
Controleer, nadat u de EZ Networking™ USB to 10/100 Mbps
Ethernet Adapter hebt uitgepakt, de inhoud van de doos om er
zeker van te zijn dat u de volgende onderdelen hebt ontvangen:

• SMC2208USB/ETH USB to 10/100 Mbps Ethernet Adapter.
• Beknopte installatiehandleiding.
• EZ Installation Wizard and Documentation CD.

Breng onmiddellijk uw dealer op de hoogte als er sprake is van
onjuiste, ontbrekende of beschadigde onderdelen. Bewaar indien
mogelijk de doos en de oorspronkelijke verpakkingsmaterialen om
het product zo nodig terug te kunnen sturen.

Registreer dit product en voer een upgrade van de product-
garantie uit op de website van SMC: www.smc.com.

Het assortiment USB-producten van SMC biedt een gebruiksvrien-
delijke en kosteneffectieve manier om randapparaten op eenvoudi-
ge wijze aan te sluiten op desktopcomputers met behulp van USB-
technologie (Universal Serial Bus). Deze producten bieden echte
Plug&Play-voorzieningen voor het aansluiten van standaardrand-
apparaten voor de pc en vormen een aanzienlijke stap voorwaarts
bij het kabelbeheer voor desktopcomputers. Met behulp van de 
EZ Networking™ USB to Ethernet Converter kunt u probleemloos
apparaten aansluiten op de pc, thuis, op kantoor of onderweg. 

De SMC2208USB/ETH USB to  10/100 Mbps Ethernet Adapter
ondersteunt Plug&Play en is gemakkelijk te installeren. Met de
meegeleverde EZ Installation Wizard is de installatie van stuur- 
en hulpprogramma’s een fluitje van een cent. 
De USB to 10/100 Mbps Ethernet Adapter wordt gevoed via een
bus. Dit betekent dat de voeding wordt geleverd via de USB-poort
van de host-pc en dat er geen externe voedingsbron nodig is. Sluit
deze nieuwe SMC2208USB/ETH, die gebruikmaakt van een USB-
poort van type A, simpelweg aan op de USB-poort van uw laptop/
desktopcomputer en sluit een kabel van categorie 5 aan op 
de RJ-45-connector. U bent nu klaar om verbinding te maken en
om toegang te verkrijgen tot uw netwerkbronnen.

FOR TECHNICAL SUPPORT, CALL:
From U.S.A. and Canada 
(24 hours a day, 7 days a week)

(800) SMC-4-YOU; Phn: (949) 679-
8000; Fax: (949) 679-1481
From Europe: Contact details can be
found on www.smc.com

INTERNET
E-mail addresses:

techsupport@smc.com
european.techsupport@smc.com

Driver updates:
http://www.smc.com/index.cfm?action=
techsupport drivers downloads

World Wide Web:
http://www.smc.com/

If you are looking for further contact
information, please visit
www.smc.com.

38 Tesla
Irvine, CA 92618
Phone: (949) 679-8000

Model Number: SMC2208USB/ETH

Inhoud van de verpakkingInhoud van de verpakking

Als u de SMC2208USB/ETH wilt installeren en aansluiten, moet 
u over het volgende beschikken:

• Een vrije USB-poort.
• Windows 98/Me/2000/XP, Linux-kernel v2.4 of latere 

versies, Mac 9.X en 10.X.
• Minimaal 1MB vrije ruimte op de vaste schijf.

SysteemvereistenSysteemvereisten

Beschrijving van de hardwareBeschrijving van de hardware

Functies
• USB-specificatie 1.0 en 1.1 voor op standaarden gebaseerde

conformiteit ter waarborging van de compatibiliteit.
• EZ Installation Wizard.
• Slank, compact ontwerp zonder dongle.
• USB-bus met eigen voeding.
• Ondersteunt belangrijkste besturingssystemen.

Voordelen
• USB 1.0 en 1.1 ondersteunt snelle gegevensoverdracht 

van 12Mbps.
• EZ Installation Wizard zorgt voor eenvoudige installatie van

stuur- en hulpprogramma’s.
• Compact, gemakkelijk te dragen uitvoering; 

stevig alles-in-een ontwerp zonder bewegende delen 
die defecten kunnen veroorzaken.

• Wordt gevoed via de USB-poort van de host-pc en heeft geen
externe voedingsbron nodig.

• Ondersteunt Windows 98/Me/2000/XP, Linux-kernel v2.4 of
latere versies, Mac 9.X en 10.X.

Compatibiliteit
• IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet.
• USB-specificatie v1.0 en 1.1.
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Opmerking: Voor installatieprocessen als dit is mogelijk het gebruik van
uw originele versie van Windows, met licentie, vereist. Zorg
dat u de Windows-cd bij de hand hebt VOORDAT u voortgaat
met de installatie.

Mogelijk komen deze schermafbeeldingen niet exact overeen met uw 
versie. Dit komt doordat de schermafbeeldingen zijn gemaakt vanuit
Windows XP. De stappen voor Windows 98/Me/2000 zijn vergelijkbaar
met, maar niet identiek aan Windows XP.

Deze installatiemethode maakt het proces zo eenvoudig (“Plug&Play”)
als mogelijk. Voer simpelweg het stuur-/hulpprogramma uit en plaats uw
EZ Networking™ USB to 10/100 Mbps Ethernet Adapter. Het is echt zo
makkelijk als een-twee-drie.

Information furnished by SMC Networks, Inc. (SMC) is believed to be 
accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by SMC for
its use, nor for any infringements of patents or other rights of third 
parties, which may result from its use. No license is granted by implication
or otherwise under any patent or patent rights of SMC. SMC reserves the
right to change specifications at any time without notice.

SMC Networks, Inc.
38 Tesla
Irvine, CA 92618

Copyright © SMC Networks, Inc., 2004. All rights reserved.
SMC is a registered trademark; EZ Networking and EZ Connect are 
trademarks of SMC Networks, Inc. 

Other product and company names are trademarks or registered 
trademarks of their respective holders.

4. Windows XP zoekt naar het stuurprogramma en herkent dit. Windows kopieert
nu automatisch de bestanden van het stuurprogramma en alle gerelateerde
bestanden naar het systeem. Na het kopiëren van de stuurprogramma-
bestanden is de installatie voltooid. Klik op de knop [Finish] (Voltooien).

5. Sluit een RJ-45-kabel aan op de RJ-45-connector van de USB to 10/100 Mbps
Ethernet Adapter. De netwerkfunctie is nu beschikbaar.

1. Plaats de EZ Installation Wizard and Documentation CD.

2. Klik op de knop [Install Driver] (Stuurprogramma installeren) om door 
te gaan.

EZ Installation WizardEZ Installation Wizard
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3. Sluit de SMC2208USB/ETH aan op de USB-poort van de pc (via de connector
van type A). Op het systeem wordt het dialoogvenster [Found New Hardware
Wizard] (Wizard Nieuwe hardware gevonden) weergegeven. Selecteer [Install the
software automatically (Recommended)] (De software automatisch installeren
(aanbevolen)), plaats de cd-rom met het stuurprogramma in het cd-romstation
en klik op de knop [Next] (Volgende).
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