Configuratie van uw Speedtouch 580(i) ADSL-modem
Gefeliciteerd met de aankoop van uw Speedtouch 580(i) ADSL-modem.
Hieronder vindt u enkele tips bij het configureren van uw modem.
Ingebouwde configuratiewizard
Uw SpeedTouch 580(i) is voorzien van een ingebouwde configuratiewizard
(alleen Windows). Bevestig de adapter, zet het modem aan en verbind deze
middels de gele ethernetkabel met een computer om het modem te kunnen
configureren. Open uw internetbrowser en ga naar adres http://10.0.0.138
om de configuratiepagina te openen. De configuratiewizard start automatisch
op. Doorloop de wizard en stel het modem in overeenkomstig uw ADSLabonnement. Indien u gebruik maakt van ADSL via het KPN-netwerk (o.a.
Planet, Hetnet, XS4ALL, KPN Direct) selecteert u bij service [Routed PPPoA
DHCP NAPT] en bij VPI/VCI [8.48].
Alternatieve configuratiemethode - ook geschikt voor Apple en Linux:
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 extra gebruiksplezier
Op www.speedtouch.nl/drivers.html#580 vindt u de Wireless Home Install
Wizard waarmee u de SpeedTouch 580(i) en de SpeedTouch 110g/121g in
één keer kunt installeren tot Wireless Home Network.
Wilt u het draadloze bereik van de 580(i) uitbreiden, dan is de
SpeedTouch 180 als wireless signaalrepeater een aardige tip. U plaatst de
180 aan de rand van het gebied waar nog voldoende bereik is. De 180
vangt het signaal van de 580 op en zendt dit door. Een geïllustreerde
handleiding hiervan vindt u hier: http://www.tijdhof.com/docs/580180_extnetwork.pdf
Bij uw SpeedTouch 580(i) kunt u ook wireless adapters (PCI, PCMCIA,
USB) van andere merken gebruiken. Voegt u de MAC-adresssen van uw
adapters wel toe aan de Access Control list van de 580(i)! Zie onze
technotes voor een gedetailleerde handleiding.
Wilt u gebruik maken van VoIP (goedkoop bellen via Internet)? Sluit dan
een VoIP gateway op één van de poorten van uw 580 aan en zorg de
ingebouwde router VoIP-verkeer (poort 5060) accepteert.
Meer informatie en ondersteuning
TC technotes

www.tijdhof.com/technotes.php

Informatie, firmware, tips, etc.

www.speedtouch.nl/support.html

Documentatie

www.speedtouch.nl/documents.html

Speedtouch helpdesk

0900

237 54 57 / 0900-ADSLHLP

Wij wensen u succes met de installatie van uw ADSL-modem en veel plezier
bij het gebruik van uw ADSL-verbinding!

