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Opgelet: 
NL:  Voor verdere details en instructies verwijzen wij u naar de meertalige handleiding,  

die u op de bijgeleverde CD kunt vinden. 
EN: For further details and instructions please refer to the multilingual  

user manual, which you can find on the enclosed CD. 
DE: Für weitere Einzelheiten und Anleitungen siehe mehrsprachige Bedienungsanleitung  

auf der mitgelieferten CD. 
FR: Pour plus de détails, veuillez vous reporter au mode d’emploi multilingue consultable sur le CD ci-joint. 
IT: Per ulteriori dettagli e istruzioni, cfr. il manuale per l'uso multilingue, disponibile nel CD in dotazione. 
ES: Para mas detalles e instrucciones, por favor refiérase al manual del usuario multi-idioma disponible  

en el CD que se incluye.  
RU: Дальнейшие детали и инструкции вы можете найти в многоязычном Руководстве  

для пользователя, который находится на включенном в комплект CD. 
PL: Dalsze szczegóły i wskazówki są w wielojęzycznym podręczniku użytkownika,  

znajdującym się w załączonym CD. 
PT: Para mais detalhes e instruções, consulte o manual de instruções em vários idiomas  

que acompanha o CD fornecido com o aparelho. 
TR:  Ayrıntılı bilgi ve talimatlar için lütfen eklenen CD’de bulabileceğiniz çok dilli kullanım kılavuzuna bakınız. 

 
Belangrijke Veiligheidsvoorschriften 
Dit product is bestemd voor aansluiting op het AC elektriciteitsnet. De volgende 
voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen tijdens gebruik van dit product: 
 Lees a.u.b. alle instructies voordat u dit product installeert en gebruikt. 
 Vol a.u.b. alle waarschuwingen en instructies gemarkeerd op het product. 
 Gebruik dit product nooit in de buurt van water. 
 Plaats dit product nooit nabij of boven een radiator of hitterooster. 
 Dit product werkt afhankelijk van de elektrische installatie in het gebouw voor 

kortsluitingbeveiliging (of overstroombeveiliging). 
 Zorg ervoor dat er een zekering of circuitbreker op de fasegeleiders  

(alle stroomdragende geleiders) is geplaatst. 
 Laat niets terugstellen op de interconnectiekabels van het product. 
 Plaats dit product niet ergens waar iemand op de kabels kan gaan staan. 
 De voedingskabel dient direct in het gespecificeerde AC stopcontact  

te worden gestoken. 
 Dit product mag alleen door een gekwalificeerde elektromonteur worden 

onderhouden. Openen of verwijderen van behuizingen kan leiden tot 
blootstelling aan gevaarlijke spanningspunten of andere risico’s. 

 Haal in de volgende gevallen de stekker van het product uit het stopcontact  
en neem contact op met gekwalificeerd onderhoudspersoneel voor service: 
1. Wanneer de interconnectiekabels beschadigd of rafelig zijn. 
2. Indien vloeistof op het product is gemorst. 
3. Indien het product is blootgesteld aan regen of water. 
4. Indien het product niet normaal werkt wanneer gebruikt in 

overeenstemming met de gebruiksaanwijzingen. 
5. Indien de prestatie van het product opmerkbaar is veranderd. 



 

Leveringsomvang 
•  500Mbps Powerline Ethernet Adapter 
• RJ-45 Cat.5 Kabel 
• Korte Installatiehandleiding, en CD-ROM  

(Inclusief Utiliteit en gebruikershandleiding) 
• Korte Installatiehandleiding 
 
Mocht een van de voorwerpen hierboven ontbreken of beschadigd zijn,  
neem dan a.u.b. contact op met uw plaatselijke dealer. 

 
LED Beschrijving 

 

LED Kleur Status Beschrijving 

Power 

Groen Aan Apparaat ingeschakeld. 

Groen Knippert 

● Systeem schakelt op energiebesparingmodus. 
● Systeem wordt teruggesteld. 
● Systeem is bezig met het proces  

voor beveiliginginstelling. 
- Uit Apparaat uitgeschakeld. 

Ethernet 

Groen Aan 
Het apparaat maakt verbinding met andere 
apparatuur via de Ethernet interface, maar 
communiceert niet met de apparatuur. 

Groen Knippert 
Het apparaat ontvangt of zendt gegevens via de 
Ethernet interface. 

- Uit 
Het apparaat maakt geen verbinding met andere 
apparatuur via de Ethernet interface. 

Gegevens 

Groen/ 
Rood 

Aan 

Het apparaat heeft verbinding gemaakt met het 
elektriciteitsnetwerk. De kleur van de “Gegevens” 
LED zal volgens de fysieke snelheid variëren.  
● Groen: Linksnelheid > 100 Mbps+  
● Oranje: 50 Mbps < Linksnelheid <100 Mbps  
● Rood: Linksnelheid < 50 Mbps 

Rood Knippert 
Wanneer het apparaat andere PLC apparatuur 
scant, zal de Gegevensindicator snel knipperen. 

- Aan 
De adapter heeft nog geen andere compatibele 
powerline apparaten gevonden die dezelfde 
encryptiecode gebruiken. 



 

Toetsbeschrijving 

 
Powerline Ethernet Adapter Aansluiten 
Hardware Installatie 

Stap 1. 

Sluit één Powerline Ethernetbrug aan 

op de Ethernetpoort van uw Kabel- of 

ADSL modem. 

Stap 2. 
Sluit aan op het dichtstbijzijnde 

stopcontact. 

Stap 3. 

Sluit de tweede Powerline brug naast 

uw PC aan en verbind de 

Ethernetpoorten. 
 

Stap 4. 
Internettoegang via elk willekeurig 

stopcontact in uw huis. 

 

 
 

Geavanceerde Configuratie 
Als u meer gedetailleerde instellingen van de Powerline Adapter wilt configureren, 
dan kunt u informatie vinden in de gebruikshandleiding op de meegeleverde CD. 

Toets Beschrijving 

Reset Terugstellen naar standaard fabrieksinstellingen. 

Beveiliging 

Beveiligingstoets 1~3 seconden 
ingedrukt houden. 

Verbinden met een ander 
HomePlugAV netwerk. 

Beveiligingstoets langer dan  
10 seconden ingedrukt houden. 

Beveiliging van het apparaat 
op een willekeurige waarde 
instellen. 


