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1.  Eigenschappen

	 •	 4-poort	USB-server	(NDAS)
	 •	 Maakt	het	aansluiten	van	talrijke	USB-apparaten	op	een	LAN	 
  mogelijk
	 •	 Geschikt	voor	talrijke	USB-apparaten	(zoals	USB-sticks,	 
  USB-printers, externe harde schijven enz.)
	 •	 Externe	interfaces:	4x	USB2.0,	1x	Gigabit	LAN	(RJ-45)
	 •	 Compact	design
	 •	 Voedings-LED	en	reset-knop
	 •	 Ondersteunde	besturingssystemen:	Win	XP/Vista/7	 
  (32-bits en 64-bits)

2.  Onderdelen en accessoires

	 •		 USB	LANPort	400	(A)
	 •		 Voedingsadapter	(B)
	 •		 Patchkabel	(C)
	 •		 Cd	met	hulpprogramma‘s,	inclusief	software	en	uitgebreide	 
	 	 handleiding	(PDF	/	D)

3.  Het apparaat in een oogopslag

 
A  –  Netwerkaansluiting  
	 	 (RJ-45	/	1	GBit/s)
B  –  Voedingsaansluiting  
	 	 (5	V	/DC)
C  –  Reset-knop
D		 –		 Voedings-LED
E  –  USB-aansluitingen
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4.  Aan de slag

4.1  Hardware installeren

1.  Sluit de bijgeleverde patchkabel aan op de netwerkaansluiting  
	 van	de	USB	LANPort	en	een	beschikbare	netwerkaansluiting	van	 
	 uw	switch/hub/router/pc	of	soortgelijk	apparaat.
2.		 Sluit	de	bijgeleverde	voedingsadapter	aan	op	de	USB	LANPort	en	 
 een stopcontact. Het apparaat wordt automatisch opgestart.

4.2  Software installeren (bijvoorbeeld Windows)

1.		 Plaats	de	bijgeleverde	cd	met	hulpprogramma‘s	in	het	 
	 cd/dvd-station.
2.  Gebruik Windows Verkenner om de map van de geplaatste cd met
	 hulpprogramma‘s	te	openen.
3.  Dubbelklik (linkermuisknop) op “Setup.exe”. De installatie wordt
 gestart.
 Volg de instructies van de installatiewizard.
4.  Om de installatie te voltooien wordt u gevraagd uw pc opnieuw 
 op te starten. Bevestig dit bericht.
5.		 Nadat	u	uw	systeem	opnieuw	hebt	opgestart,	verschijnt	het	 
	 volgende	pictogram	op	uw	bureaublad:

 Dubbelklik (linkermuisknop) op dit pictogram om de software te
 starten.

	 Opmerking:
 U moet deze serversoftware installeren op elke pc waarvoor u  
	 toegang	wilt	verlenen	tot	de	USB	LANPort.

5.  De gebruikersinterface

 A  –  Menubalk met de opties “File” (Bestand), “Options”  
   (Opties), “View” (Beeld) en “Help“
 B  –  USB-server met bijbehorend IP-adres
 C  –  USB-apparaten verbonden met de USB-server
	 D		 –		 Knop	“Search”	(Zoeken):	klik	met	de	linkermuisknop	op	 
   deze knop om een zoekactie te starten voor het detecteren  
   van apparaten met de USB-server zijn verbonden.
 E  –  Knop “Open website” (Website openen) (alleen zichtbaar  
	 	 	 als	de	USB-server	is	geselecteerd):	klik	met	de	linkermuis- 
   knop op deze knop om de webinterface van de USB- 
   server te openen
 F  –  Knop “Connect device” (Apparaat aansluiten) (alleen  
	 	 	 zichtbaar	als	een	aangesloten	USB-apparaat	is	geselecteerd):	 
   wanneer u met de linkermuisknop op deze knop klik,  
   wordt het betreffende USB-apparaat verbonden en  
   vergrendeld voor andere gebruikers.
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 Opmerking:
 De software zal de aangesloten USB-server en gekoppelde apparaten
 automatisch detecteren. Daarnaast ondersteunt de USB-server de  
 automatische en handmatige IP-adrestoewijzing; de automatische  
 adrestoewijzing via DHCP is standaard geselecteerd.
 Als uw firewall dit tijdens het installatieproces vraagt, kunt u de  
 USB server toegang verlenen tot de respectieve netwerkbronnen.

5.1  USB-server en apparaatstatus

 De pictogrammen in de gebruikersinterface geven de status van  
 de server en het apparaat aan.

5.1.1  Apparaat vrij

 Het apparaat is niet vergrendeld en er kan een verbinding mee  
 worden gemaakt.

5.1.2  Apparaat lokaal verbonden

 Het apparaat is met de lokale computer verbonden.

5.1.3  Apparaat vergrendeld door andere gebruiker

 Het apparaat is door een andere gebruiker vergrendeld en  
 daarom voor alle andere gebruikers geblokkeerd.

5.1.4  Ander segment

 Het IP-adres van de server bevindt zich niet in hetzelfde  
 subnetwerk als dat van de computer, daarom is toegang tot de  
 server en de daarop aangesloten apparaten NIET mogelijk.    
 Verander in dit geval de netwerkinstellingen van de server of van  
 uw computer.

5.1.5  Apparaat niet ondersteund

 Sommige USB-apparaten worden niet ondersteund door de server.
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5.2  Menubalk van de gebruikersinterface

5.2.1  Menu File (Bestand)

 A  –  Klik op “Quit” (Afsluiten) om het programma af te sluiten.

5.2.2  Menu Options (Opties)

 A  –  Selecteer de gewenste taal voor de interface.
 B  –  Bepaalt (keuzevakje al dan niet ingeschakeld) of het  
   geselecteerde apparaat automatisch wordt verbonden bij  
   het starten van de serversoftware.
 C  –  Opent het configuratiemenu van de server (hieronder 5.3).
 D  –  Opent de webinterface voor de configuratie van de server  
   (hieronder 6).
 E  –  Als een apparaat wordt geselecteerd, wordt dit gekoppeld  
   en voor andere gebruikers vergrendeld (dezelfde functie  
   als de knop “Connect device” (Apparaat aansluiten))
 F  –  Ontkoppelt een gekoppeld apparaat en ontgrendelt het 
   voor andere gebruikers (dezelfde functie als de knop 
   “Disconnect device” (Apparaat ontkoppelen))
 G –  Stuurt een aanvraag voro het verbreken van de verbinding  
   (hieronder 7) naar de huidige gebruiker van een gekoppeld  
   apparaat.
 H  –  Opent het configuratievenster van het actieve apparaat  
   (hieronder 5.4).
 I  –  Bepaalt (vakje al dan niet ingeschakeld) of een inactief  
   geheugenapparaat (zoals harde schijf in slaapmodus)  
   automatisch van de server wordt losgekoppeld.
	 J		 –		 Selecteert	(keuzevakje	al	dan	niet	ingeschakeld)	of	een	 
   inactieve printer automatisch van de server wordt losgekoppeld.

A D
E

A B
C

F
G

H
J

I



usb LANPort 400

5.2.3  Menu View (Beeld)

 A  –  Bepaalt (keuzevakje al dan niet ingeschakeld) of alleen  
   aangesloten apparaten of ook de server weergegeven  
   worden.

5.2.4  Menu Help

	 A		 –		 Toont	enige	informatie	over	de	software:

A A
B
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   a  –  Definieer de naam van de USB-server
	 	 	 b		 –		 DHCP	aan	(handmatig	IP-adres	uit)	/	DHCP	uit	 
     (handmatig IP-adres aan)
   c  –  Bepaal welke USB-poorten automatisch bij het  
     starten van het programma worden gekoppeld
   d  –  “Set” (Instellen) slaat de instellingen op en  
     activeert ze. “Cancel”(Annuleren) verwijdert ze
   e  –  De opties “Backup Firmware” (Back-up Firmware),  
     “Firmware update“, “Change password” (Wachtwoord  
     wijzigen) en “Server restart” (Server herstarten)  
     (zie hieronder)

 B  –  Opent de webinterface (hieronder 6)

 B  –  Bepaalt (keuzevakje al dan niet ingeschakeld) of een  
   logboekbestand wordt bijgehouden.
	 C		 –		 Opent	de	map	waarin	het	logboekbestand	is	opgeslagen:

 

5.3  Snelmenu USB-server

	 A		 –		 Opent	het	configuratievenster	van	de	server:
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5.4  Snelmenu apparaat

 A  –  Het geselecteerde apparaat wordt gekoppeld en voor  
   andere gebruikers vergrendeld (dezelfde functie als de  
   knop “Connect device” (Apparaat aansluiten))
	 B		 –		 Opent	het	venster	met	instellingen	van	het	apparaat:	

5.3.1  Back-up firmware

 De USB-server biedt de mogelijkheid om een back-up te maken  
 van de firmware.
 Het pop-upvenster (zie hieronder) stelt al een doelpad voor het  
 back-upbestand voor. Via “Browse” (Bladeren) kunt u dit  
 standaardpad wijzigen.
 “Submit” (Verzenden) start de back-up, “Cancel” (Annuleren)  
 beëindigt de actie.

5.3.2  Firmware-update

 Als er een nieuwere versie van de firmware van de USB-server  
 beschikbaar is, kunt u de huidige firmwareversie via dit item  
 bijwerken. Met “Browse” (Bladeren) selecteert u de lokaal  
 opgeslagen updateversie.
 “Submit” (Verzenden) start, “Cancel” (Annuleren) beëindigt de  
 updateprocedure.
 Een huidige firmwareversie kan worden gevonden op  
 www.sharkoon.com.

5.3.3  Wachtwoord wijzigen

 In dit invoervenster (zie hieronder) kunt u een nieuw wachtwoord  
 toewijzen.
 Dit wachtwoord is vereist om verschillende instellingen van de  
 USB-server te configureren.

5.3.4  Server herstarten

 Selecteer dit item om de USB-server opnieuw op te starten. Het  
 kan nodig zijn opnieuw op te starten wanneer de server niet  
 reageert of als er andere problemen zijn opgetreden.
 U kunt ook opnieuw opstarten forceren door op de reset-knop op  
 het apparaat te drukken.
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   a  –  Verschillende gegevens over het apparaat worden  
     getoond.
   b  –  Selecteer een programma dat moet worden  
     uitgevoerd nadat het betreffende apparaat is  
     gekoppeld.

 C  –  Bepaalt (keuzevakje al dan niet ingeschakeld) of het  
   apparaat automatisch bij het starten van het programma  
   wordt gekoppeld.

6.  Configuratie via webinterface

 Selecteer de server in de gebruikersinterface en klik vervolgens  
	 op	de	knop	“Open	Web	Page”	(Webpagina	openen):

 Uw standaardbrowser start en de webinterface geeft de statuspagina  
	 weer:

6.1  Status

 A  –  Klik met de linkermuisknop op de koppeling om het  
   respectieve item te selecteren.
	 B		 –		 Dit	gebied	toont	verschillende	USB-servergegevens:	 
   Server Name (Servernaam), Manufacturer (Fabrikant),  
   Model, Firmware Version (Firmwareversie) en Server Up- 
   Time (Actieve tijd server) (tijd die verstreken is sinds de  
   server is gestart).
 C  –  Dit gebied toont verschillende gegevens over het aangesloten
	 	 	 apparaat:	Device	Name	(apparaatnaam),	Link	Status	 
   (Verbindingsstatus), Device Status (Apparaatstatus) en  
   Current User (Huidige gebruiker).
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6.2  Netwerk

 A  –  Klik met de linkermuisknop op de koppeling om het  
   respectieve item te selecteren.
	 B		 –		 Dit	gebied	toont	de	huidige	netwerkstatus:	IP	Setting	(IP- 
   instelling) (automatische of handmatige IP-adrestoewijzing),  
   IP Address (IP-adres) (IP-adres dat aan de server is  
   toegewezen), Subnet Mask (Subnetmasker), MAC Address  
   (MAC-adres) (het Mac-adres van de server).
 

6.3  Reset apparaat

 A  –  Klik met de linkermuisknop op de koppeling om het  
   respectieve item te selecteren.
 B  –  Voer een reset uit nadat het toegewezen wachtwoord is  
   ingevoerd in het gebied “Password” (Wachtwoord) en  
   bevestig dit door op de knop “Submit” (Verzenden) te  
   klikken.

6.4  Wachtwoord wijzigen

 A  –  Klik met de linkermuisknop op de koppeling om het  
   respectieve item te selecteren.
 B  –  Om het huidige wachtwoord te wijzigen, voert u het in het  
   gebied “Current Password” (Huidig wachtwoord) in en  
   voert u vervolgens het nieuwe toegewezen wachtwoord in  
   het gebied “New Password” (Nieuw wachtwoord) in.   
   Bevestig het nieuwe wachtwoord door het opnieuw te  
	 	 	 typen	in	het	gebied	“Confirm	New	Password”	(Nieuw	 
   wachtwoord bevestigen). Klik met de linkermuisknop
   op “Submit” (Verzenden) om deze procedure te voltooien.
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7.  Aanvraag voor verbreken verbinding

 Een apparaat dat met de USB-server is verbonden en door één  
 gebruiker is gekoppeld, is tijdelijk voor alle andere gebruikers  
 geblokkeerd.
 Het pictogram “Remote Occupied” (Extern bezet) geeft aan dat  
 het aangesloten apparaat tijdelijk niet beschikbaar is. De knop  
 “Connect Device” (Apparaat aansluiten) is uitgeschakeld.

 Vanuit het snelmenu van het apparaat kunt u vervolgens een  
 aanvraag naar de huidige gebruiker sturen om de verbinding van  
	 het	apparaat	te	verbreken:

 De huidige gebruiker beslist of hij het apparaat wil ontgrendelen  
	 (“OK”)	of	dat	niet	wil	“Cancel”	(Annuleren):

 Zodra het apparaat is ontgrendeld, ontvangt de aanvrager de  
 volgende info en kan hij of zij het apparaat koppelen door op de  
 knop “Connect device” (Apparaat aansluiten) te klikken.
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8.  Belangrijke opmerkingen

1.  U moet de serversoftware installeren op elke pc waarvoor u  
	 toegang	wilt	verlenen	tot	de	USB	LANPort.

2.		 Uw	besturingssysteem	zal	het	aangesloten	USB-apparaat	 
 behandelen alsof het direct op de pc is aangesloten. Dit betekent  
	 dat	potentiële	stuurprogramma‘s	(bijv.	printerstuurprogramma‘s)	 
	 moeten	worden	geïnstalleerd	op	het	systeem	(raadpleeg	de	 
 handleidingen van de overeenkomende apparaten voor meer  
 details).

3.  Omdat de apparaten zullen worden behandeld als direct  
 aangesloten hardware, raden wij u aan USB-geheugenapparaten  
	 (USB-sticks,	externe	harde	schijven,	enz.)	die	de	functie	“Safely	 
 remove hardware” (Hardware veilig verwijderen) gebruiken, te  
 verwijderen voor u de verbinding verbreekt via “Disconnect”  
 (Verbinding verbreken).

	 De	serversoftware	zal	ook	het	volgende	bericht	weergeven:

 

 Andere USB-apparaten zoals printers, scanners, enz. vereisen  
 deze stap niet en kunnen rechtstreeks worden losgekoppeld.

4.  De USB-naar-IP-omzetting kan een vertraging veroorzaken van de
 overdrachtsnelheid in vergelijking met de oorspronkelijke  
 werking van USB-apparaten. Dit is veroorzaakt door technische  
 middelen.

9.  Gebruiksvoorbeelden

9.1  Netwerkgebruik (één gebruiker, IP-adres  
  handmatig toegewezen)

	 Gebruiker	A	wil	de	USB	LANPort	400	in	zijn	lokale	netwerk	 
 opnemen en verbindt het docking station met zijn router via de  
 meegeleverde kabel.
	 Hij	sluit	een	SATA	HDD	en	een	USB-stick	aan	op	de	USB	LANPort	400;	 
	 de	IP-adressen	zijn	handmatig	ingesteld;	een	DHCP-server	is	niet	 
 geactiveerd.
	 Router:	192.168.10.1
	 Computer:	192.168.10.2
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 Gebruiker A heeft de meegeleverde software op zijn computer  
 geïnstalleerd en start deze door op het pictogram op het bureau 
	 blad	te	dubbelklikken	(linkermuisknop):

	 De	gebruikersinterface	van	de	serversoftware	toont	de	USB-server:

 De software heeft de USB-server gedetecteerd en daar een  
 standaard IP-adres aan toegewezen, maar dit adres is uit een  
	 ander	adresbereik	afkomstig	(foutmelding:	“in	different	network	 
 segment” (in ander netwerksegment)).
	 Het	apparaat	is	nog	niet	toegankelijk;	eerst	moet	een	IP-adres	 
 aan de server worden toegewezen uit het adresbereik van het  
 lokale netwerk.
 Klik met de rechtermuisknop op de USB-server in de gebruikers- 
	 interface	om	het	snelmenu	van	de	server	te	openen:

 “Server Configurations” (Serverconfiguraties) opent het volgende  
	 invoervenster:

 Gebruiker A schakelt “Use DHCP” (DHCP gebruiken) uit (deze  
 functie is standaard ingeschakeld), waarna de velden “IP  
 address” (IP-adres) en “Subnet” kunnen worden ingevuld.
	 Aan	de	USB-server	wordt	IP-adres	192.168.10.101	in	het	subnet	 
	 255.255.255.0	toegewezen.
 Om de instellingen op te slaan, klikt gebruiker A op de knop “Set”  
 (Instellen).
	 Daarna	is	de	USB	LANPort	400	beschikbaar	in	het	lokale	netwerk	 
 en krijgt gebruiker A toegang tot de aangesloten  
 geheugenapparaten.
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9.2  Netwerkgebruik (meerdere gebruikers,  
  IP-adres via DHCP)

	 Gebruiker	A	wil	de	USB	LANPort	400	in	zijn	lokale	netwerk	opnemen	 
 en verbindt het docking station met zijn router via de meegeleverde  
	 kabel.	Hij	sluit	een	SATA	HDD	aan	op	de	USB	LANPort	400;	 
 IP-adressen worden door een DHCP-server toegewezen.
	 Gebruiker	A	heeft	de	serversoftware	die	bij	de	USB	LANPort	400	 
 is geleverd reeds op alle computers in het lokale netwerk  
 geïnstalleerd (huiskamer, kantoor, kinderkamer).

 Vanaf de computer in zijn kantoor wil gebruiker A nu toegang  
	 krijgen	tot	de	harde	schijf	die	op	de	USB	LANPort	400	is	 
 aangesloten. Hiervoor start hij de serversoftware door te dubbel- 
 klikken (linkermuisknop) op het pictogram op het bureaublad.

 In de gebruikersinterface van de serversoftware verschijnt de  
	 USB-server	met	alle	apparaten	die	momenteel	zijn	aangesloten:

 

 A  –  Externe harde schijf
 B  –  USB-stick

 Het blauwe pictogram “device available” (apparaat beschikbaar)  
 geeft aan dat het betreffende apparaat gekoppeld kan worden.   
 Hiervoor selecteert A het apparaat (1 x links klikken) waarna hij op  
 de knop “connect device” (apparaat aansluiten) klikt.
	 Het	besturingssysteem	installeert	alle	vereiste	stuurprogramma’s	 
 waarna het apparaat in het venster van Windows Verkenner  
 verschijnt.
 Het pictogram in de gebruikersinterface verandert en geeft aan  
	 dat	de	harde	schijf	lokaal	is	aangesloten:

 A kan de harde schijf nu gebruiken alsof deze rechtstreeks met  
 zijn computer is verbonden.

A
B
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 Gebruiker B wil vanuit de woonkamer toegang krijgen tot de  
	 harde	schijf	die	met	de	USB	LANPort	400	is	verbonden.	Daarom	 
 start hij de reeds geïnstalleerde serversoftware.
 De gebruikersinterface toont de server met alle aangesloten  
 apparaten. Het pictogram “Remote connection” (Externe verbinding”  
	 geeft	aan	dat	de	harde	schijf	momenteel	niet	beschikbaar	is;	de	 
 knop “Connect Device” (Apparaat aansluiten) is uitgeschakeld.

 B kan nu een aanvraag voor het verbreken van de verbinding  
 sturen naar de huidige gebruiker A via het snelmenu van het  
	 apparaat:

 Gebruiker A ontvangt de volgende aanvraag en kan nu beslissen  
 of hij akkoord gaat om de verbinding van het apparaat te  
	 verbreken	“OK”	of	niet	“Cancel”	(Annuleren):

 Zodra A de verbinding met het apparaat heeft verbroken,  
 ontvangt B de volgende info en heeft hij toegang tot het apparaat  
 via “Connect” (Aansluiten).
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 Als B het apparaat niet meer nodig heeft, kan hij het ontkoppelen  
 door op de knop “Disconnect” (Ontkoppelen) te klikken, waardoor  
 het apparaat voor verder gebruik wordt ontgrendeld.

Waarschuwing:

SHARKOON aanvaardt geen aansprakelijkheid voor potentieel gegevensverlies, 
in het bijzonder veroorzaakt door onjuist gebruik.
Alle	vermelde	producten	en	beschrijvingen	zijn	handelsmerken	en/of	gedepo-
neerde handelsmerken van de respectieve fabrikanten en worden aanvaard als 
beschermd.
Omwille van het beleid van SHARKOON om de producten voortdurend te ver-
beteren, zijn het ontwerp en de specificaties onderhevig aan wijzigingen zonder 
voorafgaande kennisgeving. Nationale productspecificaties kunnen verschillen.
De wettelijke rechten van de bijgeleverde software zijn eigendom van de res-
pectieve	eigenaar.	Lees	de	licentievoorwaarden	van	de	fabrikant	voordat	u	de	
software gebruikt.

Alle rechten voorbehouden, vooral (ook in uittreksels) voor vertalingen, her-
drukken, reproductie door het kopiëren of door andere middelen. Overtredin-
gen zullen leiden tot aanspraak op schadeloosstelling.
Alle rechten voorbehouden, vooral in het geval van toewijzing van patenten of 
hulppatenten. Middelen van levering en technische wijzigingen voorbehouden.
Uw oud product weggooien
  
Uw product is ontworpen en geproduceerd met materialen en onderdelen van 
hoge	kwaliteit	die	kunnen	worden	gerecycled	en	hergebruikt.

Wanneer	dit	symbool	met	een	doorkruiste	vuilnisbak	op	een	product	is	
bevestigd, betekent dit dat het onder de bepalingen van de Europese richtlijn 
2002/96/EG	valt.
Vraag informatie over de lokale speciale inzamelpunten voor elektrische en 
elektronische producten.
Volg de lokale voorschriften op en gooi uw oude producten niet weg bij het 
normaal huishoudelijke afval. Het correct verwijderen van uw product helpt po-
tentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid vermijden.

© SHARKOON Technologies 2010
www.sharkoon.com


