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Inhoud van de verpakking

XAU2511 
Powerline 
Adapter In sommige regio's bevatten 

verkochte producten een 
Installatie-cd.

USB-naar-audio
     kabel

Ethernet-kabels (2)

XAV1601 
Powerline 
Adapter

Correct gebruik van een 
verlengsnoer met deze 
Powerline-apparaten wordt 
hieronder getoond. Sluit een 
Powerline-apparaat NOOIT 
direct aan op een 
verlengsnoer. 
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Hardware-eigenschappen

Beveilig-
ingsknop

Netvoedingsl
ampje

Ethernet-
poort  
en -lampje

Knop voor 
het 
herstellen 
van de 
fabrieksin-
stellingen

Aan-
uitknop

Gefilterd  
stopcontact

Powerline-lampjeXAU2511

XAV1601
USB-poort

Ethernet
-poort

Gefilterd ac-stopcontact

Beveiligingsknop

Knop voor het herstellen van 
de fabrieksinstellingen

Netvoedingslampje

Powerline-lampje
Ethernet-lampje
4



Kenmerken van Powerline Music Extender
Met de Powerline Music Extender kunt u overal in uw woning en met 
elk type luidspreker muziek afspelen vanaf uw smartphone, tablet of 
computer. Met de XAU2511 kunt u ook uw audiostereoset of Home 
Theater-apparatuur omzetten in een verbonden audioset die wordt 
beheerd met mobiele apparaten (Apple® iOS en Android® worden 
ondersteund).

Met de XAU2511 kunt u ook elke USB-printer en vaste USB-schijf 
verbinden met het thuisnetwerk, zodat deze toegankelijk zijn via WiFi. 
Ook kunt u de XAU2511 gebruiken om via de bestaande stopcontacten 
in uw woning uw gameconsole, smart-tv, Blu-ray-speler of decoder te 
verbinden met internet. 
5



Kenmerken van "Muziek overal afspelen"   

ReadySHARE AirMusic
Met ReadySHARE AirMusic kunt u draadloos muziek afspelen vanaf 
uw iPhone, iPad, iPod touch of Android-apparaten op 
audioluidsprekers, zoals USB-luidsprekers of een HiFi-stereoset.

Opmerking: NETGEAR ondersteunt vele typen stereoluidsprekers 
doordat er een conversiekabel van USB naar RCA+ miniaansluiting 
(3,5 mm) wordt gebruikt (meegeleverd).

ReadySHARE Music

Met ReadySHARE kunt u muziek afspelen vanaf uw computer op een 
externe audioluidspreker, zoals USB-luidsprekers of een HiFi-set. 
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Netwerkfuncties
Met de XAU2511 kunt u een USB-opslagapparaat (bijvoorbeeld een 
vaste schijf of een geheugenstick) of een USB-printer/-scanner 
verbinden met uw thuisnetwerk. Het USB-apparaat dat is aangesloten 
op de XAU2511 wordt gedeeld met andere gebruikers of computers, 
ongeacht hun locatie in de woning. 

ReadySHARE Printer
Met ReadySHARE Printer kunt u uw printer overal in de woning 
plaatsen waar het u het beste uitkomt. Door de USB-printer aan te 
sluiten op de USB-poort van de XAU2511, wordt de printer gedeeld 
met alle computers in het thuisnetwerk. 

ReadySHARE USB Storage Access
Met ReadySHARE USB Storage Access kunt u de inhoud van een 
vaste schijf of geheugenstick die is aangesloten op de USB-poort van 
de XAU2511 delen in uw thuisnetwerken.
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Internet en thuisnetwerk uitbreiden naar elk 
stopcontact
Met de Powerline Music Extender maakt u van een standaardstopcontact 
direct een snelle netwerkaansluiting via de Ethernet-poort. Zo kunt u 
elk apparaat met een Ethernet-poort (gameconsole, Blu-ray™-speler, 
smart-tv, HD-decoder, netwerk-DVR of pc) verbinden met internet.

Alle apparaten in uw thuisnetwerk die zijn aangesloten op de 
Powerline-adapter kunnen met elkaar communiceren. 
8



ReadySHARE AirMusic instellen (voor smartphones en tablets)

1.   Sluit uw Powerline XAV1601 aan op uw WiFi-router/-gateway via 
een van de Ethernet-kabels.

2.   Sluit de Powerline Music Extender aan op een willekeurig 
stopcontact in uw woning.

3.   Sluit de XAU2511 aan op uw stereoset via de miniconnector of 
de RCA-connectors.

4.   Selecteer op uw smartphone of tablet de netwerk-SSID van uw 
WiFi-router/-gateway.

5.   Selecteer muziek op uw smartphone of tablet en verzend deze 
naar de luidspreker via de functie Airplay.

Opmerking: Zorg dat de smartphone of tablet verbonden is met het 
WiFi-netwerk van uw router/gateway, welke verbonden is met de 
XAV1601 Powerline-adapter.

Router/gateway

Stap 1

Stap 2

Stap 3
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Voor apparaten met iOS (zoals iPhone, iPad of iPod):
1.   Start de muziek-app (bijvoorbeeld iPod).
2.   Klik op de pijl aan de rechterzijde.
3.   Selecteer XAU2511-XX in de apparatenlijst. 

De muziek wordt via de XAU2511 automatisch afgespeeld op uw 
externe luidspreker.

Voor apparaten met Android (zoals een smartphone of tablet):
U kunt ook muziek afspelen op de NETGEAR Powerline Music 
Extender via specifieke Airplay-compatibele toepassingen die draaien 
op Android.
1.   Start de app Google Play (voorheen Android Market).
2.   Download een gratis Airplay-toepassing (bijvoorbeeld Twonky 

Mobile) en start deze.
3.   Selecteer de muziekbron.
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4.   Kies een nummer en speel het af.
5.   Zodra de muziek wordt afgespeeld, drukt u op de knop Beam 

(Uitzenden) en kiest u de XAU2511. 
De muziek wordt via de XAU2511 automatisch afgespeeld op uw 
externe luidspreker.

De conversiekabel van USB naar audio gebruiken
Afhankelijk van de luidspreker die u wilt gebruiken, kunt u een USB-
luidspreker direct aansluiten op de XAU2511 of de conversiekabel 
van USB naar audio gebruiken.
 

Gebruik de twee RCA-
connectors om een HiFi-
audioset aan te sluiten die is 
voorzien van RCA-aux-
ingangen.

Of gebruik de 3,5 mm 
miniaansluiting om een 
luidspreker aan te sluiten met 
de miniconnector.
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ReadySHARE Music instellen (voor computers)
Eerste installatie
1.   Sluit de luidspreker aan op de XAU2511.   

2.   Plaats de cd-rom in uw computer.
3.   Installeer het hulpprogramma NETGEAR USB Media Extender. 
4.   Start het hulpprogramma. Na 30 seconden vindt het hulpprogramma 

de externe XAU2511-apparaten in uw thuisnetwerk. 
5.   Selecteer het XAU2511-apparaat waarnaar u de muziek wilt 

streamen door te klikken op de regel onder het betreffende 
XAU2511-XX-apparaat (zie het scherm in stap 1).

Opmerking: U kunt het apparaat herkennen aan de AirMusic-naam. 
Deze staat op het productlabel aan de achterzijde van de XAU2511-
adapter.

USB-luidsprekers
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6.   Klik op de knop Connect (Verbinding maken). De muziek die 
wordt afgespeeld op de computer, wordt vervolgens afgespeeld 
op de externe audioset. 

7.   Als u het afspelen van muziek via het XAU2511-apparaat wilt 
stoppen, klikt u op de knop Disconnect (Verbinding verbreken), 
zoals wordt getoond op de onderstaande afbeelding. 

Opmerking: Na de installatie zal het hulpprogramma NETGEAR 
USB Media Extender altijd op de achtergrond actief zijn. U kunt het 
hulpprogramma weergeven op het scherm door in het Windows-
systeemvak op het betreffende pictogram te klikken. Als u muziek wilt 
afspelen op een extern apparaat, selecteert u de XAU2511-XX en 
maakt u hiermee verbinding.
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Problemen oplossen

•     Het duurt 30 seconden tot 1 minuut voordat de externe XAU2511 
voor de eerste keer wordt gedetecteerd.

•     Als de muziek niet wordt afgespeeld op het externe apparaat 
nadat u op de knop Connect (Verbinding maken) hebt geklikt, 
klikt u op de knop Disconnect (Verbinding verbreken) en 
vervolgens weer op de knop Connect (Verbinding maken).

•     De XAU2511 kan niet worden gebruikt door een ander apparaat 
(smartphone of tablet) in de modus AirMusic voordat u in het 
hulpprogramma op de knop Disconnect (Verbinding verbreken) 
hebt geklikt (op de computer).

Opmerking: Alle geluiden die afkomstig zijn van de computer 
(muziek en Windows-geluiden) worden doorgestuurd en via de 
XAU2511 afgespeeld op het externe apparaat. Als u alleen de muziek 
wilt afspelen (en niet alle Windows-geluiden), kunt u een Airplay-
toepassing starten op uw computer (zoals iTunes).
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   De apparaten instellen (Plug & Play)

1.   Sluit de twee adapters (XAU2511 en XAV1601) aan op een 
stopcontact.

2.   Controleer of de Powerline-lampjes op elke adapter branden.  
Dit betekent dat de adapters gekoppeld zijn en verbinding 
hebben met het netwerk.

Opmerking: (Optioneel) Als u de 
standaardbeveiligingssleutel op uw Powerline 
wilt wijzigen, raadpleegt u Technische 
ondersteuning op pagina 19.
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Geavanceerde instellingen

De beveiligingssleutel op uw Powerline-netwerk wijzigen

a. Sluit de twee Powerline-adapters aan. 

b. Houd op elke adapter de knop Security (Beveiliging) 
gedurende 2 seconden ingedrukt en laat de knop los.   

Het netvoedingslampje stopt met knipperen. Het Powerline-lampje 
gaat branden. De beveiligde verbinding wordt tot stand gebracht en 
de twee apparaten zijn met elkaar verbonden. 
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Omschrijving van de lampjes

De lampjes geven de status van de Powerline-adapters aan.
•     Wanneer u de adapter aansluit, gaat het netvoedingslampje  

groen branden. 
•     Het Powerline-lampje gaat branden wanneer de adapter minimaal 

één compatibel Powerline-apparaat detecteert. 
Dankzij de functie Pick A Plug (Stopcontact selecteren) kunt u het 
stopcontact met de hoogste verbindingssnelheid selecteren.  
De snelheid wordt aangegeven door de kleur van het Powerline-
lampje:
-   Groen: verbindingssnelheid > 80 Mbps (uitstekend)
-   Oranje: verbindingssnelheid > 50 en < 80 Mbps (beter)
-   Rood: verbindingssnelheid < 50 Mbps (goed)
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Beschrijving van knoppen
U kunt het volgende doen met de knoppen op uw Powerline-adapter:
•     De knop Security (Beveiliging): gebruik de knop Security 

(Beveiliging) om het Powerline-netwerk tussen adapters te 
beveiligen. Houd op elke adapter de knop Security (Beveiliging) 
gedurende 2 seconden ingedrukt om de adapters met elkaar te 
verbinden en stel een nieuwe, willekeurige beveiligingssleutel in.
Raadpleeg Geavanceerde instellingen op pagina 16 voor meer 
informatie over de beveiligingsinstellingen.

•     De knop Power On/Off (Aan-uit): gebruik de knop Power On/Off 
(Aan-uit) om het apparaat in of uit te schakelen. Wanneer deze 
knop in de stand Off (Uit) staat, heeft de doorvoeraansluiting nog 
spanning.

•     De knop Factory Reset (Herstellen van de fabrieksinstellingen): 
gebruik de knop Factory Reset (Herstellen van de 
fabrieksinstellingen) om het apparaat terug te zetten naar de 
fabrieksinstellingen. Houd de knop Factory Reset (Herstellen 
van de fabrieksinstellingen) gedurende 2 seconden ingedrukt 
terwijl het apparaat op een stopcontact is aangesloten en laat 
vervolgens de knop los.
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Technische ondersteuning

Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen. 

Zoek nadat u uw product hebt geïnstalleerd het serienummer op het 
etiket van uw product op en gebruik dit om uw product te registreren 
op https://my.netgear.com.

U dient het product te registreren voordat u gebruik kunt maken van 
de telefonische ondersteuningsdienst. Registratie via de NETGEAR-
website wordt sterk aanbevolen.

Ga naar http://support.netgear.com voor productupdates en 
ondersteuning via internet. 

Meer informatie over installatie, configuratie en gebruik van uw 
Powerline-adapter vindt u in de gebruikershandleiding. 

Volledige documentatie vindt u op de website NETGEAR EU 
Declarations of Conformity op:  
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Ga voor informatie over GNU General Public License (GPL)  
naar de ondersteuningswebsite van NETGEAR:  
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/2649.
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NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive

San Jose, CA 95134 Verenigde Staten

Juni 2012

Naleving van wettelijke voorschriften

Declarations of Conformity

Volledige documentatie vindt u op de website NETGEAR EU Declarations of Conformity op:  
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Ga voor informatie over GNU General Public License (GPL) naar  
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/2649.

Dit symbool is gebruikt in overeenstemming met richtlijn 2002/96 van de 
Europese Unie betreffende het afvoeren van elektrische en elektronische 
apparatuur (de WEEE-richtlijn). Als dit product in de Europese Unie wordt 
afgevoerd, moet het worden behandeld en gerecycled in overeenstemming met 
de wetten voor het implementeren van de WEEE-richtlijn in uw rechtsgebied.

http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/2649
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