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Problemen oplossen
Probleem

Uw PC kan de wireless
USB-adapter niet
vinden of de netwerk-
driver kan niet correct
worden geïnstalleerd.

Als uw wireless
adapter, wanneer deze
is geconfigureerd voor
de Infrastructuur-
modus, niet kan
communiceren met
een computer in het
netwerk.

De netwerksnelheid is
niet hoger dan 11 Mbps.

Mogelijke oorzaak

De USB-adapter is
niet aangesloten.

USB-adapter 
beschadigd.

USB-adapter of poort
is defect.

Conflicterende
netwerkadapters.

Basisstation /
toegangspunt is
uitgeschakeld.

Bereik te lang 
(zwak radiosignaal).

USB 1.1 poort
gebruikt in plaats van
USB 2.0.

Andere netwerk-
onderdelen zijn on-
geschikt voor hogere
netwerksnelheden.

Oplossing

Controleer of de USB-adapter stevig
is aangesloten op de USB-connectors
van zowel de adapter als de PC.

Controleer of er problemen zijn met
de hardware, zoals fysieke schade aan
de connector van de adapter.

Probeer uw adapter aan te sluiten op
een andere USB-poort. Als dit ook niet
lukt moet u uw computer testen met
een ander USB-apparaat, waarvan u
weet dat het goed werkt.

Als er andere netwerkadapters in de
computer zitten, kunnen deze conflicten
veroorzaken. Haal alle overige adapters
uit de computer en test de wireless
adapter afzonderlijk.

Zorg ervoor dat het toegangspunt
waarmee het station is verbonden aan
staat.

Plaats uw wireless adapter anders.

Zorg ervoor dat de SSID en de net-
werkcoderingssleutel dezelfde zijn als
die worden gebruikt door het wireless
toegangspunt.

Sluit de wireless adapter aan op een
USB 2.0 poort van hoge snelheid voor
maximale snelheid.

Controleer of alle netwerk-
componenten geschikt zijn voor
hoge netwerksnelheden.

Hulp nodig?
Gebruikershandleiding

Zie de gebruikershandleiding die bij uw wireless USB-adapter is geleverd.

Hulp on line: www.philips.com/support

Wat zit er in de doos

Wireless USB Adapter 11g True Turbo
108 Mbps

Korte handleiding

Wat u verder nog nodig hebt

Computer
USB poort

Windows 2000/XP

Wireless
Basisstation

Overig
draadloos apparaat

USB 2.0 cable
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Helplijn

België/Belgique/Belgien 070 253 010 (. 0.17)

Cyprus 800 92256

Denemarken 3525 8761

Duitsland 0180 5 007 532 (. 0.12)

Spanje 902 888 785 (. 0.15)

Frankrijk 08 9165 0006 (. 0.23)

�����a� 0 0800 3122 1223

Ierland 01 601 1161

Italië 199 404 042 (. 0.25)

Luxemburg/Luxembourg 26 84 30 00

Nederland 0900 0400 063 (. 0.20)

Noorwegen 2270 8250

Oostenrijk 01 546 575 603 (low rate)

Portugal 2 1359 1440

Zwitserland 02 2310 2116

Suomi 09 2290 1908

Zweden 08 632 0016

UK (United Kingdom) 0906 1010 017 (£ 0.15)

Probeer, als hij nog steeds niet werkt, de wireless Notebook-adapter 11g opnieuw
te installeren met behulp van de originele Installatie-CD. Start de PC opnieuw.

Garantie – Zie de gebruikershandleiding pagina 24.

Installatie-CD



1 Installatie 2 Aansluiten

Plaats de installatie-CD in het CD-station

A

Klik op de foto SNU6500

Kies de situatie die voor u van toepassing is:

Volg de aanwijzingen op het scherm

E

F

Klik op Installeer software

Als uw Internet wordt gedeeld door een basisstation, moet u deze eenvoudige stappen volgen
om verbinding te maken met het Internet.

3 Geniet

Geniet door het hele huis van breedband internet

Draadloze vrijheid
Geniet van de vrijheid van wireless netwerken. Uw computer
is nu gereed voor gebruik in meerdere kamers van uw huis.

Wireless-netwerken bieden u flexibiliteit
Geniet van de flexibiliteit van wireless netwerken. Sluit, terwijl u
op reis bent, aan op beschikbare netwerken zoals beschreven
onder 2 – Aansluiten.

Neem contact op met de operator om de beveiligingsinstellingen vast te 
stellen wanneer het netwerk is gecodeerd.

Klik Klik

Start het programma Philips 
Wireless Network Manager
Dubbelklik op het pictogram in de taakbalk

1 Selecteer uw Bevestigingstype
2 Selecteer uw sleuteltype indien van toepassing
3 Selecteer Gebruik wachtzin,

indien van toepassing
4 Voer uw codesleutel in

Op verzoek:
Voer de beveiligingsinstellingen in

Selecteer Wijzigingen toepassen

Open Internet browser Open Internet-adres Philips wireless basisstation
SNB6500

Philips Wireless Digital Links

Philips wireless basisstation + ADSL
SNA6500

De beschikbare wireless netwerken
weergeven

1 Selecteer Overzicht lokatie
2 Klik op Scan
3 Dubbelklik op de naam van 

uw wireless netwerk

B

D

A

C

TIP – Voor meer informatie over codering 
zie gebruikershandleiding pagina 14.

Zie de gebruikershandleiding van uw basisstation
om deze beveiligingsinstellingen vast te stellen.

Kies tussen: Of:
Infrastructuur (a) Ad-hoc (b)

Kies Akkoord

Als dit venster niet verschijnt moet u de
CD handmatig starten

1 Open Deze Computer
2 Open CD-station
3 Open Setup.exe Als Philips Wireless Network 

Manager niet start moet u op 
dit pictogram dubbelklikken.

A B

1. Voer Internet-adres in
Bijvoorbeeld: www.philips.com

2. Selecteer Start
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Philips Wireless Range Extender
SNR6500

Philips Wireless Music Receiver
SLA5500

Philips Wireless Multi-Media Receivers

SL300i SL400i

Maak, voor de beste prestatie, gebruik van een Philips wireless basisstation

Maak, voor de beste prestatie, gebruik van een Philips Wireless Range Extender
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