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BELANGRIJKE OPMERKING 

U kunt uw Dual Band Wi-Fi Repeater - AC herstellen naar 
de standaardinstellingen door op de ‘RESET’ knop aan de 
zijkant van de router te drukken. U kunt deze oplossing 
gebruiken als u uw wachtwoord vergeten ben. 
 
VOOR GEBRUIK 

Dank u voor het aanschaffen van deze Dual Band Wi-Fi 
Repeater - AC. We raden u aan om deze handleiding 
voor gebruik zorgvuldig te lezen. 
 

Lees de volgende instructies zorgvuldig voor uw 
veiligheid en om beschadiging van uw product te 
voorkomen. 
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 Gebruik de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC niet in 
extreme hete, koude, stoffige of vochtige 
omgevingen.  

 Voorkom wrijving met harde objecten aangezien het 
oppervlak van het product hierdoor kan beschadigen. 

 Voorkom vallen van het product vanaf een hoge 
plaats aangezien de hardware hierdoor kan 
beschadigen. 

 De Dual Band Wi-Fi Repeater - AC is niet waterdicht, 
dus zorg dat geen water het apparaat kan 
binnendringen.  

 Reinig het oppervlak van de Dual Band Wi-Fi 
Repeater - AC niet met alcohol, benzeen of thinner. 

 Het product niet naar eigen inzicht uit elkaar halen, in 
elkaar zetten of aanpassen. 
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 De Dual Band Wi-Fi Repeater - AC weg houden van 
elektrische of sterke magnetische velden. 

 Accession kan niet aansprakelijk worden gehouden 
voor verlies van data of beschadiging van hardware 
als gevolg van onjuist functioneren, onjuiste 
bediening of andere redenen. 

 
INTRODUCTIE 

De Dual Band Wi-Fi Repeater - AC vergroot het bereik 
van uw draadloze netwerk. De Dual-Band Modus stelt u 
in staat om gelijktijdig 2.4GHz en 5GHz draadloze 
signalen te zenden en ontvangen. Hierdoor kan de Dual 
Band Wi-Fi Repeater - AC worden gebruikt in zowel 
2.4GHz en 5GHz draadloze netwerken met een totale 
snelheid tot 733Mbps. De Dual Band Wi-Fi Repeater - AC 
ondersteunt de volgende drie modes: Versterker / 
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Access Point / Router. Het apparaat heeft drie 
ingebouwde antennes voor betere draadloze prestaties, 
overdrachtssnelheden en stabiliteit. De Dual Band Wi-Fi 
Repeater - AC voorkomt kanaalconflicten met de kanaal 
selectie functie. 
 
BELANGRIJKSTE FUNCTIES 

 Ondersteunt de 802.11ac standaard, conform de IEEE 
802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE802.11n 
standaarden 

 Complete 802.11n MIMO oplossing voor 2.4GHz en 
5GHz band 

 2.4GHz & 5GHz gelijktijdige dual band technologie  

 Ondersteunt Versterker, Access Point & Router 
modes 
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 Vergroot het draadloze bereik van alle Wi-Fi 
netwerken 

 Dual Band: snelheid 2.4GHz tot 300Mbps, 5GHz tot 
433Mbps 

 Compact en draagbaar, met een sterk draadloos 
signaal 

 Reisformaat, ideaal voor thuis of onderweg  

 Ondersteuning van WP2, WPA en WEP (128/64) 
encryptie 

 
 
 
 
 
 
 

BELANGRIJKE OPMERKING 
U kunt de standaardinstellingen van uw Wi-Fi 
Repeater terugzetten door de ‘RESET’ knop in 

het kleine gaatje voor 8~10 seconden ingedrukt 
te houden. U kunt deze oplossing gebruiken 
wanneer u het wachtwoord vergeten bent. 

mailto:envivo@teknihall.nl
http://www.teknihall.nl/


Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met 
Teknihall support: 0900 400 2001 envivo@teknihall.nl /    ENV-1355 
www.teknihall.nl.  De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut 11 

AAN DE SLAG 

Een draadloos netwerk opzetten 
Voor een standaard installatie thuis kies een modus en 
volg de stappen op de volgende pagina’s. 
 
Draadloze Versterker Modus 

De Dual Band Wi-Fi Repeater - AC kopieert en versterkt 
het bestaande 
draadloze signaal om 
het bereik te 
vergroten. Wijzigt de 
netwerknaam (SSID) 
en het wachtwoord 
niet. Deze modus is vooral geschikt voor een grote 
ruimte, om hoeken zonder signaal te voorkomen. 
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Deze modus past bij grote huizen, kantoren, magazijnen 
of andere plaatsen waar het bestaande signaal zwak is.  
  
Draadloos Access Point Modus 

De Dual Band Wi-
Fi Repeater - AC is 
aangesloten op 
een bedraad 
netwerk en maakt 
dit netwerk 
draadloos zodat 
meerdere apparaten de internetverbinding kunnen 
delen. 
Deze modus is geschikt voor kantoren, huizen en 
plaatsen waar alleen een bedrade netwerkverbinding 
beschikbaar is. 
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Router Modus 

 
 
 
 
 
 
 
De Dual Band Wi-Fi Repeater - AC is aangesloten op een 
DSL of kabelmodem en werkt als een reguliere draadloze 
router. 
Deze modus is geschikt voor een omgeving waar 
internettoegang via een DSL of kabelmodem beschikbaar 
is voor één gebruiker maar meer gebruikers de 
internetverbinding moeten delen. 
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1: Power LED  
2: LAN LED 
3: WAN/LAN LED 
4: Wi-Fi/WPS LED 
5: WPS knop 
6: Modus schakelaar 
7: Reset knop 
8: LAN poort 
9: WAN/LAN poort 

 
 
 
 
 

Kijk op www.teknihall.nl  
voor de nieuwste updates   
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Standaard Parameters 
Standaard IP: 192.168.10.1 
URL:      http://ap.setup 
Login naam:   admin 
Wachtwoord: admin 
 
Draadloos SSID:  Wireless-2.4G 

 Wireless-5G 
Wachtwoord:  geen 
  
 
 
 
 

Kijk op www.teknihall.nl  
voor de nieuwste updates 
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CONFIGUREER DE DUAL BAND WI-FI REPEATER - AC  

Correct plaatsen van de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC 
in versterker modus 

De Dual Band Wi-Fi Repeater - AC dient binnen het 
bereik van de bestaande Router/ Access Point geplaatst 
te worden om het bereik van de Router/ Access Point te 
kunnen vergroten.  
 

 
   
 
 
 

GOED FOUT 
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Automatische configuratie van de Dual Band Wi-Fi 
Repeater - AC met WPS knop (alleen in draadloze 
versterker modus) 

Dit is de gemakkelijkste manier om de Dual Band Wi-Fi 
Repeater - AC in te stellen in Versterker Modus. 
Controleer eerst of uw draadloze router WPS 
ondersteunt. Voor verdere details, zie de handleiding 
van uw draadloze router. 
 

 
Snel en eenvoudig 
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1. De modus schakelaar dient op de "AP/Repeater" 
positie te staan voor Versterker Modus. 

2. Steek de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC in het 
stopcontact.  

3. Schakel vervolgens de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC 
in door de Power schakelaar op "ON" te zetten. 

4. Druk gedurende tenminste 6 seconden op de WPS 
knop van de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC.  
De Wi-Fi/WPS LED knippert nu gedurende ongeveer 
2 minuten. 

5. Binnen deze 2 minuten, druk gedurende 2-3 
seconden op de WPS knop van de Access Point 
/Router. (Voor verdere details, lees de handleiding 
van uw draadloze router.) 
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De Dual Band Wi-Fi Repeater - AC zal automatisch 
verbinden met uw draadloze router en kopieert het 
wachtwoord behorende bij de instellingen. Wanneer de 
verbinding succesvol tot stand is gekomen, zal de signaal 
LED oplichten. De Dual Band Wi-Fi Repeater - AC kan nu 
worden gebruikt. De Dual Band Wi-Fi Repeater - AC kan 
worden benaderd via “SSID van de router + (2.4G)” en 
“SSID van de router + (5G)”. Het wachtwoord is gelijk 
aan dat van uw router. 
 
Handmatige configuratie van de Dual Band Wi-Fi 
Repeater - AC 

U kunt de W-Fi Versterker configureren door met de 
meegeleverde RJ45 kabel of draadloos te verbinden met 
uw computer/laptop. 
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A.  Configureer de Versterker Modus (draadloos)  

 
 
In Versterker Modus wordt het bereik van uw draadloze 
netwerk vergroot en beschikbaar gemaakt via 2.4GHz en 
5GHz. 
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A1. De modus schakelaar moet 
zijn ingesteld op "AP/Repeater" 
voor de Versterker modus. 
 

A2. Steek de Dual Band Wi-Fi 
Repeater - AC in een stopcontact. 
 

A3. Klik op het netwerk icoon (  

of ) in de rechter onderhoek 
van uw bureaublad. U ziet de 
netwerken Wireless-2.4G en 
Wireless-5G (als uw PC dit 
ondersteunt). Klik op ‘Connect’ en wacht een paar 
seconden. 
 

Opmerking: In sommige versies van Windows zal worden 
gevraagd om het netwerk in te stellen om de eerste keer 
te verbinden. Kies voor Connect to the network without 
setting it up 
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Opmerking: Als u verbinding maakt met de Dual Band 
Wi-Fi Repeater - AC in Windows kunt u de melding 
krijgen dat uw verbinding beperkt is. Dit is omdat de 
Dual Band Wi-Fi Repeater - AC nog niet met het Internet 
is verbonden en kan worden genegeerd. 
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A4. Open de web 
browser en type 
http://192.168.10.1 
of http://ap.setup in 
de browser adresbalk. 
Dit nummer is het standaard IP adres van dit apparaat. 
 

Opmerking: Controleer of de Dual Band Wi-Fi Repeater - 
AC is ingesteld op de standaardinstellingen indien u 
http://192.168.10.1 niet kunt bereiken. Als u niet weet 
wat de oorzaak is, druk op de reset knop gedurende 
minimaal 8 seconden en begin opnieuw bij A3. 
 

A5. Het onderstaande inlogscherm zal verschijnen. Voer 
de gebruikersnaam en het wachtwoord in en druk op 
“Submit” om in te loggen. De standaard gebruikersnaam 
is “admin” en het standaard wachtwoord is “admin”. 
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A6. Na het inloggen ziet u de onderstaande pagina:   
Klik op de Repeater knop in het Wizard veld. 
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A7. Selecteer het netwerk waar u de Dual Band Wi-Fi 
Repeater - AC mee wilt verbinden uit de lijst door het 
netwerk te kiezen in het “Select” veld. 

 
 

A8. Nadat u een netwerk heeft geselecteerd dient u het 
wachtwoord van het netwerk waar u de Dual Band Wi-Fi 
Repeater - AC mee wenst te verbinden in te voeren in 
het Security Key veld. U kunt ook het SSID (netwerk-
naam) van het 2.4GHz en het 5GHz netwerk van de Dual 
Band Wi-Fi Repeater - AC aanpassen. 
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Na het invullen, klik op de “Apply” knop. 
Nadat het herstarten is voltooid is de Dual Band Wi-Fi 
Repeater - AC bereikbaar onder het SSID dat u zojuist 
heeft ingesteld, en via het wachtwoord van uw 
draadloze router. 
Opmerking: Als u problemen ervaart tijdens het 
instellen, probeer de installatie te volbrengen via een 
bedrade verbinding. 
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Opmerking: Nadat het instellen is voltooid zal de 
verbinding van uw PC met de Dual Band Wi-Fi Repeater - 
AC worden verbroken en dient u te verbinden met het 
nieuwe signaal dat u zojuist heeft ingesteld. 
 
B. Configureer Versterker Modus (met een kabel)  

1. Steek de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC in het 
stopcontact. Sluit uw computer / laptop aan op de 
Dual Band Wi-Fi Repeater - AC met de meegeleverde 
RJ45 kabel. 

2. Volg de stappen A4 tot A8 om de Dual Band Wi-Fi 
Repeater - AC te configureren. 
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C. Configureer Access Point Modus (draadloos) 

Gebruik de Access Point Modus om een “draadloos 
access point” op te zetten. De draadloze apparaten 
zullen in deze modus verbinden met de Dual Band Wi-Fi 
Repeater - AC. U kunt deze modus ook gebruiken om, 
bijvoorbeeld, een voorheen niet draadloze router 
draadloos te maken. 
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C1. De modus schakelaar dient te zijn ingesteld op 
"AP/Repeater" voor Access Point Modus. 
 

C2. Sluit de RJ45 netwerkkabel aan op de WAN/LAN 
poort, en de andere zijde van de kabel op uw router. 
 

C3. Steek de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC in het 
stopcontact. 
 

C4. Klik op het netwerk icoon (  of ) in de rechter 
onderhoek van uw bureaublad. U ziet de netwerken van 
de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC: Wireless-2.4G en 
Wireless-5G (als uw PC dit ondersteunt). Klik op 
‘Connect’ en wacht een paar seconden. 
 

Opmerking: In sommige versies van Windows zal worden 
gevraagd om het netwerk in te stellen om de eerste keer 
te verbinden. Kies voor Connect to the network without 
setting it up 
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Opmerking: Als u verbinding maakt met de Dual Band 
Wi-Fi Repeater - AC in Windows kunt u de melding 
krijgen dat uw verbinding beperkt is. Dit is omdat de 
Dual Band Wi-Fi Repeater - AC nog niet met het Internet 
is verbonden en kan worden genegeerd. 
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C5. Open de web 
browser en type 
http://192.168.10.1 
of http://ap.setup in 
de browser adresbalk. 
Dit nummer is het standaard IP adres van dit apparaat. 
 

Opmerking: Controleer of de Dual Band Wi-Fi Repeater - 
AC is ingesteld op de standaardinstellingen indien u 
http://192.168.10.1 niet kunt bereiken. Als u niet weet 
wat de oorzaak is, druk op de reset knop gedurende 
minimaal 8 seconden en begin opnieuw bij C4. 
 

C6. Het onderstaande inlogscherm zal verschijnen. Voer 
de gebruikersnaam en het wachtwoord in en druk op 
“Submit” om in te loggen. De standaard gebruikersnaam 
is “admin” en het standaard wachtwoord is “admin”. 
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C7. Na het inloggen, ziet u de onderstaande pagina: 
Klik op de Access Point knop in het Wizard veld. 

 

mailto:envivo@teknihall.nl
http://www.teknihall.nl/


Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met 
Teknihall support: 0900 400 2001 envivo@teknihall.nl /    ENV-1355 
www.teknihall.nl.  De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut 34 

C8. Het volgende bericht zal in uw browser verschijnen: 

 
 
 
 
 
 

Kijk op www.teknihall.nl  
voor de nieuwste updates 
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SSID  Naam van het draadloze netwerk van de 
Dual Band Wi-Fi Repeater - AC 

Security 
type 

Stel de draadloze beveiliging en encryptie 
in om ongeoorloofde toegang en 
monitoring te voorkomen.  
Ondersteuning van de encryptiemethoden 
64/128-bit WEP, WPA, WPA2, 
WPA/WPA2. WPA/WPA2 is aanbevolen. 

Security 
key 

Voer een wachtwoord ("Password") voor 
het netwerk van de Dual Band Wi-Fi 
Repeater - AC 

 

Klik op de ‘Apply’ knop; de Dual Band Wi-Fi Repeater - 
AC zal herstarten.  

De router is nu bereikbaar via het SSID en wachtwoord 
van de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC. 
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D. Configureer de Access Point Modus 

D1. Sluit de bijgesloten RJ45 netwerkkabel aan op de 
WAN/LAN poort, en het andere uiteinde op uw router. 
D2. Steek de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC in het 
stopcontact.  
D3. Sluit uw computer / laptop aan op de LAN poort van 
de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC. 
D4. Volg de stappen C5 tot C8 om uw Dual Band Wi-Fi 
Repeater - AC te configureren. 
 
E. Configureer de Router Modus (draadloos) 

De Dual Band Wi-Fi Repeater - AC dient te zijn 
aangesloten op een DSL of kabelmodem en zal werken 
als een reguliere draadloze router. 
Deze modus alleen gebruiken als u nog geen router in 
huis heeft. 
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E1. De modus schakelaar met zijn ingesteld op de Dual 
Band Wi-Fi Repeater - AC moet zijn ingesteld op 
"Router" voor de Router Modus. 
E2. Sluit uw DSL of kabelmodem aan op de Dual Band 
Wi-Fi Repeater - AC met een RJ45 netwerkkabel. 
E3. Steek de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC in een 
stopcontact. 

E4. Klik op het netwerkicoon (  of ) in de rechter 
onderhoek van uw bureaublad. U ziet de signalen van de 
Dual Band Wi-Fi Repeater - AC Wireless-2.4G and 
Wireless-5G (als uw PC dit ondersteunt). Klik op 
‘Connect’ en wacht een paar seconden. 
 

Opmerking: Bij sommige versies van Windows wordt de 
eerste keer dat u verbinding maakt gevraagd of u uw 
network wilt configureren. Klik op Connect to the 
network without setting it up 
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Opmerking: Als u in Windows verbonden bent met de 
Dual Band Wi-Fi Repeater - AC kan worden weergegeven 
dat de verbinding beperkt is. Dit is omdat de Dual Band 
Wi-Fi Repeater - AC nog niet verbonden is met het 
Internet en kan worden genegeerd. 
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E5. Open uw web browser en type http://192.168.10.1 
or http://ap.setup in de adresbalk van de browser. Dit 
nummer is het standaard IP adres van het apparaat. 

 
 

Opmerking:  Controleer of de Dual Band Wi-Fi Repeater 
- AC is ingesteld op de fabrieksinstellingen indien u niet 
kunt verbinden met http://192.168.10.1. Als u niet 
zeker ben van de reden, druk gedurende 8 seconden op 
de reset knop en start opnieuw vanaf stap E4. 
 

E6. Een inlogscherm zal worden weergegeven. Voer de 
gebruikersnaam en het wachtwoord in en druk op  
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“Submit” om in te loggen. De standaard gebruikersnaam 
is “admin” en het wachtwoord is “admin”. 
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E7. Na het inloggen ziet u de onderstaande webpagina:   
Klik op de “Router” knop in het Wizard veld. 

 
E8. Kies uw WAN verbindingstype. Als Dynamic IP is 
geselecteerd zal de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC 
automatisch een IP adres krijgen van de DHCP server van 
de internetprovider. Er is geen verdere configuratie 
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nodig en u kunt doorgaan naar de configuratie van het 
draadloze netwerk.  

 
Als ADSL Dial-up (PPPoE) is geselecteerd, voer de 
gebruikersnaam het het wachtwoord van uw 
internetprovider in.  
Opmerking: Deze velden zijn hoofdlettergevoelig.  
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Als Statisch IP is geselecteerd, voer de IP Adres, Subnet 
Mask, Default Gateway en DNS instellingen in zoals 
opgegeven door uw internetprovider. 
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E9. Stel de draadloze instellingen in. Het is aanbevolen 
om een andere naam te kiezen bij SSID, kies vervolgens 
een Security Mode en voer een Security Key 
(wachtwoord) in. 

 
 
 
 
 

Kijk op www.teknihall.nl  
voor de nieuwste updates 
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SSID  Naam van het draadloze signaal van de 
Dual Band Wi-Fi Repeater - AC. 

Security 
type 

Stel draadloze beveiliging en versleuteling 
in om ongeauthoriseerde toegang en 
monitoring te voorkomen.  
Ondersteuning van 64/128-bit WEP, WPA, 
WPA2, WPA/WPA2 encryptiemethoden. 
WPA/WPA2 is aanbevolen. 

Security 
key 

Voer een “wachtwoord” voor het 
draadloze netwerk van de Dual Band Wi-Fi 
Repeater - AC in. 
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Klik op de “Apply” knop en het apparaat zal herstarten. 
Wacht een minuut voordat de Dual Band Wi-Fi Repeater 
- AC klaar is voor gebruik. Nadat het herstarten is 
voltooid is de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC bereikbaar 
met het SSID en wachtwoord dat u heeft ingesteld. 
Opmerking: Als u problemen ondervindt bij het 
configureren, probeer het opnieuw via een draadloze 
verbinding. 
Opmerking: Nadat u de instellingen heeft aangepast zal 
de verbinding tussen de PC en de Dual Band Wi-Fi 
Repeater - AC automatisch worden verbroken indien u 
draadloos bent verbonden (als u een wachtwoord heeft 
ingesteld of het SSID heeft aangepast). 
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F. Configureer Router Modus (via een kabel) 

F1. De modus schakelaar moet zijn ingesteld op "Router" 
voor de Router Modus. 
F2. Verbind uw DSL of kabelmodem met de WAN/LAN 
poort van de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC met de 
meegeleverde RJ45 netwerkkabel. 
F3. Sluit uw computer/laptop aan op de LAN poort van 
de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC. 
F4. Steek de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC in een 
stopcontact. 
F5. Volg de stappen E5 tot E9 om uw Dual Band Wi-Fi 
Repeater - AC te configureren. 
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LED indicatoren 

LED Status Betekenis 

Power 
Aan Het apparaat is ingeschakeld 

Uit 
Het apparaat krijgt geen 
elektrische voeding 

LAN 
& 
WAN/
LAN 

Aan De Ethernet poort is verbonden 

Uit 
De Ethernet poort is niet 
verbonden 

Knippert 
Overdracht van data van/naar 
een netwerkapparaat 

WiFi/
WPS 

Knippert 
snel 

Draadloos signaal 

Knippert 
lang-
zaam 

Een WPS verbinding is tot stand 
gekomen of het WPS signaal 
van een ander apparaat wordt 
verwacht 
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DE INSTELLINGEN AANPASSEN NA CONFIGURATIE 

In dit hoofdstuk ziet u hoe u de instellingen van de Dual 
Band Wi-Fi Repeater - AC kunt aanpassen nadat u deze 
heeft geconfigureerd. Dit is alleen nodig indien u enkele 
instellingen wilt aanpassen. Indien u de instellingen van 
de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC niet wilt aanpassen 
kunt u dit hoofdstuk negeren. 
 

Indien uw Dual Band Wi-Fi Repeater - AC is 
geconfigureerd voor Versterker Modus of Access Point 
Modus, dient uw computer een statisch IP adres te 
hebben om toegang te krijgen tot de Web management 
pagina, waar u de instellingen kunt aanpassen na 
configuratie. Het is aanbevolen om dit te doen via de 
een bedrade verbinding met de Dual Band Wi-Fi 
Repeater - AC. 
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Het is ook mogelijk om op de Reset knop aan de zijkant 
van de Wi-Fi te drukken om de standaardinstellingen te 
herstellen en de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC opnieuw 
in te stellen. Doe het volgende om een statisch IP adres 
op uw computer in te stellen: 
 

1. Open het Control Panel 
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2. Dubbelklik op "Networkcentrum", en het volgende 
scherm zal verschijnen: 
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3. Klik aan de linkerzijde op "Adapterinstellingen 
wijzigen". Het volgende scherm zal verschijnen: 
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Afhankelijk van de hardware van uw computer kunnen 
meerdere adapters worden weergegeven. Klik met de 
rechtermuisknop op de adapter die nu verbonden is met 
de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC. 
Een keuzemenu zal verschijnen, waarin u de onderste 
optie "Properties" kiest. Het volgende scherm zal 
verschijnen: 
 
 
 
 
 
 

Kijk op www.teknihall.nl  
voor de nieuwste updates 
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4. Klik eenmaal om Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) 
te selecteren:  
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5. Klik op de knop "Eigenschappen". Het volgende 
scherm zal verschijnen:  
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Zoals eerder aangegeven is de computer gewoonlijk 
ingesteld om automatisch een IP adres en DNS server 
adres te krijgen, zoals hierboven aangegeven. Indien uw 
computer een statisch IP adres heeft, schrijf nauwkeurig 
de instellingen op deze pagina op. Wanneer het instellen 
van de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC is voltooid dient u 
in staat te zijn om de oorspronkelijke instellingen terug 
te zetten. 
Verander de instellingen in dit scherm als volgt om 
toegang te krijgen tot de instellingenpagina van de Dual 
Band Wi-Fi Repeater - AC:  
 
IP Address:  192.168.10.5 
Subnetmask:  255.255.255.0 
Default gateway:  192.168.10.1 
Primary DNS server:  192.168.10.1 
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6. Zorg dat de nummers en selecties exact gelijk zijn aan 
de onderstaande afbeelding.: 
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7. Klik op de ‘OK’ knop. Het volgende scherm zal 
verschijnen: (Network 6 zal vermoedelijk een ander 
nummer hebben op uw PC) 
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8. Kies voor "Thuisnetwerk". 
 

9. Ter bevestiging zal het volgende scherm verschijnen: 

 

mailto:envivo@teknihall.nl
http://www.teknihall.nl/


Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met 
Teknihall support: 0900 400 2001 envivo@teknihall.nl /    ENV-1355 
www.teknihall.nl.  De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut 61 

Sluit het venster. De PC kan nu verbinden met de Dual 
Band Wi-Fi Repeater - AC via het HTTP protocol. Om dit 
te doen, open een Internet browser (Internet Explorer, 
Firefox, Safari ...), en type het volgende adres in de 
adresbalk: 192.168.10.1. 
U bent nu in staat om toegang te krijgen tot de web 
management site en uw wijzigingen door te voeren. 
 

Opmerking: Het is belangrijk dat u uw IP adres terugzet 
naar automatisch in stap 6 wanneer u klaar bent met het 
wijzigen van de instellingen, anders bent u niet 
verbonden met het Internet en de rest van uw netwerk.  
 

 

 

mailto:envivo@teknihall.nl
http://www.teknihall.nl/


Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met 
Teknihall support: 0900 400 2001 envivo@teknihall.nl /    ENV-1355 
www.teknihall.nl.  De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut 62 

Draadloze basis configuratie  

Volg de volgende instructies: Klik op “Wi-Fi  Basic 
Settings” in de web management interface. Het 
volgende bericht zal worden weergegeven in uw web 
browser: 
 

U kunt de basisinstellingen voor draadloze 
communicatie instellen, zoals de netwerknaam (SSID) en 
het kanaal. Het Access Point kan eenvoudig worden 
ingesteld met alleen de minimale instellingen. 
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Kijk op www.teknihall.nl  
voor de nieuwste updates 
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Wireless 
Enable 

Draadloos aan/uit 

SSID Draadloze netwerknaam van de Dual 
Band Wi-Fi Repeater - AC 

Channel Auto (Aanbevolen) 

Security 
type 

Stel draadloze beveiliging en encryptie in 
om ongeautoriseerde toegang en 
monitoring te voorkomen. 
Ondersteuning van de 
encryptiemethoden 64/128-bit WEP, 
WPA, WPA2, WPA/WPA2. 

Security 
key 

Het "Wachtwoord" van het draadloze 
netwerk van de Dual Band Wi-Fi 
Repeater - AC 
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Klik op de ‘Apply’ knop, waarna de Dual Band Wi-Fi 
Repeater - AC zal herstarten. 
 
VERANDER HET BEHEERSWACHTWOORD 

Het standaard wachtwoord van de Dual Band Wi-Fi 
Repeater - AC is “admin” en wordt weergegeven in het 
inlogscherm in de web browser. Er is een 
veiligheidsrisico als u het standaardwachtwoord niet 
aanpast aangezien deze voor iedereen zichtbaar is. Dit is 
zeer belangrijk indien de draadloze functie is 
ingeschakeld. 
 
 
 

Kijk op www.teknihall.nl  
voor de nieuwste updates  
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Om het wachtwoord te veranderen, volg de volgende 
stappen: 
Klik op ‘Management   Password’ in het menu in de 
web management interface. Het volgende wordt 
weergegeven in uw web browser: 
 

 
 

Type de gebruikersnaam “Admin” en type vervolgens 
een nieuw wachtwoord. 
Als u het originele wachtwoord wilt houden, klik op 
‘Cancel‘. 
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Klik op de ‘Apply’ knop, waarna de Dual Band Wi-Fi 
Repeater - AC zal uitloggen. 
 
Firmware Upgrade 

De systeemsoftware gebruikt voor deze router heet 
‘firmware’, net als de software op uw computer. 
Wanneer u oude software vervangt door nieuwe krijgt 
uw computer nieuwe functionaliteit. U kunt de firmware 
upgraden om nieuwe functionaliteit aan uw Dual Band 
Wi-Fi Repeater - AC toe te voegen of zelfs om bugs te 
verhelpen.  
 
Klik op ‘Management  Upgrade Firmware’ in de web 
management interface, waarna het volgende zal worden 
weergegeven in uw web browser:  
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Klik eerst op de ‘Browse…’ of ‘Choose File’ knop; u wordt 
gevraagd om de naam van het firmware upgrade 
bestand. U kunt controleren of nieuwe firmware  
beschikbaar is op de Support website (www.teknihall.nl) 
en deze gebruiken om uw Dual Band Wi-Fi Repeater - AC 
te upgraden. 
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Nadat het firmwareupgradebestand is geselecteerd, klik 
op de ‘Upload’ knop, waarna de firmwareupgrade- 
procedure automatisch zal starten.  
Het proces kan enige minute duren, wees geduldig. 
 
Opmerking: Onderbreek nooit het upgradeproces door 
de webbrowser te sluiten of uw computer fysiek te 
ontkoppelen van de router. Als het uploaden van de 
firmware onderbroken wordt, zal de upgrade mislukken 
en heeft u mogelijk de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC 
beschadigd. 
 
De garantie vervalt als u de upgrade procedure heeft 
onderbroken.  
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Fabrieksinstellingen en instellingen backup, terugzetten 

U kunt een backup maken van alle instellingen van uw 
Dual Band Wi-Fi Repeater - AC naar een bestand, zodat u 
verschillende kopieën van de configuratie kunt maken 
om veiligheidsredenen.  
 
Om een backup van uw instellingen te maken of terug te 
zetten, volg de volgende instructies: 
Klik op ‘Save/Reload settings’ in de web management 
interface, waarna het volgende zal worden weergegeven 
in uw web browser: 
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Kijk op www.teknihall.nl  
voor de nieuwste updates 
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Save 
Settings 

Klik op de ‘Save…’ knop, u kunt het 
bestand opslaan onder een andere 
naam om meerdere versies te maken, 
en deze opslaan op een veilige plek.  

Load 
Settings 

Klik op ‘Browse…’ om een eerder 
opgeslagen configuratiebestand op uw 
computer te selecteren en klik 
vervolgens op ‘Upload…’. Nadat het 
uploaden is voltooid zullen de 
instellingen van de Dual Band Wi-Fi 
Repeater - AC worden vervangen door 
het bestand dat u zojuist heeft 
geüpload.  

Reset 
Settings 

Klik op de ‘Load default‘ knop om alle 
instellingen te verwijderen 
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Een draadloze computer verbinden met de Dual Band 
Wi-Fi Repeater - AC 

 
1. Log in op de computer. 

 

2. Open “Connect to a  

 Network” door met de  

 linkermuisknop de klikken  

 op het netwerkicoon (  of 

 ) in de rechter onderhoek.  
 

3. Kies het draadloze netwerk 

 uit de lijst die verschijnt en  

 klik op Connect. 
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4. Type het wachtwoord als u hier om gevraagd wordt 
en klik op OK. U ziet een bevestigingsmelding als u 
verbonden bent met het netwerk. 

5. Om te controleren of de computer is verbonden, 
doe het volgende: 

 Open Network door te klikken op de Start knop , 
en te klikken op Control Panel. In het zoekveld, type 
network en vervolgens, onder Network and Sharing 
Center, klik op View network computers and 
devices. U ziet het icoon  voor de computer die u 
heeft toegevoegd en voor de andere computers en 
apparaten die deel van het netwerk uitmaken. 
 

Opmerking: Als u het icoon  niet ziet in de 
Network map, dan is network discovery and file 
sharing mogelijk uitgeschakeld.  
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Draadloze computers verbinden met de Dual Band Wi-
Fi Repeater - AC met de WPS knop 

Dit is de gemakkelijkste manier om een verbinding te 
maken met uw Access Point. Controleer eerst of het 
apparaat dat u wenst te verbinden WPS ondersteunt. 
Voor verdere details, lees de gebruiksaanwijzing van het 
betreffende apparaat. 
 

1. Log in op de computer. 
2. Druk gedurende 6 seconden op de WPS knop op de 

Dual Band Wi-Fi Repeater - AC. De Wi-Fi/WPS LED 
zal nu gedurende ongeveer 2 minuten knipperen. 

3. Binnen deze 2 minuten, druk op de verbindingsknop 
(WPS) van het apparaat dat u wenst te verbinden. 
(Voor verdere details, lees de gebruiksaanwijzing van 
het betreffende apparaat.) 
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Uw apparaat zal nu automatisch verbinden met de Dual 
Band Wi-Fi Repeater - AC en alle instellingen 

overnemen. U moet een  icoon zien voor de computer 
die u heeft toegevoegd en voor andere apparaten die 
met het netwerk verbonden zijn. 
 
Een bedrade (Ethernet) computer verbinden met de 
Dual Band Wi-Fi Repeater - AC 
1. Steek de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC in het 

stopcontact. Sluit uw computer aan op de Dual Band 
Wi-Fi Repeater - AC met de bijgesloten RJ45 kabel.  

2. Om te controleren of de computer is verbonden, 
doe het volgende: 

Open Network door te klikken op de Start knop , 
en te klikken op Control Panel. In het zoekveld, type 
network en vervolgens, onder Network and Sharing 
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Center, klik op View network computers and 
devices. U ziet het icoon  voor de computer die u 
heeft toegevoegd en voor de andere computers en 
apparaten die deel van het netwerk uitmaken. 

 

Voor meer informatie:  
http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Add-a-
device-or-computer-to-a-network  
 
http://windows.microsoft.com/en-
US/windows7/Setting-up-a-wireless-network  
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-
vista/Setting-up-a-wireless-network 
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Veelgestelde Vragen (FAQ) 
 
V: Waarom lukt het niet om de Dual Band Wi-Fi 
Repeater - AC te resetten naar de standaardinstellingen? 
A: Zorg dat u een paperclip gebruikt en een “klik” hoort 
wanneer u de paperclip in het gaatje steekt. U dient de 
resetknop gedurende minimaal 8 seconden ingedrukt te 
houden om de standaardinstellingen terug te zetten. De 
Dual Band Wi-Fi Repeater - AC dient ook op de 
elektrische voeding te zijn aangesloten tijdens het 
resetten. 
 
V: Waarom vraagt Windows mij op een pincode in te 
voeren wanneer ik voor het eerst draadloos verbind met 
de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC? 
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A: Het is belangrijk dat u klikt op “Connect to the 
network without setting it up” wanneer u het 
onderstaande venster te zien krijgt. 
 

 
V: Waarom is de overdrachtssnelheid erg laag terwijl ik 
op mijn computer kan zien dat het bereik van de Dual 
Band Wi-Fi Repeater - AC maximaal is? 
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A: Voor de Versterker Modus dient de Dual Band Wi-Fi 
Repeater - AC binnen het bereik van het Wi-Fi signaal 
van de bestaande router of access point geplaatst te 
worden. De beste plaats is in het midden tussen uw 
computer en de bestaande router/access point. 
 

 
  
V: Waarom kan ik de web management pagina niet 
bereiken wanneer ik de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC 
wil configureren?  
A: Zorg dat u het adres van de Dual Band Wi-Fi Repeater 
- AC correct heeft ingevoerd in uw browser. Controleer 

GOED FOUT 
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of de computer is verbonden met de Dual Band Wi-Fi 
Repeater - AC. 
 
V: Waarom kan ik de web management pagina niet 
bereiken wanneer ik de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC 
wil configureren? 
A: Om na de configuratie toegang te krijgen tot de web 
management pagina dient u het IP adres van uw 
computer aan te passen. Zie hiervoor het hoofdstuk “De 
instellingen aanpassen na configuratie”. 
 
V: Ik ben het wachtwoord van de Dual Band Wi-Fi 
Repeater - AC vergeten. Wat kan ik doen? 
A: Als de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC is 
geconfigureerd voor Versterker Modus dient u de 
handleiding van uw bestaande router/access point te 

mailto:envivo@teknihall.nl
http://www.teknihall.nl/


Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met 
Teknihall support: 0900 400 2001 envivo@teknihall.nl /    ENV-1355 
www.teknihall.nl.  De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut 82 

raadplegen om het wachtwoord hiervan te wijzigen, 
aangezien deze in versterker modus slechts wordt 
gekopieerd.  Indien de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC is 
ingesteld in Router/Access Point Modus kunt u de 
standaardinstellingen terugzetten. Steek een paperclip 
in het resetgaatje gedurende tenminste 8 seconden om 
de standaardinstellingen terug te zetten. 
 
V: Ik ben verbonden met de Dual Band Wi-Fi Repeater - 
AC, maar mijn computer zegt dat het geen 
Internetverbinding is. Hoe kan dit? 
A: De Dual Band Wi-Fi Repeater - AC zal geen verbinding 
met het Internet hebben voordat u de configuratie doet. 
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V: Ik heb de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC 
geconfigureerd in Versterker Modus maar ik heb geen 
Internet verbinding. Hoe kan dat? 
A: Zorg dat de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC binnen het 
bereik van uw Router/Access Point is. Als dit niet werkt, 
reset de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC naar de 
standaardinstellingen en doe de configuratie opnieuw. 
Zorg dat u het wachtwoord van uw router/access point 
correct invoert; het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. 
 
V: Ik heb de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC 
geconfigureerd in Router of Access Point Modus maar 
heb geen internetverbinding. Hoe kan dat? 
A: Zorg dat uw Dual Band Wi-Fi Repeater - AC is 
verbonden met uw router/DSL/kabelmodem via de 
WAN/LAN poort van de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC. 
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V: Waar kan ik nieuwe firmware voor mijn Dual Band Wi-
Fi Repeater - AC vinden? 
A: Als er nieuwe firmware beschikbaar is kunt u deze 
vinden op de support website. Het is niet aanbevolen 
om een firmware update uit te voeren als u geen 
problemen heeft. 
 
V: Is het mogelijk om de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC 
te verplaatsen nadat ik de configuratie heb gedaan, of 
zal deze alle instellingen verliezen? 
A: U kunt de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC verplaatsen 
na configuratie en deze zal de instellingen niet verliezen. 
Wacht een minuut na het plaatsen om de instellingen 
toe te passen. 
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V: Ik heb een nieuwe router gekocht of het 
SSID/wachtwoord gewijzigd, en nu werkt de Dual Band 
Wi-Fi Repeater - AC niet meer. Wat te doen? 
A: U dient de router te resetten naar de 
standaardinstellingen. Druk gedurende minimaal 8 
seconden op de resetknop en configureer de Dual Band 
Wi-Fi Repeater - AC vervolgens opnieuw. 
 
V: Wanneer ik de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC instel 
en klik op “Save and Reboot” zegt mijn computer “the 
page cannot be shown”, is er iets misgegaan? 
A: Maak u geen zorgen, de instellingen zijn opgeslagen. 
Wanneer u de configuratie via Wi-Fi doet, verliest u de 
verbinding met de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC omdat 
na configuratie het netwerk niet meer beschikbaar is. 
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Wacht één minuut en de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC 
is klaar voor gebruik. 
 
V: Ik heb het apparaat ingesteld als Versterker/Access 
Point en de netwerknaam en het wachtwoord gelijk 
gemaakt aan mijn router. Maar nu zie ik slechts één 
netwerk.  
A: U ziet met één netwerk wanneer meerdere Wi-Fi 
signalen dezelfde naam hebben. Uw Wi-Fi apparaat kiest 
automatisch het best beschikbare netwerk. 
 
V: Waarom kan ik alleen het draadloos 2.4G signaal van 
de Dual Band Wi-Fi Repeater - AC zien? 
A: De Wi-Fi adapter in uw PC of mobiel aparaat dient 5G 
signalen te ondersteunen om deze te kunnen zien. 
 

mailto:envivo@teknihall.nl
http://www.teknihall.nl/


Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met 
Teknihall support: 0900 400 2001 envivo@teknihall.nl /    ENV-1355 
www.teknihall.nl.  De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut 87 

OPEN BRONCODE  
Dit product bevat software die is ontwikkeld door 
derden. Deze software valt ofwel onder de GNU General 
Public License (GPL), versie 2, juni 1991 of de GNU Lesser 
General Public License (LGPL), versie 2.1, februari 1999. 
U kunt kopiëren, distribueren en/of veranderen in lijn 
met de voorwaarden van GPL of LGPL. 
 

De broncode zou complete moeten zijn. Als u enige 
aanvullende broncode van ons verwacht onder GNU 
General Public License (GPL), neem contact op. We zijn 
vastbesloten te voldoen aan de vereisten die de GNU 
General Public License (GPL) stelt. U bent welkom om 
contact op te nemen met ons lokale kantoor om de 
betreffende software en licenties te verkrijgen. 
Informeer ons over uw contactgegevens en de 
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productcode. Wij zullen u kosteloos een CD met de 
software en de licenties sturen.  
 

Lees de GNU GPL Web site voor meer informatie.  

http://www.gnu.org/licenses/licenses.nl.html.  
 
VERWIJDERING 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) 
bevat materialen, delen en inhoud die gevaar-
lijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk 
voor de menselijke gezondheid als afval be-
staande uit elektrische en elektronische appara- 
tuur (WEEE) niet correct wordt weggegooid. 

 
Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) 
bevat materialen, delen en inhoud die gevaarlijk 
kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor 
de menselijke gezondheid als afval bestaande uit 
elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) 
niet correct wordt weggegooid. 

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te 
zien links), zouden niet met het huishoudafval wegge-
gooid moeten worden. Neem contact op met uw lokale 
autoriteit op het gebied van afvalverwerking, aangezien 
zij in staat zullen zijn om u details te geven over de 
mogelijkheden voor recycling in uw omgeving.  
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