
Verpakkingsinhoud

Wat heeft u verder nog nodig?

Een ADSL-filter die aan uw telefoonstekker is aangepast

WiFi modem router

Ethernetkabel

Quick start guide
1

2

3

Connect

Install

Enjoy

CKA5720

Installatie-cd-rom

Een pc of een laptop 
met een vrije USB-poort

W
EB

 BROWSER

Een internetbrowser Een internet-
aansluiting

Telefoonsnoer

WiFi USB-
Adapter

1 Router installeren

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 modem router CGA5722

> Het volgende venster verschijnt automatisch
● Volg voor de aansluiting van de router

de instructies op het beeldscherm

Nadat de
internetverbinding tot
stand is gekomen

E

Instellingen van de
internetprovider invoerenD

● Selecteer uw land en uw Internet
Service Provider (ISP); deze gegevens
vindt u in de documenten van uw ISP

Zodra de installatie is voltooid,
verschijnt het nevenstaande venster.

● Klik op Menu om de 
WiFi USB-Adapter te installeren

Wanneer uw ISP niet in de 
standaardlijst staat, selecteert 
u “Andere”.
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SLUIT DE SNU5600 WIFI USB-
ADAPTER PAS AAN,WANNEER U 
DAT GEVRAAGD WORDT!

Korte 
bedienings-
handleiding

Netadapter 

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

> Het installatieprogramma start
automatisch

● Volg de aanwijzingen op het
beeldscherm

● Klik op Doorgaan
> Een tijdsindicatie balkje informeert u 

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

> Het volgende venster wordt weergegeven
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2 USB-adapter installeren
Uw product selecteren

A
● Klik op de afbeelding van de 

WiFi USB-Adapter SNU5600
> Het volgende venster verschijnt

automatisch

Sofwarelicentie accepteren
B

> Het venster met de software-
licentieovereenkomst voor
eindverbruikers wordt weergegeven

● Lees de overeenkomst zorgvuldig
door en klik op Accepteren

> Het volgende venster verschijnt
automatisch

WiFi USB-Adapter aansluiten
C

● Klik op Doorgaan
> Een tijdsindicatie balkje informeert u 

over de voortgang van de installatie en
er verschijnt ook een venster met het
verzoek de WiFi USB-Adapter aan te
sluiten

● Sluit deWiFi USB-Adapter SNU5600 aan
> De installatie wordt voortgezet en er

verschijnt een informatievenster met de
coderingsinformatie

● Noteer of print deze informatie, door
in het weergegeven venster op de
knop Afdrukken te klikken 

● Klik op Volgende> om door te gaan
> Er verschijnt een voortgangsbalkje
> Er wordt een bevestiging van het

installatiescherm weergegeven

Het internetadres oproepen
B

● Het internetadres invoeren
Bijvoorbeeld: www.philips.com

● Klik GO

3 Gebruiken

W
EB

 BROWSER

A
Internetbrowser oproepen

Draadloze vrijheid
Geniet van de vrijheid 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 Router installeren

2 USB-adapter installeren

3 Gebruiken

CKA5720

SLUIT DE SNU5600 WIFI USB-
ADAPTER PAS AAN,WANNEER U 
DAT GEVRAAGD WORDT!
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