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BELANGRIJK:  

Monteer om te beginnen de bijgeleverde antenne op de WIFI adapter. 

Wanneer u de WIFI adapter gebruikt zonder antenne kan deze zijn 

vermogen niet kwijt als deze wordt ingeschakeld.  

Dit kan leiden tot onherstelbare schade aan de adapter! 
 

De antenne is eenvoudig op de adapter te schroeven en handvast aan te draaien. Gebruik hiervoor 

geen tang. 

  



Introductie  
De AOU-2410 draadloze netwerkadapter is een krachtige 32-bit USB adapter die snel en eenvoudig is 

te installeren op een PC of Notebook.  

De AOU-2410 draadloze netwerkadapter is te gebruiken met 802.11n netwerken tot 150Mbps. 

Daarnaast worden ook de oudere 802.11g (54Mbps) en 902.11b (11Mbps) netwerken ondersteund 

die nog vaak voorkomen in thuissituaties, op kantoor en publieke hotspots. 

Deze korte installatiehandleiding laat u zien hoe u de draadloze netwerkadapter kunt installeren en 

gebruiken om een verbinding met een hotspot te maken. 

Voordat u van start gaat 

U dient te beschikken over: 

• Een laptop/desktop PC met een vrije USB 2.0 poort 

• Tenminste een 300Mhz processor en 32Mb geheugen 

• Window7 (32/64), Windows Vista (32/64), Window XP (32/64), Windows 2000, Mactintosh, 

Linux 

• Een CD-ROM of DVD speler 

  



Installatie van drivers en hulpprogramma  
1. Verbind de adapter nog niet met uw computer 

2. Plaats de CD in de CD-ROM/DVD speler 

3. Het installatiescherm zal in de meeste gevallen vanzelf starten. 

Als dat niet het geval is dan kunt u via bestandsbeheer het bestand Autorun.exe uitvoeren 

welke te vinden is in de hoofdfolder op de CD 

4. Kik op Driver / Utility om het stuurprogramma te installeren 

 

 

 

5. Er kan zich nu een venster openen waarin u accoord moet geven zodat de installtie 

uitgevoerd mag worden.  

6. Nadat u accoord hebt gegeven zal de InstallShield Wizard te zien zijn.  

 

 

 

  



 

7. Selecteer I accept the terms of the license agreemeent en klik op Volgende (Next)  

 

 

 

8. Indien u het stuurprogramma met het Ralink hulpprogramma wenst te installeren 

(aanbevolen), kiest u voor Install driver and Ralink WLAN Utility. Indien u alleen de driver 

wilt installeren dan kiest u voor Install driver only. 

Klik vervolgens op Volgende (Next). 

 

 



9.  In sommige gevallen kan er nog een configuratiescherm worden getoond waarin u gevraagd 

wordt om een configuratiemethode te kiezen. 

 - Ralink Configuration Tool 

 - Microsoft Zero Configuration Tool 

 

Indien u de antenne alleen gaat gebruiken om met bestaande draadloze netwerken te 

verbinden en u reeds gewend bent om via de standaard Microsoft methode een verbinding 

te maken met draadloze netwerken dan kiest u voor Microsoft Zero Configuration Tool. 

Klik vervolgens op Volgende (Next). 

 

10. Klik vervolgens op Install om de installatie te vervolgen.  

Hierna zullen er enkele bestanden worden gekopieerd wat een paar minuten kan duren.  

 

 

 

  



11.  Wanneer alle bestanden zijn gekopieerd klikt u op Finish om de installatie af te sluiten.  

Indien er een scherm getoond wordt dat er een herstart noodzakelijk is kiest u voor Ja om de 

computer opnieuw op te starten. 

 

 

 

 

 

 

  



Het aansluiten van de adapter 

 

1. BELANGRIJK:  

Als u de antenne nog niet gemonteerd heeft op de adapter doet u dat nu alsnog. 

2. Zorg dat uw computer is opgestart en u bent aangemeld indien van toepassing. 

3. Plaats de USB stekker in een vrije USB poort van uw computer. 

4. Het besturingssysteem zal nieuwe hardware detecteren. 

Indien u gevraagd wordt om dit te bevestigen kiest u ervoor om de software 

automatisch te installeren.  

 

 

 

5. Als het goed is krijgt u daarna een melding dat de nieuwe hardware klaar is voor 

gebruik.  

 

 

6. Op de taakbalk kunnen kan het Ralinktech icoon verschillende kleuren aangeven. 

De adapter is niet aangesloten of deze is uitgeschakeld 

 

De adapter is aangesloten maar nog niet verbonden met een netwerk 

De adapter is verbonden met een draadloos netwerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verbinden met een draadloos netwerk 

Er zijn vershillende manieren om een draadloze verbinding op te zetten. 

Waarschijnlijk bent u al bekend met de standaard methode uw besturingssysteem middels de 

ingebouwde WiFi antenne van uw laptop. 

Indien u tijdens de installie ook de Ralink WLAN Utility heeft geinstalleerd kunt u ook daarmee een 

verbinding opzetten. 

 

De Microsoft methode 

Middels de Microsoft methode kiest u op de taakbalk het icoon voor draadloze netwerk. 

Dit is doorgaans in het vakje te vinden waar ook de tijd wordt weergeven. 

Bij de standaardinstellingen is dat rechtsonder in het beeldscherm. 

Afhankelijk van de Windows versie is dit het bekende symbool met de 5 streepjes maar dit kan ook 

een beeldschermpje zijn met daarin linksboven een 3-tal streepjes. 

 

Klik met de linkermuistoets op het symbool wat in uw geval van toepassing is. 

Er opent zich een venster met daarin 1 of meerdere netwerknamen.  

 

 

 

Selecteer met de linkermuistoets het netwerk waarmee u wilt verbinden en klik vervolgens op 

Verbinden (Connect). 

Als u het vinkje plaatst wordt een volgende keer automatisch met het netwerk verbonden. 

 

 

  



Indien het netwerk is beveiligd met een code dan zal daar nu om worden gevraagd. 

Deze code is hoofdlettergevoelig en dient exact te worden ingevoerd.  

 

 

 

Klik vervolgens op OK 

 

 

 

Er zal nu geprobeerd worden om de verbinding te maken met het door u gekozen netwerk. 

 

 

  



Indien dit gelukt is zal dat in de lijst te zien zijn zoals hieronder weergegeven. 

 

 

 

 

 

  



De Ralink Wireless Utility methode 

 

U start het hulpprogramma van Ralink via: 

Start, Programma´s, Ralink Wireless,  Ralink Wireless Utility 

 

Er zal zich een venster openen met daarin 1 of meerdere netwerken. 

U selecteert met de linkermuistoets het gewenste netwerk zodat deze blauw oplicht. 

Vervolgens klik u de knop Connect. 

 

 

 

 

  



Het gekozen netwerk kan al dan niet beveiligd zijn met een code.  

In het voorbeeld hieronder is het gekozen netwerk met WPA-PSK  beveiligd. 

Deze netwerkafhankelijke optie  wordt automatisch voor u ingesteld. 

 

Vervolgens dient u in het veld eronder de WPA Preshared Key op te geven. 

Dit is hoofdlettergevoelig en dient exact te worden ingevoerd. 

 

 

Nadat u de code heeft ingevoerd klikt u op OK. 

 

  



Als het goed is zal daarna een overzicht worden getoond van de verbinding. 

Bij Extra info ziet u nu staan “Link is Up” 

 

 


