
iPact Handleiding Allied Data Copperjet 816-2P / 1616-2P Router 

1 van 15 

Februari 2006 

 

 

 

 

iPact Installatiehandleiding 

CopperJet 816-2P / 1616-2P 
Router 

 

 

 

 
Stap 1: Het instellen van uw computer 

 
Instellen netwerkkaart om de modem te kunnen bereiken: 

Windows 98/ME: Ga naar Start –Instellingen – Configuratiescherm – 
Netwerk – kies dan voor de eigenschappen van TCP/IP 

 
Windows 2000/XP: Ga naar Start – Configuratiescherm – Netwerk 

verbindingen en internetopties – Netwerk verbindingen – Klik met de 
rechtermuisknop op de LAN Verbinding en kies dan voor eigenschappen – 

kies dan TCP/IP en klik op eigenschappen. 
 

U krijgt dan dit scherm: 

 
 

Vul hier dan de gegevens in zoals u die hier ziet.  

Klik dan op OK en dan weer op OK. 
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Stap 2: Instellen van uw modem 

 
U kunt nu een Internet browser openen en in de adresbalk intypen 

172.19.3.1 en dan op enter drukken. 
 

U krijgt dan het welkomstscherm voor u. 
 

Klik in het linkerdeel van het scherm op ‘Quick Start’ 
 

 
Indien u gevraagd wordt een gebruikersnaam en wachtwoord in te geven 

vult u bij beide ‘admin’ in . 
 

 

U gaat nu naar Configuration wat links in het rijtje staat. 
Daar kiest u voor WAN connections. Hier staat een ‘rfc-1483’verbinding.  

 
Hier klikt u op ‘Delete’ en daarna klikt u op ‘Delete this connection’ 

U krijgt nu het volgende scherm te zien: 
 

 
 
 

Nu klikt u op ‘Create a new service’ 
U krijgt dan het volgende beeld te zien: 
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U kiest hier voor PPPoA en klikt op ‘Configure’ 
U krijgt dan dit scherm: 

 
 
Hier vult u uw username (uitsluitend in kleine letters !!!) met daar achter 

@ipact.nl in en er onder vult u 2x uw wachtwoord (wederom kleine letters 
!!!) in. Zodra u dit gedaan heeft klikt u op ‘OK’ 
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U krijgt dan dit te zien: 

 

 
 

Nu kiest u voor ‘Save Config’ en klikt daar op ‘Save’ 
 

Zodra de configuratie gesaved is klikt u op DHCP Server. 
 

 

U klikt nu op ‘Enable’, dit verandert dan in ‘Disable’ 
Nu klikt u op ‘Create new Subnet’ 

U krijgt dan het volgende scherm te zien: 
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Bij ‘Get subnet from IP interface’ kiest u voor ethernet-0. 
 

Klik de volgende hokjes aan; ‘Use a default range’, ‘Use local host address 

as DNS server’ en ‘Use local host as default gateway’ 
 

Als u dit gedaan heeft klikt u op OK. 
 

Nu klikt u op ‘Save Config’ en het linker deel van het scherm en klikt u 
weer op ‘Save’ 

 
Zodra hier ‘Saved’ staat gaat u weer naar uw netwerkverbinding zoals aan 

het begin. (Zie Stap 1 helemaal aan het begin van deze handleiding). Nu 
klikt u alleen op het eerste bolletje dus kiest u voor ‘Automatisch een IP-

adres toewijzen’ / ‘Obtain IP Address Automatically’ 
 

U dient uw pc opnieuw op te starten. Uw modem is nu compleet 
geconfigureerd. 

 

 
Mocht u problemen ondervinden bij de installatie van uw modem, dan 

kunt u contact opnemen met onze helpdesk, telefoon 0900-4636721 
(maandag tot en met zaterdag van 8.30 tot 22.00 – lokaal tarief)  
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Mogelijkheden na de installatie 

 

Zodra u uw modem heeft geïnstalleerd volgens de stappen beschreven in 
het eerste deel van uw handleiding, beschikt uw computer over internet 

via uw ADSL aansluiting. 
 

De Copperjet 1616-2P is flexibel, dat wil zeggen dat er een groot aantal 
opties is wat aangepast kan worden naar uw situatie of uw specifieke 

wensen. 
 

 
Onderwerp Bladzijde 

Het wachtwoord wijzigen 7 
IP Adres modem wijzigen 8 

Port Forwarding 9 
Firewall instellen 10 

Vaste IP adressen toekennen op uw netwerk 12 

DHCP server anders configureren 13 
Configuratie opslaan 13 

Configuratie inlezen 13 
Firmware updaten 14 

Achterhalen van uw MAC adres 15 
Achterhalen van uw IP adres (netwerk) 15 

Achterhalen van uw IP adres (internet) 15 
 

 
 

In de volgende pagina’s uitleg wordt aangenomen dat u reeds bent 
ingelogd op uw modem via http://172.19.3.1 

 
 

 

Sla steeds uw wijzigingen op via ‘Configuration’, ‘Save config’, ‘Save’ 
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Het wachtwoord wijzigen 

 

Standaard logt u in op het modem met de gebruikersnaam ‘admin’ en het 
wachtwoord ‘admin’. Dit wachtwoord kunt u wijzigen in een vrij te kiezen 

wachtwoord. 
 

Kies voor ‘Authentication’ 
 

 
 
Klik op ‘Edit user’ 

 

 
 
Hier vult u het nieuwe wachtwoord in. 

 
 

 
 

Nb. Het wachtwoord zal na een reset weer teruggaan naar het 
standaardwachtwoord  ‘admin’ 



iPact Handleiding Allied Data Copperjet 816-2P / 1616-2P Router 

8 van 15 

Februari 2006 

IP Adres modem wijzigen 

 

Het kan handig zijn het LAN IP adres van het modem te wijzigen. Vooral 
als u reeds een bestaand netwerk heeft is het vaak handiger de 

‘nieuwkomer’ op uw netwerk (het modem) te voorzien van een IP adres 
wat in hetzelfde netwerk bereik valt. 

 
Als u dit niet instelt dienen alle andere apparaten anders geconfigureerd 

te worden. 
 

Kies voor ‘LAN connections’ 
 

 
 

Klik op ‘Edit’ 
 

 
 

Hier kunt u het IP adres en het bijbehorende Subnet Mask aanpassen. 
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Port Forwarding 

 

Sommige applicaties vereisen dat bepaalde TCP/IP poorten opengezet 
worden naar uw computer. Ook als u een eigen server heeft is het 

noodzakelijk bepaalde poorten open te zetten. 
 

 
Kies ‘Security’ 

 

 
 

 
Klik op ‘Advanced NAT Configuration’, vervolgens ‘Add Reserved Mapping’ 

 
 

 
 

Global blijft 0.0.0.0  Internal is het IP adres van de computer waarnaar u 
het verkeer toe wilt sturen. 

 

Vul bij ‘Transport type’ het protocol in van de port mapping. 
 

External Port range en Internal Port Range zal in de meeste gevallen (bij 
het doorsturen van 1 poort) hetzelfde adres zijn. 
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Firewall instellen 

 
 

Standaard beschermt het modem uw computers door middel van ‘Network 
Address Translation’. Het kan echter raadzaam zijn om de firewall in het 

modem in te schakelen. 
 

 
Klik op ‘Security’ onder ‘Configuration’, zet de firewall op ‘Enabled’ en klik 

op ‘Change State’ 
 

 

 
 
 

Standaard schakelt de firewall in op ‘medium’.  

 
 

 
 

Dit kunt u aanpassen naar uw eigen voorkeur. 
 

Hoe hoger het Security Level hoe minder applicaties/toepassingen er 
mogelijk zijn. Het is vaak een kwestie van uitproberen voordat de meest 

ideale situatie bereikt wordt.
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Slecht werkende sites met firewall ingeschakeld 
 

Het kan zijn dat sommige sites of programma’s niet meer correct 
functioneren na het inschakelen van de firewall. Dit komt meestal omdat 

die sites werken met een bepaald soort beveiliging (https). Om deze sites 
toch goed werkend te krijgen met de firewall aan, voert u de 

onderstaande stappen uit. 
 

Klik op ‘Security’ onder ‘Configuration’, en kies onderaan de pagina voor 
‘Security Policy Configuration’  

 
 

 
 

Klik op ‘Port Filters’ in de bovenste regel, kies voor ‘Add RCP or UDP filter’ 
 

 
 
Vul het scherm op uw modem in aan de hand van dit voorbeeld.
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Vaste IP adressen toekennen op uw netwerk 

 

Standaard deelt het modem IP adressen uit in de range 172.19.3.x 
Deze adressen zijn dynamisch en technisch gezien kan het IP adres van 

een aangesloten computer wijzigen. 
 

Als een vast adres binnen uw netwerk belangrijk is (bijvoorbeeld met 
specifieke portmappings voor bijvoorbeeld een server), kunt u dit 

instellen. 
 

Achterhaal eerst het MAC adres van de computer waaraan u een vast IP 
adres toe wilt kennen. Zie hiervoor bladzijde 17. 

 
Kies voor DHCP 

 
 
Kies voor ‘Create new Fixed Host’ 

 

 
 
Vul hier het IP adres in wat de computer dient te krijgen. 

 
Bij MAC adres vult u het MAC adres in van de computer waaraan u een 

vast IP adres wilt koppelen. Zie bladzijde 17 voor het achterhalen van het 
MAC adres. 

 
Maximum lease time kan op 86400 blijven staan (24 uur). 



iPact Handleiding Allied Data Copperjet 816-2P / 1616-2P Router 

13 van 15 

Februari 2006 

DHCP server anders configureren 

 

U kunt de standaard instellingen van de ingebouwde DHCP server 
aanpassen. 

 
Zie hiervoor bladzijde 8. 

 
 

Configuratie opslaan 
 

Als u wijzigingen heeft aangebracht in de configuratie van uw modem, is 
het raadzaam deze op te slaan op uw computer. Mocht uw modem een 

keer gereset moeten worden, dan kunt u alle instellingen herstellen door 
simpelweg dit configuratie bestand erin te laden. 

 
Klik op ‘System’, vervolgens ‘Backup’ 

 

 
 

Geef een locatie aan waar u het configuratiebestand wilt opslaan. 
 

 
Configuratie inlezen 

Een opgeslagen configuratie kan terug in het modem gezet worden door 
te kiezen voor ‘Update’ onder het kopje ‘System’. 

 

 
 

Wijs vervolgens via ‘Bladeren’ het configuratiebestand aan en klik op 

‘Update’
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Firmware updaten 

 

De fabrikant van het modem kan nieuwe ‘firmware’ beschikbaar stellen op 
haar website, http://www.allieddata.com  

 
Dit kan gedaan worden als er een bekend probleem opgelost dient te 

worden of als het modem van nieuwe mogelijkheden kan worden 
voorzien. 

 
Ook is het mogelijk de Copperjet 1616 met een firmware upgrade geschikt 

te maken voor een ISDN2 telefoonlijn. 
 

Indien u een nieuwe firmware wilt installeren, dan download u deze naar 
uw computer, u pakt deze uit (gebruik hiervoor bijvoorbeeld WinZip) en 

vervolgens kunt u deze installeren in uw modem. Let erop dat de firmware 
die u download geschikt is voor uw modem; de verkeerde firmware kan 

uw modem onbruikbaar maken !!! 

 
 

Kies voor ‘System’, ‘Update’ en wijs het bestand aan met ‘Bladeren’ 
 

 
 
Klik vervolgens op ‘Update’ 

 
 

 
Let op! Zolang het modem bezig is met de firmware update mag er 

absoluut niets mee gebeuren. Indien u de stroom uitzet bijvoorbeeld 
tijdens het updaten, zal uw modem onbruikbaar zijn !!!
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Achterhalen van uw MAC adres 

 

Voor sommige instellingen zoals het toekennen van een vast IP adres 
vanuit de DHCP server is het noodzakelijk dat u het MAC adres van uw 

computer achterhaalt. 
 

Dit kunt u als volgt doen: 
- Ga naar de MSDOS prompt 

o Windows 2000 en XP; Start – Uitvoeren – cmd 
o Windows ‘98/ME; Start – Uitvoeren – command 

- Type in ‘ipconfig /all’ 
 

Het ‘Fysiek adres’ is het MAC adres. 
In dit geval 00-0C-29-1C-41-73 

 

 
 

 
Achterhalen van uw IP adres (netwerk) 

 
Dit kunt u als volgt doen: 

- Ga naar de MSDOS prompt 
o Windows 2000 en XP; Start – Uitvoeren – cmd 

o Windows ‘98/ME; Start – Uitvoeren – command 

- Type in ‘ipconfig’ 
 

Hier ziet u een overzicht van de IP adressen welke uw computer heeft. 
 

 
Achterhalen van uw IP adres (internet) 

 
Dit kunt u doen via een website als http://www.myipaddress.com 

 
Indien u een eigen server heeft is een vast internet IP adres vaak haast 

onmisbaar. Dit kunt u via onze website aanvragen. 
 

 
 


