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EM4457- Draadloze Netwerkadapter
Waarschuwingen en aandachtspunten
Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige
Europese lidstaten onderwerp zijn van beperkingen. Ook kan het gebruik van dit
product in sommige Europese lidstaten in het geheel verboden zijn. Het openen van
het product en/of de producten kan leiden tot ernstige verwondingen! Laat een
reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Eminent!
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1.0 Garantievoorwaarden
De garantietermijn van vijf jaar geldt voor alle Eminent producten, tenzij anders
aangegeven op het moment van aankoop. Bij aankoop van een tweedehands Eminent
product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de aankoop door
de eerste eigenaar.
De Eminent garantieregeling is van toepassing op alle Eminent producten en
onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende product. Voedingen,
batterijen, accu’s, antennes en alle andere producten niet geïntegreerd in of direct
verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan redelijkerwijs mag worden
aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen dan het hoofdproduct vallen
derhalve niet onder de Eminent garantieregeling. De garantie vervalt tevens bij onjuist
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of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij opening van de behuizing van het
betreffende product door partijen anders dan Eminent.

2.0 Introductie
Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige Eminent product! Dit product is
door de technische experts van Eminent uitgebreid getest. Mocht dit product ondanks
alle zorg problemen vertonen, dan kun je een beroep doen op de vijf jaar Eminent
garantie. Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom
zorgvuldig.
Registreer je aankoop nu op www.eminent-online.com en ontvang product updates!

2.1 Functies en kenmerken
Je bent in het bezit van een draadloze router en je wilt je pc of notebook draadloos
aansluiten? Dan is de Draadloze Netwerkadapter van Eminent precies wat je nodig
hebt!

2.2 Inhoud van de verpakking
De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket:
•
•
•

EM4457, Draadloze Netwerkadapter.
CD-ROM met stuurprogramma's en handleidingen.
Handleiding.

3.0 Installatie procedure
Dit is het installatiehoofdstuk van je draadloze netwerkadapter. Volg onderstaande
procedure om de draadloze netwerkkaart correct te installeren.

3.1 De software installeren (Microsoft Windows)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Start je computer op.
Plaats de meegeleverde installatie CD-ROM in het CD-ROM of DVD station van
je computer.
De installatieprocedure zal automatisch starten.
Indien de installatieprocedure niet automatisch opstart, start dan het bestand
‘Setup.exe’ op de CD-ROM.
Selecteer ‘Nederlands’.
Klik op ‘Next’.
Selecteer ‘Stuurprogramma’s installeren’.
Als je Windows Vista gebruikt, moet je toestaan dat het programma geopend
wordt.
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9. Selecteer ‘I accept the terms of the license agreement’ en klik ‘Next’.
10. Als je Windows XP gebruikt, kies dan voor ‘Ralink Configuration Configuration
tool’ en klik op ‘Next’. (Onder Windows 2000 en Vista wordt de ‘Ralink
Configuration Tool’ automatisch geïnstalleerd.)
11. Voor een snelle verbinding met Eminent apparatuur kies je ‘Optimize for
performance mode’. Als je de draadloze netwerkadapter gebruikt met apparatuur
van een ander merk, dan kies je ‘Optimize for WiFi mode’.
12. Klik op ‘Next’
13. Klik op ‘Install’
14. De stuurprogramma’s worden nu geïnstalleerd. Dit kan enkele minuten duren.
15. Klik op ‘Finish’ om de installatie te voltooien.
16. Start je computer opnieuw op, via het start menu van Windows.

3.2 De EM4457 draadloze adapter aansluiten
1.
2.
3.
4.
5.

Zorg dat de computer uit staat.
Haal de stekker van de computer uit het stopcontact.
Haal alle op de computer aangesloten kabels los.
Maak de computerkast open.
Zoek een vrij PCI slot (witte aansluiting op het moederbord), bij voorkeur niet
het eerste of laatste slot. Plaatsing in het eerste of laatste slot kan resulteren in
hardwareconflicten.
6. Verwijder het afdekplaatje zodat de sleuf achter dit PCI slot open is.
7. Steek de draadloze netwerkkaart stevig en recht in het vrije PCI slot.
8. Schroef de kaart vast aan het chassis van je computer.
9. Sluit de computerkast weer af en schroef de antenne op de draadloze
netwerkkaart.
10. Sluit alle kabels aan en plaats de stekker van de computer in het stopcontact.
11. Start je computer op

4.0 Je draadloze netwerk beveiligen
Omdat ook onbevoegden het signaal van een draadloos netwerk kunnen ontvangen
raden wij aan om je netwerk te beveiligen. Deze beveiliging (in de vorm van een
wachtwoord) dien je in je draadloze modem of router in te geven. De modem/router
zal vervolgens een versleuteld signaal versturen waar onbevoegden niet bij kunnen
komen.
Er zijn een aantal beveiligingsmethoden om je netwerk op verschillende niveau’s te
kunnen beveiligen. Om een methode toe te passen in een netwerk is het noodzakelijk
dat alle draadloze netwerkapparatuur deze methode ondersteunt. De nieuwste en
tevens sterkste vorm van draadloze beveiliging is WPA (WiFi Protected Access).
Enkele handige punten voor het beveiligen van je draadloze netwerk vind je hieronder.
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•
•
•

Raadpleeg de handleiding van je draadloze router of accesspoint om de
draadloze beveiliging in te stellen en te activeren.
Noteer instellingen zoals: het type beveiliging, de sterkte van de beveiliging (bits),
de invoermethode (ascii, hex, enz.), de beveiligingssleutel en de sleutelindex.
Stel vervolgens de andere draadloze apparatuur in met dezelfde instellingen.

Tip! Maak je gebruik van de EM4050 wLINK, de EM4450, de EM4550, de EM4217 of
de EM4216 wSURF? Dan kun je gebruik maken van de sterkste vorm van beveiliging:
WPA of WPA2. Wij raden dan ook aan, als je beschikt over deze apparatuur, om
gebruik te maken van deze beveiligingstechnieken.

5.0 Verbinding maken met een draadloos
netwerk
Beschik je over de Eminent EM4550 wLINK 300 Mbps Draadloze N Router? Dan kun
je verbinding maken met het draadloze netwerk door gebruik te maken van de 'druk
op 1 knop' configuratie (aanbevolen). Volg de stappen in de installatiewizard van de
router. Indien je beschikt over een andere router, volg dan onderstaande stappen om
verbinding te maken met een draadloos netwerk.
Windows 2000 beschikt niet over ‘eigen’ draadloze ondersteuning. Daarom krijg je bij
dit product speciale configuratiesoftware die geschikt is voor jouw versie van
Windows. Ga verder met paragraaf 5.1.
Windows XP beschikt over eigen draadloze ondersteuning. Wel raden wij aan om
Windows XP Service Pack 2 te installeren. Je kunt deze software gratis downloaden
vanaf de volgende locatie: ‘www.windowsupdate.com’. Deze software-update
verbetert met name de draadloze beveiliging. Ga verder met paragraaf 5.2.
Windows Vista beschikt over eigen draadloze ondersteuning. Deze is iets anders, ten
opzichte van Windows XP. Ga verder met paragraaf 5.3.

5.1 Verbinding maken via Windows 2000
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dubbelklik op het pictogram met de blauwe R. (rechtsonder in beeld, bij de klok).
Indien je nog geen verbinding hebt, is dit pictogram voorzien van een rode X
Het softwareprogramma ‘RaUI Wireless Utility’ wordt weergegeven.
Klik op de knop ‘Network’
Klik op ‘Rescan’ om te zoeken naar draadloze netwerken.
Dubbelklik op een draadloos netwerk om verbinding te maken.
Er wordt verbinding gemaakt indien het draadloze netwerk niet is beveiligd. In dit
geval kun je de rest van de procedure overslaan.
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7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

De hierna genoemde instellingen dienen overeen te komen met de instellingen
van het beveiligde, draadloze netwerk. Mogelijk heb je van deze en volgende
instellingen notities gemaakt bij het instellen van de router of accesspoint.
Klik op de ‘Add to profile’ knop.
Typ bij ‘Profile Name’ de naam die je aan het profiel wilt geven.
Klik op de ‘Auth / Encry.’ knop.
Typ bij ‘Key’ de beveiligingssleutel van het draadloze netwerk.
Klik op ‘Next’.
Klik op ‘Complete’.
Gefeliciteerd! Je hebt de draadloze netwerkkaart correct geïnstalleerd.

5.2 Verbinding maken via Windows XP
1.

Klik met de rechter muisknop op het pictogram met de blauwe R. (rechtsonder in
beeld, bij de klok). Indien je nog geen verbinding hebt, is dit pictogram voorzien
van een rode X.
2. Klik op ‘Use Zero Configuration’.
3. Klik met de rechter muisknop op het draadloze netwerkicoontje (rechtsonder in
beeld, bij de klok).
4. Klik op ‘Beschikbare netwerken weergeven’.
5. Windows laat een lijst met beschikbare netwerken zien.
6. Klik op het gewenste netwerk.
7. Klik op ‘Verbinding maken’.
8. Indien dit draadloze netwerk niet beveiligd is en je maakt gebruik van Service
Pack 1 dan dien je het vakje met de tekst ‘Ook verbinding maken als het
geselecteerde netwerk niet beveiligd is’ aan te vinken.
9. Indien het draadloze netwerk beveiligd is zal Windows automatisch vragen om de
netwerksleutel in te vullen.
10. Gefeliciteerd! Je hebt de draadloze netwerkkaart correct geïnstalleerd.

5.3 Verbinding maken via Windows Vista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klik met de rechter muisknop op het netwerkpictogram. (Rechtsonder in beeld, bij
de klok).
Klik op ‘Verbinding met een netwerk maken’
Windows Vista toont nu beschikbare draadloze netwerken.
Dubbelklik op het draadloze netwerk waar je mee wilt verbinden.
Indien het draadloze netwerk beveiligd is zal Windows automatisch vragen om de
netwerksleutel in te vullen.
Klik op verbinding maken. Dit kan enkele seconden duren.
Selecteer ‘Netwerk opslaan’ en/of ‘Automatisch starten’ als je dit netwerk in de
toekomst automatisch wilt verbinden.
Gefeliciteerd! Je hebt de draadloze netwerkkaart correct geïnstalleerd.
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6.0 Werken met de meegeleverde software
Om alle mogelijkheden van de meegeleverde software te kunnen gebruiken, dient
‘Wireless Zero Configuration’ te zijn uitgeschakeld.
1.
2.

Klik met de rechter muisknop op het pictogram met de blauwe R (rechtsonder in
beeld, bij de klok).
Klik op ‘Use Raconfig als configuration utility’ indien mogelijk.
(Als je deze optie niet kunt kiezen, is de software al actief.)

6.1 Informatie over de draadloze netwerkverbinding
1.
2.
3.
4.

5.

Dubbelklik op het pictogram met de blauwe R (rechtsonder in beeld, bij de klok).
Het softwareprogramma ‘Wireless Utility’ wordt weergegeven.
Klik op de knop ‘Profile’. In dit scherm wordt weergegeven welk profiel gebruikt
wordt voor de huidige verbinding.
Je treft deze informatie aan : (linksonder)
Status : Geeft netwerknaam en adres weer
Extra Info: Geeft informatie over de verbinding
‘Channel’: Geeft het kanaalnummer aan van het draadloze netwerk.
Authentication : Toont gebruikte authenticatietype op het netwerk
Encryption: Toont gebruikte encryptietype
‘Network Type’: Geeft aan of de netwerkkaart verbonden is met het internet
(Infrastructure) of met een andere computer (Peer to Peer).
IP Address / Sub Mask / Default Gateway : Tonen de IP-gegevens van de
verbinding.
‘Link Quality’ : Geeft de kwaliteit van de verbinding weer, hoe groener de
balk hoe hoger de verbindingskwaliteit.
‘Signal Strength’ : Geeft aan hoe sterk het signaal is, hoe groener de balk
hoe beter het signaal.
‘Noise Strength’: Geeft de hoeveelheid achtergrondruis (storing) aan op het
gebruikte kanaal.
Klik op ‘Close’ om dit venster te sluiten.

6.2 Een profiel wijzigen
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Dubbelklik op het pictogram met de blauwe R (rechtsonder in beeld, bij de klok).
Het softwareprogramma ‘Wireless Utility’ wordt weergegeven.
Klik op de knop tabblad ‘Profile’, hier zie je de bestaande profielen met de
bijbehorende netwerknamen. Indien je nog geen profiel hebt aangemaakt is dit
beeld leeg.
Klik op ‘Edit’ of ‘Add’ om een profiel te wijzigen of te maken.
Typ bij ‘Profile Name’ de naam die je aan het profiel wilt geven.
Zorg dat de ‘SSID’ overeenkomt met het netwerk waarmee je wilt verbinden.
Klik op ‘Auth.\ Encry.’.
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8.
9.
10.

11.
12.
13.

Selecteer bij ‘Authentication’ het type beveiliging.
Indien het draadloze netwerk niet beveiligd is, kun je de rest van de procedure
overslaan.
De hierna genoemde instellingen dienen overeen te komen met de instellingen
van het beveiligde, draadloze netwerk. Mogelijk heb je van deze en volgende
instellingen notities gemaakt bij het instellen van de router of accesspoint.
Typ in het veld achter ‘Key’ de beveiligingssleutel van het draadloze netwerk.
Klik op ‘Next’.
Klik op ‘Complete’.

6.3 Een profiel activeren of verwijderen
1.
2.
3.
4.
5.

Dubbelklik op het pictogram met de blauwe R (rechtsonder in beeld, bij de klok).
Het softwareprogramma ‘Wireless Utility’ wordt weergegeven.
Klik op de knop ‘Profile’, hier zie je de bestaande profielen met de bijbehorende
netwerknamen.
Selecteer het profiel waarmee je een actie wilt uitvoeren.
Klik op ‘Delete’ om het profiel te verwijderen of op ‘Activate’ om het gekozen
profiel als standaard in te stellen om verbinding te maken.

7.0 Vraag & antwoord
V:
A:

Kan ik het bereik van mijn draadloze kaart nog verder vergroten?
Voor draadloze apparatuur geldt dat bij een lagere snelheid een grotere afstand
kan worden overbrugd. Je draadloze kaart staat standaard op hoge snelheid
ingesteld. Als de afstand tussen je draadloze kaart en de router erg groot is, kun
je overwegen de draadloze kaart in te stellen op een lagere snelheid van 54Mbps
(802.11G) of 11Mbps (802.11B). Deze lagere snelheid van uw kaart heeft als
voordeel dat het bereik nog groter wordt, maar dat de maximale snelheid
begrenst is. Dit kun je als volgt doen: open de Ralink utility, klik op de ‘Advanced’
knop, selecteer ‘802.11 B/G’ of ‘802.11 B’. Klik linksonder op de knop ‘Apply’.

8.0 Service en ondersteuning
Deze handleiding is door de technische experts van Eminent met zorg opgesteld.
Mocht je desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van je
Eminent product, vul dan het supportformulier in op de website www.eminentonline.com/support.
Je kunt tevens gebruik maken van het Eminent servicenummer. Bel 0900-EMINENT
(0900-3646368, 45ct per minuut*) of, in geval je woonachtig bent in Vlaanderen 090070090 (50ct per minuut*).
*Exclusief de kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon.
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9.0 Verklaring van Overeenstemming
Om u te verzekeren van een veilig product conform de richtlijnen opgesteld door de
Europese Commissie kunt u een kopie van de Verklaring van Overeenstemming met
betrekking tot uw product opvragen door een emailbericht te sturen naar:
info@eminent-online.com. U kunt ook een brief sturen naar:
Eminent Computer Supplies
Postbus 276
6160 AG Geleen
Nederland
Vermeld bij uw aanvraag duidelijk ‘Verklaring van Overeenstemming’ en het
artikelnummer van het product waarvan u de Verklaring van Overeenstemming
opvraagt.

EM4457 R1 | 10-2009

