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HOOGSPANNINGSLIJN HOGE 
SNELHEID NETWERKBRUG 

 

 
Snelle Installatiegids 
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Belangrijke veiligheidsinstructies 
Dit product is bedoeld voor aansluiting op het elecktrischeteitsnet. 

De volgende voorwaarschuwingen moeten in acht genomen worden bij het gebruik van dit product: 

 Lees alle instructies door voordat het geinstalleerd en gebruik gemaakt wordt van dit product. 

 Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product staan op. 

 Dit product mag niet in de buurt van water gebruikt worden. 

 Dit product mag nooit in de buurt van of boven een radiator of andere warmtebron gebruikt 

worden. 

 Dit product is gebaseerd op de elektrische installatie van een gebouw dat tegen kortsluiting 

(overbelasting) beschermd is. Zorg ervoor dat er een zekering of stroomonderbreker gebruikt 

wordt op de fasegeleiders (alle stroomvoerende geleiders). 

 Zorg ervoor dat er een zekering of stroomonderbreker gebruikt wordt op de fasegeleiders (alle 

stroomvoerende geleiders). 

 Herstel niets op de aansluitkabels van van het product. 

 Plaats dit apparaat niet waar mensen op de kabels kunnen trappen. 

 Het netsnoer moet rechtstreeks aangesloten worden op een specifiek muurstopcontact 

 Alleen een gekwalificeerde technicus mag dit product onderhouden. Het openen of verwijderen 

van de behuizing kan resulteren aan blootstelling van gevaarlijke spanningspieken of andere 

risico’s. 

 Trek de stekker uit het stopcontact en raadpleeg gekwalificeerd onderhoudspersoneel voor de 

volgende voorwaarden: 

1. Als de aansluitkabels beschadigd of gerafeld zijn. 

2. Als er vloeistof op het product gemorst is. 

3. Als het product blootgesteld is geweest aan regen of water. 

4. Als het product niet normal werkt terwijl de instructies opgevolgd zijn. 

5. Als het product een duidelijke verandering in prestaties vertoont. 

Inhoud van de verpakking 
• 200Mbps hoogspanningslijn ethernet omvormer 

• RJ-45 Cat.5 kabel 

• Snelle installatiegids, en CD-ROM ( inclusief nuttige informatie en gebruikershandleidingl) 

• Snelle installatiegids 

Als één van de bovenstaande onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neemt u dan contact op met uw lokale 

dealer voor ondersteuning. 
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LED-definitie 

 

Toetsdefinitie 

 

 
 

LED Kleur Status Beschrijving 

Vermogen 

Groen Aan Vermogen is aan 

Groen Knippert 
●Systeem staat in de energiebesparende instelling. 

●Systeem is aan het herstellen. 

●Systeem is in het proces van de beveilinging instellen. 

- Uit Vermogen is uit 

Ethernet 

Groen Aan 
Het apparaat is verbonden met andere apparaten via de 

ethernet-interface, maar kan niet met hen commmuniceren. 

Groen Knippert 
Het apparaat ontvangt of verzendt gegevens via de ethernet-

interface. 

- Uit 
Het apparaat mag niet verbonden zijn met andere apparaten 

via de ethernet-interface. 

Data 

Groen/ 

Rood 
Aan 

Het apparaat is aangesloten op de hoogspanningsnetwerk. De 

kleur van het data-lampje zal variëren al naar gelang van het 

fysieke verhouding.  

●Groen: Link verhouding > 40 Mbps  

●Oranje: 20 Mbps< Link verhouding <40 Mbps  

●Rood: Link verhouding< 20 Mbps 

Rood Knippert 
Wanneer het apparaat een ander PLC-apparaat scant, 

knippert de data-wijzer snel. 

- Uit 
De omvormer heeft geen andere gelijkwaardige 

lichtnetapparaten gevonden die dezelfde coderingssleutel 

gebruikt. 

Toets Beschrijving 
Herstellen Herstelt naar de fabrieksinstellingen 

Veiligheid 

Druk gedurende 1 tot 3 seconden op de 

beveilingstoets. 

Verbind naar een ander HomePlugAV 

netwerk. 

Druk de beveiligingstoets langer dan 10 

seconden in. 

Stel de veilligheid naar een willekeurige 

waarde. 
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Het aansluiten van een hoogspanningslijn ethernet- 
omvormer 
Hardware-Installatie 
 

Stap 1. 

Sluit één hoogspanningslijn 
ethernet-brug aan op uw 
ADSL- of kabelmodem op 
de ethernet-poort.  

 
 
 
 

Stap 2. 
Stop de stekker in het 
dichtstbijzijnde stopcontact. 

 
 
 
 

Stap 3. 

Steek de stekker in de 
tweede hogesnelheids 
ethernet-brug naast uw pc 
en sluti de ethernet-poorten 
aan.  

 

Stap 4. 
Er is nu toegang tot internet 
vanaf elk stopcontact in uw 
huis. 
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Hulpinstallatie voor Windows 
De installatieprocedure voor de hoogspanningslijn-hulpprogramma zal variëren afhankelijk 

van het besturingssysteem dat u op uw computer gebruikt. De volgende procedure is voor 

de installatie van Window XP. Installatie op andere besturingssystemen is vergelijkbaar. 

 

1. Plaats de cd in het cd-rom-station om het Autorun-programma op te starten. Eenmaal 

voltooid, zal er een menu op het scherm verschijnen. 

2. Klik op de “hoogspanningslijn-besturingssysteem” hyperlink in het 200 m 

hoogspanningslijn omvormerveld om de installatie te starten. Als het menuscherm niet 

weergegeven wordt, kunt u de installatie als volgt beginnen: 

 • Klik op het Start Menu/uitvoeren. 

• Voer “E:\Utility\setup.exe” in het venster dat verschijnt, waarbij “E” de letter van uw 

cd-rom-drive is. 

 • KLik op de “OK”-toets. 

3. Het hulpprogramma zal geïnstalleerd worden op uw computer, een 

nieuw pictogram genaamd “PowerPacket Utility” zal op uw bureablad 

verschijnen. 

 

Dit programma is alleen voor Windows 2000, 2003, XP en Vista. 

Note 

 

Verdere configuratie  
Indien u meer wilt weten over de data-instellingen om de hoogspanningslijn-omvormer te 

configureren, verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding die is meegeleved op de cd. 

 

 


