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1. Introduction 

 

 
 

Figure 1 Compex WP11B+ 
 
Compex WP11B+ je bezdrátový Access point dle normy IEEE 802,11b, je 
konfigurovatelný pro 6 operačních módů – Access point mode (vysílací), AP 
Klient mode (přijímací), Gateway mode, Wireless routing client mode, 
wireless ethernet adapter mode and wireless bridge link mode. Díky unikátní 
technologii COMPEX pseudo VLAN  segmentation, která zvyšuje bezpečnost 
a privátnost bezdrátových sítí, COMPEX WP11B+ poskytuje rychlé a 
bezpečné zdílení širokopásmového INTERNETU pro všechny wireless 
klienty. Pro vyšší dosah může být připojena externí anténa do zabudovaného 
slotu. Není v dodávce, je potřeba použít picktail. (obrázek 5 N
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2. hlavní pohled 
 

 
 
 
 

Figure 2 přední pohled Compex WP11B+ 
 

 
 
 

Figure 3 pohled ze strany Compex WP11B+ 
 

 
 

Figure 4 pohled ze strany Compex WP11B+ 
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Připojení antény WA-HGA-5+ k WP11B+ zvíší dosah a pokrytí bezdrátové 
sítě. 

 
Figure 5 Připojení vnitřní antény 

 
 

3. popis součástí 
 

  indikátor   

1 power LED 
stále 
zelená 

napájení je připojeno k 
WP11B+ 

stále 
zelená 

linka je spojena 
(nalezen signál) 2 

 
WLAN LED 
 bliká zelená na lince je aktivita  

3 10M LED 
stále 
zelená 

připojena sít o 
rychlosti 10Mbps (v 
ethernet portu) 

4 100M LED 
stále 
zelená 

připojena sít o 
rychlosti 100Mbps 

5 COL LED 
stále 
zelená 

na segmentu sítě se 
vyskytují kolize 

stále 
zelená 

přenos v modu FUL 
DUPLEX 

6 
 

FDX LED 
 nesvítí 

přenos v modu HALF 
DUPLEX 

7 
5 WLAN 
speed LED 

stále 
zelená 

více rozsvícených 
diod značí větší 
rychlost přenosu dat 

stále 
zelená 

compex WP11B+ 
bootuje a nahrává 
firmware 

bliká zelené firmware je porušen 
8 

 
DIAG LED 
 nesvítí 

Compex WP11B+ 
úspěšně nabootoval 

stále 
zelená zařízení je v módu AP 

9 
 

AP mode 
LED 
 nesvítí  

zařízení je v módu 
gateway nebo AP 
client  

10 
Wireless 
interface 

zabudovaná 11Mbps bezdrátová 
PCMCIA síťová karta pro komunikaci

11 5V DC/2,1A napájení, vstup 5V DC/2,1A 

12 

RJ45 
ethernet 
port 

10Base-T port pro připojení 
kabelového modemu nebo xDSL 
modemu 

13 
reset 
tlačítko 

tlačítko pro restartování, nastavení defaultních  
hodnot, více v kapitole "hardware reset" 

 
 
 
 
 
 

4. začínáme 
 

 
Figure 6 sestavení WP11B+ 

 
1. zasuňte zařízení do přibaleného plastového stojánku, viz obr. 6 
2. použijte RJ45 UTP křížený kabel a připojite jeden konec do 

ethernet portu COMPEX WP11B+ a druhý konec do sítové karty 
v PC  

3. připojte zdroj napájení k zařízení a zapojte jej do sítě  
4. zkontrolujte zda power LED se rozsvítila 
poznámka : pro správnou ventilaci zařízení doporučujeme aby zařízení 
bylo používáno ve stojící  pozici jak je ukázáno na obr. 6. 

 

WA-HGA-5+ 
(dodávána 

samostatně) 

 
5. přístup do webového konfiguračního rozhraní 

 
 Compex vyvinul konfigurační program, uConfig, který poskytne 
jednoduchý přístup do webového konfiguračního rozhraní. Výhodou tohoto 
programu je že nepotřebuje žádné další konfigurace TCP/IP protokolu ve 
vašem počítači pro přístup ke konfigurační stránce WP 11B+ . 
 Připojit zařízení k vašemu PC za použití kříženého UTP kabelu . 
Ujistěte se že žádné další zařízení není připojeno k WP11B+ v průběhu 
konfigurace. 
 Vypněte použití firewallu, mělo by to za následek že se s AP 
nespojíte. 
 
Pro nalogování do webového konfigurační rozhraní Compexu WP 11B+ ,  

1. vložte CD dodávané se zařízením do vaší CD-ROM 
mechaniky, automaticky se vám otevře úvodní stránka 

2. zvolte Drivers and Utilities ve výběru a dále zvolte program 
uConfig . 

 
poznámka :v případě že program nebude nalezen , prosím spustě takto : 
x:\utility\uconfig.exe (kde x je vaše CD-ROM mechaniky) 
 

3. automaticky se zpustí program a budete uvítaní uConfig 
aplikační stránkou  (obr.7) 

 
 

Figure 7 uConfig Application Page 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. zvolte tlačítko Open web a dostanete se na vstupní stránku 
s heslem (obr.8) Výchozí heslo je password (case-sensitiv) 

 



 
 

Figure 8 Password Authentication Page 
 

5. po zadání správného hesla vstoupíte na konfigurační stránku 
Access pointu (obr. 9) 

 
poznámka : prosím podívejte se do users manuálu na dodaném CD pro více 
informací o konfiguraci, pokud si nejste jisti poraďte se  s odborníkem (vaším 
prodejcem či na www.cpx.cz) 
 

 
 

Figure 9 Web-based Configuration Page 
 
 
 
 
 

6. Alternativní přístup do webového konfiguračního rozhraní 
 
 
Tato sekce popisuje alternativní přístup do konfiguračního rozhraní Compexu 
WP11B+ . TCP/IP protokol ve vašem PC musí být nakonfigorován pro 
komunikci s Compex WP11B+. Prosím následujte postup níže 
 
1. Z vaší Windows 98/98SE/ME/2000/XP platformy, klikněte na Start, dále 

na Settings (Nastavení) a vyberte Control Panel. (Ovládací panely) 
 
2. dvakrát kliknout na ikonu Network (Síť) 
 
3. Zkontrolujte zda protokol TCP/IP je nainstalován. Pokud ne, přidejte 

tento protocol pře pokračoáním dále . 
 
4. VyberteTCP/IP protocol. Klikněte na “Properties” (vlastnosti) . jděte do 

IP Address  a vyberte Obtain an IP address automatically (Získat IP 
adresu automaticky) . Dle obrázku 10. 

 

  
 

Figure 10 IP Address 
Configuration  

Figure 11 DNS Configuration 

 
5. Jděte do DNS Configuration a klikněte na Disable DNS (zakázat DNS). 

Dle obrázku  11. 
 
 
 
6. Klikněte na WINS Configuration a vzberet  Disable WINS Resolution. 

(zakázat WINS) Dle obrázku 12. 
 

 
 

Figure 12 WINS Configuration 
 
7. Klikněte na “OK” tlačítko. Pro uživatele Windows 98/98SE/ME/2000/XP 

, system  vás vyzve k restartování počítače. Restartujte počítačthat aby se 
projevilo nové nastavení. 

 
Note 
DHCP server v WP11B+ přidělí IP adresu vašemu počítači po rebootování 
 
Před tím něž budete pokračovat, napište “Ping 192.168.168.1” do MS-DOS 
promptu. Tento ICMP Echo nástroj musí hlásit  úspěšné propvedení 
 
8. Spusťe váš internetový prohlížeč(Internet Explorer V4.0 a vyšší, 

Netscape Navigator nebo Netscape Communicator V4.06 a vyšší). Pro 
ilustraci zde použijeme Internet Explorer. 

 
9. Z menu Tools (nástroje)  vyberte Internet Options. (možnosti internetu) 

,jděte na Connection (připojení) a  klikněte na  “LAN Settings” 
(nastavení místní sítě). Dle obrázku 13. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 13 Internet Options 
Setting 

Figure 14 LAN Setting 

 
10. Dále odháčkujte všechny volbové boxy jak je ukázáno na obrázku 14. 
 
11. Zmáčkněte OK pro návrat do prohlížeče. 
 
12. napište do okna URL http://192.168.168.1 pro přístup do web-based 

konfiguračního rozhraní. 
 
13. Po zadání správného hesla budete moci konfigorovat váš WP11B+. 

Výchozí heslo je nastaveno na  password (case-sensitive). 
 

  
Figure 15 Password 
Authentication Page 

Figure 16 Web-based 
Configuration Interface 

 

uncheck 

 
 
 

7. aplikace 
 
Výchozí pracovní mód Compexu WP11B+ je nastaven jako Bridge mode. 
Když tedy používáte  Compex WP11B+ jako Bridge mezi wireless LAN a 
Fast Ethernet sítí, použijte RJ45 UTP přímý kabel a jedním koncem ho 

http://www.cpx.cz/
http://192.168.168.1/


připojte do ethernet portu WP 11B+ a druhým koncem do ethernet portu hubu 
či switche, žádná další konfigurace není nutná když Compex WP11B+ je 
použit v Bridge modu (viz obr. 17) 
 
 

 
 

Figure 17 Compex WP11B+ functions as Bridge 
 
Poznámka :Compex WP11B+ a pracovní stanice 1,2a3 používají COMPEX 
PCMCIA wireless card jako bezdrátový sítový adaptér pro vzájemnou 
komunikaci 
 
Compex WP11B+ může být také konfigurován jako Wireless Broadband 
Internet Gateway která sdílí broadband Internet access s dalšími klienty a 
Cable/ADSL modemy nebo jako Wireless Access Client. Pro podrobnosti 
prosíme referujte na  Product CD. 
 
 

8. Hardware Reset 
 
Compex WP11B+ je dodáván s resetovacím tlačítkem umístěným na boku 
jednotky, muže být použito pro reset jednotky a nastavení výchozí 
konfigurace, nebo pro přepínání mezi pracovními mody. Jsou možné tři 
varianty jak muže resetovací tlačítko fungovat : 
 
 Functions of reset button Procedures 
 Recycle Power (Reboot) Stiskni a ihned pusť tlačítko. DIAG LED 

blikne jednou a potom se rozsvítí na 
chvilku. 

 Set to factory default Drž tlačítko DIAG LED dokud nezačne 
blikat 1 x sec. Pusť tlačítko a DIAG LED 
se krátce rozsvítí. AP Mode LED bude 
svítit pořád, indikuje, že  Compex 
WP11B+ byl nastaven na tovární 
nastavení. 

 Toggling between the 
operating modes 

Drž tlačítko DIAG LED dokud nezačne 
blikat of 2 x sec. Pusť tlačítko a Compex 
WP11B+ bude měnit mezi následujícími 
operačními módy: 

 Jestliže jste v Access Point Bridge 
modu, the WP11B+ se změní na 
Gateway mode. AP Mode LED se 
vypne a DHCP server mode bude 
zapnut. 

 Jestliže jste v Gateway/Wireless 
Routing Client modu, zařízení se 
přepne do Access Point Bridge 
modu. AP Mode LED se zapne a 
DHCP server mode bude vypnut. 

 Jestli-že jste v Access Point Client 
mode, zařízení se přepne zpět do 
Access Point Bridge modu. 

 Jestliže jste v Wireless Bridge Link 
mode, zařízení se přepne zpět do 
Access Point Bridge modu. 

 
 
 
 
 
 
 

Prohlášení: Compex, Inc. předkládá tohoto průvodce bez jakékoliv záruky. Compex, Inc. si vyhrazuje právo změnit či upravit specifikace 
produktů bez předchozího upozornění. Compex, Inc. nemůže být činěn odpovědným za nesprávný postup při operaci se zařízením. Změny 
jsou periodicky vkládány do tohoto průvodce a budou postupně zařazovány bez předchozího upozornění. Informace obsažené v tomto 
průvodci mohou být změněny bez předchozího upozornění. 
Trademark Information: Compex®, ReadyLINK® and MicroHub® are registered trademarks of Compex, Inc. Microsoft Windows 
and the Windows logo are the trademarks of Microsoft Corp. NetWare is the registered trademark of Novell Inc. All other brand and 
product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. 
Notice: Copyright © 2003 by Compex, Inc. All rights reserved. Reproduction, adaptation, or translation without prior permission of 
Compex, Inc. is prohibited, except as allowed under the copyright laws 
 Manual Revision by Mah 
Manual Number: M-0373-V1.1C      Version 1.1, July 2003 
FCC NOTICE: This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the 

FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This 
device generates, uses and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If 
this device does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the PC off and on, the user 
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 

Reorient or relocate the receiving antenna. 
Connect the computer into an outlet on a circuit different 
from that to which the receiver is connected. 

 
 

Increase the distance between the computer and receiver. 
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for 
help. 

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the 
equipment. 
FCC Compliance Statement: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) 
(2) 

This device may not cause harmful interference, and 
This device must accept any interference received that might caused undesired operation. 

Products that contain a radio transmitter are labeled with FCC ID and may also carry the FCC logo. 
Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation. 
To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, the following antenna installation and device operating configurations 
must be satisfied: 
a. 
 
b. 

For configurations using the integral antenna, the separation distance between the antenna(s) and any person’s body (including 
hands, wrists, feet and ankles) must be at least 2.5cm (1 inch). 
For configurations using an approved external antenna, the separation distance between the antenna and any person’s body 
(including hands, wrists, feet and ankles) must be at least 20cm (8 inch). 

The transmitter shall not be collocated with other transmitters or antennas. 
ICES 003 Statement 
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 
DECLARATION OF CONFORMITY: Compex, Inc. declares that the product: 
Product Name: Compex 11Mbps Wireless LAN Access Point 
Model No.: WP11B+ conforms to the following Product Standards: 
This device complies with the Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC) issued by the Commission of the European 
Community. Compliance with this directive implies conformity to the following European Norms (in brackets are the equivalent 
international standards.) 
Electromagnetic Interference (Conduction and Radiation): EN 55022 (CISPR 22) 
Electromagnetic Immunity: EN 55024 (IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11) 
Power Line Harmonics: EN 61000-3-2 (IEC610000-3-2) 
Power Line Flicker: EN 61000-3-3 (IEC610000-3-3) 
Therefore, this product is in conformity with the following regional standards: FCC Class B ⎯ following the provisions of FCC Part 15 
directive; CE Mark ⎯ following the provisions of the EC directive. 
DECLARATION OF CONFORMITY: Compex, Inc. declares that the product: 
Product Name: Compex 11Mbps Wireless Adapter 
Model No.: Compex PCMCIA Wireless Card conforms to the following Product Standards: 
This device complies with the R&TTE Directive (1999/5/EC) issued by the Commission of the European Community. Compliance with 
this directive implies conformity to the following European Norms (in brackets are the equivalent international standards.) 
Radiated Emission Standards: ETSI EN 300 328-2: July 2000; FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, ANSI C63.4-1992; 47 CFR Part 15, 
Subpart C (Section 15.247), ANSI C63.4-1992. 
Conducted Emission Standards: ETS 300 826: Nov. 1997. 
Low Voltage Directive: EN 60 950:1992+A1:1993+A2:1993+A3;1995+A4;1996+A11:1997. 
Therefore, this product is in conformity with the following regional standards: FCC Class B ⎯ following the provisions of FCC Part 15 
directive; CE Mark ⎯ following the provisions of the EC directive. 
Manufacturer’s Name: Compex, Inc. 
Address: 4051 E. La Palma, Unit A, 
Anaheim, CA 92807, USA 
Contact: 
Tomorrow systems s.r.o., 
Technical Support 
Radlická 33, 
150 00 Prague 5, Czech republic 
[Fax:+420 242441392] 
support@cpx.cz 

3rd July, 2003 
 
 
 
 
 

_________________ 
Shi Jia Xiang 

R & D Manager 
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WARRANTY REGISTRATION CARD [M-0088-V2.3C] 

 
You can register via Internet at: http://www.cpx.com   or  http://www.compex.com.sg 
Or E-mail: support@compex.com.sg  with the following information: 
To activate the warranty, please complete this card and return to Compex within ninety (90) days of 
purchase date. 
Product:  Purchase Date: Revision: Serial No: 
Name: Title: E-mail: 
Company: Dept: 
Address: City: 
Postal/Zip Code: State: Country: 
Phone:  (          ) Extn: Fax:  (          ) 
Computer in which this product is 
installed? 

Model: Serial No: 

 TCP/IP  IPX/ODI  XNS  OST  DLC  DECnet Network 
protocol (Check 
all that apply): 

 NDIS  SNA  NBP  Other: 

Novell NetWare:    3.X    4.X    5.X SCO Unix:  Openserver Ver:      
Microsoft Windows:    NT4.0      95      98       Win 2000 
Linux:    Red Hat Ver:             SUSe Ver:             Others:                Ver:       .

Network 
Operating 
System (Check 
all that apply): Others NOS:                                                                                              Ver:        .    

 Desktop Publishing  Word Processing  Accounting 
 CAD/CAM  Spreadsheet  Database Management 

Applications used on 
network processing   
(Check all that apply):  E-mail  Other: 

 Work  Friend  Internet  Dealer  Magazine  Exhibition How did you 
learn about 
Compex? 

 Other: 

 
Note: 
Pro zákazníky z České a Slovenské republiky – můžete kontaktovat 
výhradního distributora značky COMPEX Tomorrows systems s.r.o , 
Radlická 33, Praha 5 , info@tomorrows.cz , www.cpx.cz  

mailto:info@tomorrows.cz
http://www.cpx.cz/
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