Configuratie van uw Speedtouch ADSL-modem
Gefeliciteerd met de aankoop van uw Speedtouch ADSL-modem (510(i),
570(i), 516(i), 546(i)).
Hieronder vindt u enkele tips bij het configureren van uw modem.
Ingebouwde configuratiewizard
Uw SpeedTouch is voorzien van een ingebouwde configuratiewizard (alleen
voor Windows). Sluit uw modem aan zoals omschreven in de Quick
Installation Guide in de SpeedTouch-verpakking en zet het modem aan.
Open uw browser en open de configuratiepagina van uw modem op het
volgende adres: http://10.0.0.138. De wizard verschijnt als popup in beeld.
Indien deze geblokkeerd wordt door uw browser kunt u de wizard handmatig
starten via menu Advanced > Easy setup.
Doorloop de wizard en stel het modem in overeenkomstig uw ADSLabonnement. Indien u gebruik maakt van ADSL via het KPN-netwerk
selecteert u bij service [Routed PPPoA DHCP NAPT] en bij VPI/VCI
[8.48].
Alternatieve configuratiemethode - ook geschikt voor Apple Macintosh:
ga naar www.speedtouch.nl/support.html, selecteer uw type SpeedTouchmodem in het menu, kies [Configureren MAC] en download het
configuratiebestand van uw provider. Sluit vervolgens uw nieuwe
SpeedTouch-modem aan, ga via de browser naar de configuratiepagina, open
menu Advanced > System en u kunt het configuratiebestand uploaden bij
[Configuration]. Vul vervolgens in menu Basic > Connections uw loginnaam
en wachtwoord in. Vergeet niet uw beveiligingswachtwoord in te stellen via
menu Advanced > System Password.
Tips voor meer plezier van uw modem
-

Uw SpeedTouch-modem beschikt reeds over een geïntegreerde router. Als
u meerdere computers aansluit kunnen deze tegelijkertijd gebruik maken
van internet.
Beschikt uw versie SpeedTouch-modem slechts over één ethernetpoort en
u toch de behoefte om meer apparaten aan te sluiten? Met een
eenvoudige switch breidt u uw ethernetcapaciteit gemakkelijk uit!
Wenst u na verloop van tijd een draadloos netwerk? Breidt uw
SpeedTouch modem dan eenvoudig uit met bv. het SpeedTouch 180
Access Point, dat u kunt aansluiten op één van de ethernetpoorten.
Wenst u VoIP te gebruiken? Sluit dan bv. de SpeedTouch 190 VoIP
Gateway op uw modem aan en zorg dat de firewall VoIP-verkeer doorlaat!
Zie de instructies op www.tijdhof.com/technotes.php.

N.B.: dit modem is niet geschikt voor ADSL via het Versatel-netwerk.
Raadpleeg www.speedtouch.nl/support.html voor meer informatie.
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Wij wensen u succes met de installatie van uw ADSL-modem en veel plezier
bij het gebruik van uw ADSL-verbinding!

