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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, in een 
opslagsysteem worden bewaard of in een andere taal worden vertaald zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van NETGEAR, Inc.

Stapel apparaten NIET en plaats ze ook niet in krappe ruimtes of in laden. Zorg ervoor dat 
het apparaat aan alle kanten ten minste 5 cm ruimte heeft.

Technische ondersteuning
Bedankt voor de aanschaf van een NETGEAR-product. Bezoek onze website  
http://support.netgear.com om uw product te registreren, de laatste productupdates te 
ontvangen of ondersteuning te krijgen. 
Telefoon (alleen VS en Canada): 1-888-NETGEAR
Telefoon (andere landen):  
Zie http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/984.

Handelsmerken
NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of 
gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de 
Verenigde Staten en/of andere landen. Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van hun respectieve eigenaars. © 2011 NETGEAR, Inc. Alle rechten 
voorbehouden. 

Verklaring van de voorwaarden
NETGEAR behoudt zich het recht voor om het in dit document beschreven product zonder 
voorafgaande kennisgeving te wijzigen in het belang van de verbetering van het interne 
ontwerp, de functionaliteit en/of de betrouwbaarheid. NETGEAR is niet aansprakelijk voor 
schade ten gevolge van het gebruik of de toepassing van het (de) hierin beschreven 
product(en) of circuit(s).
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Inhoud van de verpakking

Ethernet-kabels (2)XAV5101
Powerline-
adapters

In sommige regio's 
bevatten verkochte 
producten een  
Installatie-cd.

WAARSCHUWING!   

Sluit Powerline-
apparaten niet aan 
op een verlengsnoer. 
3



Hardware-eigenschappen

Powerline-
lampje

Ethernet-
lampje

Beveiligings-
knop

Netvoedingslampje

Ethernet-poort

Knop voor het 
herstellen van de 
fabrieksinstellingen
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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. 

De adapter is niet actief als er langer dan 10 minuten geen 
Ethernet-verbinding is geweest. De adapter schakelt over op 
stand-by en het netvoedingslampje wordt oranje . 

•     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)

•     Het Ethernet-lampje  gaat branden wanneer u op minimaal 
één Ethernet-poort een ingeschakeld Ethernet-apparaat aansluit.
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Beschrijving van knoppen
U kunt het volgende doen met de knoppen op uw Powerline-adapter:

•     Knop voor het herstellen van de fabrieksinstellingen: gebruik 
de knop voor het herstellen van de fabrieksinstellingen om de 
fabrieksinstellingen van het Powerline-apparaat te herstellen. 
Houd de knop voor het herstellen van de fabrieksinstellingen 
tussen 1 en 5 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens weer 
los.

•     Beveiligingsknop: gebruik de beveiligingsknop om de 
beveiliging tussen Powerline-apparaten in te stellen. Houd de 
beveiligingsknop tussen 2 en 5 seconden ingedrukt en laat 
deze vervolgens weer los.

Voor meer informatie over beveiligingsinstellingen, zie Uw 
Powerline-adapters installeren op pagina 7.
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Uw Powerline-adapters installeren

Een beveiligd Powerline-netwerk met twee Powerline-adapters opzetten. 
Stap 1.
Sluit de twee 
Powerline-
adapters aan.
Stap 2.
Houd op elke 
adapter de 
beveiligingsknop 
langer dan 2, maar 
korter dan 5 
seconden 
ingedrukt en laat 
deze vervolgens 
weer los. Het 
Powerline-lampje 
gaat knipperen.
Het 
netvoedingslampje 
stopt met 
knipperen. Het 
Powerline-lampje 
gaat branden. De 
beveiligde 
verbinding is tot 
stand gebracht.
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Voeg een nieuwe Powerline-adapter aan het beveiligde Powerline-
netwerk toe.

Stap 1.
Sluit de nieuwe 
adapter aan.
Stap 2.
Druk op de 
beveiligingsknop 
op de nieuwe 
adapter en op 
een van de 
bestaande 
adapters. Het 
netvoedingslampje 
gaat knipperen.
Het 
netvoedings-
lampje stopt met 
knipperen. Het 
Powerline-
lampje gaat 
branden. De 
nieuwe adapter 
wordt 
toegevoegd aan 
het netwerk. 
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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.
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Compatibele Powerline-apparaten van 
NETGEAR

Uw Powerline-adapter kan een Powerline-netwerk delen met deze 
compatibele NETGEAR-apparaten: XAV101, XAV1004, XAV2001, 
XAV1101, XAV1301, XAV1401, XAV1601, XAV2101, XAV2501, 
XAV2602, XAV5001, XAV5501, XAV5601 en XAV5004.

Ga voor een complete lijst met Homeplug AV-gecertificeerde 
apparaten naar www.homeplug.org/certified_products. 
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Naleving van wettelijke voorschriften

Declarations of Conformity
De volledige conformiteitsverklaring 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 de GNU General Public License (GPL) naar:  
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/2649.

WAARSCHUWING: stapel apparaten niet en plaats ze ook niet in krappe ruimtes, in laden 
of op vloerkleden. Zorg ervoor dat het apparaat aan alle kanten ten minste 5 cm ruimte heeft.

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.

NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of 
gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in 
de Verenigde Staten en/of andere landen. Informatie kan zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. Andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of 
gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.  
© 2012 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden.
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