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RO001/RO001UK
Sweex Broadband Router

Inleiding

Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex Broadband Router. Met behulp van deze router kun je snel en efficiënt een netwerk
opzetten. Daarnaast is het eenvoudig om je internetaansluiting te delen met behulp van de ingebouwde router. De ingebouwde Firewall blokkeert
bovendien ongewenste toegang tot je netwerk vanaf het internet. Voor een juiste werking van de router raden wij aan deze handleiding eerst
aandachtig door te lezen. Mochten er ondanks deze handleiding toch problemen ontstaan bij de installatie of werking van de router, kijk dan voor
meer informatie op www.sweex.com onder het kopje service & support.

Inhoud van de verpakking

Controleer voor gebruik of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de doos dienen de volgende onderdelen aanwezig te zijn:

• Broadband router
• 9V adapter
• CD-ROM met uitgebreide Engelse handleiding
• Handleiding

Mocht een van bovenstaande onderdelen ontbreken, neem dan contact op met de leverancier.

Specificaties

• Ondersteunt: PPPoE, PPTP, DHCP and Static IP 
• 4 x UTP poort, 10/100 Mbps 
• 1 x WAN poort, 10/100 Mbps
• Web based management GUI
• DoS hacker attack beveiliging
• NAT firewall
• Address mapping
• Automatische MDI/MDIX functie for LAN en WAN poorten
• Ondersteunt: 10Base-T and 100Base-TX 
• Besturingssysteem onafhankelijk
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Aanvullende specificaties

• Port forwarding (DMZ)
• Virtuele servers 
• Bridge mode
• IP packet access control
• DHCP client log
• Security log
• VPN PPTP Client 
• VPN /PPTP/IPSec pass through

Systeemvereisten

• Netwerkkaart 10/100 Mbps

Installatie

Alvorens met de installatie te beginnen, raden wij aan om te zorgen dat het besturingssysteem up-to-date is. Dit is eenvoudig te controleren door in
"Internet Explorer" te kiezen voor het menu "Extra" en vervolgens de optie "Windows Update" te kiezen. Tevens is het belangrijk om eerst te controleren
of de internetaansluiting correct werkt voor je begint met het aansluiten van de router. 

Aansluiten van een computer met een UTP-kabel

Zorg dat de aangesloten computer(s) uit staan. Sluit vervolgens de voeding aan op de router. Sluit de computer met een UTP-kabel aan op één van de
vier LAN poorten op de achterzijde van de router. Sluit het ADSL- of kabelmodem met een UTP-kabel aan op de WAN poort op de achterzijde van de router.
Schakel de computer(s) aan. Na het opstarten dienen de LAN lampjes op de voorzijde van de router te branden als teken dat er een verbinding is. 
Ook het WAN lampje moet gaan branden om aan te geven dat er verbinding is tussen de router en het ADSL- of kabelmodem. Mocht één van de lampjes
niet gaan branden, controleer dan of de UTP-kabels correct zijn aangesloten. 

LEDs voorkant

De voorkant van de router bevat de controle LED’s die de status van het apparaat aangeven.
Van link naar rechts tref je aan:

• PWR LED (Power LED) Licht groen op zodra het apparaat aan staat.
• WAN LED (Wide Area Network LED) Dit lampje gaat knipperen op het moment dat er data verzonden of ontvangen wordt via het netwerk.

Wanneer de LED continu groen brandt, geeft dit aan dat het netwerk beschikbaar is.
• Status (M1) Deze LED knippert indien de router actief is.
• LAN LED 1 t/m 4 (Link/ACT) Deze groene LED’s geven de status weer van de verbinding op elk van de 4 LAN poorten. Daarnaast knipperen

deze LED’s wanneer er dataverkeer plaats vindt.
• SPEED (10/100 Mbps) Dataverkeer op een 10/100 Mbps verbinding op de aangesloten LAN poort.
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LEDs achterkant

De achterkant van de Broadband Router bevat de diverse netwerkaansluitingen, een resetknop en de voedingsaansluiting. Van rechts naar links tref je aan:

• LAN 1 t/m 4 Op deze aansluiting kunnen direct computers worden aangesloten m.b.v. een UTP kabel. De aansluiting is geschikt voor zowel 10
als 100 Mbps verbindingen.

• WAN Op deze aansluiting wordt de ADSL of kabelmodem aangesloten t.b.v. de internetverbinding.
• DC IN Hier wordt de externe voeding (9 Volt gelijkspanning) op aangesloten.
• RESET Deze knop heeft twee verschillende functies. Door de knop kort in te drukken, zal de router gereset worden. Dit heeft hetzelfde effect als

de voedingsstekker tijdelijk los te halen. Zijn er serieuze problemen met het functioneren van de router dan kan de router worden teruggezet naar
de fabrieksinstellingen door de resetknop gedurende 10 seconden ingedrukt te houden. Dit betekent dat alle instellingen gewist worden. 

Windows 98SE

Klik op "Start" en kies vervolgens voor de optie "Control Panel". Dubbelklik op "Network Connections". Selecteer het tabblad "Configuration" en selecteer
vervolgens het TCP/IP protocol van de netwerkadapter. Klik tenslotte op "Properties". Selecteer de optie "Automatisch een IP adres verkrijgen". Klik op
het tabblad "Gateway" en controleer of alle velden leeg zijn. Verwijder eventueel aanwezige IP nummers. Klik tenslotte op "OK". Klik nogmaals op "OK".
Het kan zijn dat Windows vraagt om de originele Windows CD-ROM om een aantal bestanden te kopiëren naar de harde schijf van de computer. 
Plaats anders de originele Windows CD-ROM in de CD-ROM speler en volg de instructies op. Start de computer opnieuw op.

Windows 2000

Klik op "Start" en kies voor de optie "Control Panel". Dubbelklik op het icoontje Netwerk en Inbelverbindingen. Selecteer de gewenste LAN-verbinding
door er met de muis op te klikken. Klik vervolgens op de rechtermuisknop en kies in het menu dat verschijnt voor "Eigenschappen". Selecteer de optie
"Internet protocol" en klik op "Eigenschappen". Schakel de volgende opties in: "Automatisch een IP-adres verkrijgen" en "DNS-serveradres automatisch
verkrijgen". Klik op "OK" om het scherm te verlaten. Klik nogmaals op "OK" om het Netwerkscherm te verlaten. Start de computer opnieuw op.

Windows XP

Klik op "Start" en kies voor de optie "Control Panel". Kies voor de categorie "Netwerk en internet-verbindingen". Kies tenslotte voor de optie
"Netwerkverbindingen". Selecteer de gewenste LAN verbinding door er een keer met de muis op te klikken. Klik vervolgens op de rechtermuisknop
en kies de optie "Eigenschappen". Controleer of de optie internet protocol (TCP/IP) staat aangevinkt en selecteer deze regel. Klik op "Eigenschappen".
Schakel de volgende opties in: "Automatisch een IP-adres laten toewijzen" en "Automatisch een DNS-serveradres laten toewijzen". Klik op "OK" om
het TCP/IP scherm te verlaten en klik nogmaals op "OK" om het scherm Netwerkinstellingen te verlaten.
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De Setup Wizard

Start de internet browser op en type in de adresbalk: http://192.168.123.254. 
Uit beveiligingsoogpunt is router voorzien van een wachtwoord. Dit wachtwoord is: admin. Klik hierna op "OK". Het wachtwoord kan worden gewijzigd,
wij adviseren u dit ook te doen. Als eerste verschijnt het statusscherm. In het menu aan de linkerzijde kan de optie "wizard" worden geselecteerd. 
Klik hierna op "Next" Het onderstaande scherm wordt zichtbaar. Sweex heeft een aantal presets ingesteld. Kies een optie uit deze presets of kies voor
"manual configuration" om de modem handmatig in te stellen.

Bij bepaalde providers moet bij de configuratie van de Sweex Broadband Router een zogenaamd MAC adres worden opgegeven. Een MAC adres is
het unieke nummer van de netwerkkaart. Met de "clone MAC-adress" button staat dit adres snel in de router. Dit nummer is op de volgende wijze
te achterhalen en kan dan handmatig worden ingevoerd voeren.

MAC adres Windows 98SE

Ga naar "Start", kies "Run" en type: WINIPCFG. Druk vervolgens op Enter. Er verschijnt een venster met de titel IP-configuratie. Selecteer hier de
netwerkkaart (Let op!, dit is geen NDIS adapter of PPP adapter!). Schrijf nu nauwkeurig het adapter adres over.

MAC adres Windows 2000 en XP

Ga naar "Start", kies "Run" en type: CMD. Druk op de Enter en er verschijnt een Command venster. Type het commando: IPCONFIG /ALL in en druk
op Enter. Er verschijnt een lijst met technische details, noteer van deze gegevens het Physical Address van de LAN verbinding.

Garantie

Voor alle artikelen die gevoerd worden onder de naam Sweex geldt een garantietermijn van drie jaar. Alleen voor de Sweex digitale foto- en
videocamera's geldt een garantietermijn van twee jaar. Voor oplaadbare batterijen en accu’s hanteren wij een garantietermijn van 6 maanden.

Afhandeling van garantie vindt alleen plaats via de dealer waar het betreffende artikel is aangekocht.
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