Configuratie van uw SpeedTouch 585(i)
Gefeliciteerd met de aankoop van uw SpeedTouch 585(i) ADSL2+ WiFi modemrouter. Hieronder vindt u enkele tips bij de configuratie van uw SpeedTouch.
Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de manual van dit product
(zie bijgeleverde CD of www.speedtouch.nl). Op zowel de CD als op internet
vindt u tevens een installatietool die u van dienst kan zijn bij de installatie.
Het aansluiten van uw SpeedTouch 585(i)
Zorg dat u uw ADSL-abonnementsgegevens bij de hand hebt. Sluit uw modem
aan (zie tevens Quick Install Guide en installatiegids hs. 2.2):
1. verbind de 585(i) met uw splitter middels de meegeleverde DSL-kabel
2. verbind de 585(i) met de stroomadapter en schakel het modem aan
3. sluit de 585(i) via ethernetkabel of USB-kabel aan op uw werkstation
4. zorg dat DHCP op uw computer aanstaat zodat u een IP-adres krijgt
toegewezen
5. Plaats de CD en volg de instructies, of configureer de 585(i) handmatig.
Handmatige configuratie van uw SpeedTouch 585(i)
1. Open uw browser en ga naar http://speedtouch.lan of
http://192.168.1.254; hier vindt u de SpeedTouch configuratiepagina.
2. Ga in de configuratie-pagina naar menu SpeedTouch.
3. Bij Pick a tast kiest u [Set up / Instellen] voor de Easy Setup wizard.
4. De Easy Setup wizard leidt u door de configuratie van uw SpeedTouch. Vul de
gevraagde gegevens in conform de aanwijzingen van uw ADSL- en VoIP
provider(s), de SpeedTouch wordt gereboot en de configuratie is van kracht.
5. Documentatie vindt u op de bijgeleverde CD en op www.speedtouch.com.
Voor hulp bij de setup, zie de achterkant van dit document.
Voor hulp bij de WLAN-configuratie, zie hs. 2.2 van de User Manual
Voor hulp bij WDS / het Extended Network, zie hs. 2.2.5 van de User Manual
N.B.: voor het Versatel-netwerk kan dit modem niet als router worden gebruikt
geschikt. Raadpleeg www.speedtouch.nl/support.html voor meer informatie.
Meer informatie en ondersteuning
SpeedTouch documentatie

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

ST585(i) drivers en wizards

http://www.speedtouch.nl/drivers.html#585

SpeedTouch supportinformatie

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

SpeedTouch helpdesk

0900

Supportinformatie Tijdhof Consulting

www.tijdhof.com/support.php

237 54 57 (0900-ADSLHLP)

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

Gebruikt u de USB-kabel, dan heeft u USB-drivers nodig. Deze staan op de bijgeleverde CD. Plaats derhalve eerst de CD en start
deze alvorens u de USB-kabel op uw computer aansluit.

Toelichting Easy Setup wizard:
1. Klik op Volgende om door te gaan. Indien u om enige reden de wizard wilt
afbreken, klikt u op Annuleren.
2. Kies de door uw Internet-aanbieder verstrekte Service (Router of Bridge in
principe kiest u router); klik hierna op Volgende.
3. Kies de passende VPI/VCI (zie hieronder) - en indien nodig het type
verbinding (PPPoE of PPPoA) - dat u van uw Internet-aanbieder hebt
ontvangen; klik vervolgens op Volgende.
4. Voor een Routerservice, vult u de instellingen van uw Internet-account (PPPgebruikersnaam en wachtwoord) in die u van uw Internet-aanbieder hebt
ontvangen. Klik op Volgende.
5. Vul de SpeedTouch gebruikersnaam en het wachtwoord in.
De standaardgebruiker is Administrator met blanco wachtwoord, wat betekent dat u
niets in het veld voor het wachtwoord hoeft in te vullen. Het is evenwel aan te raden
een andere gebruikersnaam en een ander wachtwoord voor de beheerder te
specificeren teneinde uw SpeedTouch tegen externe aanvallen te beschermen.

6. Op het volgende scherm kunt u uw instellingen herzien alvorens de
configuratie van uw SpeedTouch te starten. Als iets ontbreekt of onjuist
is, klikt u op Terug. Om de instellingen te bevestigen, klikt u op Volgende.
7. Wacht tot de configuratie gereed is, en klik vervolgens op Voltooien. Na
een korte pauze keert u automatisch terug naar de Welkomstpagina. Klik
op de onderste link om naar de SpeedTouch pagina s te gaan of kies Deze
pagina niet weergeven om via uw homepage op het Internet te gaan.
Uw SpeedTouch draadloze client-adapters kunnen in één keer worden
geïnstalleerd middels de installatiewizard op CD en op www.speedtouch.nl. Voor
de installatie van meer draadloze client-adapters gaat u als volgt te werkt:
1. ga naar de SpeedTouch configuratiepagina
2. Open menu Home Network > Devices
3. Bij Pick a task..., kies Search for wireless devices.
4. De SpeedTouch gaat op zoek naar draadloze cliëntadapters die zijn voorzien
van de beveiligingscodes van de SpeedTouch (indien u de beveiliging van het
SpeedTouch Access Point heeft aangeschakeld).
5. De SpeedTouch brengt u naar menu Home Network het nieuwe draadloze
station wordt getoond naarst de naam van het SpeedTouch WLAN.
6. Klik op de naam van het nieuwe draadloze station en kies Configure.
7. Kies Allowed on WLAN en klik vervolgens op Apply.
8. De draadloze cliëntontvanger is nu toegevoegd aan de SpeedTouch en zal
altijd worden toegelaten indien hij contact maakt met de SpeedTouch.
ADSL-gegevens van de belangrijkste providers
Provider / netwerk
KPN (XS4ALL, Planet, HetNet,
Tiscali met wachtwoord
Tiscali zonder wachtwoord
BBned met wachtwoord
BBned zonder wachtwoord

)

encapsulation

VPI/VCI

PPPoA

8.48

PPPoA

0.34

bridged

0.34

PPPoA

0.35

bridged

0.35

