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Voor u begint

De ServiceGate Lite is ontwikkeld als onderdeel van de Remote Engineer Support 
oplossing. De bijbehorende Client software maakt een VPN verbinding met de 
ServiceGate Lite die u heeft geselecteerd. Uw PC is op dat moment “direct” 
verbonden met de apparaten die zijn aangesloten op de ServiceGate Lite.

Benodigdheden:

1.  De ServiceGate Lite
  De ServiceGate Lite wordt standaard geleverd met connectoren voor   
  power, een netwerkkabel en WiFi antenne.

2.  Een internetbrowser
	 	 De	ServiceGate	Lite	wordt	geconfigureerd	met	een	internetbrowser.	Dit		
  mag iedere willekeurige internetbrowser zijn. Remote Engineer adviseert  
  om Google  Chrome te gebruiken.

3.  Een computer
  Om verbinding te maken met de ServiceGate Lite.
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Inloggen

Voor	het	configureren	van	de	ServiceGate	Lite	gaat	u	als	volgt	te	werk:

1.  Sluit op de ServiceGate Lite een spanningsbron van 8-65 VDC aan. 
2.  Sluit de ServiceGate Lite via één van de LAN poorten aan op uw PC met de   
 meegeleverde netwerkkabel.
3.  Start uw internetbrowser en vul het standaard IP-adres (10.195.0.1 of het met  
 u afgesproken IP-adres) van de ServiceGate Lite in, zoals is weergegeven in  
 onderstaande afbeelding.

4.  Het volgende inlogscherm verschijnt na het geven van een ENTER.
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Inloggen

5. U kunt nu inloggen met de standaard gebruikersnaam en wachtwoord (Admin  
 / REAdmin) of met de door u afgesproken gebruikersnaam en wachtwoord   
 combinatie.
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Status

Als het inloggen is gelukt, verschijnt het status overzicht scherm van de ServiceGate 
Lite. U bent nu in het Status menu en hebt de keuze om naar een ander menu of sub-
menu te gaan. Kiest u een ander menu dan klapt het open met een lijst van 
submenu’s.

In	het	scherm	ziet	u	informatie	over	o.a.	het	versienummer	van	de	firmware,	hoeveel	
werkgeheugen beschikbaar is en welke netwerken en diensten beschikbaar zijn.

Overview
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Status

In	dit	scherm	ziet	u	een	overzicht	van	de	firewall	regels	die	actief	zijn	plus	
bijbehorende tellers. Deze tellers zijn te resetten. Dit kan eventueel ook door de 
firewall	opnieuw	te	starten.

Firewall
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Status

In dit scherm ziet u welke route regels actief zijn en welke combinatie IP-adressen / 
MAC-adressen de ServiceGate Nano heeft gevonden.

Routes
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Status

De ServiceGate Lite houdt realtime bij wat de actuele belasting is, hoeveel dataver-
keer er plaats vindt en welke systemen dit doen.

Realtime	grafieken
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Status
Realtime	grafieken
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Systeem

In dit scherm stelt u enkele basis eigenschappen in van de ServiceGate Lite, zoals de 
hostname en de tijdzone.
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Systeem

In dit scherm is het mogelijk om van alle instellingen van de ServiceGate Lite een 
backup te maken of om ze juist weer terug te zetten. Ook kunt u hier de opdracht 
geven	om	alle	instellingen	te	wissen.	Met	de	Flash	new	firmware	image	functie	kunt	
u de ServiceGate Lite van nieuwe software voorzien als er een nieuwe versie van de 
firmware	beschikbaar	is.

In	het	tabblad	Configuration	kunt	u	aangeven	welke	instellingen	en	bestanden	mee	
worden genomen bij het maken van de backup.

Backup & Flash
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Systeem
Backup & Flash
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Systeem
Backup & Flash
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Systeem

In dit scherm geeft u het commando om de ServiceGate Lite opnieuw op te starten.

Reboot



16

Services 

In dit scherm kunt u aangeven hoelang de internet verbinding verbroken mag zijn 
voordat de ServiceGate Lite opnieuw opstart. Standaard is deze optie uitgeschakeld.

Watchcat
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Netwerk

In dit scherm krijgt u het overzicht van de verschillende router functies van de Ser-
viceGate Lite. U ziet direct welke interfaces er zijn, hoeveel data er is verbruikt en 
hoelang de interface actief is.

De ServiceGate Lite is standaard voorzien van de meest voorkomende instellingen, 
zodat u er geen omkijken naar heeft tijdens de installatie. Wilt u de instellingen van 
een interface bekijken of wijzigen, dan kan dat door middel van de juiste functie te 
selecteren. Ook kunt u hier een interface stoppen of juist starten. Als u wilt kan een 
interface verwijderd worden. 
Note: Het stoppen van de LAN interface wordt niet  geadviseerd.

Interfaces
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Netwerk 

In dit scherm stelt u in hoe de WAN poort van de ServiceGate Lite moet werken door 
het gewenste protocol te selecteren. De mogelijke opties en instellingen die getoond 
worden zijn afhankelijk van het geselecteerde protocol.

Interface WAN wijzigen
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Netwerk

In dit scherm stelt u in hoe de LAN poorten van de ServiceGate Lite moeten werken 
en of de ServiceGate Lite als DHCP Server moet dienen voor aangesloten apparaten.

Interface LAN wijzigen
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Netwerk 

In dit scherm stelt u de WiFi van de ServiceGate Lite in. Met de Disable functie zet u 
de WiFi uit.

Interface wireless
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Netwerk

In dit scherm stelt u onder meer de encryption en de key van de WiFi in.
Standaard is de key 0527712049.

Wanneer u het SSID van de WiFi wilt aanpassen, selecteert u de tab General Setup 
van	de	Interface	configuratie.

Wireless wijzigen
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Netwerk 

Met dit scherm stelt u zones voor uw netwerk in om het dataverkeer te reguleren.

Firewall, Zone settings
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Netwerk

Port forwarding stelt u in door het tabblad Port Forwards te selecteren.

U geeft aan hoe de forward moet heten, welk protocol het betreft, welke zone u 
bedoelt plus het poort nummer waarvoor deze forward geldt, om ten slotte aan te 
geven naar welk IP-adres en op welke poort het pakket gestuurd moet worden.

Als dit alles is opgegeven, drukt u op de Add-knop om de forward te bevestigen en 
vervolgens op Save & Apply om de forward direct te activeren en op te slaan.

Firewall, Port forwards
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Netwerk 

Met	dit	scherm	kunt	u	NAT	regels	opgeven	die	ook	gelijk	de	firewall	aanpassen	en	
definieert	u	verschillende	soorten	beleid	tussen	de	verschillende	zones.	Voorbeelden	
zijn het openen van een poort of het weigeren van dataverkeer afkomstig van een 
bepaalde host.

Firewall,	Traffic	rules
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Netwerk

Met dit scherm kunt u eenvoudig testen of de ServiceGate Lite verbinding heeft met 
het internet.

Diagnose
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Admin 

In dit scherm wijzigt u het wachtwoord van de Admin gebruiker.

Wachtwoord
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LEDS

Hieronder volgt een overzicht van de functies van de LED lampjes.

1. POWER
On = spanning
Off = geen spanning

2. WLAN Enabled (blauw)
On = ingeschakeld
Off = uitgeschakeld

3. WLAN
On = ingeschakeld
Off = uitgeschakeld
Knippert = gegevens

4. RE-UP
On = online
Off	=	offline
Knippert = Factory defaults / Reset

3.
4.

2.

1.
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Router reset & WIFI 

Om	de	router	te	resetten	en	de	standaard	configuratie	in	te	laden	moet	de	router	
eerst opgestart zijn.

Als de RESET button korter dan 30 seconden ingedrukt wordt, zal de router opnieuw 
opstarten. Wordt de RESET button langer dan 30 seconden ingedrukt, dan worden de 
factory defaults van de klant via het internet geladen. Het laden van deze default set-
tings duurt ongeveer vijf minuten. De router zal na het ontvangen van de instellingen 
opnieuw opstarten en online komen. 

Tijdens de RESET procedure zal het RE-UP LED lampje (groen) langzaam knipperen. 
Als de router verbinding maakt met de Remote Engineer server, zal het RE-UP lampje 
snel	knipperen,	totdat	de	standaard	configuratie	is	ingeladen.

Als de router volledig is gereset, zijn de standaard instellingen ingeladen en is de 
router klaar voor gebruik. Als de resetknop langer dan 10 seconden, maar korter dan 
30 seconden wordt ingedrukt, geeft dit met vier piepjes aan dat de 
standaardinstellingen van de gebruiker worden geladen.

Opmerking: Als de procedure niet volledig of correct is uitgevoerd zal de router niet 
rereset zijn. Als dit gebeurt dient de gehele procedure opnieuw te worden 
uitgevoerd. Zorg ervoor dat de router altijd verbonden is met het internet.

WIFI
Om de WIFI aan en uit te zetten kan er op de WLAN enabled knop worden gedrukt. 
Wanneer WIFI is ingeschakeld brand de blauwe LED naast WLAN enabled. Door 2 
seconden op de deze knop te drukken gaat de WIFI aan of uit.
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Router reset & WIFI

WLAN
RE-UP LED
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Router reset & WIFI

RESET knop 
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Technische ondersteuning

Gefeliciteerd!	Uw	ServiceGate	Lite	is	geïnstalleerd	en	de	basis	configuratie	is	gecon-
figureerd.	Voor	geavanceerde	instellingen	en	meer	gedetailleerde	informatie,	raad-
pleeg de gebruikershandleiding.

Remote Engineer Technische Ondersteuning

Remote	Engineer	biedt	technische	ondersteuning	tussen	08:00-18:00	(CET)	van	
maandag tot vrijdag. Klanten in Europa kunnen via de onderstaande informatie 
technische	ondersteuning	krijgen:

Website:		 	 	 www.remoteengineer.eu
E-mail:		 	 	 helpdesk@remoteengineer.eu
Telefoonnummer:		 +31	566	796	515

Doordat draadloze producten en besturingssystemen voortdurend in ontwikkeling 
zijn, is het noodzakelijk voor Remote Engineer om af en toe bijgewerkte software uit 
te	brengen	om	te	kunnen	blijven	profiteren	van	nieuwe	technologieën	en	te	voldoen	
aan	de	industriestandaarden.	Voor	de	meest	recente	software,	firmware,	drivers	en	
technische ondersteuning beschikbaar, kunt u terecht op de website van Remote 
Engineer:	www.remoteengineer.eu.
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Overeenstemmingsverklaring 

Dit	apparaat	voldoet	aan	de	essentiële	eisen	van	de	R	&	TTE-richtlijn	1999/5	/	EG.
De	volgende	testmethoden	zijn	toegepast	met	deze	richtlijn:

•  EN 60950-1: 2001
 Veiligheid van Informatietechnologie Apparatuur
•  EN 300328 V1.6.1: 2004
 Technische vereisten voor spread-spectrum radioapparatuur
•  EN 301489-1 V1.4.1: 2002, EN301 489-17 V1.2.1: 2002
 EMC-eisen voor breedspektrum radioapparatuur
•  EN 50371: 2002

Gebruik
Dit apparaat is een 2,4 GHz draadloze LAN-zendontvanger, bestemd voor 
binnenhuis- en kantoorgebruik. 

Beperkt gebruik
Dit toestel is een draadloze transceiver van 2,4 GHz, bestemd voor binnenhuis- en 
kantoorgebruik	in	alle	EU-	en	EVA-lidstaten,	behalve	in	Frankrijk,	België	en	Italië	waar	
beperkend gebruik van toepassing is.

In	Italië	moet	de	eindgebruiker	bij	de	nationale	spectrumautoriteiten	een	vergunning	
aanvragen om een toestemming te verkrijgen om het apparaat te gebruiken voor het 
opzetten van buitenradioverbindingen.
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Overeenstemmingsverklaring

In	België	is	er	een	beperking	in	buitengebruik.	Het	frequentiebereik	waarin	
buitenactiviteit	in	België	toegestaan	is,	is	2460	-	2483,5	MHz.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt voor het opzetten van 
buitenradioverbindingen in Frankrijk. Voor meer informatie kunt u kijken 
op	http://www.anfr.fr/	and/or	http://www.art-telecom.fr
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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 geretourn-
eerde 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.



35

Garantie

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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