
Installatiehandleiding

16‑poorts Gigabit Smart Managed Plus Switch
GS116Ev2

Inhoud van de verpakking

• Switch (Model GS116Ev2)

• Een netvoedingsadapter (verschilt per regio)

• Een tas met rubberen voetjes voor plaatsing van het tafelblad en 
een kit voor wandmontage

• Installatiehandleiding

Stap 1. De apparatuur aansluiten.

Stap 2. Aansluiten op stopcontact.

Stap 3. De status controleren.

ComputerServer

InternetWiFi-access point

GS116Ev2-switch

Toegang krijgen tot de switch

Smart Managed Plus-switches zijn plug-and-play, zodat u ze niet hoeft te 
configureren. U kunt ook andere geavanceerde functies van de switch 
configureren en beheren via de webbrowser van een computer of door het 
installeren van het configuratiehulpprogramma ProSAFE Plus op uw Windows-pc.

Toegang via webbrowser
U kunt een switch configureren die alleen op uw computer (off-network) is 
aangesloten, of die op uw computer en uw netwerk (on-network) is aangesloten.

Uw webbrowser gebruiken om de switch te configureren:
1. Als u een off-network switch configureert, noteert u de instellingen van  

de TCP/IP-configuratie op uw computer en stelt u vervolgens het statische 
IP-adres van de computer in op 192.168.0.210 en het subnetmasker op 
255.255.255.0.

Raadpleeg netgear.com/support als u niet zeker weet hoe u dit doet en zoek 
op Static IP address on computer (Statisch IP-adres op computer).

2. Open een webbrowser en ga naar het IP-adres van de switch.
Als de switch is aangesloten op een netwerk met een DHCP-server (normaal 
gesproken een router), gebruikt u het IP-adres dat door de DHCP-server is 
toegewezen aan de switch. Als de switch off-network is of aangesloten op 
een netwerk zonder een DHCP-server, gebruikt u het standaard IP-adres van 
de switch: http://192.168.0.239. 

Als u niet zeker weet hoe u het IP-adres van de switch bepaalt, kunt u de 
NETGEAR Insight mobiele app, het ProSAFE Plus-hulpprogramma of de 
NETGEAR Switch Discovery Tool gebruiken. 

3. Voer het wachtwoord in.
Het standaardwachtwoord is password.

4. Klik op de knop Login (Aanmelden).
U kunt nu andere instellingen voor de switch configureren in de lokale 
browserinterface.

5. Wanneer de configuratie van een off-network switch is voltooid, kunt u de 
standaard TCP/IP-instellingen van de computer herstellen en de switch 
aansluiten op uw netwerk met een Ethernet-kabel. 

Netvoedingslampje Poortlampjes (snelheid) Poortlampjes (activiteit)

   Aan     Verbinding van 1000 Mbps 
(beide lampjes)

    Activiteit (rechter 
lampje knippert)

   Uit   Verbinding van 100 Mbps 
(linkerlampje)

    Geen verbinding 
(beide lampjes uit)

    Verbinding van 10 Mbps 
(rechterlampje)

    

Voorbeeld 
van de 

verbindingen

Netwerkrouter

http://www.netgear.com/support%20


NETGEAR, Inc. 
350 East Plumeria Drive 
San Jose, CA 95134, VS

NETGEAR INTL LTD 
Building 3, University Technology Centre  
Curraheen Road, Cork, Ierland 

© NETGEAR, Inc., NETGEAR en het NETGEAR-logo 
zijn handelsmerken van NETGEAR, Inc. Alle overige 
handelsmerken worden alleen gebruikt voor 
referentiedoeleinden.

Het IP‑adres van de switch zoeken met behulp van de 
NETGEAR Discovery Tool
Met behulp van de NETGEAR Switch Discovery Tool kunt u de switch in uw 
netwerk ontdekken en hebt u toegang tot de lokale browserinterface van  
de switch vanaf een Mac of een 64-bits Windows-computer. Download de 
nieuwste Switch Discovery Tool vanaf  
https://www.netgear.com/support/product/netgear-switch-discovery-tool.aspx. 

Het IP‑adres zoeken met behulp van de NETGEAR Insight 
mobiele app

Het IP-adres van de switch zoeken via Insight mobiele app:

1. Ga met uw mobiele apparaat met iOS of Android naar de app store, zoek op 
NETGEAR Insight en download de nieuwste app.

2. Sluit het mobiele apparaat aan op het WiFi-netwerk van de router of het 
access point dat is aangesloten op de switch.

3. Open de NETGEAR Insight-app.

4. Als u geen NETGEAR-account hebt, tikt u op CREATE MYNETGEAR 
ACCOUNT (MYNETGEAR-ACCOUNT MAKEN) en volgt u de instructies op  
het scherm.

5. Om u aan te melden bij uw NETGEAR-account, tikt u op Log in (Aanmelden) 
en voert u uw gegevens in.

De NETGEAR Insight-app kan de switch detecteren en het IP-adres hiervan 
weergeven.
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Toegang configuratiehulpprogramma ProSAFE Plus
Het configuratiehulpprogramma ProSAFE Plus wordt ondersteund door 
Windows-computers. Vanaf www.netgear.com/support/product/PCU kunt  
u het nieuwste hulpprogramma downloaden.

De switch configureren via het configuratiehulpprogramma ProSAFE Plus:

1. Pak het configuratiehulpprogramma ProSAFE Plus uit op uw computer en 
installeer het.

2. Verbind uw computer met hetzelfde netwerk als de switch.

3. Dubbelklik op het pictogram ProSAFE Plus Utility.

Het configuratiescherm geeft een lijst met Smart Managed Plus switches 
weer die door het configuratiehulpprogramma ProSAFE Plus op het lokale 
netwerk zijn gevonden.

4. Selecteer in de lijst de switch die u wilt configureren.

5. Voer het wachtwoord in wanneer hierom wordt gevraagd.

Het standaardwachtwoord is password.

6. Gebruik het configuratiehulpprogramma ProSAFE Plus om de instellingen 
van de switch te configureren.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor het configuratiehulpprogramma 
ProSAFE Plus voor een beschrijving van de Smart Managed Plus-functies.  
De gebruikershandleiding is beschikbaar via koppelingen op het tabblad 
Help van het hulpprogramma.

Opmerking: Als er een installatieprobleem optreedt of als u de switch niet 
kunt detecteren wanneer u het configuratiehulpprogramma ProSAFE Plus of 
de NETGEAR Switch Discovery Tool gebruikt, schakelt u tijdelijk de firewall, 
internetbeveiliging of het antivirusprogramma, of deze allemaal, uit. Nadat 
u de installatie en configuratie van de switch hebt voltooid, schakelt u de 
beveiligingsfuncties op uw computer opnieuw in.

Ondersteuning

Bedankt voor het aanschaffen van dit NETGEAR-product. U kunt naar  
www.netgear.com/support gaan om uw product te registreren, ondersteuning 
aan te vragen, toegang te krijgen tot de nieuwste downloads en 
gebruikershandleidingen en om lid te worden van onze community. 
We raden aan dat u uitsluitend gebruikmaakt van officiële NETGEAR-
ondersteuningsbronnen.

De actuele EU-conformiteitsverklaring vindt u op http://kb.netgear.com/11621.

Voor informatie over de naleving van wettelijke voorschriften gaat u naar  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.
Gebruik dit apparaat niet buitenshuis. Als u kabels of apparaten buitenshuis 
aansluit, zie https://kb.netgear.com/000057103 voor veiligheids- en garantie-in-
formatie.

Neem het document over de naleving van wettelijke voorschriften door voordat 
u de netvoeding aansluit.

Specificaties

Specificatie Beschrijving

Netwerkinterface RJ-45-aansluiting voor 10BASE-T, 100BASE-TX of 1000BASE-T

Netwerkkabel Ethernet-kabel van categorie 5e (Cat 5e) of hoger

Poorten 16

Netvoeding 12 V bij 1,0 A gelijkstroom

Stroomverbruik Maximaal 10 W

Gewicht 0,84 kg

Afmetingen (b x d x h) 11,30 x 3,98 x 1,02 inch (286 mm x 101 mm x 25 mm)

Temperatuur tijdens 
bedrijf

0 °C tot 40 °C

Vochtigheidsgraad 
tijdens bedrijf

10%–90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
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