Netwerk-USB-hub
Deel printers en
multimediabestanden
– draadloos
• Betrouwbare eenvoudig te
conﬁgureren ingebouwde printserver

Bedrade desktopcomputer

Draadloze
desktopcomputer

IN DE VERPAKKING:
Netwerk-USB-hub

IP- of webcamera

• Geschikt voor elk bestaand
bedraad en draadloos netwerk

Draadloze router

USBluidsprekers

• Draadloze toegang tot printers,
USB-apparaten, MP3’s,
afbeeldingen en meer
*

Draadloze notebook

MP3-speler
Externe harde
schijf of ﬂashdrive

Multifunctionele
printer of scanner

Aansluitmogelijkheid van wel 15 apparaten
via extra meerpoorts USB-hubs

Printers en multimediabestanden
delen binnen uw netwerk
• Aansluitmogelijkheid van en toegang tot wel vijf USBapparaten via de netwerk-USB-hub
• Apparaten zoals multifunctionele printers, medialezers en scanners
delen met iedereen die onderdeel uitmaakt van uw netwerk
• Muziek beluisteren of overdragen van een externe harde schijf of
MP3-speler die op de netwerk-USB-hub is aangesloten
• Back-ups maken op externe harde schijven, USB-ﬂashdrives en andere
USB-opslagapparatuur en toegang tot de gegevens die erop staan
• Betrouwbare en gebruikersvriendelijke printserver: de netwerkUSB-hub stelt uw computer in staat printers te benaderen alsof
ze rechtstreeks op deze computer zijn aangesloten
• Werkt met alle routers (zowel bedraad als draadloos); apparaten kunnen
worden benaderd via elke computer binnen het netwerk*

Beheer en bekijk uw USB-apparaten via het
“Control Center” (Besturingscentrum)

Werkt met alle draadloze
en bedrade routers
*Netwerkrouter noodzakelijk - De netwerk-USB-hub
kan op de draadloze N router van Belkin worden
gezet om ruimte te besparen.

Router apart verkrijgbaar

Netwerk-USB-hub
Inhoud van de verpakking
Netwerk-USB-hub
Voedingsadapter
RJ45 Ethernet-kabel
Beknopte installatiehandleiding
Installatie-cd
Handleiding op cd

Systeemvereisten
Microsoft® Windows Vista™ en XP (32-bit)
RESETKNOP

VOEDINGSAANSLUITING

USB-POORTEN

Alle computers voorzien van
WLAN- of LAN-functionaliteit

ETHERNET-POORT

Ondersteunde protocollen

Veelgestelde vragen

TCP/IP

Hoe werkt het?
U installeert de software voor de netwerk-USB-hub die ervoor zorgt dat de computer denkt
dat de apparaten rechtstreeks op de USB-poorten van de computer zijn aangesloten.

Netwerkstandaarden

Welke apparaten ondersteunt de netwerk-USB-hub van Belkin?
De hub is speciaal ontwikkeld voor printers en massaopslagapparaten. U kunt er echter
ook vrijwel alle andere USB-apparaten op aansluiten, waaronder standaard webcams,
toetsenborden en muizen, multifunctionele apparatuur, scanners en medialezers.
Let op: sommige hi-speed isochrone apparaten zoals high-deﬁnition webcams en
videodockingstations zijn mogelijk niet compatibel met de hub.

IEEE 802.3 10Base-T

Ondersteunt de netwerk-USB-hub van Belkin meerdere gebruikers tegelijk?
De netwerk-USB-hub emuleert een rechtstreekse USB-verbinding. Dit is alleen mogelijk als er
slechts één enkele gebruiker verbinding heeft met een bepaald apparaat. Om ervoor te zorgen
dat er rond het afdrukken van documenten geen problemen ontstaan, verbreekt de hub
automatisch de verbinding zodra een gebruiker een printopdracht heeft verstuurd. Zo kunnen
andere gebruikers ook printopdrachten naar dezelfde printer versturen. Voor andere apparaten
beschikt de software over een speciale functie die gebruikers in staat stelt andere gebruikers
binnen het netwerk te verzoeken de verbinding met een bepaald apparaat te verbreken.

Een 10/100Base-Tx auto-sensing
en auto-uplink RJ45-poort

Is de netwerk-USB-hub compatible met alle soorten netwerken?
Ja. Houdt u er echter rekening mee dat de kwaliteit van de verbinding
tussen een computer en de apparaten die op de hub zijn aangesloten,
afhangt van de snelheid van uw draadloze netwerk.

Drie jaar garantie

Kan ik ook andere USB-hubs op de netwerk-USB-hub aansluiten?
Ja. U kunt meerdere hubs op de netwerk-USB-hub van Belkin aansluiten. Het
stuurprogramma van de hub ondersteunt maximaal 15 verbindingen tegelijk.
Wat is de invloed van ﬁrewalls op de netwerk-USB-hub?
Indien gebruikers de Windows-ﬁrewall hebben geactiveerd, zal de netwerk-USB-hub dit
automatisch zien en de gebruiker vragen of hij/zij de hub van achter de ﬁrewall wil laten werken.
Als u een andere ﬁrewall gebruikt, dient u handmatig het stuurprogramma van het apparaat aan
de lijst van toegestane programma’s toe te voegen om de hub te kunnen gebruiken.

IEEE 802.3u 100Base-T
Poorten

Vijf USB 2.0-poorten
Aansluitmogelijkheid van wel 15 apparaten
via extra meerpoorts USB-hubs

Sommige USB-apparaten die op hoge snelheid
werken en veel bandbreedte gebruiken, zoals
HD-streaming webcams of andere applicaties
voor video-overdracht, worden niet ondersteund.
* Voor gebruik van de netwerk-USB-hub is
een Ethernet-verbinding met een router
vereist. Router niet meegeleverd.

Werkt de netwerk-USB-hub met een computer waarop een Virtual Private Network
(VPN) actief is? Nee. VPN’s dienen te worden gedeactiveerd, anders werkt de hub niet.
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*Hi-speed isochrone apparaten (zoals high-deﬁnition webcams en videodockingstations) zijn mogelijk niet
compatibel met de netwerk-USB-hub.

