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BELANGRIJKE MEDEDELING 

U kunt uw Wireless-N Router resetten naar de 

standaardinstellingen door op de ‘RESET’ knop op de 

achterzijde van de Router te drukken.  

U kunt deze oplossing gebruiken als u uw wachtwoord 

vergeten bent.  

 

 

 

 

 

 
Kijk op www.teknihall.nl  

voor de nieuwste firmware updates.  

http://www.teknihall.nl/
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Dank u voor de aanschaf van deze Wi-Fi Repeater. We raden 

u aan om deze handleiding zorgvuldig door te lezen alvorens 

het apparaat in gebruik te nemen.  

Lees de volgende instructies aandachtig voor uw veiligheid en 

om beschadiging van uw eigendom te voorkomen.  

 Gebruik de Wi-Fi Repeater niet in extreem 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 hoge plaatsen, 

aangezien de hardware hierdoor kan beschadigen.  

 De Wi-Fi Repeater is niet water-dicht, zorg dat er geen 

vloei-stoffen in het apparaat komen.  

 Reinig het oppervlak van de Wi-Fi Repeater niet met 

alcohol, benzeen of thinners. 

 Het product niet naar eigen inzicht ontmantelen, 

monteren of wijzigen. 

 Houd de Wi-Fi Repeater weg van sterke 

elektromagnetische velden. 

 Accession kan niet aansprakelijk worden gehouden voor 

enig dataverlies of hardware schade als gevolg van 

defect, onjuiste bediening of andere oorzaken.  
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INTRODUCTIE 

De Wireless N Router is een gecombineerde bedraad/ 

draadloos netwerkapparaat specifiek ontworpen voor 

netwerkbehoeften kleine bedrijven, kantoren en thuiskantoren. 

Het apparaat is overeenkomstig met de IEEE 802.11n (Draft 

2.0) standaard. Het werkt met zowel MIMO als SST technologie. 

Het werkt ook samen met andere 11b/g en 11n protocol 

draadloze producten. Creëer eenvoudig en snel Wi-Fi hotspots 

overal voor een Internet verbinding beschikbaar is. 
 
Belangrijkste Functies 

 Voldoet aan IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 

standaarden 

 Ondersteunt Router, Client, Bridge, Repeater, AP modus 

 QoS functie garandeert de kwaliteit van VoIP en multimedia 

streaming.  

 Wireless N snelheid tot 300Mbps en Backward compatible 

met 802.11b/g producten 

 Compact en draagbaar, maar ook een sterk draadloos 

signaal 

 Reisformaat ontwerp, ideaal voor gebruik thuis en op reis  

 Ondersteunt WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptie 



Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support:   

0900 400 2001.  

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut 7 

envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl. P1217 

 

OM TE BEGINNEN 

Een Draadloos Netwerk opzetten  

 
Voor de meest voorkomende installatie thuis (zoals hierboven 

aangegeven), volg de volgende stappen: 
 
1. U heeft breedband Internettoegang nodig (een ADSL of 

kabelverbinding met uw huis of kantoor). 



Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support:   

0900 400 2001.  

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut 8 

envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl. P1217 

 

2. Neem contact op met uw ADSL- of kabelprovider voor 

het correct installeren van de modem. 

 

3. Sluit de ADSL of kabelmodem aan op de Wireless N Mini 

Router. Sluit de netvoedingsadapter van de router aan 

op een stopcontact. 

4. Voeg computers toe aan de Wireless N Mini Router. 

 

Voeg computers toe aan de Wireless N Mini Router 

1. Log in op de computer. 

2. Open Connect to a Network door met de linker 

muisknop op het netwerkicoon (  of ) op de 

startbalk te klikken. 

3. Kies het draadloze netwerk “Wireless-N” uit de lijst die 

verschijnt, en klik op Connect. 

4. Voer de beveiligingscode of het wachtwoord in als 

hierom wordt gevraagd, en klik op OK. 

5. U krijgt een bevestigingsbericht te zien zodra u bent 

verbonden met het netwerk. 

6. Om te controleren of u de computer heeft toegevoegd, 

doe het volgende: 
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7. Open Network door te klikken op de Start knop , en 

vervolgens op Control Panel te klikken. In het zoekveld, 

type network, en klik onder Network and Sharing Center 

op View network computers and devices. 

U krijgt nu iconen te zien voor alle computers en apparaten 

die onderdeel uitmaken van het netwerk. 

 

Opmerking: Als u geen iconen ziet in de Netwerk map kan 

network dis-covery and file sharing uitgeschakeld zijn. Voor 

meer informatie: 

http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Add-a-

device-or-computer-to-anetwork  

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  

 

Kijk op www.teknihall.nl 

voor de nieuwste firmware updates.  

http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Add-a-device-or-computer-to-anetwork
http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Add-a-device-or-computer-to-anetwork
http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Setting-up-a-wireless-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
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Setting-up-a-wireless-network
http://www.teknihall.nl/
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DE ROUTER CONFIGUREREN VIA EEN WEBBROWSER 

Open de webbrowser en voer het volgende adres in: 

http://192.168.0.1. Dit nummer is het standaard IP adres van dit 

apparaat. 

 
Het onderstaande inlogscherm zal verschijnen. Voer de “User 

Name” en het “Password” in en klik op “OK” om in te loggen. 

De standaard User name is “admin” en het standaard 

Password is “admin”. 

http://192.168.0.1/
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SETUP WIZARD 

Na succesvol inloggen kunt u in het menu aan de linkerzijde 

op Wizard klikken om de router snel te configureren. 

Selecteer de Operation Mode die u wenst te gebruiken en klik 

op Next. 
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AP Modus 

U kunt voor AP modus kiezen als u een router heeft zonder 

ingebouwde Wi-Fi, en u uw eigen netwerk draad-loos wilt 

maken. 

 

Stel de draadloze parameters in. Geef de SSID een 

herkenbare naam. Het SSID kan elke naam krijgen die u wenst, 

zodat u kunt onthouden welke het uwe is (als er veel 

netwerken in uw omgeving zijn). 

Een Security Mode te kiezen en een Key (wachtwoord) in te 

voeren. 
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Als u al een draadloos netwerk heeft dient u Repeater Modus 

te kiezen, u heeft dan niet 2 verschillende maar 1 hetzelfde 

netwerk. 

Klik op Save&Reboot om de router te herstarten en de nieuwe 

instellingen te activeren. 

 

Router Modus 
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Stel de draadloze parameters in. Er wordt aanbevolen de SSID 

op te slaan onder een nieuwe naam, een Security Mode te 

kiezen en een Key (wachtwoord) in te voeren. 

Kies uw WAN Connection Type. 
 
Als Dynamic IP is geselecteerd zal de router automatisch een 

IP adres krijgen van de DHCP server of de ISP. U dient niets in te 

stellen en u kunt verdergaan met de draadloze configuratie. 

Als PPPoE is geselecteerd, voer de User Name en Password in 

die u heeft gekregen van uw ISP. Deze velden zijn 

hoofdlettergevoelig. 
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Klik op Save&Reboot om de router te herstarten en de nieuwe 

instellingen te activeren. 

 

Repeater Modus 

Vergroot het bereik van uw bestaande Wi-Fi netwerk. 
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Selecteer de SSID van het gewenste netwerk en klik op Select. 
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De SSID van het gewenste netwerk wordt automatisch 

ingevuld in het draadloze instellingen venster. Type het 

wachtwoord van het gewenste netwerk. Klik vervolgens op 

Save&Reboot om de router te herstarten en de nieuwe 

instellingen te activeren. 
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Bridge Modus 

 

Selecteer de SSID van  het gewenste Access Point en klik op 

Select. 
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Stel bovenaan de draadloze para-meters in. Geef de SSID een 

herkenbare naam, een Security Mode te kiezen en een Key 

(wacht-woord) in te voeren. 

De SSID van het gewenste netwerk wordt automatisch 

ingevuld in het draadloze instellingen venster. Type onderaan 

het wachtwoord van het gewenste netwerk. Klik vervolgens 

op Save&Reboot om de router te herstarten en de nieuwe 

instellingen te activeren. 
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Client Modus 

Client Modus is geschikt indien u een computer heeft zonder 

draadloze netwerkadapter, maar met een RJ-45 Ethernet 

poort. De Wireless-N Mini Router kan dan het signaal ontvan-

gen en delen met het de computer via zijn RJ-45 poort en de 

computer is verbonden met het netwerk. 
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Selecteer de SSID van het Access Point waarmee u wenst te 

verbinden en klik op Select. 

 
De SSID van het gewenste netwerk wordt automatisch 

ingevuld in het draadloze instellingen venster. Type het 

wachtwoord van het gewenste netwerk. Klik vervolgens op 

Save& Reboot om de router te herstarten en de nieuwe 

instellingen te activeren. 

LAN INSTELLINGEN 

Klik op “Network  LAN Settings” in de web management 

interface. Het volgende wordt weergegeven in uw web 

browser: 
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IP Address: 

 

Voer het IP adres van uw router in of reset 

deze (standaard fabrieksinstelling: 

192.168.10.253). 

Subnet Mask: Een adrescode die het formaat van het 

netwerk vaststelt. Gewoonlijk gebruikt u 

255.255.255.0 als de subnet mask. 

DHCP Type: Server, Client of Disable 

 

Opmerking: 

1. Als u het IP adres van het LAN aanpast, dient u dit nieuwe 

IP adres te gebruiken om in te loggen op de Router. 

2. Als het nieuwe LAN IP adres dat u instelt niet in hetzelfde 

subnet zit, zal de IP adres pool van de DHCP server 

automatisch worden aangepast, terwijl de Virtual Server 

en DMZ Host niet werken totdat deze opnieuw zijn 

geconfigureerd. 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl 

voor de nieuwste firmware updates.  

http://www.teknihall.nl/
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VERBINDEN MET HET INTERNET 

Klik op “Network  WAN Settings” in de web management 

interface. Het volgende voorbeeld is gebaseerd op “PPPoE” 

WAN setting. 
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Voer de “PPPoE Username” en het “PPPoE Password” in dat u 

van uw ISP heeft ontvangen en laat de andere velden leeg. 

(De “Service Name” kan leeg blijven). 

Klik op de “Apply Settings” om de instellingen op te slaan en 

de router te herstarten. 

Na herstarten is uw router klaar om te verbinden met het 

Internet. 

Als uw ISP u voorziet van een statisch of vast IP adres, Subnet 

Mask, Gateway en DNS instellingen, selecteer ‘Static IP’. 

Voer het IP address / Subnet Mask / Default Gateway / MTU / 

Primary / Secondary DNS in decimalen met punten in zoals 

ontvangen van uw ISP. 
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Kijk op www.teknihall.nl  

voor de nieuwste firmware updates.  

http://www.teknihall.nl/
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Als u ISP de DHCP service verzorgt, kies voor ‘DHCP Client’ 

waarna de router automatisch de IP parameters van uw ISP 

zal ontvangen.  

Deze pagina geeft de WAN instellingen weer zoals die 

dynamisch zijn toegekend door uw ISP, waaronder IP address, 

Subnet Mask, Default Gateway etc. 
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DRAADLOZE STANDAARD CONFIGURATIE 

Klik op “Wireless  Basic Settings” in de web management 

interface, het volgende bericht zal worden weergegeven in 

uw browser: 

U kunt de minimale hoeveelheid draadloze instellingen 

aanpassen, zoasl netwerknaam (SSID) en Channel. Het Access 

Point kan volstaan met alleen de minimale instellingen. 
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Disable 

Wireless 

Draadloos Aan/Uit 

Band Ondersteunt 11B/11G/11N mixed 

modes. 

SSID Main Service Set Identifier. Dit is de 

"naam" van uw draadloze netwerk.  

Broadcast SSID Selecteer “Enable” om de SSID van het 

apparaat zichtbaar te maken voor 

draadloze cliënten. 

Channel 

Number 

Dit veld bepaald welke frequentie wordt 

gebruikt. Standaard wordt de instelling 

Auto gebruikt, waar-door het AP 

automatisch het beste kanaal zal 

gebruiken. Het is niet nodig deze 

instelling aan te passen ten-zij u last 

heeft van inferentie met een ander 

nabijgelegen access point. 

 

Kijk op www.teknihall.nl  

voor de nieuwste firmware updates. 

http://www.teknihall.nl/
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DRAADLOZE BEVEILIGINGSINSTELLINGEN 

Klik op “Wireless  Wireless Security” in de web management 

interface, het volgende bericht zal worden weergegeven in 

uw browser:    Stel de draadloze beveiliging en versleuteling in 

om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Ondersteunt 

64/128-bit WEP, WPA, WPA2 encryptie. 
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Als u klaar bent, klik op ‘Apply Settings‘. 

Klik op “Wireless  WPS” in de web management interface, 

waarna het volgende bericht zal verschijnen in uw browser: U 

kunt een verbinding tussen een draadloze adapter en router 

tot stand brengen middels Push Button Configuration (PBC) 

methode of de methode. 
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Disable WPS: In- / Uitschakelen 

Self-PIN Number: Als het nieuwe apparaat Wi-Fi Protected 

Setup en de PIN methode ondersteunt, kunt u het met een PIN 

code aan het netwerk toevoegen. 

PBC methode: Als het nieuwe apparaat Wi-Fi Protected Setup 

en de Push Button Configuration (PBC)ondersteunt: 

Stap 1:  Druk op de WPS knop op de router gedurende 2 – 

3 seconden of klik in de web management 

interface op de ‘Start PBC’ knop. 

Stap 2:  Druk gedurende 3 seconden op de WPS knop op 

de Adapter. 

Stap 3:  Wacht enige tijd waarna het volgende scherm 

zal verschijnen. 

 Klik op Finish om de WPS configuratie te voltooien. 
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ROUTER ADMINISTRATOR INSTELLINGEN 

Factory Default, Settings Backup en Restore 

U kunt een backup van de instellingen van deze router maken 

naar een bestand, zodat u verschillende kopieën van de 

router configuratie kunt maken om veiligheidsredenen. 

Om de router instellingen te back-uppen of terug te zetten, 

volg de volgende instructies: 

Klik op ‘Management  Backup&Reset’ in de web 

management interface, waarna het volgende wordt 

weergegeven in uw browser: 
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Save 

Settings 

Druk op de ‘Save...’ knop waarna u de 

configuratie kunt downloaden als een 

bestand. U kunt het opslaan onder een 

andere bestandsnaam of met verschillende 

versienummers en bewaren op een veilige 

plaats. 

Load 

Settings 

Druk op ‘Browse…’ om een eerder 

opgeslagen configuratiebestand te kiezen 

van uw computer, en klik vervolgende op 

‘Upload’ om het bestand te verplaatsen 

naar de router. Nadat het uploaden is 

voltooid zullen de routerinstellingen worden 

vervangen door het zojuist geüploade 

bestand. 

Reset 

Settings 

Klik op deze ‘Reset Setting to Default‘ knop 

om alle eerder gemaakte instellingen te 

verwijderen en de configuratie van uw 

router terug te zetten naar de standaard 

fabrieksinstellingen.  

 

Kijk op www.teknihall.nl  

voor de nieuwste firmware updates.  

http://www.teknihall.nl/
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FIRMWARE UPGRADE 

De systeemsoftware van deze router heet ‘firmware’, net als 

alle andere programma’s op uw computer. Wanneer u de 

oude applicatie wilt vervangen door een nieuwe, wordt uw 

router met nieuwe functionaliteit uitgerust. U kunt de firmware 

upgrade functie gebruiken om nieuwe functionaliteit aan de 

router toe te voegen, of zelfs om bugs te verwijderen. 

Klik op ‘Management  Firmware Upgrade’ in de web 

management interface, waarna het volgende wordt 

weergegeven in uw browser: 

Klik eerst op de‘Browse…’ knop, waarna u wordt gevraagd 

om het firmware bestand te vinden en selecteren. Download 

het laatste firmwarebestand van onze website, en gebruik 

deze om uw router te upgraden. 
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Nadat een firmware upgrade bestand is geselecteerd, druk 

op de ‘Upgrade‘ knop, waarna de router automatisch de 

firmware upgrade procedure start. Het process kan enkele 

minute duren, heb geduld. 

OPMERKING: Onderbreek nooit de upgrade procedure door 

de web browser te sluiten of uw computer fysiek te 

ontkoppelen van uw router. Als de firmware die u heeft 
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geüpload corrupt is, zal de upgrade falen waarna u wellicht 

de handelaar waar u dit product heeft gekocht dient te 

contacten om assistentie te vragen. (Garantie vervalt als u het 

upgrade proces onderbroken heeft). 

 

 

HET MANAGEMENT WACHTWOORD VERANDEREN 

Het standaardwachtwoord van de Wireless Router is “admin”, 

en wordt weergegeven in het inlogscherm wanneer u inlogt 

met een webbrowser. Er is een veiligheidsrisico als u het 

standaardwachtwoord niet wijzigt. Dit is erg belangrijk als u de 

draadloze verbinding heeft ingeschakeld. 

Om het wachtwoord te wijzigen, volg de volgende instructies:  

Klik op ‘Management  Management‘ in de web 

management interface, waarna het volgende wordt 

weergegeven in uw webbrowser: 
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Wanneer u klaar bent, klik op ‘Apply Settings‘. Als u het 

originele wacht-woord wenst te behouden, klik op ‘Reset‘. 
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VERWIJDERING 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 weggegooid 

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. 

 


