Het aansluiten en instellen van een router
op een Kabel of ADSL Modem.
Let op!
Volg deze stappen stuk voor stuk en sla niets over
1. Schakel het Modem uit (Van de stroom af halen)
2. Schakel de PC/Laptop uit
3. Verbind nu de LAN uitgang van het Modem aan de Blauwe poort van de
Router dmv een LAN kabel.
4. Verbind nu een van de Gele poorten met de PC/Laptop dmv een LAN kabel.

5. Schakel nu het Modem in en wacht totdat deze geheel aangemeld is (dit kan
enige tijd duren).
6. Schakel nu de router in en wacht minimaal 30 seconden
7. Start nu de PC/Laptop op en wacht tot deze geheel is opgestart
8. Open nu uw browser en ga naar http://192.168.0.1
9. Voer nu de gebruikersnaam en het wachtwoord in (Standaard zijn beide:
admin)
10. Ga nu naar Setup Wizzard en klik op Auto Detect
11. Zodra deze klaar is klikt u op Next en in het volgende scherm op Apply
12. Ga nu naar het menu WLAN settings en zorg dat Enable Wireless
aangevinkt is
13. Hier kunt u de naam van uw netwerk (SSID) en het zendkanaal aanpassen
14. Ga nu naar het submenu Security Settings en kies hier voor het soort
beveiliging. Wij adviseren u altijd te kiezen voor Mixed WPA/WPA2 –
Personal.
15. Kies bij WPA Algorithms voor TKIP&AES
16. Verander nu het wachtwoord in het veld van Pass Phrase. Wij adviseren u een
sterk wachtwoord te kiezen bestaande uit letters cijfers en eventueel 1 of
meerdere leestekens.
17. Klik nu op Apply en de gegevens worden opgeslagen.
18. Nu kunt u het browserscherm afsluiten en is uw netwerk draadloos en
beveiligd ingesteld. U kunt desgewenst de kabel tussen de router en de
PC/Laptop verwijderen en draadloos verbinding te maken (Indien de
PC/Laptop is voorzien van een wireless ontvanger)

