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1. Sluit de ServiceGate via de WAN-poort aan op een netwerk met toegang tot het  
 internet.
2.  Sluit een PC aan met een netwerk kabel op een LAN-poort
 van de ServiceGate.
3. Steek de stekker in het stopcontact en geef de ServiceGate
 60 seconden tot 2 minuten de tijd om op te starten.
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Eenvoudige installatie 

1. U kunt de ServiceGate configureren vanuit de webbrowser op de PC
 waarop de router is aangesloten. We raden u aan om voor de eerste
 configuratie een bedrade verbinding te gebruiken tussen de PC en de
 ServiceGate.

 Opmerking: De PC die wordt gebruikt om de ServiceGate te
 configureren, moet worden ingesteld om automatisch een IP-adres te
 verkrijgen.

2. Open uw webbrowser en typ http://10.195.0.1 in het adresveld
 en druk op Enter.

Remote Engineer ServiceGate

2. Configureer de ServiceGate
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3. De ServiceGate opent een venster waarin wordt gevraagd om een 
 gebruikers-ID en wachtwoord in te voeren. Voer
 “Admin” in als gebruikersnaam en voer “REAdmin” in als wachtwoord.
 Het hoofdscherm van de ServiceGate wordt geopend.
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Eenvoudige installatie 

1.  U krijgt toegang tot de Web Portal via https://portal.remoteengineer.eu.
 Vul uw klantnummer, gebruikersnaam en wachtwoord in. Uw gegevens heeft u  
 reeds per mail ontvangen.

2.  Onder “Beheer” en vervolgens “Locaties” kunnen locaties worden aangemaakt,  
 bewerkt en verwijderd. Kies “Locatie toevoegen” voor het toevoegen van een  
 locatie. Typ de naam van de locatie en omschrijving. Vul het land waar de 
 router komt te staan in. Geef aan of de locatie actief is of niet. Vul het Remote  
 subnet in. Dit is gelijk aan het netwerk waarop de router is ingesteld. 
 Bijvoobeeld als het router IP adres 10.195.0.1 is, dan is het Remote subnet   
 10.195.0.0. Het Remote subnet masker is dan 255.255.255.0. Klik op opslaan  
 om de locatie toe te voegen.

3.  Bij het tabblad “Locatiegroepen” kan de router worden toegewezen aan een   
 groep. Onder het tabblad “Gebruikers” kan een gebruiker worden toegewezen  
 aan een  locatie. Diegene kan hierna gebruik maken van de Client software.

Gefeliciteerd! De ServiceGate is klaar voor gebruik.

Remote Engineer ServiceGate

3. Router koppelen aan locatie
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Op onze website vindt u de handleidingen en video’s die u nodig heeft: 

NL   https://www.remoteengineer.eu/downloads-en-video/
ENG   https://www.remoteengineer.eu/en/downloads/
DE  hhttps://www.remoteengineer.eu/de/downloads-und-videos/
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Garantie

Remote Engineer garantieverklaring
Remote Engineer producten worden geleverd met een 1-jaar beperkte garantie vanaf
de datum van aankoop.

Remote Engineer garandeert een goede werking mits gebruikt onder de juiste
omstandigheden. Deze garantie omvat geen niet-Remote Engineer geïnstalleerde
componenten. Als de Remote Engineer producten storingen tijdens de
garantieperiode vertonen, zal Remote Engineer, naar eigen goeddunken, het
product repareren of kosteloos vervangen, op voorwaarde dat het product niet is
blootgesteld aan verkeerd gebruik, misbruik of niet-Remote Engineer geautoriseerde
wijzigingen, aanpassingen of reparaties . Bij het terugsturen van een product,
vragen wij u het originele aankoopbewijs mee te sturen. Retour-verzoeken kunnen
niet worden verwerkt zonder geldig aankoopbewijs. Bij verzending van
geretourneerde producten aan Remote Engineer is de verantwoordelijkheid van de
koper.

Alle uitgedrukte en impliciete garanties voor de productlijn van de Remote Engineer,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid en
geschiktheid voor een bepaald doel, zijn beperkt tot de bovengenoemde periode.
In geen geval kan Remote Engineer aansprakelijk worden gesteld op enigerlei wijze
door de gebruiker voor schade, inclusief winstderving, gemiste besparingen of
andere incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van, of
onvermogen tot gebruik, de Remote Engineer producten.

Remote Engineer behoudt zich het recht voor haar producten, software of
documentatie te herzien of bij te werken zonder de verplichting om enige persoon of
entiteit hiervan in kennis te stellen.
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Belangrijke mededeling
Zorg dat u uw aankoopbewijs bewaart om garantie en ondersteuning te krijgen.
Alle defecte producten dienen te worden geretourneerd met een kopie van het
aankoopbewijs. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Remote Engineer hoger
zijn dan de prijs die voor het product door directe, indirecte, bijzondere, incidentele
of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het product, de bijbehorende
software of de documentatie. Remote Engineer zal voor geen enkel product
restitutie bieden.

Contactgegevens
Remote Engineer B.V. 
It Vegelinskampke 11,
8491 PD Akkrum (NL)
www.remoteengineer.eu, 
Tel: +31 566 796 515, 
sales@remoteengineer.eu

Copyright © 2020 Remote Engineer B.V. Alle rechten voorbehouden.
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