
FAQ 20: Installatie USB-driver Windows Vista 
 

Gevraagd: 
 
Connectie maken tussen centrale en Windows Vista 
 
Benodigdheden: 
 

1 MICROS + CENTRAL UNIT 

1 COMPUTER 

1 USB KABEL 

 
Type Kabel: 
Officiële benaming van de USB kabel bij Teletask: 

USB 2.0 A tot B kabel, 3.0m 

USB-A Male – USB-B Male 

 
Werkwijze: 
1. Installeer de correcte PROSOFT Suite versie op uw PC. 

2. Verbind de pc met de centrale eenheid via een standaard (A naar B type) USB kabel. 

3. Windows zal automatisch het ‘Nieuwe Hardware Wizard’ starten. 

 
 

 



4. Indien de installatie mislukt is: Ga naar het configuratiescherm -> Apparaatbeheer 

(Device manager) 

 
 

 

 

5. Zoek naar de RNDIS/Ethernet Gadget (met een geel driehoekje ernaast).

 
 

6. Klik met de rechtermuistoets op dit item en kies ‘stuurprogramma bijwerken’. 



7. Selecteer in het volgende scherm ‘Zoek op mijn Computer naar stuurprogramma’.

 
 

8. Selecteer in het volgende scherm ‘Laat mij kiezen uit een lijst met stuurprogramma’s’. 

 
 



9. Selecteer in het volgende scherm ‘have disk’. 

 
10. Geef de locatie waar de PROSOFT Suite geïnstalleerd staat. 

 
11. Windows geeft een waarschuwing maar klik op ‘Toch Doorgaan’. 

 
12. De correcte driver voor de DOIP centrale wordt geïnstalleerd. 



13. Klik op voltooien om de wizard te verlaten. 

14. Je computer is nu klaar voor USB communicatie met de DOIP centrale. 

 

Connectie controleren 

Je kan nagaan of de USB kabel correct verbonden is met de TELETASK centrale 

1. Ga naar Start -> Configuratiescherm -> Netwerk en Delen -> Beheer Netwerk 

verbindingen (in de linker zijbalk, ‘Change Adapter settings’). Voor XP is dit Configuratie 

scherm, Netwerk connecties. 

2. Er moet een connectie staan met ‘Device Name’: Teletask Central Unit (RNDIS)… 

 

 

  



Problemen 

Indien er zich problemen voordoen met de connectie met de USB kabel, gelieve volgende 

zaken na te gaan: 

 Centrale eens te herstarten: restart drukknop bevindt zich op de print, of de 

voedingsspanning gedurende min 10s te onderbreken. 

 Controleer of de USB poort correct werkt met een ander apparaat (bv. Muis, 

toetsenbord,…) 

 Ga naar ‘Configuratie scherm’,’Apparaatbeheer’ (Windows XP ‘Systeem -> 

Apparaatbeheer) klik op ‘Doorgaan’ als Windows toestemming vraagt om door te 

gaan. Onder het item ‘Network Adapter’ of ‘Andere apparaten’ zou er een item 

RNDIS/Ethernet Gadget of TELETASK Central unit (RNDIS) moeten zijn. Klik rechts 

op dit item en kies ‘verwijder’ (uninstall). Verbreek de connectie tussen de pc en de 

DOIP centrale en maak de connectie opnieuw. Start nu de installatie procedure van 

in het begin. Indien geen van de twee items in de lijst staan, is de driver nog niet 

geïnstalleerd. Verbreek en maak de connectie opnieuw en start de procedure van in 

het begin. 

 Controleer of je via USB met een andere DOIP centrale (indien beschikbaar) kan 

communiceren. Als dit werkt is er mogelijk een probleem met de centrale, contacteer 

je TELETASK verdeler. 

 Controleer of alle Windows updates zijn uitgevoerd (Service Pack 2 is nodig voor XP). 

 Controleer of het mogelijk is om met de DOIP centrale te communiceren via een 

andere USB poort / Computer. Indien dit werkt is er mogelijk iets fout met de USB 

poort. 

 

 


