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Quick Installation Guide

Verzamelen informatie Internet Service Provider (ISP)
Tijdens de installatie van uw draadloze ADSL modem router, zal de Setup Wizard automatisch het type van uw ISP-
aansluiting detecteren. Indien de router het type van uw ISP-verbinding niet kan vaststellen, kunt u het type van de 
aansluiting handmatig aangeven. Ga het type van uw DSL breedband-internetverbinding na bij uw ISP, en zorg dat u alle 
informatie heeft voor een van de volgende verbindingstypes:

A. Dynamische IP-verinding
ADSL-modemparameters (VPI of VCI), als deze niet automatisch kunnen worden gedetecteerd. 
De ISP kan eisen dat u een bepaalde Hostnaam of Domein naam gebruikt.

B. Statischje of vaste IP-verbinding
Internet IP adres:_____. _____._____._____ (vb. 215.24.24.129)
Subnet Mask: _____. _____._____._____
Gateway IP adres: ____. _____._____._____
Primary DNS:_____. _____._____._____
Secondary:_____. _____._____._____
ADSL-modemparameters (VPI of VCI), als deze niet automatisch kunnen worden gedetecteerd.  

C. PPPoE of PPPoA dynamische IP-verbinding
Login User Name: _________
Wachtwoord: ________________
ADSL-modemparameters (VPI of VCI), als deze niet automatisch kunnen worden gedetecteerd

D. IPoA statische of vaste (IP over ATM) verbinding
Internet IP adres:_____. _____._____._____ (vb. 215.24.24.129)
Subnet Mask: _____. _____._____._____
Gateway IP adres: ____. _____._____._____
Primary DNS:_____. _____._____._____
Secondary:_____. _____._____._____.
ADSL-modemparameters (VPI of VCI), als deze niet automatisch kunnen worden gedetecteerd.
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Ÿ

Ÿ

ŸMeertalige snel-installatiegids

Ÿ2 x 2dBi afneembare antenne

Ÿ 1 x RJ-45 Ethernet kabel 

Ÿ 1 x RJ-11 telefoonkabel 

Ÿ Netvoeding (12V DC, 1A) 

 

 CD-ROM (gebruikersgids)

 

TEW-635BRM

 

Ÿ

ŸEen computer met een correct geïnstalleerde netwerkadapter, met draad of 

draadloos

Ÿ

 

 

Een werkende ADSL internetverbinding

 Web Browser: Internet Explorer (5.0 of later)
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  2. Hardware installatie   3. Configureer de modem

ADSL
Terminator

To PCs
Power

Power

LAN1
LAN2

LAN3
LAN4

ADSL

2. Sluit één uiteinde van de RJ-45 kabel aan op 
een van de LAN-poorten van de TEW-635BRM.  
Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op 
de Ethernet-poort van de computer.   

4. Sluit de netadapter aan op deTEW-635BRM en 
daarna op een stopcontact.

3. Sluit één uiteinde van de RJ-11 kabel aan op de 
ADSL-poort van de TEW-635BRM. Sluit het 
andere uiteinde van de kabel aan op de 
telefoonplug.

RESET

1. Sluit de afneembare antennes aan op de 
TEW-635BRM.

5. Controleer of de volgende indicatoren op het 
frontpaneel oplichten: Power, LAN en Wireless.  

Opmerking: het verdient aanbeveling dat u de modem configureert vanaf een 
computer met draadverbinding.  

1. Open uw webbrowser, tik http://192.168.10.1 in 
de adresbalk, en druk op Enter.

3. Klik op Setup Wizard.

2. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in 
en klik op OK. Standaard is dat:

    Gebruikersnaam: admin
Wachtwoord:  admin

Opmerking: De gebruikersnaam en het 
wachtwoord zijn.

4. Klik op Next.

5. Selecteer Auto-detect en klik op Next.

6. Configureer de instellingen, steunend op de 
informatie, aangeleverd door uw ISP. Klik op 
Next.

7. Configureer de instellingen, steunend op de 
informatie, aangeleverd door uw ISP. Klik op 
Next.

Opmerking: 
1. Het voorbeeld hieronder is voor Auto-detect. Indien de Setup Wizard uw 

internetverbinding niet automatisch kon detecteren, selecteer dan Manual 
Selection en voer de informatie in aan de hand van de gegevens van uw ISP.

2. In het voorbeeld hieronder is de ADSL-verbinding PPPoE. 

Opmerking: Volg voor de andere wijzen van aansluiting de instructies op het scherm 
nadat u auto-detect selecteerde.

9. Wacht terwijl de TEW-635BRM opnieuw 
opstart.

10. Controleer de LEDes en klik op OK.

11. Controleer Test Internet Connection, en klik 
daarna op Finish.  

12. Controleer of de test met succes verliep.  
Controleer of de ADSL en de Internet LED's 
oplichten. Klik daarna op Close.

13. Open uw browser en voer een URL in (bijv. 
www.trendnet.com) om te controleren of u met 
het internet verbonden

8. Voor Dynamic IP-adres klikt u op Kopiëren van 
PC naar Voer uw PC's MAC-adres of voer het 
MAC adres van uw vorige ADSL modem.Then
klik op NEXT.



De installatie is hiermee afgesloten.
Zie voor gedetailleerde informatie over de configuratie en de geavanceerde instellingen 
van de TEW-635BRM de gebruikergids op de Utility & Driver CD-ROM of de website van 
TRENDnet op www.trendnet.com

Registreert uw produkt
Om het hoogste niveau van klantenservice en-ondersteuning te verzeekeren, neem dan 
even de tijd om uw product online op: www.trendnet.com / register te registreeren
Bedankt om TRENDnet te kiezen
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1. Ik voerde http://192.168.10.1 in in de adresbalk van mijn internetbrowser, maar er volgt een 
foutmelding “De pagina kan niet weergegeven worden.” Hoe kom ik bij de web configuratiepagina 
van de TEW-635BRM?

1. Controleer uw hardware instellingen opnieuw door de instructies uit deel 2 te volgen. 
2. Controleer of de LED's LAN en WLAN oplichten. 
3. Controleer of uw TCP/IP instellingen op Obtain an IP address automatically staan (zie de 

stappen hieronder).
4. Druk gedurende 15 seconden op de reset-knop.   

Problemen oplossen

Windows 7

Windows Vista

2. Klik op Internet Protocol Versie 4(TCP/IPv4) en daarna op 
Eigenschappen. Klik daarna op Automatisch een IP-
adres vragen.

1. Ga naar het Configuratiescherm, klik op Netwerk en internet, 
dan op Netwerkcentrum, dan op Netwerkverbindingen beheren 
en klik daarna met rechts op het pictogram Local Area 
Connection en op Eigenschappen.

2. Klik op Internet Protocol Versie 4(TCP/IPv4) en daarna 
op Eigenschappen. Klik daarna op Automatisch een IP-
adres vragen.

2. De modem detecteert mijn DSL-verbinding niet auomatisch.  Wat nu?
 1. Controleer of uw DSL account actief is.  
2. Zorg dat alle kabels goed aangesloten zijn (zie deel 2).  
3. Selecteer in deel 3 de handmatige selectie in de Setup Wizarde, en configureer de modem, 

steunend op de informatie, aangeleverd door uw ISP.

3. Alle instellingen zijn correct, maar ik kan geen draadloze verbinding maken met de modem.  Wat 
nu?

1. Controleer nogmaals of de Wireless-LED op de modem brandt.  
2. Controleer of de antenne verbonden is met de modem. 
3. Start de modem terug op.  Trek de voeding uit de modem.  Wacht 15 seconden, en plug de 

voeding terug in.  
4. Neem contact op met de fabrikant van uw draadloze netwerkadapter.  Controleer of de draadloze 

netwerkadapter geconfigureerd is met de juiste SSID.  De standaard SSID van de TEW-635BRM 
is TRENDnet635. Indien u encryptie inschakelde op het toegangspunt, moet u de draadloze 
netwerkadapter configureren met dezelfde encryptiesleutel.

4. Ik ben mijn login wachtwoord vergeten.  Wat nu?
Neem een pen of een paperclip en druk gedurende 15 seconden op de reset-knop op de achterzijde 
van de draadloze modem.  Laat dan los. Hiermee gaan alle instellingen terug naar de 
fabrieksinstellingen. De standaard gebruikersnaam en wachtwoord zijn admin

Neem indien u nog steeds problemen heeft of bij vragen over de TEW-635BRM, contact op met de afdeling 
Technische Support van TRENDnet.

2. Klik op Internet Protocol (TCP/IP) en daarna op 
Eigenschappen.  Klik daarna op Automatisch een IP-
adres vragen.

Windows XP/2000

1. Ga naar het Configuratiescherm, dubbelklik op het pictogram 
Netwerkverbindingen en dan met rechts op het pictogram Local 
Area Connection en daarna op Eigenschappen.

1. Ga naar het Configuratiescherm, klik op Netwerk en internet, 
dan op Netwerkcentrum, dan op Adapterinstellingen wijzigen en 
klik daarna met rechts op het pictogram Local Area Connection 
en op Eigenschappen.

1. Klik op Wireless 

Opmerking: om uw netwerk te beschermen tegen ongeoorloofde toegang is het 
aanbevolen de draadloze encryptie in te schakelen.

2. Selecteer de Regio, voer de gewenste SSID in 
en klik op Save.

3. Klik op Configure SSID1 om de Wireless 
Security in te stellen.

  4. Encryptie instellen
4. Het voorbeeld hieronder is WPA2-PSK. 

Selecteer een Security System en voer een 
encryptiesleutel in in het veld PSK. Hou  de 
Encryptie waarde als AES, klik op Save en klik 
daarna op Close. Voor WPA-PSK of WPA2-
PSK, moet de pre-shared sleutel liggen tussen 
8 en 63 ASCII of 64 HEX tekens. Zorg er voor 
de encryptiesleutel op te schrijven.
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Draadloze tips

Hierna volgen enkele algemene tips om de invloed van interferentie van uw draadloze netwerk te 
voorkomen. 

Voorzie uw netwerk van een unieke SSID.  Gebruik geen naam in de aard van 'Familienetwerk Jansen'.   
Kies iets dat u gemakkelijk kan identificeren bij het zoeken naar draadloze netwerken. 

Schakel de SSID-broadcast niet uit.  Het is de bedoeling dat de SSID broadcast ingeschakeld is. Haar 
uitschakelen kan leiden tot verbindingsproblemen.  De voorkeursmethode om een draadloos netwerk te 
beveiligen is het kiezen van een sterke encryptievorm met een sterke en gevarieerde encryptie-sleutel.  

Opmerking: schrijf na het instellen van de SSID, het encryptietype en de encryptie-sleutel/passphrase op 
voor gebruik in de toekomst. U heeft deze informatie nodig om uw draadloze computers te verbinden met 
de draadloze router/het toegangspunt.

Het kanaal veranderen.   De meeste draadloze toegangspunten en routers zijn standaard ingesteld op 
kanaal 6. Indien u beschikt over een site survey-tool dat de kanalen zichtbaar kan maken, kunt u de 
kanaalselectie zodanig plannen dat de interferentie van toegangspunten in de buurt minimaal is.  Probeer 
indien u het kanaal niet ziet op uw site survey-tool kanalen 1 of 11 te gebruiken.

Verder moet u bij gebruik van 802.11n het netwerk beveiligen met de WPA2-AES beveiliging.   

Opmerking:  Omwille van de Wi-Fi certificering kan dit apparaat indien u kiest voor WEP-, WPA- of WPA2-
TKIP-encryptie mogelijk werken in legacy draadloze mode (802.11b/g).   Mogelijk haalt u geen 802.11n 
prestaties omdat deze encryptievormen niet worden ondersteund door de 802.11n specificatie.

Zorg er verder ook voor dat de draadloze hardware niet in een of ander kast of behuizing staat.  

Vermijd het stapelen van hardware op elkaar, om oververhitting te voorkomen.  Zorg voor voldoende vrije 
ruimte rond de hardware voor een goede ventilatie en luchtstroming.  Verder moet er ook voldoende vrije 
ruimte rond de antennes zijn, om de propagatie van het draadloze signaal toe te laten.  

Er zijn heel wat omgevingsfactoren die invloed kunnen hebben op het bereik van draadloze apparaten.

1. Regel uw draadloze apparaten zo dat het signaal in een rechte lijn kan gaan, in plaats 
van onder een hoek.  Door hoe meer materiaal het signaal moet gaan, hoe meer signaal 
u zult verliezen.

2. Beperk het aantal hindernissen tot een minimum. Elke hindernis verkleint het bereik van 
een draadloos apparaat.  Plaats de draadloze apparaten zodanig dat het aantal 
hindernissen ertussen minimaal is.

3. Bouwmateriaal heeft grote invloed op uw draadloze signaal. Tracht in binnen de 
draadloze apparaten zo te plaatsen dat het signaal door minder dichte materialen moet 
gaan zoals een droge muur.  Dichte materialen zoals metaal, massief hout, glas of zelfs 
meubilair kunnen het signaal tegenhouden of verzwakken.  

4. Ook de oriëntatie van de antenne heeft grote invloed op uw draadloze signaal. Gebruik 
het site survey-tool van de draadloze adapter om de beste antenne-oriëntatie te bepalen 
voor uw draadloze apparatuur.

5. Interferentie van apparaten die HF-ruis veroorzaken kan ook invloed hebben op uw 
signaal. Plaats uw draadloze apparaten weg van alles wat HF-ruis veroorzaakt, zoals 
een magnetron, radiozend- en ontvangstapparatuur, walkie-talkies en babyfoons.

6. Elk apparaat dat werkt op een frequentie van 2,4GHz zal storingen veroorzaken. 
Apparatuur zoals draadloze telefoons of andere apparatuur op 2,4GHz kan potentieel het 
draadloze signaal onderbreken.  Zelfs als de telefoon niet gebruikt wordt, kan het 
basisstation nog een draadloos signaal uitzenden.  Plaats het basisstation van de 
telefoon zo ver mogelijk weg van uw draadloze apparatuur. 

Plaats indien u problemen blijft ondervinden de draadloze apparatuur op een andere plaats of installeer 
bijkomende toegangspunten.  Verder kan ook het gebruik van antennes met een grotere versterking zorgen 
voor de noodzakelijke dekking, naargelang de omgeving.
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