1. Steek de SIM kaart in de USB stick en steek de USB stick in
de WiFi Box.

PRESENTATIE
Met uw WiFi Box kunt u gebruik maken van breedband
toegang tot internet in uw auto.
De WiFi Box is compatibel met de mobiele netwerken GPRS,
EDGE, 3G en 3G+. Hij selecteert automatisch het snelste
netwerk, tot 7,2 Mbit/s.
In de auto kunt u al uw terminals in WiFi verbinden (802.11
b/g) voor toegang tot het internet.

START
Zorg dat u, voordat u uw WiFi Box installeert, de volgende
gegevens van uw SIM kaart bij de hand hebt:
- De PIN code: ………………
- De APN naam: ………………
- De remote access login (of gebruikersnaam): ……….
- Het remote access wachtwoord (of wachtwoord): ……...
De WiFi Box is compatibel met de 3G/3G abonnementen
met geautoriseerd modemgebruik.
De roaming is standaard uitgeschakeld; voor het
activeren van deze optie, zie hoofdstuk Advanced
parameters.
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De meegeleverde 3G USB stick is de enige die compatibel
is met de WiFi Box.

2. Zet de WiFi Box aan (ON/OFF knop), de controlelampjes
gaan gedurende 20 seconden vast branden en vervolgens
gedurende 1 minuut knipperen.
3. Wacht tot het WLAN lampje na het knipperen blijft branden.

VERBINDING MET WEBPAGINA’S
4. Start uw computer en sluit hem aan op de WiFi Box met
behulp van de meegeleverde Ethernet kabel.
Wanneer de Ethernet kabel is aangesloten, is de WiFi
uitgeschakeld (het WLAN lampje gaat na enkele seconden
uit)
5. Open een webbrowser op uw computer (Internet Explorer
Mozilla FireFox 3, Safari 3 of latere versies).
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6. Typ in de adresbalk het adres van
http://192.168.2.12
De homepagina verschijnt op het scherm:

de WiFi

Klik op de sleutel.

Box:

CONFIGURATIE
9. Klik in het menu links op Configuratie:

 WiFi configuratie:
Vul de volgende gegevens in:
Indien deze pagina niet verschijnt:
Controleer of uw computer juist geconfigureerd is voor
het verkrijgen van een IP adres (DHCP) (raadpleeg de
handleiding van uw computer voor nadere informatie).
Indien
het
probleem
aanhoudt,
moet
u
uw
netwerkinterface opnieuw initialiseren (raadpleeg de
handleiding van uw computer voor nadere informatie).
7. Selecteer de gewenste taal.

o SSID WiFi: Typ de naam van het gewenste WiFi netwerk
(bijvoorbeeld WOBPSA).
o Soort netwerksleutel: Selecteer een soort netwerksleutel
(minimum WEP aanbevolen).
o Voer een sleutel in of klik op Genereren om automatisch
een sleutel te genereren.
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 Mobiele configuratie:
Vul de volgende gegevens in:
o PIN code: Typ de PIN code van uw SIM kaart
Indien de PIN code van uw kaart inactief is, wordt het
veld uitgeschakeld.
Na drie keer foute invoer wordt de SIM kaart
geblokkeerd; u moet dan contact opnemen met uw
netwerkoperator om de kaart te laten deblokkeren.
 Configuratie APN:
Vul de volgende gegevens in:
o APN naam: Zoals verstrekt door uw netwerkoperator.
o Remote access login: Zoals verstrekt door uw
netwerkoperator (niets invullen indien onbekend).
o Remote access wachtwoord: Zoals verstrekt door uw
netwerkoperator (niets invullen indien onbekend).
 Klik na het invullen van deze gegevens op OK.

CONTROLE VAN DE GOEDE WERKING
10. Controleer of de WiFi goed geconfigureerd is:
 Klik in het menu links op Supervisie en vervolgens op WiFi
router:
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 Controleer en noteer de WiFi SSID, het type en de waarde
van de netwerksleutel. Bewaar deze gegevens op een veilige
plaats.
Deze gegevens hebt u nodig om uw apparatuur aan te
sluiten.
o
o
o

WiFi SSID: …………………..
Soort netwerksleutel: …………………..
Netwerksleutel: …………………..

11. Controleer of de mobiele link goed is geconfigureerd:
 Klik in het menu links op Supervisie en vervolgens op Mobiele
link:
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 Indien Status verbinding na 2 minuten nog op
Uitgeschakeld staat: controleer of de mobiele configuratie
goed is ingesteld.
12. Klik in het menu links op Uitschakelen.

13. Neem de Ethernet kabel los.
14. De WiFi wordt automatisch geactiveerd (Het WLAN lampje
gaat na enkele seconden aan)
15. Sluit uw computer aan op het WiFi netwerk van de Box met
behulp
van
de
geconfigureerde
instellingen
(SSID,
netwerksleutel).
16. Start vanaf uw computer een webbrowser.
o Controleer of Status verbinding op Verbonden staat:
 Indien Status verbinding op Uitgeschakeld staat, moet u
op Vernieuwen klikken tot Status verbinding op Verbonden
staat.

17. Typ in de adresbalk
http://192.168.2.12

het

adres

van

de WiFi

Box:
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BETEKENIS VAN DE CONTROLELAMPJES
Bij het starten van de WiFi Box knipperen de lampjes snel tijdens
het initialiseren.
Lampje
Power
Ethernet
WLAN

Status
Uit
Aan
Uit
Aan
Uit
Aan
Uit
Knippert

Mode

19. U kunt nu gaan surfen.
U kunt verschillende apparaten tegelijk aansluiten op de
WiFi Box (om prestatieredenen verdient het aanbeveling
niet meer dan vier apparaten tegelijk te verbinden).

Knippert
Signal

ADVANCED PARAMETERS
Voor de geavanceerde configuratie van de WiFi Box kunt u de
complete gebruikershandleiding downloaden op de website
www.webdyn.com onder Peugeot Citroën – WiFi Router.
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Betekenis
De Boxt is uitgeschakeld
De ON/OFF knop staat op ON
Computer is niet verbonden met Ethernet
Computer is verbonden met Ethernet
WiFi Interface is niet actief
WiFi Interface is actief
Mobiele interface is niet actief of 3G USB
stick is niet aangesloten
Product is verbonden met het mobiele
netwerk. Het type netwerk wordt
aangegeven door het aantal knipperingen:
1: verbonden met het GSM netwerk
2: verbonden met het GPRS netwerk
3: verbonden met het EDGE netwerk
4: verbonden met het 3G netwerk
5: verbonden met het 3G+ netwerk
Geeft de kwaliteit van het ontvangen
signaal aan (aantal knipperingen = aantal
balkjes 1 t/m 5)
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18. Controleer op de homepagina of alle controlelampjes groen
staan.
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3G USB STICK

SIGNIFICATION DES VOYANTS
Lampje

PRESENTATIE

Status
Uit

U kunt de 3G USB stick direct op uw computer gebruiken om
verbinding te maken met internet.
U kunt de volgende accessoires aanschaffen bij uw modem:


Externe antenne: verbetert de prestaties in gebieden
waar het signaal zwak is (verkrijgbaar op bij de volgende
webshop www.sierrawireless.com/eStore).



microSD™ kaart: kaart voor externe gegevensopslag
(verkrijgbaar in zaken voor consumentenelektronica).

Power

Blauw
aan
Blauw,
knippert
Oranje,
knippert
Oranje
aan

Uit
Oranje
knippert
Oranje
aan
Data
Blauw
knippert
Blauw
aan

Betekenis
Geeft één van de volgende situaties aan:
• De modem is niet aangesloten op de
computer.
• De computer is uitgeschakeld of staat in
stand-by.
• De modemradio is uitgeschakeld met
Watcher® of een andere gebruiker van de
verbinding.
De modem staat onder spanning en werkt
normaal.
Het firmware microprogramma wordt geüpdate.
Neem de modem niet uit de computer.
De modem zoekt een service (initialisering is
bezig).
Modemfout: de modem heeft een probleem met
de initialisering (tijdens het zoeken van een
service) of is niet meer verbonden vanwege een
storing.
Neem contact op met uw netwerkoperator.
De modem kan de 2G of 3G dienst niet
detecteren.
De modem heeft een 2G netwerk gedetecteerd
(EDGE, GPRS, GSM). Hij is klaar om
verbinding te maken.
De modem heeft verbinding met een 2G
netwerk. Hij kan gegevens ontvangen en
verzenden.
De modem heeft een 3G netwerk gedetecteerd
(UMTS, HSPA). Hij is klaar om verbinding te
maken.
De modem heeft verbinding met een 3G
netwerk en is klaar om gegevens te ontvangen
en te verzenden.

U kunt uw modem gebruiken met één van de volgende
besturingssystemen: Windows® 7, Windows Vista®, Windows®
XP, Mac OS® X 10.4.11 of een recentere versie.
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1. Start uw computer.
2. Steek de SIM kaart in de USB stick:

5. Wanneer het systeem u vraagt om een profiel te configureren,
klikt u op Ja. Het Profielen venster verschijnt op het scherm.
Selecteer in de lijst standaardprofielen uw netwerkoperator. Als
uw netwerkoperator niet in de lijst voorkomt, moet u contact
opnemen met uw netwerkoperator om hem de APN naam, de
remote access login en het remote access wachtwoord te vragen.
6. Klik op OK. De modem is klaar voor gebruik.

3. Steek de modem in de USB poort:

Wat moet ik doen als de installatie van de software niet
automatisch begint?
Indien TRU-Install niet automatisch start, kunt u het
installatieproces handmatig starten.

Windows
Windows
De installatie van de software wordt automatisch gestart. Volg
de instructies op het scherm om de software Sierra Wireless
Watcher® te installeren.
Mac OS X
Wacht tot het venster 3G Sierra Wireless Watcher® op het
scherm verschijnt en dubbelklik op het installatieprogramma.

1. Dubbelklik op Deze computer (Windows XP) of op
Computer (Windows Vista of Windows 7) op het bureaublad.
2. Klik op de optie TRU-Install.
3. Open in de optie TRU-Install de map Win, en dubbelklik op het
bestand Setup.exe. Volg de instructies op het scherm om de
software te installeren.

Mac OS X
4. Wanneer de software geïnstalleerd is, zoekt de modem een
netwerk. Als de modem een netwerk vindt, wordt de knop
“Verbinden” geactiveerd in Sierra Wireless Watcher®.
Klik op "Verbinden" om een verbinding met het netwerk tot
stand te brengen.
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Als het venster 3G Watcher® niet op het scherm verschijnt:
1. Open de Finder.
2. Dubbelklik in Apparaten op 3G Watcher®.
3. Dubbelklik op het installatieprogramma.
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INSTALLATIE OP PC/MAC

NL

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ
HET GEBRUIK
TECHNISCHE GEGEVENS
Ondersteunde mobiele
netwerken
Theoretische maximum
overdrachtsnelheid
Frequentiebanden
3G/3G+
Frequentiebanden
GSM/GPRS/EDGE GSM
Comptabiliteit WiFi
Goedkeuring
SAR waarde*



Gebruik uw WiFi Box niet tijdens het rijden.



Plaats geen magnetische opslagmedia dicht bij uw WiFi Box.
Door de stralingen zouden de opgeslagen gegevens gewist
kunnen worden.



Bewaar uw 3G stick buiten bereik van kinderen. Laat kinderen
niet zonder toezicht gebruik maken van de 3G stick.



Het verdient aanbeveling uw 3G stick verwijderd te houden
van de buik van zwangere vrouwen en van de onderbuik van
adolescenten.



Het is op sommige plaatsen verboden uw 3G stick te
gebruiken: vliegtuigen, ziekenhuizen en tankstations. Het is
dan ook absoluut noodzakelijk de veiligheidsvoorschriften in
acht te nemen en uw 3G stick uit te schakelen wanneer dat
geëist wordt.



Om storingsgevaar te voorkomen moeten personen met een
elektronische
implantaat
(pacemaker,
insulinepomp,
neurostimulator, …) een afstand van ten minste 15 centimeter
in acht nemen tussen de 3G stick en het implantaat.



Houd u aan de voorschriften betreffende het gebruik van uw
WiFiBox en uw 3G stick. Respecteer de privacy van anderen
wanneer u deze apparaten gebruikt.

GSM - GRPS - EDGE - 3G - 3G+
Download: 7,2Mbps (HSDPA)
Upload: 5,76Mbps (HSUPA)
900, 2100 MHz
800/850, 900, 1800, 1900 MHz
Norm 802.11 b/g
Versleuteling: WEP, WPA (TKIP
en AES), WPA2 (TKIP en AES)
CE
0.226W/kg@10g

* De SAR, uitgedrukt in W/kg, geeft de radiostralingsfrequentie
aan waaraan de gebruiker van de 3G sleutel wordt blootgesteld.
Aan de hand van de SAR waarde wordt gecontroleerd of de
Terminals voldoen aan de Franse en Europese normen die een
maximum SAR waarde van 2 W/kg voorschrijven.
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Les descriptions et figures sont
données sans engagement.
Les caractéristiques techniques et
accessoires peuvent évoluer en
cours d’années.
Descriptions and figures are not
binding.
Technical characteristics and
accessoiries may change during the
year.
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