Configuratie van uw Speedtouch-apparatuur
Gefeliciteerd met de aankoop van uw SpeedTouch-apparatuur.
Hieronder vindt u enkele tips bij de ingebruikname van uw apparatuur, en de
internetlocaties waar u meer informatie over uw product kunt vinden.
Tips bij de configuratie van de SpeedTouch 110g/120g/121g adapters
1. Plaats de installatie-cd van uw SpeedTouch 110g/120g/121g de
software wordt automatisch geïnstalleerd - dit kan enkele minuten duren.
Na installatie wordt u gevraagd de SpeedTouch adapter aan te sluiten.
2. Sluit de adapter aan op uw USB-poort (120g/121g) cq. schuif de PCMCIAadapter in het PCMCIA-slot, totdat deze klikt (afhankelijk van uw laptop).
3. Windows detecteert de nieuwe hardware.
4. Start de computer conform het verzoek op uw scherm opnieuw op.
5. Nadat succesvolle installatie verschijnt het pictogram van Wireless Client
Manager op uw bureaublad en in het systeemvak (rechtsonder in uw
scherm) om de status van uw verbinding aan te geven. Een groen
pictogram betekent dat er verbinding is met een draadloos netwerk; een
rood pictogram betekent dat er geen verbinding met een draadloos
netwerk is. Het kan nodig zijn de computer nogmaals op te starten.
6. Vergeet niet om het MAC-adres van uw nieuwe adapter in uw modem op
te nemen, indien u beveiliging via MAC-adresfiltering aan heeft staan! U
zult dan geen netwerk-/ internetverbinding kunnen krijgen.
Tips bij de configuratie van de SpeedTouch 180
De SpeedTouch 180 is een multifunctioneel apparaat dat op diverse manieren
in uw netwerk kan worden ingezet, o.a. als Access Point, wireless client en
wireless repeater. De configuratiehandelingen hangen hiermee samen.
1. Controleer of de SpeedTouch 180 en de computer zich in hetzelfde IPsubnet (10.0.0.0/24) bevinden. De SpeedTouch 180 heeft standaard het
lokale IP-adres 10.0.0.140. Als u toegang wilt tot de
configuratiepagina's moet u uw computer instellen op een IP-adres in
hetzelfde subnet, bijvoorbeeld 10.0.0.1.
2. Benader de SpeedTouch 180 via uw browser (http://10.0.0.140).
3. Als wachtwoord vult u [admin] in en u klikt op LOGIN om de configuratiepagina te openen.
4. Via het menu [systeem] kunt u de taalinstelling van de configuratiepagina
wijzigen en de bedrijfsmodus van de SpeedTouch 180 in uw netwerk
bepalen.
Meer informatie en ondersteuning
Raadpleeg de handleiding en documentatie op de bijgeleverde CD.
informatie, firmware, tips, etc.

http://www.speedtouch.nl/support.html

SpeedTouch documentatie

http://www.speedtouch.nl/documents.html

SpeedTouch drivers

http://www.speedtouch.nl/drivers.html

SpeedTouch helpdesk

0900

237 54 57 / 0900-ADSLHLP

Wij wensen u een succesvolle installatie en veel en lang plezier van uw
SpeedTouch-apparatuur!

