Configuratie van uw SpeedTouch 716(g)
Gefeliciteerd met de aankoop van uw SpeedTouch 716(g) WiFi VoIP modemrouter. Hieronder vindt u enkele tips bij de configuratie van uw SpeedTouch
voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de manual op de bijgeleverde
CD. Deze CD bevat tevens een installatietool, die u helpt bij de installatie van uw
modem.
Het aansluiten van uw SpeedTouch 716g
Zorg dat u uw ADSL-abonnementsgegevens bij de hand hebt (vaak: username
en wachtwoord).
Sluit uw modem aan zoals omschreven in de Quick Install Guide en de manual
(hs. 1.2 op pagina 13):
1. verbind de 716(g) met uw splitter middels de meegeleverde DSL-kabel
2. verbind de 716(g) met de stroomadapter en schakel het modem aan
3. sluit de 716(g) via ethernetkabel of USB-kabel aan op uw werkstation
4. zorg dat DHCP op uw computer aanstaat, zodat u een IP-adres krijgt
toegewezen
Het configureren van uw SpeedTouch 716g
5. Start uw webbrowser (Internet Explorer, FireFox, etc.) en type in de
adresbalk het volgende in: http://192.168.1.254
6. Bij username en wachtwoord gebruikt u beide [admin] en klik op [OK];
de SpeedTouch configuratie-pagina verschijnt nu.
7. Kies [Quick Start] in de menubalk bovenaan, en kies vervolgens [Quick
Setup] in de menubalk links.
8. De Quick Setup wizard leidt u door de configuratie van uw SpeedTouch. Volg
de instructies en vul waar nodig informatie in en klik op [Next] om door de
wizard te bladeren.
9. Klik op [Finish] de 716(g) wordt gereboot en de configuratie is van kracht.
10. Voor meer informatie bij de Quick Setup, zie pagina 47 van de handleiding.
Tips: ISP-parameters voor de populaire netwerken bij handmatige configuratie:
Provider / netwerk

encapsulation

multiplex

VPI

VCI

PPPoA

VC

8

48

Tiscali met wachtwoord

PPPoA

VC

0

34

Tiscali zonder wachtwoord

bridged

LLC

0

34

BBned met wachtwoord

PPPoA

VC

0

35

BBned zonder wachtwoord

bridged

LLC

0

35

KPN (Direct ADSL, XS4ALL, Planet, HetNet,

)

N.B.: dit modem is niet geschikt voor ADSL via het Versatel-netwerk. Raadpleeg
www.speedtouch.nl/support.html voor meer informatie.
Meer informatie en ondersteuning
Informatie, firmware, tips, etc.

www.speedtouch.nl/support.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!

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.

