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Korte handleiding voor de eerste installatie

LET OP:

U DIENT DE VOLGENDE ONDERDELEN NOG NIET AAN 
TE SLUITEN:

- HET BASISSTATION
- DE ETHERNET-KABEL
- DE WIFI-ADAPTER

TIJDENS DE INSTALLATIEPROCEDURE KRIJGT U 
AANWIJZINGEN OP WELK TIJDSTIP U DE NOODZAKELIJKE 
AANSLUITINGEN TOT STAND DIENT TE BRENGEN.
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Korte handleiding voor de eerste installatie van de ADSL 5152

Wij danken u hartelijk dat u heeft besloten de ADSL 515 High-
Speed Internet & DECT draadloze telefoon te kopen!

De digitale draadloze DECT-telefoon hoeft niet te worden geïnstalleerd,
maar is meteen gereed om te worden gebruikt. In de afzonderlijke
gebruiksaanwijzing staat beschreven hoe de telefoon moet worden bediend.

Deze korte handleiding voor de eerste installatie helpt u uw (draadloze)
internetaansluiting binnen ca. 5 minuten tot stand te brengen. U heeft ook de
mogelijkheid om van uw internetaansluiting gebruik te maken met een
willekeurig aantal PC's.

VÓÓR DE INSTALLATIE HEEFT U NODIG :

! Een ADSL-breedbandaansluiting die u bij uw telefoonnetwerkaanbieder of 
uw internet serviceprovider kunt aanvragen.

! Uw gebruikersnaam en uw wachtwoord (password) of een "IP-adres" 
(afhankelijk van de internet serviceprovider).

! Een PC met Windows 98SE, 2000, ME of XP en een vrije:
- USB-poort (voor de ADSL 515-versie met draadloze USB-adapter)
- PCMCIA-sleuf (voor de ADSL 515-versie met PCMCIA-adapter)
- Ethernet-netstekker (voor een kabelgebonden internetaansluiting)

Heeft u hulp nodig?
U kunt de nieuwste software en de actueelste handleidingen alsmede extra
adviezen om fouten op te sporen en te verhelpen en veelgestelde vragen
downloaden:
Online-hulp: www.p4c.philips.com
Hotline-nummer: 053 482 9800 (NL) dit nummer kost 0,20¤/minuut.

02 275 0701 (BE) dit nummer kost 0,17¤/minuut.
De tarieven vallen onder prijsaanpassingen door de plaatselijke netwerkaanbieder.
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Installatie

Let op: deactiveer a.u.b de firewall en antivirus-programma's alvorens de CD-ROM
te installeren.
1. Leg de installatie-CD in het CD- (of DVD-)station van uw PC.
Let op: wanneer u een PC heeft die voorzien is van CentrinoTM, selecteert u bij de
installatie via de CD-ROM "Ethernet-aansluiting" en voert u de installatie via de
Ethernet-kabel uit.
2. Het installatieprogramma wordt automatisch gestart (het kan een moment duren).
3. Volg de aanwijzingen op het beeldscherm.
Aanwijzing : wanneer de installatie niet automatisch wordt gestart :
- Klik in de Windows-toepassing op Start en vervolgens op Uitvoeren.
Let op: wanneer u een internetabonnement met tijdtarief heeft (geen all-in abonne-
ment) dient de instelling van de leeglooptijd (verbindingstype) totdat de verbinding
wordt verbroken met behulp van de setup-pagina van de modem te worden uitge-
voerd: meer informatie op www.p4c.philips.com.
- Voer explorer in en ga met Bladeren naar het CD- (of DVD-)station.
- Dubbelklik op autorun (of autorun.exe).

STROOMVOORZIENING
Aan : het basisstation wordt van stroom
voorzien
Uit : geen stroomvoorziening

INTERNETVERBINDING 
Aan : de verbinding is tot stand gekomen
Knippert : de verbinding wordt tot stand
gebracht
Uit : er werd geen breedbandaansluiting
gevonden

RADIONET
Aan : het radionet is geactiveerd
Knippert : dataverkeer via het radionet
Uit : het radionet is uitgeschakeld

Status-LED's
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Korte handleiding voor eerste installatie van de ADSL 5154

Achterzijde van het basisstation

Netwerkbus (Ethernet) : 10/100 Mbps
Aanwijzing : wanneer u meer dan één PC
met het ADSL-basisstation via Ethernet wilt
verbinden, kunt u hier een hub of switch
aansluiten.

Reset-knop (gebruik voor het activeren hiervan de
punt van een potlood of een paperclip) :
Kort indrukken : het basisstation resetten
Lang indrukken (meer dan 10 seconden) :
fabrieksinstellingen herstellen

Voedingsbus
Aanwijzing : gebruik voor de stroomvoorziening
uitsluitend het voedingsapparaat dat bij het
basisstation van de ADSL 515 wordt geleverd.

Telefoon aansluiting
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ADSL 515 installatie voor Nederland

Aanbevelingen:
- Voor een betere Wifi-verbinding dient het basisstation rechtop staand te worden 

geïnstalleerd.
- Om de bestmogelijke verbinding te verkrijgen dient men erop te letten, dat de afstand

tussen de Wifi-uitrusting en het basisstation niet meer bedraagt dan max. 20 meter 
hemelsbreed.

- Tussen het basisstation en de PC moet een minimumafstand van één meter worden 
aangehouden.

VOOR EEN DIGITALE AANSLUITING (ISDN)

VOOR EEN ANALOGE AANSLUITING (PSTN)
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Korte handleiding voor de eerste installatie van de ADSL 515

ADSL 515 installatie voor België

Aanbevelingen:
- Voor een betere Wifi-verbinding dient het basisstation rechtop staand te worden 

geïnstalleerd.
- Om de bestmogelijke verbinding te verkrijgen dient men erop te letten, dat de afstand

tussen de Wifi-uitrusting en het basisstation niet meer bedraagt dan max. 20 meter 
hemelsbreed.

- Tussen het basisstation en de PC moet een minimumafstand van één meter worden 
aangehouden.

MODEM MET EXTRA TELEFOON

ALLEEN VOOR DE EXTRA TELEFOON
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Wanneer uw internetaansluiting niet functioneert, probeert u het probleem dan eerst
aan de hand van de volgende foutenlijst te verhelpen.

" Gebruik alleen de bijgeleverde kabels, het voedingsapparaat en de
radioadapter.

" Controleer of het voedingsapparaat correct is aangesloten. De LED voor de
stroomvoorziening moet oplichten.

" Controleer of de telefoonaansluitkabel correct op het basisstation en op de
wandcontactdoos van de telefoon is aangesloten.

" Controleer of de netwerk- (Ethernet)kabel correct is aangesloten en zowel
op het basisstation als in de PC is vastgeklikt.

" Controleer of de radioadapter correct op de PC is aangesloten.

Wanneer het probleem blijft bestaan, dient u de volgende stappen uit te voeren:

1.Trek de radioadapter- of de netwerk- (Ethernet)kabel eruit.
2. Sluit Windows af en schakel de PC uit.
3.Trek de voedingskabel van het basisstation eruit, wacht enkele seconden en sluit de
voedingskabel weer aan. Daarmee heeft u een reset van het basisstation uitgevoerd.
4. De middelste LED (internetverbinding) begint na korte tijd te knipperen.Wacht
totdat deze LED niet meer knippert en continu oplicht. Dit kan een moment duren.
5. Schakel de PC weer in en wacht totdat Windows volledig is opgestart.
6. Sluit de radioadapter of de netwerk- (Ethernet)kabel weer aan.

Aanwijzing: hoewel het product probleemloos functioneert, kan het gebeuren dat de
internetverbinding niet onmiddellijk na de installatie door de ADSL 515 tot stand kan
komen, dit hangt af van uw internet serviceprovider. In enkele, extreme gevallen
werden er vertragingen van verscheidene seconden tijdens het tot stand komen van
de verbinding geconstateerd.

Fouten verhelpen
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PROBLEEM OPLOSSING

De USB-dongle is heet. Dit is normaal voor de bij dit product geleverde 
USB-dongle. Maakt u zich geen zorgen, er bestaat 
geen enkel risico met betrekking tot uw veiligheid.

Mijn netwerk is niet beveiligd. Er zijn 3 methoden om uw systeem te beveiligen:
Wep 128
WPA
Mac-Adres-filter
Voor meer informatie, zie Tutorial op de 
bijgeleverde CD-ROM.

De CD-ROM-toepassing - Wanneer er een tool (gereedschap) voor het  -
start niet. blokkeren van pop-up-vensters geïnstalleerd is,

moet deze vóór de installatieprocedure worden
gedeactiveerd.

- U heeft een Internet-Explorer-versie nodig die 
hoger is dan 5.0.

De installatie wordt  - Controleer of u Windows 98 als besturingssysteem
niet voltooid. gebruikt.Wanneer dat het geval is gebruik dan de

originele CD van Windows 98 om de installatie 
af te sluiten.

- Wanneer er reeds een modem is geïnstalleerd,
zoek dan a.u.b. via internet (zie FAQ) naar 
voorstellen voor oplossingen.

De transmissiesnelheid is Dit is normaal, wanneer er meerdere PC's 
langzamer dan verwacht. tegelijkertijd op de lijn zitten.

Uitvoerige beschrijvingen en informatie alsmede technische bedieningshandleidingen
vindt u op de installatie-CD.
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