
Verpakkingsinhoud

Wat heeft u verder nog nodig?

1 Installeren

● Leg de installatie-cd in het cd-
romstation (of dvd-romstation) van
uw pc

> Het installatieprogramma start
automatisch

● Volg de aanwijzingen op het
beeldscherm

Taal selecteren
B

Standaard wordt de taal van uw
besturingssysteem ingesteld.
U heeft 10 seconden om een
andere taal te selecteren.

● Klik op de gewenste taal
> Het volgende venster verschijnt

automatisch

Installatie-cd inleggen
A

Wanneer de installatie niet
automatisch start:

● Klik onder Windows op START
en vervolgens op UITVOEREN

● Voer explorer in en selecteer uw
cd-romstation (of dvd-romstation)

● Dubbelklik op Setup.exe

Uw product kiezen
C

● Klik op de afbeelding van de WiFi
router CAW7740N

> Het volgende venster verschijnt
automatisch

2 Aansluiten
Volg de aanwijzingen op het beeldscherm

Netadapter op de stroomvoorziening aansluiten
A

● Sluit de meegeleverde
stroomvoorzieningsadapter aan op
de 12V=== 1A-poort van de router

● Steek het andere uiteinde van het
netsnoer in een wandcontactdoos

> De stroomvoorzieningsindicatie licht op

Sluit de modem aan op de router
B

Sluit de router aan op de PC
C ● Neem de bijgeleverde

ethernetkabel uit de verpakking
● Sluit deze ethernetkabel aan op de

LAN 1 poort van de CAW7740N
● Sluit het andere uiteinde van de

ethernetkabel aan op uw computer
> De LAN 1-indicatie licht op
● Klik vervolgens op Doorgaan
> Er verschijnt een voortgangsbalkje

Plaats het pijltje van uw muis in de
rode cirkel om de afbeelding
vergroot weer te geven op uw
beeldscherm.
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CAW7740N

Korte bedie-
ningshandleiding

Installatie-cd-rom

NetadapterWiFi router

● Als uw computer al via een
ethernetkabel is aangesloten,
verwijder deze kabel dan uit uw
computer

● Sluit deze ethernetkabel vervolgens
aan op de WAN-poort van de
CAW7740N

> De WAN-indicatie brandt
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Instellingen van de Internet Service Provider (ISP) invoeren
D

● Voer de gegevens die u van uw
internetprovider hebt ontvangen in
de desbetreffende velden in

● Klik op Doorgaan
> Een balkje informeert u over de

voortgang van de installatie, uw
parameters worden opgeslagen en er
wordt een verbinding met het internet
gemaakt

> Het volgende venster wordt weergegeven

Zodra de installatie is voltooid,
verschijnt het nevenstaande venster.

● Klik op Menu om terug te keren
naar het menu-venster

Netwerk beveiligen
F

Uw WiFi-netwerk is gebruiksge-
reed, maar nog niet beveiligd.

● Klik op Code instellen
> Uw WiFi netwerk wordt automatisch

beveiligd met een aangemaakt
sleutelwoord en een netwerknaam
(SSID)

U kunt de WLAN-beveiligingsinstellingen op elk moment afroepen, door de
installatie-cd-rom op dezelfde computer te gebruiken als waarop u de router heeft
geïnstalleerd en op de menupagina op het beveiligingssymbool te klikken.

Het internetadres oproepen
B

● Het internetadres invoeren
Bijvoorbeeld: www.philips.com

● Go selecteren

3 Gebruiken
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Internetbrowser oproepen

Draadloze onafhankelijkheid
Geniet van de onafhankelijkheid van een draadloos netwerk.
Uw computer is nu gebruiksgereed en kan overal in huis
onbeperkt worden gebruikt.

Welkom bij Philips!
Op www.philips.com/welcome
kunt u uw product registreren en ondersteuning krijgen.

Korte bedieningshandleiding

1 Installeren

2 Aansluiten

3 Gebruiken

Nadat de internetverbinding tot stand is gekomen

Afhankelijk van uw modeminstellingen kan het volgende venster verschijnen.

CAW7740N
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