Configuratie van TRANZEO outdoor wireless client
Gefeliciteerd met de aankoop van uw TRANZEO outdoor wireless client..
Hieronder vindt u enkele tips bij de ingebruikname van uw apparatuur
alsmede tips voor support en ondersteuning.
Tips bij het aansluiten van uw TRANZEO
Zie de meegestuurde handleiding (met foto s geïllustreerd) of download deze
van de TRANZEO productpagina op www.tijdhof.com voor duidelijke uitleg en
illustraties bij het gebruiksklaarmaken van de apparatuur (montage Powerover-Ethernetadapter, bevestiging en configuratie).
De TRANZEO beschikt over één UTP-connector (11b uitvoering) of twee UTPconnectoren (11a uitvoering) waarop u een straight of crossed UTP-kabel kunt
aansluiten (afhankelijk van het aan te sluiten apparaat).
Tips bij de configuratie van uw TRANZEO
1. Om de TRANZEO te configureren zorgt u eerst dat uw werkstation het
juiste IP-adres krijgt (bv. 192.169.1.2) om contact met de TRANZEO te
kunnen maken. Indien u niet weet hoe dit werkt, zie de aparte
handleiding bij onze technotes.
2. Sluit de TRANZEO vervolgens via de Power-over-Eterhernetkit en de
bijgeleverde UTP-kabel aan op de netwerkpoort van uw computer.
3. Open vervolgens de browser en ga naar adres http://192.168.1.1 (11b
uitvoering) of http://192.168.1.100 (11a uitvoering)
4. Log nu in met username [admin] en wachtwoord [default]; wij raden u
aan om deze gegevens uit veiligheidsoverweging te wijzigen.
5. Zodra u bent ingelogd kunt u via het menu aan de linkerzijde uw
TRANZEO verder configureren, waaronder het instellen van de Wireless
settings, Security settings. In de handleiding vindt u uitleg bij de diverse
instellingsmogelijkheden.
6. De TRANZEO 11a uitvoering functioneert tevens als Access Point en omvat
een ingebouwde router. Raadpleeg de handleiding voor uitgebreide
configuratie-instructies.
Meer informatie en ondersteuning
In aanvulling op de bij uw product geleverde informatie kunt u voor meer
informatie en support terecht bij:
Internetsite productent

http://www.tranzeo.com/

Support files en contactinformatie

http://support.tranzeo.com/

Support e-mailadres

support@tranzeo.com

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

