless Connection 3 på computeren.

Dobbel-klikk -ikonet på ditt Windows-skrivebord.
På din computers Windows Startmeny, velg [Alle programmer] - [CASIO] - [Wireless Connection 3].

Viktig!
Om din computer kjører Windows Vista eller Windows 7, vil å starte opp Wireless Connection 3 
føre til at “Brukerkontokontroll”-meldingen vises. Når det skjer, klikk [Tillat] eller [Ja].

Merk
Å bruke veiviseren for å installere Wireless Connection 3 på et USB-minne, gjør det mulig å 
starte Wireless Connection 3 ved å bruke USB-minnet. For mer informasjon, se “Bruke den 
symbolske veiviseren” (side 40).

Wireless Connection 3-vinduer
Det følgende viser vinduene som vises når Wireless Connection 3 kjøres.

Lukke-, minimer- og funksjonsmeny-knappene er tilgjengelige på alle tre vinduene.

Wireless Connection 3

Tilkobling søk

Vellykket tilkobling 
(tilkoblet)

Tilkobling mislyktes

ProjiseringsindikatorProjiseringskontroll-knapper

Lukke-knapp

Minimerings-knapp

Innloggingskode

Funksjonsmeny-knapp
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Å vise Wireless Connection 3 hjelp
I et Wireless Connection 3-vindu, klikk funksjonsmeny-knappen og klikk så [Help] på menyen som 
vises.

Å vise Wireless Connection 3-versjonsinformasjon
I et Wireless Connection 3-vindu, klikk funksjonsmeny-knappen og klikk så [About] på menyen som 
vises.

Å lukke Wireless Connection 3
Utfør én av de følgende operasjonene.

I et Wireless Connection 3-vindu, klikk funksjonsmeny-knappen og klikk så [Exit] på menyen som 
vises.
Klikk lukkeknappen i det øverste høyre hjørne av Wireless Connection 3-vinduet.

Denne seksjonen forklarer hvordan å bruke en av de tre standard SSIDene (casiolpj_default1, 
casiolpj_default2, casiolpj_default3) for å etablere en trådløs LAN-tilkobling mellom projektoren og en 
computer.

Merk
Den opprinnelige standard SSIDen for projektoren er casiolpj_default1.

Viktig!
Merk at bare computerskjermens innhold kan sendes fra din computer til projektoren via en 
trådløs LAN tilkobling. Audiodata kan ikke sendes.
Om du kjører Wireless Connection 3 under Windows Vista eller Windows 7, ikke gjør noen 
operasjoner som vises i “Brukerkontokontroll”-meldingen (som programvareinstallasjon, ny 
maskinvaretilkobling osv.) mens der er en trådløs tilkobling mellom computeren og 
projektoren.

For å bruke en standard SSID for å koble en computer til 
projektoren via trådløs LAN

1. Skru på projektoren og vent til POWER/STANDBY-indikatoren lyser grønt.

2. Plugg den trådløse adapteren som følger med projektoren inn i projektorens 
USB-port.

Etter at projektoren finner den trådløse adapteren, vil den automatisk projisere den trådløse 
ventemodus-skjermen.
Om projektoren ikke starter å projisere den trådløse ventemodus-skjermen, bruk 
[INPUT]-tasten til å velge “USB” som inndatakilde.

3. Skru på din computer og start opp Windows.

Å bruke en standard SSID for å koble en computer til 
projektoren via trådløs LAN
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4. Start Wireless Connection 3 på computeren.
Om din computer kjører Windows Vista eller Windows 7, å starte opp Wireless Connection 3 
vil føre til at “Brukerkontokontroll”-meldingen vises. Når det skjer, klikk [Tillat] eller [Ja].
Wireless Connection 3-vinduet vises sammen med meldingen “Connecting”.

Om din computer kjører Windows Vista eller Windows 7 og “Angi nettverksplassering”
-dialogboksen vises, klikk [Avbryt] for å lukke dialogboksen.
En dialogboks slik som den nedenfor vil vise seg så snart Wireless Connection 3 finner en 
projektor å koble seg til.

5. Skriv inn brukernavn og innloggingskoden.
Brukernavnet du skriver inn her vil vises som brukernavnet på projektorskjermen. Du kan 
skrive inn et navn på opptil 20 tegn.
For innloggingskoden, skriv inn det firesifrete nummeret som vises på den Trådløse 
ventemodus-skjermen.

6. Når alt er som du vil ha det, klikk [OK].
Dette oppretter en trådløs LAN-tilkobling mellom projektoren og computeren og fører til at 
computerskjermens innhold blir projisert fra projektoren.
Det følgende viser det Wireless Connection 3-vinduet som vises på computerskjermen. Dette 
vinduet er ikke vist på bildet som er projisert av projektoren.

Om du vil konfigurere sikkerhetsinnstillingene nå, referer til “Konfigurere 
sikkerhetsinnstillingene for en trådløs LAN-tilkobling” (side 19).
For informasjon om Wireless Connection 3-prosedyren for å samtidig projisere bilder fra flere 
computere og å utføre andre operasjoner, se “Trådløs LAN-tilkoblingsdrift” (side 26).
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7. For å lukke Wireless Connection 3, klikk på lukkeknappen i det øverste høyre 
hjørnet i dens vindu.

Om meldingen “The projector is still projecting. OK to exit?” vises, klikk [OK].
Dette lukker Wireless Connection 3-vinduet og returnerer til det projiserte bildet av den 
Trådløse ventemodus-skjermen.

Merk
Når en computer finner flere projektorer som den kan koble til, vil en Projektorliste-dialogboks 
vises etter “Connecting”-meldingen.

Når dette skjer, velg SSID-en til den projektoren du skal koble til ved å klikke på den, og klikk 
så [OK].
For å reetablere en trådløs LAN-tilkobling med en projektor konfigurert for en standard SSID 
etter en tidligere kobling ble avsluttet, gjør prosedyren ovenfor fra begynnelsen. 
Innloggingsnummeret er oppdatert til et nytt hver gang projektoren startes opp på nytt. Dette 
betyr at du trenger å sjekke innloggingsnummeret hver gang du kobler til.
Å konfigurere sikkerhetsinnstillingene tar vekk nødvendigheten av å legge inn en 
innloggingskode når du etablerer en trådløs LAN-tilkobling mellom projektoren og en 
computer. Når du skriver en tegnstreng som kalles “passphrase” (eller WEP-nøkkel) den første 
gangen du kobler til, betyr det at du trenger ikke å gjøre det igjen fra neste gang du kobler til 
fra samme computer.

Etablere en trådløs LAN-tilkobling fra flere computere
Etter at du har etablert en trådløs LAN-tilkobling mellom projektoren og én computer, kan du etablere 
tilkoblinger mellom en andre, tredje og til og med en fjerde computer. Prosedyren for å etablere en 
tilkobling med den andre og etterfølgende computere er den samme som for prosedyren fra steg 3 
under “For å bruke en standard SSID for å koble en computer til projektoren via trådløs LAN” (side 16).

Merk imidlertid at skjermbilde-innholdet i senere tilkoblede computere ikke vises automatisk hvis 
skjermbilde-innholdet i den første computeren blir projisert. For å projisere skjerminnholdet til 
etterfølgende tilkoblede computere, klikk -knappen i Wireless Connection 3-vinduet.
For informasjon om Wireless Connection 3-prosedyren for å samtidig projisere bilder fra flere 
computere og å utføre andre operasjoner, se “Trådløs LAN-tilkoblingsdrift” (side 26).
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Konfigurere sikkerhetsinnstillingene for en trådløs 
LAN-tilkobling

Å konfigurere sikkerhetsinnstillinger forhindrer uautorisert tilgang til en computer eller projektor via 
trådløs LAN. Innstillinger kan konfigureres med projektorens Systemadministrator-side, som kan 
åpnes med en computers nettleser.
Denne seksjonen forklarer bare sikkerhetsinnstillingene til Systemadministrator-siden. For detaljer 
angående andre Systemadministrator-operasjoner, se “Systemadministrator-side operasjoner og 
innstillinger” (side 34).

For å konfigurere sikkerhetsinnstillingene må du først etablere en trådløs LAN-tilkobling mellom 
projektoren og computeren. For informasjon om hvordan å etablere en tilkobling mellom en projektor 
som ikke har konfigurert sikkerhetsinnstillingene og en computer, se “Å bruke en standard SSID for å 
koble en computer til projektoren via trådløs LAN” (side 16).

Sikkerhetsinnstilling-flyt

Opprette en trådløs LAN-tilkobling mellom projektoren og en computer.

Logg inn på projektorens Systemadministrator-side på computeren.

På Systemadministrator-siden, velg “Setup” og så “Wireless Setup”, 
og konfigurer de følgende innstillingene.

Bruk (registrer) innstillingene ovenfor til projektoren.
(På dette tidspunktet vil den trådløse LAN-tilkoblingen mellom projektoren og 

computeren bli terminert.)

Klikk Wireless Connection 3 [Reconnect]-knappen. I dialogboksen som vises, 
angir du passkoden (eller WEP-nøkkelen).

Dette vil etablere en trådløs LAN-tilkobling utstyrt med sikkerhet i henhold til den valgte 
protokollen.

Tildel en ny SSID til projektoren.
Velg en sikkerhetsprotokoll (WPA-PSK, WPA2-PSK eller WEP).
Skriv inn passkoden (eller WEP-nøkkel).
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Denne seksjonen forklarer prosedyren for å logge inn på projektorens Systemadministrator-side fra en 
computer og konfigurere trådløs LAN-tilkobling sine sikkerhetsinnstillinger.

Å logge inn på projektorens Systemadministrator-side

1. Utfør prosedyren under “For å bruke en standard SSID for å koble en computer 
til projektoren via trådløs LAN” (side 16) frem til steg 6 for å etablere en trådløs 
LAN-tilkobling mellom projektoren og computeren.

2. I et Wireless Connection 3-vindu, klikk funksjonsmeny-knappen og klikk så 
[Admin Screen] på menyen som vises.

Dette starter computerens nettleser og viser projektorens hovedsystemadministrator-side.

3. Klikk på “System Admin”. Skriv inn passordet på inndataskjermen som vises.

Det opprinnelige standardpassordet er “admin”.

Konfigurer sikkerhetsinnstillinger

Funksjonsmeny-knapp
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4. Klikk på [Login]-knappen.
Dette logger inn på Systemadministrator-siden og viser Status-skjermbildet.

Merk
Av sikkerhetshensyn må du endre passordet du bruker til å logge deg på 
Systemadministrator-siden fra standard. For mer informasjon, se “Å forandre 
Systemadministrator-innloggingspassord” (side 34).

Å logge ut av projektorens Systemadministrator-side
Klikk “Logout” i det øverste høyre hjørnet av Systemadministrator-siden. Dette returnerer til den siste 
Systemadministrator-skjermen.
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Å konfigurere sikkerhetsinnstillingene

1. Utfør prosedyren under “Å logge inn på projektorens Systemadministrator-side” 
(side 20) for å logge inn på Systemadministrator.

2. Klikk “Setup” for å vise Systemadministrator-siden sin oppsettskjerm.

Forandre bare de tre innstillingene inkludert i feltene ovenfor er nødvendig for å konfigurere 
sikkerhetsinnstillingene. Ikke forandre innstillingene til noen andre elementer på skjermen på 
dette tidspunkt.
For detaljer angående andre innstillinger og Systemadministrator-operasjoner, se 
“Systemadministrator-side operasjoner og innstillinger” (side 34).

3. Legg inn SSID.
Legg inn noen tegn, opp til 24 tegn totalt i SSID-inndatafeltet. Men, ikke bruk “_default1”, 
“_default2”, “_default3”, “_mobishow1”, “_mobishow2” eller “_mobishow3”, siden disse er 
reservert for bruk av projektoren.

4. Velg sikkerhetsprotokollen.
Klikk [ ]-knappen til høyre for “Security”-boksen og velg den ønskede sikkerhetsprotokollen 
fra listen som vises. Det følgende forklarer meningen med hvert enkelt valg i listen.

Sikkerhet Betyr det dette:

WPA-PSK TKIP Utfører kommunikasjonskryptering ved hjelp av WPA-PSK. TKIP og AES er 
krypteringsprotokoller. WPA (Wi-Fi Protected Access) er en sikkerhetsfunksjon for å 
kryptere kommunikasjonsdata. WPA bruker en automatisk generert krypteringsnøkkel 
som skiftes ved forhåndsinnstilte intervaller, noe som gir bedre sikkerhet enn WEP.WPA-PSK AES

WPA2-PSK TKIP Utfører kommunikasjonskryptering ved hjelp av WPA2-PSK. TKIP og AES er 
krypteringsprotokoller. WPA2 er en ny standard av WPA.WPA2-PSK AES

WEP ASCII 64bit Utfører kommunikasjonskryptering ved hjelp av WEP. ASCII 64bit, ASCII 128bit, Hex 
64bit, og Hex 128bit er formater for WEP-nøkkeltegnstrengen som er skrevet inn i 
steg 5. WEP (Wired Equivalent Privacy) (kablet tilsvarende personvern) er en 
sikkerhetsfunksjon som bruker en tegnstreng som kalles en “WEP key” for å kryptere 
data og beskytte mot uautorisert adgang til trådløse kommunikasjoner.

WEP ASCII 128bit

WEP Hex 64bit

WEP Hex 128bit

Off Skrur av trådløs LAN-sikkerhet, slik at kommunikasjonen ikke er kryptert.
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5. Skriv inn passkoden (eller WEP-nøkkel).
Passkoden eller WEP-nøkkelen skrevet inn i “Passphrase/WEP Key”-tekstboksen på 
sikkerhetsprotokollen som du valgte i steg 4, som beskrevet nedenfor.

Tegnstrengen du legger inn her vil være nødvendig når du oppretter en trådløs LAN-tilkobling 
mellom en projektor som benytter sikkerhetsinnstillingene og en computer. Pass på at du ikke 
glemmer tegnstrengen du legger inn. Hvis du beholder en utskrift av tegnstrengen, pass på at 
den ikke blir mistet eller faller i feil hender.

6. Etter å ha konfigurert innstillingene du vil ha, klikk [Apply]-knappen.
Dette gjelder de nye sikkerhetsinnstillingene til projektoren og avslutter den trådløse 
LAN-tilkoblingen mellom projektoren og computeren. Projektoren vil projisere den trådløse 
ventemodus-skjermen på dette tidspunktet.
For informasjon om hvordan å etablere en tilkobling mellom projektoren og computeren etter å 
ha konfigurert sikkerhetsinnstillingene, se “Etablere en trådløs LAN-tilkobling etter å ha 
konfigurert sikkerhetsinnstillinger” (side 24).

Viktig!
Velge “Off”-sikkerhetsinnstillingene i prosedyren ovenfor vil føre til at datakommunikasjon over 
den trådløse LAN-tilkoblingen mellom projektoren og computeren utføres uten kryptering. Det er 
anbefalt at du unngår å bruke “Off”-innstillingen, unntatt i tilfeller hvor du er absolutt sikker på at 
det er ingen trådløs kommunikasjonssikkerhetsrisiko.

Sikkerhet Inndata Tegnstreng

WPA-PSK TKIP Legg inn WPA-PSK- eller WPA2-PSK-passkode. Legg inn minst åtte og opp til 63 
enkelt-bit tegn, eller en heksadesimalverdi opptil 64 siffer lang.

Eksempel:
MyKey123 (Åtte enkelt-bit tegn)
1111222233334444555566667777888899990000AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFF 
(64-sifret heksadesimalverdi)

WPA-PSK AES

WPA2-PSK TKIP

WPA2-PSK AES

WEP ASCII 64bit
Skriv inn fem enkelt-bit alfanumeriske tegn som WEP-nøkkel.
Eksempel: MyKey

WEP ASCII 128bit
Skriv inn 13 enkelt-bit alfanumeriske tegn som WEP-nøkkel.
Eksempel: MyKey12345678

WEP Hex 64bit
Skriv inn en 10-sifret heksadesimalverdi som WEP-nøkkel.
Eksempel: 11AA22BB33

WEP Hex 128bit
Skriv inn en 26-sifret heksadesimalverdi som WEP-nøkkel.
Eksempel: 11223344556677889900AABBCC

Off Ingen inndata er nødvendig.
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De følgende prosedyrer i denne seksjonen starter fra når en enkel projektor projiserer den Trådløse 
ventemodus-skjermen etter å ha konfigurert sikkerhetsinnstillingene. De antar også at datamaskinen 
ble startet på nytt etter at innstillingene ble konfigurert.

Å opprette en trådløs LAN-tilkobling mellom projektoren og en 
computer etter å ha konfigurert sikkerhetsinnstillingene

1. Start Wireless Connection 3 på computeren.
Wireless Connection 3-vinduet vises sammen med meldingen “Connecting”.
En dialogboks slik som den nedenfor vil vise seg så snart Wireless Connection 3 finner en 
projektor å koble seg til.

2. I “Passphrase/WEP Key” og “Confirm”-inndataboksene, skriv inn passkoden 
(eller WEP-nøkkel) registrert på projektoren.

Skriv inn karakterstrengen du skrev inn i steg 5 under “Å konfigurere sikkerhetsinnstillingene” 
(side 22).

3. Når alt er som du vil ha det, klikk [OK].
Dette oppretter en trådløs LAN-tilkobling mellom projektoren og computeren og fører til at 
computerskjermens innhold blir projisert fra projektoren.
For detaljer angående senere Wireless Connection 3- projiseringsoperasjoner og annen 
informasjon, se “Trådløs LAN-tilkoblingsdrift” (side 26).

Etablere en trådløs LAN-tilkobling etter å ha 
konfigurert sikkerhetsinnstillinger
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Merk
Ved etablering av samtidige trådløst LAN-tilkoblinger mellom en enkelt projektor og flere 
computere, bruk den samme fremgangsmåte som over for de andre og påfølgende 
computere. For detaljer om operasjonen som kreves for å projisere fra hver computer etter at 
den er tilkoblet, se “Trådløs LAN-tilkoblingsdrift” (side 26).
Når en computer finner flere projektorer som den kan koble til, vil en Projektorliste-dialogboks 
vises etter “Connecting”-meldingen.

Når dette skjer, velg SSID-en til den projektoren du skal koble til ved å klikke på den, og klikk 
så [OK].

Å opprette en trådløs LAN-tilkobling med en andre og 
etterfølgende computere etter å ha konfigurert 
sikkerhetsinnstillingene
Når du utfører prosedyren under “Å opprette en trådløs LAN-tilkobling mellom projektoren og en 
computer etter å ha konfigurert sikkerhetsinnstillingene” (side 24), husker Wireless Connection 3 
passkoden (eller WEP-nøkkelen) du la inn da du etablerte tilkoblingen. Den neste gangen du skrur på 
den tilkoblede projektoren og starter Wireless Connection 3 på computeren, er alt du trenger å gjøre å 
klikke [OK] i dialogboksen som vises for å opprette en trådløs LAN-tilkobling mellom projektoren og 
computeren.

Opprette en trådløs LAN-tilkobling mens sikkerhet er skrudd Av
Å starte Wireless Connection 3 på computeren når “Off” er valgt som sikkerhetsinnstillingen til 
projektoren i prosedyren under “Å konfigurere sikkerhetsinnstillingene” (side 22), vil vise 
“Connecting”- meldingen, opprette en trådløs LAN-tilkobling og så projisere computerens 
skjermvisning.
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Trådløs LAN-tilkoblingsdrift
Denne seksjonen forklarer operasjoner du kan utføre etter en trådløs LAN-tilkobling er etablert mellom 
projektoren og en computer. De fleste av disse operasjonene blir utført ved å bruke Wireless 
Connection 3.

Trådløs gir to forskjellige projiseringsalternativ: “1-skjermprojisering” for projisering av et 
hel-skjermbilde av en enkeltcomputerskjerm, og “4-skjermprojisering”, som deler 
projeksjonsskjermen inn i fire deler for samtidig projisering av bilder fra fire computerskjermer.

Merk
Sideforholdet under trådløs projisering er alltid “Normal”, som opprettholder sideforholdet for 
inndatasignalet. Denne innstillingen kan ikke endres.

Bildeprojiseringsoperasjoner

1-skjermsprojisering 4-skjermsprojisering

Lukke-knapp

Minimerings-knapp

Innloggingskode

Funksjonsmeny-knapp

Projiseringsindikator1-skjerm projiserings-knapp

Pauseknapp

Projiseringsstopp-knapp4-skjerm projiserings-knapp
(1 / 2 / 3 / 4)

Wireless Connection 3-vindu
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Starte eller stoppe projisering fra en computer tilkoblet via 
trådløs LAN-tilkobling

Starter 1-skjermsprojisering
På computeren som du ønsker å starte 1-skjermsprojisering fra, klikker du på -knappen på 
Wireless Connection 3-vinduet. Knappen vil forandre seg til  og 1-skjermsprojisering vil starte fra 
computeren.

Å utføre denne operasjonen mens projisering blir utført fra en annen computer vil avbryte gjeldende 
projisering og bytte til projisering fra computeren der operasjonen ble utført. På dette tidspunktet 
opprettholdes den trådløse LAN-tilkoblingen mellom projektoren og computeren som projisering ble 
kansellert på.

Avbryte 1-skjermsprojisering
På computeren som du ønsker å avbryte 1-skjermsprojiseringen fra, klikker du på -knappen på 
Wireless Connection 3-vinduet. Dette avbryter bildet som ble projisert da du klikket -knappen og 
knappen vil forandre seg til .
For å fortsette projiseringen, klikk -knappen igjen.

Stopper 1-skjermsprojisering
På computeren som du ønsker å stoppe 1-skjermsprojisering fra, klikker du på -knappen på 
Wireless Connection 3-vinduet. Dette stopper 1-skjermsprojisering fra computeren og projiserer 
Trådløs Ventemodus-skjermen.

På dette tidspunktet blir trådløs LAN-tilkobling opprettholdt mellom projektoren og computeren hvor 
projiseringen ble stoppet, slik at -knappen kan klikkes for å starte 1-skjermsprojisering igjen.

For å etablere trådløse LAN-tilkoblinger mellom projektoren og flere 
computere, og veksle mellom 1-skjermsprojiseringer

1. Etablere en trådløs LAN-tilkobling mellom projektoren og den første 
computeren.

Dette starter 1-skjermsprojisering fra den første computeren.

2. Etablere en trådløs LAN-tilkobling mellom den samme projektoren og de andre 
computerne.

Selv når du kobler til hver computer, er 1-skjermsprojisering fra den første computeren 
opprettholdt.

3. På den andre eller en av de etterfølgende computerne, klikk -knappen i 
Wireless Connection 3-vinduet.

Dette vil avbryte 1-skjermsprojisering fra den første computeren og bytte til 
1-skjermsprojisering fra den computeren hvor -knappen ble klikket.
Deretter kan du klikke -knappen på Wireless Connection 3-vinduet på en av de andre 
tilkoblede computerne for å bytte til 1-skjermsprojisering fra den computeren.
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For å beskytte visningsinnholdet til fire computere samtidig 
(4-skjermsprojisering)

1. Etablere en trådløs LAN-tilkobling mellom projektoren og den første 
computeren, og da klikke -knappen.

Dette vil føre til at visningsinnholdet på den første computeren vises i det øvre venstre hjørnet 
på den 4-skjermsprojiseringen. Knappen vil forandre seg til  for å indikere projeksjonen 
som er aktiv i øverste venstre hjørne av skjermen.

2. Etablere en trådløs LAN-tilkobling mellom projektoren og den andre 
computeren, og da klikke -knappen.

Dette vil føre til at skjerminnholdet på den andre computeren vises i det øvre venstre hjørnet 
på den 4-skjermede projeksjonen.

3. Etabler en trådløs LAN-tilkobling med den tredje og fjerde computeren og klikk 
så - og -knappene.

Skjermbildet av den tredje computeren vil vises i det nederste venstre hjørnet, og skjermbildet 
av den fjerde computeren vil vises i det nederste høyre hjørnet av den 4-skjermede 
projeksjonen.

Merk
Samtidige trådløse LAN-tilkoblinger støttes for opptil 32 computere og én enkelt projektor. 
Samtidig projisering av skjermbilder er støttet for opptil fire computere tilkoblet via trådløs 
LAN.
Mens 4-skjermsprojisering blir utført vil å klikke -, -, - eller -knappen på en 
computer som er tilkoblet til projektoren via trådløs LAN starte projisering fra den computeren 
til 4-skjermsprojektoren. Plasseringen av computerens projiseringsbilde avhenger av knappen 
som klikkes. Hvis det allerede er en annen computer som projiserer på den plasseringen som 
tilsvarer den knappen som er trykket, vil gjeldende projisering bli kansellert. Men den trådløse 
LAN-tilkoblingen blir ivaretatt mellom computeren hvor projiseringen ble kansellert og 
projektoren.
Å klikke på -knappen samtidig som 4-skjermsprojisering på en computer som er tilkoblet 
projektoren via trådløst LAN, vil skifte til 1-skjermsprojisering fra den computeren. På dette 
tidspunktet er de trådløse LAN-tilkoblingene opprettholdt mellom projektoren og computerne 
som kansellerer projiseringene.

Avslutte og Stoppe Projisering fra en Computer under 4-skjermsprojisering
Klikke -knappen på en av computerne som projiserer under 4-skjermsprojisering, setter kun 
projiseringsbildet på pause fra den computeren. Projiseringsbildene fra de andre computerne blir 
ikke affektert.
Klikke -knappen på en av computerne som projiserer under 4-skjermsprojisering, stopper kun 
projiseringsbildet fra den computeren. Projiseringsbildene fra de andre computerne blir ikke 
opprettholdt.
Når det bare er én computer som projiserer til en 4-skjermsprojeksjon, å klikke -knappen vil 
stoppe 4-skjermsprojiseringen og vise Trådløs ventemodus-skjermen.
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Viser brukernavnet på projeksjonsskjermen
Å trykke på projektorens fjernkontroll [f]-tast viser den aktuelle computerens brukernavn på 
projektorskjermen. I tilfellet av 4-skjermsprojisering blir navnet vist i området hvor 
computerskjermbildet blir projisert. Brukernavnet vises i omtrent fem sekunder etter at nøkkelen blir 
inntrykket.

Å reetablere en trådløs LAN-tilkobling
Etter å ha avsluttet en trådløs LAN-tilkobling mellom projektoren og en computer, kan du reetablere 
tilkoblingen med den samme projektoren eller du kan koble til med en annen projektor. I et Wireless 
Connection 3-vindu, klikk funksjonsmeny-knappen og så klikk [Server Search] på menyen som vises. 
Computeren vil avslutte den siste trådløse LAN-tilkoblingen og starte et søk for en projektor som den 
kan koble seg til.

Projektorinformasjon
I et Wireless Connection 3-vindu, klikk funksjonsmeny-knappen og klikk så [Info] på menyen som 
vises. Dette vil vise en dialogboks med informasjon om gjeldende tilkoblede projektor.

Velg vise hastighets-prioritet eller oppløsnings-prioritet for 
projisering
Når man projiserer over en trådløs LAN-tilkobling, kan du konfigurere projektoren til å gi prioritet til 
enten å vise hastighet eller oppløsning.

Velg vise hastighets-prioritet eller oppløsnings-prioritet for projisering

1. I et Wireless Connection 3-vindu, klikk funksjonsmeny-knappen og klikk så 
[Projection Setting] på menyen som vises.

2. På undermenyen som vises, klikk “High-speed” eller “High-resolution”.

Andre operasjoner

High-speed : Denne innstillingen gir mer prioritet til å vise hastighet (bildefrekvens) enn 
oppløsning. Bildeoppløsning (graderinger) med denne innstillingen er 16-bit 
farge.

High-resolution: Denne innstillingen gir mer prioritet til oppløsning enn til å vise hastighet. 
Bildeoppløsning (graderinger) med denne innstillingen er 32-bit farge.
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Avslutte en trådløs LAN-tilkobling
Å Bruke Wireless Connection 3 for å avslutte en trådløs LAN-tilkobling mellom projektoren og en 
computer. Klikk lukkeknappen i det øverste høyre hjørnet av Wireless Connection 3-vinduet.

Initialiserer Wireless Connection 3
Utføre følgende prosedyre returnerer gjeldende passkode/ WEP-nøkkel registrert på computeren som 
kjører Wireless Connection 3 til sin opprinnelige standard.

Å initiere Wireless Connection 3

1. I et Wireless Connection 3-vindu, klikk funksjonsmeny-knappen og klikk så 
[Initialize] på menyen som vises.

Dette vil føre til at bekreftelses-dialogboksen vist nedenfor vises.

2. Klikk [OK] for å initialisere eller [Cancel] for å kansellere initialisering.
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Konfigurer trådløse innstillinger
Du kan bruke projektorens oppsettmeny for å konfigurere de trådløse funksjonsinnstillingene 
beskrevet nedenfor.

Merk
Mer avanserte innstillinger for projektor-trådløs LAN-tilkobling (tilkoblingsoppsettet, 
sikkerhetsinnstillinger osv.) kan konfigureres ved å bruke Systemadministrator-siden, som kan 
åpnes fra computeren som er tilkoblet til projektoren via trådløs LAN. For mer informasjon, se 
“Systemadministrator-side operasjoner og innstillinger” (side 34).

Å bytte mellom standard SSID-er

Viktig!
Denne prosedyren kan bare brukes for å skifte fra en standard SSID til en annen standard SSID. 
Om den gjeldende SSID eller den SSID-en man bytter til ikke er en av de seks standard SSID-
ene, bruk projektorens Systemadministrator-side for å bytte SSID. For detaljer, se “Å konfigurere 
projektorens nettverks-innstillinger og trådløs LAN-tilkoblingsinnstillinger” (side 36).

1. Mens den trådløse skjermen blir projisert, trykk [MENU]-tasten.

2. Bruk [ ]-tasten til å flytte det uthevede til “USB”, og trykk deretter på [ENTER]-
tasten.

Innstillingsnavn Beskrivelse

Endre trådløs tilkobling Bytter projektorens SSID-innstillinger fra en av de seks standard SSID-ene til 
en annen.

Trådløs info Viser projektorens siste SSID, innloggingskode og annen informasjon.

Tilbakestille nettverksinnstillinger Returnerer alle nettverksinnstillingene til deres opprinnelige fabrikkinnstillinger.
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3. Bruk [ ]-tasten til å flytte det uthevede til “Endre trådløs tilkobling”, og trykk 
deretter på [ENTER]-tasten.

Dette viser en dialogboks lik den nedenfor, for å forandre den trådløse tilkoblingen.

Hver av tilkoblingsnavnene som vises i dialogboksen korresponderer med en SSID som vist 
nedenfor.

For detaljer om MobiShow-tilkoblingen, se “Projisering fra en terminal med Mobishow 
installert” (side 42).

4. Bruk [ ] og [ ]-tastene til å flytte det uthevede til tilkoblingsnavnet du ønsker å 
velge, og trykk deretter på [ENTER]-tasten.

Dette vil få en “Ønsker du å endre den trådløse tilkoblingen?” bekreftelses-dialogboks til å 
vises.

5. Trykk [ ]-tasten for å flytte det uthevede til “Ja”, og trykk deretter på [ENTER]-
tasten.

Den trådløse tilkoblingen trenger å bli omstartet slik at den kan reflektere forandringen, noe 
som vil få det projiserte bildet til å bli tomt. Det kan ta litt tid før den trådløse skjermen blir 
projisert igjen.

Å vise trådløs informasjon

1. Mens den trådløse skjermen blir projisert, trykk [MENU]-tasten.

2. Bruk [ ]-tasten til å flytte det uthevede til “USB”, og trykk deretter på [ENTER]-
tasten.

Tilkoblingsnavn SSID

Trådløs tilkobling 1 casiolpj_default1

Trådløs tilkobling 2 casiolpj_default2

Trådløs tilkobling 3 casiolpj_default3

MobiShow tilkobling 1 casiolpj_mobishow1

MobiShow tilkobling 2 casiolpj_mobishow2

MobiShow tilkobling 3 casiolpj_mobishow3
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3. Bruk [ ] -tasten til å flytte det uthevede til “Trådløs info”, og trykk deretter på 
[ENTER]-tasten.

Dette vil vise den trådløse informasjons-dialogboksen.

4. For å lukke den trådløse informasjons-dialogboksen, trykk [ESC]-tasten.

Å tilbakestille nettverksinnstillingene

1. Mens den trådløse skjermen blir projisert, trykk [MENU]-tasten.

2. Bruk [ ]-tasten til å flytte det uthevede til “USB”, og trykk deretter på [ENTER]-
tasten.

3. Bruk [ ]-tasten til å flytte det uthevede til “Tilbakestille nettverksinnstillinger”, 
og trykk deretter på [ENTER]-tasten.

Dette vil få bekreftelses-dialogboksen “Ønsker du å tilbakestille nettverksinnstillingene?” til å 
vises.

4. Trykk [ ]-tasten for å flytte det uthevede til “Ja”, og trykk deretter på [ENTER]-
tasten.

Dette returnerer alle projektornettverksinnstillingene (alle innstillingene på 
Systemadministrator-siden) til deres opprinnelige standarder. For detaljer, se 
“Systemadministrator-sideinnstillinger” (side 38).

Vis Elementet Beskrivelse

SSID Projektorens gjeldende SSID.

Innloggingskode Projektorens gjeldende innloggingskode. For mer informasjon, se “Trådløs 
ventemodus-skjerm” (side 14).

IP-adresse Projektorens gjeldende IP-adresse.

DHCP Projektorens gjeldende DHCP-innstillingsstatus (”Auto” eller “Deaktiver”).

Sikkerhetsoppsett Projektorens gjeldende sikkerhetsinnstilling.
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Systemadministrator-side operasjoner og innstillinger

Mens projektoren er tilkoblet en computer via trådløs LAN, kan du bruke computerens nettleser for å 
få tilgang til projektorens Systemadministrator-side. Systemadministrator-siden kan brukes til å 
konfigurere innstillinger fra projektorens trådløse LAN-tilkobling, fra din computer.

Viktig!
For å utføre de operasjonene som presenteres her, må du være logget inn på projektorens 
systemadministrator-side fra din computer. For informasjon om innlogging, se prosedyren som 
starter fra steg 2 under “Å logge inn på projektorens Systemadministrator-side” (side 20).

Konfigurasjonsinnstillinger
Du kan konfigurere de følgende innstillinger fra Systemadministrator-siden.

Innloggingspassord
Nettverksinnstillinger (IP-innstillinger, DHCP-innstillinger)
Trådløs LAN-tilkoblingsinnstillinger (stort sett sikkerhet)

Å forandre Systemadministrator-innloggingspassord

1. Etabler en trådløs LAN-tilkobling mellom projektoren og computeren og logg inn 
på projektorens Systemadministrator-skjerm fra projektoren.

2. Klikk “Change Password”.
Dette viser en skjerm for å forandre passordet.

Systemadministrator-sideinnstillinger
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3. Skriv inn det nye passordet to ganger i “New Password”- og i “Reinput 
Password”-skrivefeltet.

Du kan skrive inn opp til åtte tegn som passordet.
Merk at du trenger passordet du skriver inn her neste gang du logger inn på 
Systemadministrator-siden. Pass på at du ikke glemmer passordstrengen du legger inn. Hvis 
du beholder en utskrift av passordstrengen, pass på at den ikke blir mistet eller faller i feil 
hender.
Om tegnene du skriver inn i de to tekstfeltene ikke er identiske, vil en dialogboks lik den vist 
nedenfor vises når du klikker [Apply] i det neste steget av denne prosedyren. Om dette skjer, 
klikk [OK] og legg inn passordet på nytt i begge tekstfeltene.

4. Når alt er som du vil ha det, klikk [OK].
Dette registrerer det nye passordet. Du trenger å skrive inn det nye passordet neste gang du 
logger inn til Systemadministrator-siden.

5. For å logge ut av Systemadministrator-siden, klikk “Logout”.
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Å konfigurere projektorens nettverks-innstillinger og trådløs LAN-
tilkoblingsinnstillinger

1. Etabler en trådløs LAN-tilkobling mellom projektoren og computeren og logg inn 
på projektorens Systemadministrator-skjerm fra projektoren.

2. Klikk “Setup” for å vise Systemadministrator-siden sin “Setup”.

3. Forandre en innstilling ved å legge inn en verdi eller velge et alternativ.
For informasjon om konfigurering av trådløse LAN-sikkerhetsinnstillinger (SSID, sikkerhet, 
passkode/WEP-nøkkel), se “Å konfigurere sikkerhetsinnstillingene” (side 22).
For detaljer om meningen, innstillingsradiusen og annen informasjon om innstillinger på 
“Setup”-skjermen, se “Systemadministrator-sideinnstillinger” (side 38).

4. Når alt er slik du ønsker det, trykk på [Apply]-tasten.
Dette vil implementere de nye innstillingene.
Tilkoblingen mellom projektoren og computeren vil bli avsluttet. Om nødvendig, koble til 
projektoren fra computeren.
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Initialiser alle Systemadministrator-sideinnstillinger
Denne operasjonen returnerer alle innstillingene på Systemadministrator-siden til deres opprinnelige 
fabrikkstandarder. For detaljer om standardinnstillinger, se “Systemadministrator-sideinnstillinger” 
(side 38).

Merk
Brukernavnet og passkode/WEP-nøkkelopplysninger registrert på computeren ved Wireless 
Connection 3 er ikke initialisert av denne prosedyren.

Å initialisere alle Systemadministrator-sideinnstillinger

1. Etabler en trådløs LAN-tilkobling mellom projektoren og computeren og logg inn 
på projektorens Systemadministrator-skjerm fra projektoren.

2. Klikk “Restore Factory Defaults”.
Dette viser en skjerm lik den nedenfor.

3. For å returnere innstillingene til sine opprinnelige fabrikkstandarder, klikk 
[Apply].

Dette vil initialisere innstillingene og avslutte den trådløse LAN-tilkoblingen mellom projektoren 
og computeren. Projektoren vil projisere den Trådløse ventemodus-skjermen på dette 
tidspunktet.

Kontrollpanel
Etter at du logger inn på Systemadministrator-siden, kan du bruke et kontrollpanel for fjernstyring av 
projektoren fra computeren. For detaljer, se “For å kontrollere projektoren ved bruk av Network 
Projection Control” i “Bruksanvisning” (UsersGuide_Norwegian.pdf).



38

Systemadministrator > Oppsettsinnstillinger

Systemadministrator-sideinnstillinger

Innstillingsnavn Beskrivelse

IP Setup Obtain an IP 
address 
automatically/
Use the following IP 
address

Angir om du vil hente en IP-adresse automatisk eller spesifisere en IP-adresse 
manuelt.

Velge “Use the following IP address” gjelder IP-adresse, nettverksmaske og 
standard inngangsportalinformasjon som du legger inn manuelt.
Angivelse av IP-adresse, nettverksmaske og standard inngangsportal er ikke 
nødvendig (og er ikke tillatt) når du velger “Obtain an IP address automatically”.

Opprinnelig standard: Obtain an IP address automatically

IP Address Angir projektorens IP-adresse.
Opprinnelig standard: 192.168.100.10

Subnet Mask Angir en nettverksmaskeverdi som angir IP-adressens rekkevidde for nettverket 
som projektoren tilhører.
Opprinnelig standard: 255.255.255.0

Default Gateway Angir inngangsportalen til standard nettverk.
Opprinnelig standard: 192.168.100.10

DHCP Setup Auto/Disable Angir om en IP-adresse bør bli tildelt automatisk til en computer tilkoblet 
projektoren via trådløs LAN. “Auto” forårsaker at en IP-adresse blir tildelt 
automatisk, mens “Disable” skrur av auto-oppgaven.
Opprinnelig standard: Auto

Starting IP Address Angir startpunktet for rekkevidden til IP-adresser som er automatisk tildelt til 
computere. Denne Innstillingen er bare tilgjengelig når “Auto” er valgt i DHCP 
Auto/Deaktiver-innstillingen.
Opprinnelig standard: 192.168.100.11

Ending IP Address Angir endepunktet for rekkevidden til IP-adresser som er automatisk tildelt til 
computere. Denne Innstillingen er bare tilgjengelig når “Auto” er valgt i DHCP 
Auto/Deaktiver-innstillingen.
Opprinnelig standard: 192.168.100.254

Wireless Setup SSID Trådløst nettverks ID-navn. Dette er normalt referert til som SSID-en, ESS-ID-en 
eller nettverknavnet. Opp til 24 enkelt-bit alfanumeriske tegn kan brukes.
Opprinnelig standard: casiolpj_default1

SSID Broadcast Spesifiserer om SSID-informasjonsending er aktivert eller deaktivert.
Opprinnelig standard: Enable

Channel Spesifiserer kanal brukt for trådløs LAN-kommunikasjon. Å velge “Auto” fører til 
automatisk valg av en kanal som er hensiktsmessig for de gjeldende 
kommunikasjonsomgivelsene. For å spesifisere et kanalnummer, velg kanal 
nummer 1 til 11 fra listen som vises når du klikker på [ ]-knappen til høyre for 
kanalnummeret.
Opprinnelig standard: Auto

Security Spesifiserer sikkerhetsprotokollen. For mer informasjon, se “Å konfigurere 
sikkerhetsinnstillingene” (side 22).
Opprinnelig standard: WPA-PSK AES

Passphrase/WEP 
Key

Spesifiserer passkoden eller WEP-nøkkelen i henhold til sikkerhetsprotokollen 
valgt med “Security” ovenfor. For mer informasjon, se “Å konfigurere 
sikkerhetsinnstillingene” (side 22).

IEEE 802.11n Spesifiser om trådløs LAN-standard IEEE 802.11n er aktivert.
Opprinnelig standard: Enable

Channel Width Spesifiser enten “20MHz” eller “Auto” for IEEE 802.11n kanalbredde.
Opprinnelig standard: 20MHz

Projector name Skriv inn opp til 32 tegn for et navn som kan brukes som projektorens identitet.



39

Systemadministrator > Endre passord

Remote on Spesifiserer om projektoren kan skrus på via kablet LAN når projektoren er i 
hvilemodus (projektoren er av, men får strømtilførsel).
Enable: Strøm på aktivert.
Disable: Strøm på deaktivert (opprinnelig standard).

Viktig!
Å utføre en “Tilbakestille nettverksinnstillinger”-operasjon eller “Gjenop. alle 
standarder”-operasjon med oppsettmenyen vil føre til at denne innstillingen 
endrer seg til “Deaktiver”. Dersom du betjener projektoren ved bruk av en 
kablet LAN-innstilling, sørg for at du endrer denne innstillingen tilbake til 
“Aktiver” etter initialisering. “Fjernstyring på” innstillingen kan også 
forandres på projektoren ved å bruke oppsettmenyen. For alle detaljer, se 
“Hovedmeny for kablede LAN-innstillinger (kun USB-portmodeller)” i 
“Bruksanvisning” (UsersGuide_Norwegian.pdf).

PJLink authentication Aktiverer og deaktiverer PJLINK-tilkoblingsverifisering.
Enable: PJLink-tilkoblingsverifisering aktivert (Opprinnelig standard).
Disable: PJLink-tilkoblingsverifisering deaktivert.

Show User Name Display Spesifiserer om computerens brukernavn skal vises på projektorskjermen når 
projisering startes fra en computer tilkoblet projektoren via trådløs LAN.
Opprinnelig standard: On (På) (Brukernavn vist.)

Innstillingsnavn Beskrivelse

New Password
Reinput password

For innskriving av det nye passordet når du logger inn på Systemadministrator-siden.
Opprinnelig standard: admin

Innstillingsnavn Beskrivelse
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Vedlegg

Du kan bruke Wireless Connection 3 sin symbolske veiviser for å installere Wireless Connection 3 på 
et USB-minne. Etter du gjør det, kan du kjøre Wireless Connection 3 på en computer som ikke har 
programmet installert helt enkelt ved å plugge inn USB-minnebrikken (kalt en “USB Token” i 
computerens USB-port. Bruke USB-Tokens er anbefalt når du kobler til projektoren fra flere 
computere.

Installere Wireless Connection 3 på USB-minne
USB-minne med en kapasitet på minimum 4 MB er påkrevd for installasjonen. Bruk av nylig formaterte 
USB-minne som ikke inneholder andre data er anbefalt.

Viktig!
Å bruke prosedyren under for å installere Wireless Connection 3 på USB-Minne, oppretter en fil 
ved navn “autorun.inf” (Som er en Wireless Connection 3 auto-kjør fil) i USB minnets rot-
direktorat. Om USB-minne-rot-direktoratet allerede inneholder en fil med det samme navnet, vil 
den eksisterende filen bli gitt nytt navn ved å legge til “.bak” eller et tresifret nummer (.001, .002 
osv.) til slutten av dens filnavn.

Å installere Wireless Connection 3 på USB-minne

Merk
Bruke den følgende prosedyren for å installere Wireless Connection 3 på USB-minne vil forandre 
navnet på USB-minnet til “USB Token” og også forandre dens ikon til .

Bruke den symbolske veiviseren
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1. I et Wireless Connection 3-vindu, klikk funksjonsmeny-knappen og klikk så 
[Token Wizard] på menyen som vises.

Dette viser token-veiviseren.

2. Klikk [Next>].
Dette viser en USB-stasjons valgskjerm.

Om der ikke er en USB-minne tilkoblet computeren, vil meldingen “USB memory could not be 
detected.” vises. Om dette skjer, koble til USB-minnet og vent til USB-minnestasjonsnavnet 
vises i “USB Drive”-boksen.

3. Om det er flere USB-minner tilkoblet computeren, klikk [ ]-knappen til høyre for 
“USB Drive”-boksen og velg navnet på stasjonen hvor du vil installere Wireless 
Connection 3.

4. Klikk på [Next>]-knappen.
Dette installerer Wireless Connection 3 på det spesifiserte USB-minnet. Meldingen “Wizard 
ended normally.” vises på skjermen etter at installasjonen er ferdig.

5. Klikk [Exit] for å stenge Token-veiviserskjermen.

For å bruke en USB-token for å koble en computer til 
projektoren via trådløs LAN
Koble til USB-token til computerens USB-port og dobbeltklikk så på Wireless Connection 3-ikonet i 
tokenet. Etter at Wireless Connection 3 starter, kan du utføre de samme operasjonene du gjør når 
Wireless Connection 3 er installert på en computer.

Merk
Du kan ikke bruke den symbolske veiviseren når du starter opp Wireless Connection 3 fra et 
USB-symbol.
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MobiShow er klientprogramvare av AWIND som gjør det mulig å sende data trådløst fra forskjellige 
typer flyttbare enheter til projektoren for projisering. MobiShow kan brukes for å sende fotografier og 
presentasjonsfiler til projektoren og projisere dem.

Å projisere fra MobiShow

1. For å bruke prosedyren under “Å bytte mellom standard SSID-er” (side 31), velg 
casiolpj_mobishow1, casiolpj_mobishow2, eller casiolpj_mobishow3 som SSID-
en.

Disse er standard SSID-er for den første tilkoblingen med MobiShow. Det følgende er den 
opprinnelige standardinnstillingen til sikkerhetsprotokollen og passfrasen.

2. På den flyttbare terminalen, start opp MobiShow, logg inn på projektoren og 
utfør så projiseringsoperasjonen.

For detaljer om MobiShow-operasjoner, se brukerdokumentasjonen som er vedlagt 
MobiShow.

Viktig!
Med en gang du bruker prosedyren ovenfor for å etablere en trådløs LAN-tilkobling mellom den 
flyttbare terminalen og projektoren, er det anbefalt at du lager en ny SSID og konfigurerer en 
passfrase som er forskjellig fra den opprinnelige standarden. Etter det, bruk den SSID-en du 
laget til å etablere en trådløs LAN-tilkobling. For å lage en ny SSID, utfør de følgende steg mens 
der er en trådløs LAN-tilkobling mellom den flyttbare terminalen og projektoren.

Å lage en projektors nye SSID ved å bruke en flyttbar terminal

1. Slå opp projektorens IP-adresse.
Utfør følgende trinn for å slå opp projektorens gjeldende IP-adresse.
1. Trykk på [MENU]-tasten for å vise oppsettmenyen.

2. Bruk [ ] og [ ]-tastene til å flytte det uthevede til “Kablede LAN-innstillinger”, og trykk 
deretter på [ENTER]-tasten.

3. Bruk [ ] og [ ]-tastene til å flytte det uthevede til “Kablede LAN-info”, og trykk deretter på 
[ENTER]-tasten.

2. På den flyttbare terminalen, start opp din nettleser og åpne IP-adressen som du 
fant i steg 1.

Dersom projektorens gjeldende IP-adresse for eksempel er 192.168.100.10, vil du skrive inn: 
“http://192.168.100.10”.
Dette viser øverste side for projektorens Systemadministrator-side.

3. Klikk på “System Admin”. Skriv inn passordet på skjermbildet som kommer til 
syne.

Det opprinnelige standardpassordet er “admin”.

Projisering fra en terminal med Mobishow installert

SSID Sikkerhetsinnstilling Opprinnelig standard passfrase

casiolpj_mobishow1

WPA-PSK AES

casiolpj1

casiolpj_mobishow2 casiolpj2

casiolpj_mobishow3 casiolpj3
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4. Klikk på [Login]-knappen.
Dette logger inn på Systemadministrator-siden og viser statusskjermbildet. Fra her, utfør 
prosedyren under “Å konfigurere sikkerhetsinnstillingene” (side 22), som starter fra steg 2.

Merk
Du kan utføre samtidig projisering over en trådløs LAN-tilkobling av terminaler med MobiShow 
installert og computere med Wireless Connection 3 installert. Bruk prosedyren under “Etablere 
en trådløs LAN-tilkobling etter å ha konfigurert sikkerhetsinnstillinger” (side 24) for å etablere 
en trådløs LAN-tilkobling mellom en computer og projektoren. Når du etablerer en tilkobling, 
legg inn passkoden for projektorens SSID.
Du kan bruke EZ-Omformer FA-programvare for å omforme PowerPoint-filer til PtG-filer som 
kan spilles av ved hjelp av MobiShow. Du kan også spille PtG-filer ved å bruke projektorens 
fremviserfunksjon. For mer informasjon, se “USB-funksjonsguide”.

Bekreftede MobiShow-plattformer
Besøk CASIO-projektor-støttesiden på:
http://www.casio-intl.com/support/

Du kan projisere skjerminnholdet til en computer som kjører MAC OS (Mac OS X 10.5 eller høyere) 
som er tilkoblet Projektoren over en trådløs LAN-tilkobling. De følgende forhold er nødvendige for å 
gjøre det.

SSID-en til Projektoren må forandres til en av de følgende: casiolpj_mobishow1, 
casiolpj_mobishow2 eller casiolpj_mobishow3. Se “Å bytte mellom standard SSID-er” på side 31 for 
informasjon om hvordan å forandre SSID-en.
Installer wePresent* på Mac OS-computeren, start den og logg så inn på Projektoren fra 
wePresent.
* Du kan laste ned wePresent fra CASIO Projektor Kundestøtte lokalisert i URL-en vist nedenfor. 

CASIO Projektor Kundestøttesiden inkluderer også viktig informasjon om de nødvendige 
computeromgivelser og operasjonsdetaljer.
http://www.casio-intl.com/support/

Trådløs projisering fra Mac OS
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Sjekk de følgende punkter hver gang du har problemer med en trådløs LAN-tilkobling.

Trådløs LAN-tilkobling mellom projektoren og en computer

Trådløs LAN-tilkobling problemløsning

Problem Årsak og påkrevd handling

[Reconnect] forblir på 
trådløs tilkobling 
3-vinduet og computeren 
vil ikke koble til 
projektoren.

Om noen andre trådløse LAN-verktøyer utenom Wireless Connection 3 kjører på 
computeren, lukk dem.
Om projektoren og computeren er langt vekk fra hverandre, eller om der er en vegg 
eller annen type fysisk stengsel mellom dem, flytt dem nærmere og/eller fjern 
stengselet.
Dersom en nærliggende mikrobølgeovn, Bluetooth-enhet, eller en annen enhet 
forstyrrer det trådløse LAN-signalet, flytt den forstyrrende enheten.
Om projektoren er av, skru den på.
Om projektoren ikke har sin trådløse adapter tilkoblet, koble den til (side 13).
Om computerens trådløse LAN-funksjon er deaktivert, aktiver den.
Sjekk for å være sikker at computerens trådløse LAN- funksjon (innebygget eller 
ekstern trådløs adapter) tilfredsstiller de nødvendige “Trådløse LAN”-vilkårene under 
“Minimum systemkrav” (side 9). Tilkobling vil ikke være mulig om disse vilkårene ikke 
er oppfylt.

Den trådløse 
LAN-tilkobling mellom 
projektoren og 
computeren faller ut.

Om noen andre trådløse LAN-verktøyer utenom Wireless Connection 3 kjører på 
computeren, lukk dem.
Om projektoren og computeren er langt vekk fra hverandre, eller om der er en vegg 
eller annen type fysisk stengsel mellom dem, flytt dem nærmere og/eller fjern 
stengselet.
Dersom en nærliggende mikrobølgeovn, Bluetooth-enhet, eller en annen enhet 
forstyrrer det trådløse LAN-signalet, flytt den forstyrrende enheten.

Problem Årsak og påkrevd handling Referer til:

Jeg kan etablere en 
trådløs LAN-tilkobling 
mellom projektoren og 
computeren, men 
computerens 
skjerminnhold vil ikke 
projisere fra projektoren.

Trykk [INNDATA]-tasten på projektoren og pass på at 
“USB” er valgt som inndatakilde.

“Å utføre trådløs 
projisering” (side 14)

Om computerskjermens innhold ikke vil projisere mens 
“USB” er valgt som inndatakilde, klikk -knappen 
på computerens Wireless Connection 3-vindu.

“Starte eller stoppe 
projisering fra en computer 
tilkoblet via trådløs LAN-
tilkobling” (side 27)

Om projiseringsbildet har frosset eller kuttet av ved å 
trykke [FREEZE] eller [BLANK]-knappen på 
projektoren, trykk [ESC]-knappen for å kansellere frys/
tomt-operasjonen.

“Bruksanvisning” 
(UsersGuide_Norwegian.pdf)

Projiseringsbilde-skifte er 
sakte.

Sjekk hva som er valgt for projektorens “Projection 
Setting”-element. Om “High-resolution” er valgt, 
forandre innstillingene til “High-speed”.

“Velg vise hastighets-
prioritet eller oppløsnings-
prioritet for projisering” 
(side 29)

Om din computer kjører Windows Vista eller 
Windows 7, deaktiver Windows AeroTM.

Brukernavnet vises ikke 
når jeg starter projisering 
fra en computer.

Pass på at “On” er valgt i “Show User Name Display”-
elementet på Systemadministrator-sidens “Setup”-
skjerm. 

“Å konfigurere projektorens 
nettverks-innstillinger og 
trådløs LAN-
tilkoblingsinnstillinger” 
(side 36)

Hvordan kan jeg sjekke 
projektorens SSID og 
innloggingskode?

Sjekk den trådløse hvilemodus-skjermen. “Å utføre trådløs 
projisering” (side 14)
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Samtidig trådløs LAN-tilkobling med flere projektorer
Problem Årsak og påkrevd handling Referer til:

Wireless Connection 3 
kjører på min computer, 
men Projektorliste-
dialogboksen vises ikke.

Pass på at alle projektorene er skrudd på. En projektor 
kan bli gjenkjent av en computer selv om “USB” ikke 
er valgt som projektorens inndatakilde.

–

Pass på at alle projektorene har trådløse adaptere 
tilkoblet (side 13).

Om projektoren og computeren er langt vekk fra 
hverandre, eller om der er en vegg eller annen type 
fysisk stengsel mellom dem, flytt dem nærmere og/
eller fjern stengselet.

Dersom en nærliggende mikrobølgeovn, Bluetooth-
enhet, eller en annen enhet forstyrrer det trådløse 
LAN-signalet, flytt den forstyrrende enheten.

SSID-en til projektoren 
jeg vil koble til er ikke 
inkludert på 
Projektorliste-
dialogboksen.

Sjekk “SSID Broadcast”-innstillingene til projektoren. 
Om “Disable” er valgt, forandre innstillingene til 
“Enable”.

“Å konfigurere projektorens 
nettverks-innstillinger og 
trådløs LAN-
tilkoblingsinnstillinger” 
(side 36)

Om projektoren er av, skru den på.

Selv om jeg skriver inn 
innloggingskoden som 
vises på Trådløs 
ventemodus-skjermen, 
får jeg en “Could not 
connect to projector. 
Connection has been 
terminated.” feil.

Om der er to eller tre projektorer, pass på at de har 
forskjellige SSID-er: casiolpj_default1, 
casiolpj_default2, casiolpj_default3.

“Å bytte mellom standard 
SSID-er” (side 31)

Om der er flere enn tre projektorer, tildel hver enkelt en 
unik SSID. I dette tilfellet kan du bruke standard SSID-
er for tre av projektorene og konfigurere 
sikkerhetsinnstillingene for resten av projektorene til å 
tildele standard SSID-er.

“Å konfigurere 
sikkerhetsinnstillingene” 
(side 22)
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Systemadministrator-siden

Utfør trådløse operasjoner fra en computer

Problem Årsak og påkrevd handling Referer til:

Systemadministrator-
siden vises ikke når jeg 
prøver å få tilgang til den 
fra Wireless 
Connection 3.

Nettleseren du bruker kan konfigureres til å bruke en 
proxy-server. Siden en proxy-serverkonfigurasjon kan 
gjør det umulig å åpne Systemadministrator-siden bør du 
forandre din nettleserkonfigurasjon. For informasjon om 
proxy-serverinnstillinger, se hjelp og annen 
brukerdokumentasjon for din nettleser.

–

Systemadministratorens 
førsteside vil ikke åpne 
når jeg spesifiserer IP-
adressen til projektoren i 
min nettleser.

Om den trådløse LAN-tilkoblingen mellom projektoren 
og computeren er terminert, koble til på nytt.

“Å bruke en standard SSID 
for å koble en computer til 
projektoren via trådløs 
LAN” (side 16), “Etablere en 
trådløs LAN-tilkobling etter 
å ha konfigurert 
sikkerhetsinnstillinger” 
(side 24)

Nettleseren du bruker kan konfigureres til å bruke en 
proxy-server. Deaktiver proxy-serverkonfigurasjonen.

Jeg glemte 
innloggingspassordet jeg 
spesifiserte på 
Systemadministrator-
siden.

Utfør den nødvendige operasjonen på projektoren for å 
tilbakestille nettverksinnstillingene.

“Å tilbakestille 
nettverksinnstillingene” 
(side 33)

Problem Årsak og påkrevd handling Referer til:

Jeg kan ikke forandre 
SSID-en ved å bruke 
projektorens Trådløse 
oppsettsmeny.

Etter at du bruker Systemadministrator-siden for å tildele 
en ny SSID til en projektor, vil du ikke lenger kunne 
forandre SSID-en ved å bruke en projektors 
fjernkontrolloperasjon. For å forandre SSID, trenger du å 
logge inn til Systemadministrator-siden igjen.

“Å konfigurere projektorens 
nettverks-innstillinger og 
trådløs LAN-
tilkoblingsinnstillinger” 
(side 36)
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Wireless Connection 3-feilmeldinger

Systemadministrator-siden feilmeldinger

Merk
For informasjon om feilmeldinger som oppstår på projektorskjermen, se “Bruksanvisning” 
(UsersGuide_Norwegian.pdf).

Feilmeldinger

Feilmelding Årsak og påkrevd handling

Could not connect to 
projector. Connection has 
been terminated.

Feil innloggingskode ble angitt ved etablering av en trådløs LAN-tilkobling med en 
projektor konfigurert med standardinnstillinger. Å klikke [OK]-tasten på 
feilmeldingen vil returnere til innloggingskodens inndata-dialogboks, så logg inn 
den korrekte innloggingskoden. Om du ikke vet innloggingskoden, sjekk 
projektorens Trådløs ventemodus-skjerm (side 14).
Feil passkode (eller WEP-nøkkel) ble angitt ved etablering av en trådløs LAN-
tilkobling med en projektor konfigurert med sikkerhetsinnstillinger. Å klikke [OK]-
tasten på feilmeldingen vil returnere til passkoden/WEP-nøkkel-inndata-
dialogboks. Skriv inn den korrekte passkode eller WEP-nøkkel.
Om du glemte passkoden eller WEP nøkkelen som er tildelt projektoren, konfigurer 
sikkerhetsinnstillingene på nytt. For mer informasjon, se “Å konfigurere 
sikkerhetsinnstillingene” (side 22).

Feilmelding Årsak og påkrevd handling

Enter the correct 
password.

Feil passord var angitt ved pålogging til projektorens Systemadministrator-side fra en 
computer. Å klikke [OK]-tasten på feilmeldingen vil returnere til passordets inndata-
skjerm, så logg inn det korrekte passordet. Standardpassordet, om du ikke har skiftet 
ennå, er “admin”.
Om du glemte passordet du tildelte ved å bruke Systemadministrator-siden, utfør 
prosedyren under “Å tilbakestille nettverksinnstillingene” (side 33).

Enter a different SSID to 
change wireless settings.

Du kan ikke bruke “Setup”-skjermen på Systemadministrator-siden for å forandre 
oppsettet til de seks standard SSID-er (casiolpj_default1, casiolpj_default2, 
casiolpj_default3, casiolpj_mobishow1, casiolpj_mobishow2, eller 
casiolpj_mobishow3). Om du vil bruke andre innstillinger, trenger du å legge inn en 
forskjellig (ikke-standard) SSID i “SSID”-tekstboksen før du trykker [Apply].
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