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BELANGRIJKE MEDEDELING 

U kunt uw Wi-Fi Repeater resetten naar de fabrieks-

instellingen door op de ‘RESET’ knop op de achterzijde 

van de router te drukken. 

U kunt deze methode gebruiken als u uw wachtwoord 

vergeet. 
 

Dank u voor het aanschaffen van deze Wi-Fi Repeater. 

We raden u aan om deze handleiding zorgvuldig door te 

lezen voordat u de router in gebruik neemt. 
 

Lees de volgende aanwijzingen aandachtig voor uw 

veiligheid en om beschadiging van uw eigendommen te 

voorkomen. 
 

Gebruik de Wi-Fi Repeater niet in extreem warme, koude, 

stoffige of vochtige omgevingen.  

Voorkom wrijving met harde objecten aangezien dit 

schade aan het oppervlak van het product kan 

veroorzaken. 
 

Voorkom vallen van het product vanaf hoge plaatsen 

aangezien dit de hardware kan beschadigen. 

De Wi-Fi Repeater is niet waterdicht. Zorg er daarom voor 

dat er geen vloeistoffen in het apparaat komen. 
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Reinig het oppervlak van de Wi-Fi Repeater niet met 

alcohol, benzeen of thinner. 

Het apparaat niet onbevoegd uit elkaar halen, in elkaar 

zetten of veranderen. 

Houd de Wi-Fi Repeater uit de buurt van sterke 

magnetische velden of elektrische straling. 
 

Accession kan niet aansprakelijk worden gehouden voor 

verlies van data of beschadiging van hardware 

veroorzaakt door slecht functioneren, onjuiste bediening 

of andere redenen. 
 

 

INTRODUCTIE 

De Wi-Fi Repeater is een gecombineerd bedraad/draad-

loos netwerk verbindingsapparaat specifiek ontworpen 

voor kleine ondernemingen, kantoren en thuiskantoor 

netwerkbehoeften.  

Het voldoet aan de IEEE 802.11n (Draft 2.0) standaard. Het 

ondersteunt de MIMO evenals de SST technologieën.  

Het werkt goed met andere 11b/g en 11n protocol 

draadloze producten. Creëer eenvoudig Wi-Fi hotspots op 

elke locatie waar u over een internet verbinding beschikt. 
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BELANGRIJKSTE FUNCTIES 

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

standaarden. 

Ondersteunt Router, Client, Bridge, Repeater, AP mode. 

QoS functie verzekert de kwaliteit van VoIP en multimedia 

streaming. 

Wireless N snelheid tot 300Mbps en neerwaard 

compatible met 802.11b/g producten. 

Compact en draagbaar, met een krachtig draadloos 

signaal. 

Reisformaat ontwerp, ideaal voor gebruik thuis of 

onderweg. 

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

encryptie. 
 

 

AAN DE SLAG 

Een draadloos infrastructuur netwerk opzetten 

De Wi-Fi Repeater kan worden ingesteld als Repeater, 

Access Point, Router, Bridge en als Client. Afhankelijk van 

hoe u de Wi-Fi Repeater wilt gebruiken dient u kabels 

verschillend aan te sluiten. 
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Repeater 

 
 

Hoe het netwerk er uit ziet na het instellen 

Repeater Modus stelt u in staat om het bestaande Wi-Fi 

signaal in uw huis of kantoor te versterken zonder de 

noodzaak van een RJ-45 netwerk kabel tussen de Wi-Fi 

Repeater en uw bestaande Access Point/ Router. 

Standaard gebruikt de Wi-Fi Repeater dezelfde naam 

(SSID) als de Access Point/Router waarvan het signaal 

versterk wordt.  

Wanneer het instellen is voltooid bent u in staat om 

draadloos of met een draad via de LAN poort te 

verbinden met de Wi-Fi Repeater om toegang te krijgen 

tot uw lokale netwerk. Het wachtwoord voor het Wi-Fi 

signaal van de Wi-Fi Repeater zal gelijk zijn aan het 

wachtwoord dat u gebruikt op uw AP/Router. 
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Als u in wilt loggen op de router management pagina na 

het voltooien van het instellen, dient u handmatig het IP 

adres van uw computer in te stellen op 192.168.10.x. Zie 

het hoofdstuk Instellen voor informatie over het 

veranderen van het IP adres van uw computer. 

1. Steek de stekker van de Wi-Fi Repeater in een 

stopcontact. 

2. Verbind een PC met de LAN poort van de Wi-Fi 

Repeater met een RJ-45 kabel om de Wi-Fi Repeater 

modus in te stellen. 

 

Access Point 

 
 

Hoe de netwerk infrastructuur er uit ziet na het instellen 

Access Point (AP) modus wordt gebruikt om een 

draadloos signaal te maken indien u een router heeft 

zonder ingebouwde Wi-Fi. De Wi-Fi Repeater dient direct 
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op uw router te worden aangesloten middels een RJ-45 

netwerk kabel. 

Nadat het instellen is voltooid, bent u in staat om draad-

loos of met een netwerk kabel via de LAN poort te ver-

binden met de Wi-Fi Repeater om toegang te krijgen tot 

uw lokale netwerk met de door uzelf gekozen instellingen 

voor beveiliging en uw zelfgekozen wachtwoord. 

Als u in wilt loggen op de router management pagina na 

het voltooien van het instellen, dient u handmatig het IP 

adres van uw computer in te stellen op 192.168.10.x. Zie 

het hoofdstuk Instellen voor informatie over het 

veranderen van het IP adres van uw computer. 

 

1. U dient te beschikken over een router in uw huis. Uw 

router dient op elk moment met de Wi-Fi Repeater 

verbonden te zijn om Access Point Mode te 

gebruiken. 

2. Sluit een uiteinde van een RJ-45 netwerkkabel aan 

op de WAN poort van de Wi-Fi Repeater en het 

andere uiteinde van de RJ-45 kabel op een vrije 

poort van uw router.  

3. Steek de stekker van de Wi-Fi Repeater in een 

stopcontact. 
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4. Sluit een PC aan op de LAN poort van de Wi-Fi 

Repeater met een RJ-45 kabel om de Access Point 

Modus in te stellen. 

 

Router 

 
 

Hoe de netwerk infrastructuur er uit ziet na het instellen 

Router modus wordt gebruikt als u nog geen router in huis 

heeft. In router modus zal de Wi-Fi Repeater automatisch 

een IP adres toewijzen aan verbonden netwerkappara-

ten.  

Om router modus te kunnen gebruiken dient de Wi-Fi 

Repeater verbonden te zijn met uw ADSL/Cable Modem 

middels een netwerkkabel. In deze  modus bepaalt u de 

naam (SSID) en het wachtwoord van het Wi-Fi netwerk 

dat de Wi-Fi Repeater creëert.  
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Standaard is de Security Mode ingesteld op Disable, 

verander dit tijdens het instelproces om uw Wi-Fi netwerk 

met een wachtwoord te beveiligen. 

 

Nadat het instellen is voltooid bent u in staat om draad-

loos of met een kabel via de LAN poort te verbinden met 

de Wi-Fi Repeater om toegang te krijgen tot uw lokale 

netwerk. Het wachtwoord voor het Wi-Fi signaal van de 

Wi-Fi Repeater is het wachtwoord dat u heeft ingevoerd. 

 

1. U heeft breedband internettoegang nodig (een ADSL 

of kabel verbinding in uw huis of kantoor). 

2. Neem contact op met uw ADSL of kabel provider 

voor de correcte installatie van het modem. 

3. Verbind het ADSL of kabelmodem met de WAN poort 

van de Wi-Fi Repeater met een RJ-45 netwerkkabel.  

4. Steek de stekker van de Wi-Fi Repeater in een 

stopcontact. 

5. Sluit een PC aan op de LAN poort van de Wi-Fi 

Repeater met een RJ-45 netwerkkabel voor het 

instellen van de router modus. 
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Bridge 

 
 

Hoe de netwerk infrastructuur er uit ziet na het instellen 

Bridge Mode stelt u in staat om een bestaand Wi-Fi 

signaal te versterken  in uw huis of kantoor zonder de 

noodzaak om een RJ-45 netwerkkabel aan te sluiten 

tussen de Wi-Fi Repeater en uw bestaande Access 

Point/Router. In deze modus kiest u zelf de naam (SSID) en 

het wachtwoord van het Wi-Fi netwerk dat door de Wi-Fi 

Repeater gecreëerd wordt. 

 

Nadat het instellen is voltooid bent u in staat om draad-

loos of met een kabel via de LAN poort te verbinden met 

de Wi-Fi Repeater om toegang te krijgen tot uw lokale 

netwerk. Het wachtwoord voor het Wi-Fi signaal van de 

Wi-Fi Repeater is het wachtwoord dat u heeft ingevoerd. 
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Als u in wilt loggen op de router management pagina na 

het voltooien van het instellen, dient u handmatig het IP 

adres van uw computer in te stellen op 192.168.10.x. Zie 

het hoofdstuk Instellen voor informatie over het 

veranderen van het IP adres van uw computer. 

 

1. Steek de stekker van de Wi-Fi Repeater in een 

stopcontact. 

2. Sluit een PC aan op de LAN poort van de Wi-Fi 

Repeater met een RJ-45 kabel om de Wi-Fi Bridge 

modus in te stellen. 

 

Client 

 
Hoe de netwerk infrastructuur er uit ziet na het instellen 

Client Modus is geschikt als u beschikt over een desktop 

computer zonder draadloze netwerkadapter, maar wel 

over een RJ-45 Ethernet poort beschikt. De Wi-Fi Repeater 

kan in dit geval het signaal van uw AP/Router ontvangen 
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en delen met de computer via de RJ-45 Ethernet poort, 

waardoor de computer zal zijn verbonden met het 

netwerk. In deze modus kunt u alleen met de Wi-Fi 

Repeater verbinden middels een netwerkkabel. 

1. Verbind een PC met de LAN poort van Wi-Fi Repeater 

met een RJ-45 kabel om de Client Modus in te stellen. 

 

Verbinden met de Wi-Fi Repeater om in te stellen 

Om het apparaat in te stellen dient u een PC ter beschik-

king te hebben, die u met de meegeleverde netwerk-

kabel met de repeater (poort 'LAN') kunt verbinden.  

Het beste kunt u een PC gebruiken die enkel een 

bedrade netwerkkaart heeft, en geen Wi-Fi, om niet te 

worden gestoord door twee gelijktijdige LAN 

verbindingen.  

Mocht U toch een laptop gebruiken die ook Wi-Fi aan 

boord heeft, dan raden wij U aan om de Wi-Fi tijdelijk uit te 

schakelen. 

Neem de Wi-Fi Repeater uit de verpakking en steek deze 

in een stopcontact. De computer nog niet inschakelen.  

Maak een netwerkverbinding tussen de computer en de 

Wi-Fi Repeater door middel van de meegeleverde RJ45 

netwerkkabel. 
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Start hierna de computer op. 

De meeste PCs zijn standaard geconfigureerd om 

automatisch een IP adres te verkrijgen via het DHCP 

mechanisme. Aangezien de computer nu is verbonden 

met de Wi-Fi Repeater zal dit mislukken. U dient de 

netwerkinstellingen van de netwerkpoort tijdelijk als volgt 

te wijzigen: 

Open het configuratiescherm: 
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Dubbelklik op 'Netwerkcentrum'. Het volgende scherm zal 

verschijnen: 

 
 

Klik met de linkermuisknop op 'Adapterinstellingen 

wijzigen'.  
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Het volgende scherm zal verschijnen: 

 
 

Afhankelijk van de hardware van uw computer kunnen 

hier meerdere adapters worden getoond. Klik met de 

rechtermuisknop op de adapter die nu is verbonden met 

de Wi-Fi Repeater. 

Er verschijnt een contextmenuutje waarin u kiest voor de 

onderste optie 'Eigenschappen'.  
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U krijgt het volgende scherm te zien: 

  
Selecteer Internet Protocol versie 4(TCP/IPv4) door er 

éénmaal op te klikken: 
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Klik nu op de knop 'Eigenschappen'.  
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Het volgend scherm zal verschijnen: 
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Zoals reeds is aangegeven zal de computer doorgaans 

zijn ingesteld om automatisch een IP adres en de DNS 

serveradressen te verkrijgen, zoals in bovenstaand 

screenshot.  

 

Mocht aan uw computer een statisch adres zijn toegewe-

zen, noteer dan nauwkeurig de instellingen van dit scherm 

om deze naderhand te kunnen terugzetten. Als de 

instelprocedure van de Wi-Fi Repeater is afgelopen, dient 

u in elk geval de oorspronkelijke toestand te herstellen. 

 

U wijzigt de instellingen van dit scherm als volgt, om de 

setuppagina van de 

Wi-Fi Repeater te kunnen bereiken: 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl  

voor de nieuwste firmware updates.  
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Let erop dat de cijfers en de selectievakjes exact van de 

afbeelding overgenomen worden. 
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Druk op de 'OK' knop. Het volgende scherm verschijnt: 

(netwerk 6 zal bij u hoogstwaarschijnlijk een ander 

nummer hebben) 

 
Kies voor 'Thuisnetwerk'. 

Het volgende scherm verschijnt ter bevestiging: 
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Sluit het venster. De PC kan nu contact maken met de Wi-

Fi Repeater via het http protocol. Hiervoor opent u een 

internet browser (Internet Explorer, Firefox, Safari ...), en tikt 

u in de adresbalk het volgende adres in : 192.168.10.253. 
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CONFIGUREREN VAN DE ROUTER VIA DE WEB BROWSER 

Open een browserscherm en type in het adresveld van 

de browser: "192.168.10.253". Dit is het adres van de Wi-Fi 

Repeater. 

De Wi-Fi Repeater zal u antwoorden met een inlogscherm. 

Standaard is de inlognaam “admin”, en het wachtwoord 

ook (let op: kleine letters; deze gegevens zijn hoofd-

lettergevoelig). 

 
Vervolgens wordt de home-pagina van de Wi-Fi Repeater 

weergegeven. 
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INSTEL WIZARD 

Nadat u succesvol bent ingelogd, klik op Wizard in het 

menu aan de linkerzijde om uw Wi-Fi Repeater snel in te 

stellen. 

Kies de gewenste Operation Mode en klik op Next. 

Zie het hoofdstuk “Een draadloos infrastructuur netwerk 

instellen” voor een uitleg van de verschillende modes. 
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Repeater Modus 

In het menu aan de linkerzijde kiest u 'Wizard'. Vervolgens 

wordt de volgende pagina getoond: 

 
Standaard is 'Router' geselecteerd, verander dit in 

'Repeater'. 
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Druk op 'Next'.  

 

U krijgt dan het volgende te zien (een lijst van de 

beschikbare access points): 
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U kiest het access point dat u wilt versterken. Indien het 

access point dat u wilt versterken niet in de lijst voorkomt, 

kan dit verschillende oorzaken hebben: 

a)  U bevindt zich buiten het zendbereik van het access 

point: U dient zich te verplaatsen, zodat u zich in de 

onmiddellijke nabijheid van het access point bevindt. 

b)  Het access point is ingesteld om de SSID (Service Set 

Identifier) niet uit te zenden, omwille van een grotere 

beveiliging. U dient dan eerst de instelling 'SSID 

Broadcast' te wijzigen van het access point (zie de 
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gebruiksaanwijzing van het access point, of de router 

met ingebouwd access point). Eventueel kunt U een 

aantal maal op de 'Refresh' knop drukken indien niet 

alle netwerken worden weergegeven in de lijst. 

 

Druk op één van de 'Select' knoppen. 

 

U komt dan op de volgende pagina, waar U de creden-

tials van het access point dient in te geven. 
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De versleuteling en het wachtwoord van de het originele 

AP worden automatisch overgenomen, tenzij U dit hand-

matig verandert. 

Het getal naast het Key tekst vak geeft het aantal inge-

brachte karakters weer. Eventueel kunt U het Unmask 

hokje aanvinken. Het wachtwoord wordt dan zichtbaar 

weergegeven. Dit wachtwoord is hoofdlettergevoelig; 

zorg dus voor een nauwkeurige invoer. 

Druk vervolgens op de knop 'Save & Reboot'. 
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De Wi-Fi Repeater start nu opnieuw, en zal proberen te 

verbinden met het access point van het netwerk. Mocht, 

nadat de Wi-Fi Repeater helemaal is opgestart, het 

statusscherm niet opnieuw zichtbaar worden, druk dan 

even op de 'refresh' knop van de internetbrowser. 

U krijgt vervolgens een scherm te zien dat vergelijkbaar is 

met wat hieronder is afgebeeld: 
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Onder 'Wireless Network' – State leest u Connected; dit 

betekent dat de Wi-Fi Repeater succesvol is verbonden 

met het access point. Mocht hier Disabled staan, dan 

betekent dit dat het verbinden is mislukt. De oorzaak 

hiervoor kan in het volgende te zoeken zijn: 

 

a)  U heeft het wachtwoord niet correct ingegeven. 

Open in het menu aan de linkerzijde Wireless – 

Security. U kan dan opnieuw het wachtwoord 

ingeven. Druk vervolgens op de knop 'Save and 

reboot'. 

b)  Uw access point is zo geconfigureerd dat het slechts 

verbindingsaanvragen accepteert van vooraf 

bekende apparaten. Deze toestellen worden herkend 

aan hun MAC adres (dit is een wereldwijd unieke 

sleutel, waarvan elk netwerktoestel is voorzien). U kan 

het MAC adres van de Wi-Fi Repeater aflezen in het 

status-scherm helemaal onderaan, onder 'TCP/IP 

Configuration' MAC Address. U dient dit adres dan toe 

te voegen aan de lijst van toegestane apparaten in 

de setup van het access point. Raadpleeg hiervoor 

de handleiding van uw access point. 
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Als de setup geslaagd is, vergeet dan niet de netwerk-

instellingen op de setup PC terug te zetten zoals deze 

voorheen waren; anders kan deze niet meer naar 

behoren functioneren op het aanwezige netwerk. 

 

 

AP Modus 

In het menu aan de linkerzijde kiest u 'Wizard'. Vervolgens 

wordt de volgende pagina getoond: 

 
Standaard is 'Router' geselecteerd, verander dit in “AP”. 
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Druk op "Next". 

 

 

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


 

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met 

Teknihall support: 0900 400 2001 envivo@teknihall.nl /    P1303 

www.teknihall.nl.  De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut 38 

 

Stel de draadloze parameters in. Het is aanbevolen om 

het SSID te vernoemen. Het SSID kan elke gewenste naam 

krijgen, zodat u kunt onthouden welk netwerk van u is (als 

u in een omgeving met veel draadloze netwerken bent). 

U kiest voor AP Modus als u een router heeft zonder 

ingebouwde Wi-Fi en u uw netwerk draadloos wilt maken. 

Als u al een draadloos netwerk heeft dient u voor 

Repeater Modus zodat u geen 2 maar slechts 1 netwerk 

heeft. 
 

Het is aanbevolen om te kiezen voor "WPA/WPA2 Mixed 

mode" als uw security mode (veiligheidsmodus). Het 

wachtwoord moet tussen de 8-63 letters/cijfers lang zijn. 
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Klik op Save&Reboot om de router te herstarten en de 

nieuwe instellingen te verwerken. 

Het apparaat zal opnieuw opstarten en zal een pagina 

weergeven vergelijkbaar met de onderstaande 

afbeelding:  
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Router Modus 

In het menu aan de linkerzijde kiest u de 'Wizard'. De 

volgende pagina wordt weergegeven: 

 
Standaard is de optie "Router" geselecteerd, deze hoeft u 

dus niet te veranderen. 

Klik op "Next". 
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Stel de draadloze parameters in. Het is aanbevolen om de 

SSID te vernoemen, een Security Mode te kiezen en een 

Key in te voeren. 

Kies uw WAN verbindingstype. 

 

Als Dynamic IP is geselecteerd krijgt de router automatisch 

een IP adres van de DHCP server of de ISP. Er is geen 

verdere configuratie nodig en u kunt doorgaan met de 

configuratie van het draadloze netwerk. 
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Als PPPoE is geselecteerd, voer de User Name (gebruikers-

naam) en Password (wachtwoord) in die u heeft gekre-

gen van uw ISP. Deze velden zijn hoofdlettergevoelig. 

 

 
 

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

nieuwe instellingen te verwerken. 
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Bridge Modus 

In het menu aan de linkerzijde kiest u voor de 'Wizard'. De 

volgende pagina wordt weergegeven: 

 
Standaard staat de optie "Router" geselecteerd. Verander 

deze selectie in “Bridge”. 

Klik op "Next". 
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Selecteer het SSID van het Access Point waarmee u wilt 

verbinden en klik op Select. 
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Opmerking: Het doelnetwerk dient uit te zenden op 

kanaal 1-11, anders bent u niet in staat om het signaal te 

versterken. 

 
Stel bovenaan de draadloze parameters in. Het is aanbe-

volen om het SSID te hernoemen, een Security Mode te 

kiezen en een Key in te stellen. 

Het SSID van het doelnetwerk zal automatisch worden 

ingevuld bij de draadloze instellingen. Type het wacht-

woord van het geselecteerde netwerk onderaan. Klik 

vervolgens op Save&Reboot om de router te herstarten en 

de nieuwe instellingen te verwerken. 
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Client Modus 

Client Modus is geschikt als u beschikt over een desktop 

computer zonder draadloze netwerkadapter, maar wel 

over een RJ-45 Ethernet poort beschikt.  

De Wi-Fi Repeater kan in dit geval het signaal van uw 

AP/Router ontvangen en delen met de computer via de 

RJ-45 Ethernet poort, waardoor de computer zal zijn 

verbonden met het netwerk.  

In het menu aan de linkerzijde kiest u voor 'Wizard'.  

De volgende pagina zal worden weergegeven: 
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Standaard is de optie "Router" geselecteerd. Verander 

deze selectie in “Bridge”. 

Klik op "Next". 

 

 
 

Selecteer het SSID van het Access Point waarmee u wenst 

te verbinden en klik op Select. 
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Het SSID van het doelnetwerk zal automatisch worden 

ingevuld bij de draadloze instellingen. Type het wacht-

woord van het geselecteerde netwerk en klik op 

Save&Reboot om de router te herstarten en de nieuwe 

instellingen in gebruik te nemen. 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl  

voor de nieuwste firmware updates.  
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LAN INSTELLINGEN 

Klik op “Network  LAN Settings” in de web management 

interface. Het volgende scherm zal worden weergegeven 

in uw web browser: 
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IP Address: 

 

Voer het IP adres van uw Wi-Fi 

Repeater in met een punt als 

scheidingsteken (fabrieks-instelling: 

192.168.10.253). 

Subnet 

Mask: 

Een adrescode die de grootte van 

het netwerk aangeeft. Gewoonlijk 

gebruikt u 255.255.255.0 als subnet 

mask. 

DHCP Type: Server, Client of Disable 

 

Opmerking 

Als u het IP adres van de router veranderd, dient u het 

nieuwe IP adres te gebruiken om op de router in te 

loggen. 

Als het nieuwe IP adres van de router dat u heeft 

ingesteld niet in hetzelfde subnet is, zal de IP adres pool 

van de DHCP server automatisch mee veranderen, terwijl 

Virtual Server en DMZ Host niet werken totdat zij opnieuw 

zijn geconfigureerd. 
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VERBINDEN MET HET INTERNET 

Klik op “Network  WAN Settings” in de web 

management interface, het volgende voorbeeld is voor 

de WAN instelling “PPPoE”. 
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Voer de “PPPoE Username” en het “PPPoE Password” in 

dat u van uw ISP heeft gekregen en negeer de andere 

velden. (De “Service Name” kan leeg zijn). 

Klik op de “Apply Settings” knop om de instellingen op te 

slaan en de router te herstarten. 

Na het herstarten is uw router klaar om verbinding met het 

Internet te maken. 

 

Als uw ISP u van statische of vaste IP adres, Subnet Mask, 

Gateway en DNS instellingen voorzien, selecteer ‘Static 

IP’. 

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

/ Primary / Secondary DNS in met een punt als 

scheidingsteken zoals aangegeven door uw ISP. 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl  

voor de nieuwste firmware updates. 
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Als uw ISP een DHCP service gebruikt, selecteer ‘DHCP 

Client’, en de router krijgt automatisch IP parameters van 

uw ISP. 

Deze pagina geeft de WAN IP parameters weer die 

automatisch door uw ISP zijn toegewezen, waaronder IP 

adres, Subnet Mask, Default Gateway et cetera. 
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DRAADLOZE BASISCONFIGURATIE 

Klik op “Wireless  Basic Settings” in de web 

management interface, het volgende bericht zal worden 

weergegeven in uw web browser: 

U kunt de minimale instellingen voor draadloze 

communicatie, zoals de netwerknaam (SSID) en Channel 

instellen. Het Access 

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


 

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met 

Teknihall support: 0900 400 2001 envivo@teknihall.nl /    P1303 

www.teknihall.nl.  De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut 55 

 

Point kan eenvoudig worden ingesteld door alleen het 

minimale in te stellen. 
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Disable 

Wireless 
Draadloos netwerk 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 ervoor te zorgen dat 

het SSID van het apparaat zichtbaar is voor 

draadloze apparaten. 

Channel 

Number 

Dit veld bepaald welke frequentie wordt 

gebruikt. Standaard is het kanaal ingesteld 

op Auto, zodat het AP automatisch het 

beste kanaal kiest. Het is niet nodig om het 

draadloze kanaal te veranderen tenzij u 

inferentie problemen ervaart met een 

andere access point in de buurt. 

 

DRAADLOZE BEVEILIGING CONFIGUREREN 

Klik op “Wireless  Wireless Security” in de web 

management interface, het volgende bericht wordt 

weergegeven in uw web browser: 
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Stel de draadloze beveiliging en versleuteling in om 

ongeautoriseerde toegang en monitoring te voorkomen. 

Ondersteunt 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 encryptie. 

 
Als u klaar bent, klik op ‘Apply Settings‘. 

Klik op “Wireless  WPS” in de web management 

interface, het volgende zal worden weergegeven in uw 

web browser: U kunt een draadloze verbinding tussen een 
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draadloze adapter en een router tot stand brengen door 

gebruik te maken van ofwel de Push Button Configuration 

(PBC) methode of de PIN 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 verbinden 

met het netwerk met het PIN nummer. 

PBC method:  Als de draadloze adapter Wi-Fi 

Protected Setup en Push Button 

Configuration (PBC) ondersteunt 

Stap 1:  Druk gedurende 2-3 seconden op de 

WPS knop van de router of klik in de 

web management interface op de 

‘Start PBC’ knop. 

Stap 2: Druk gedurende 3 seconden op de 

WPS knop van de adapter. 

Step 3:  Wacht enige tijd totdat het volgende 

scherm verschijnt. Klik op Finish om de 

WPS configuratie te voltooien. 
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ROUTER BEHEER INSTELLINGEN 

Factory Default, Settings Backup and Restore 

U kunt van de instellingen van deze router een backup 

maken in een bestand, zodat u deze om veiligheids-

redenen op verschillende plekken op kan slaan. 

Om een backup te maken of de instellingen terug te 

zetten, volg de volgende instructies: 

Klik op ‘Management  Backup&Reset’ in de web 

management interface, het volgende scherm verschijnt in 

uw web browser: 
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Save 

Settings 

Druk op de ‘Save...’ knop, en u kunt de 

configuratie als een bestand downloaden. U 

kunt het onder een andere bestandsnaam 

opslaan om verschillende versies te bewaren 

en het bestand op een veilige plek opslaan. 

Load 

Settings 

Klik op ‘Browse…’ om een eerder opge-

slagen configuratiebestand op uw computer 

te selecteren en klik vervolgens op ‘Upload’ 

om het bestand naar de router te versturen. 

Nadat de configuratie is geüpload zal de 

configuratie van de router worden 

overschreven met het zojuist geüploade 

bestand. 

Reset 

Settings 

Klik op deze ‘Reset Setting to Default‘ knop 

om alle instellingen te verwijderen en de 

configuratie van deze router terug te zeggen 

naar de fabrieksinstellingen. 
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FIRMWARE UPGRADE 

De systeemsoftware die wordt gebruikt door deze router 

heet ‘firmware’, net als andere applicaties op uw 

computer. Wanneer u de oude software vervangt door 

nieuwe wordt uw computer voorzien van nieuwe 

functionaliteit. U kunt deze functie ook gebruiken om 

nieuwe functies aan uw router toe te voegen, of zelfs bugs 

in de router te verhelpen. 

Klik op ‘Management  Firmware Upgrade’ in de web 

management interface, het volgende zal worden 

weergegeven in uw web browser: 

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

gevraagd om een firmware bestand te selecteren. 

Download het laatste firmware bestand van onze website 

en gebruik het op de router te upgraden. 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl  

voor de nieuwste firmware updates. 
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Nadat het firmware upgrade bestand is geselecteerd, klik 

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

firmware upgrade procedure start. Deze procedure kan 

enkele minuten duren, wees geduldig. 
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OPMERKING: Onderbreek nooit de upgrade procedure 

door de web browser te sluiten of de computer fysiek te 

ontkoppelen van de router. Als de firmware die u heeft 

geüpload is beschadigd zal de firmware upgrade 

mislukken en dient u mogelijk de router terug te brengen 

naar de dealer waar u deze heeft gekocht om hulp te 

vragen. (Garantie vervalt als u de upgrade procedure 

heeft onderbroken). 

 

VERANDER HET MANAGEMENT WACHTWOORD 

Het standaard wachtwoord van de Wi-Fi Repeater is 

“admin”, en wordt weergegeven in het login scherm 

wanneer u verbinding maakt via een web browser. Er is 

een veiligheidsrisico als u het standaard wachtwoord niet 

aanpast, aangezien iedereen deze kan zien. Dit is erg 

belangrijk als de draadloze functionaliteit is ingeschakeld. 

Om het wachtwoord te veranderen, volg de volgende 

instructies: 

Klik op ‘Management  Management‘ in the web 

management interface, het volgende wordt 

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

originele wachtwoord onveranderd wilt laten, klik op 

‘Reset‘. 
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OPEN SOURCE CODE 

Dit product bevat software code die werd ontwikkeld 

door derden. Deze code valt ofwel onder de GNU 

General Public License (GPL), versie 2 van Juni 1991, ofwel 

onder de GNU Lesser General Public License (LGPL), versie 

2.1 van Februari 1999. Het is toegelaten deze te copiëren, 

te verspreiden en/of te wijzigen in overeenstemming met 

de bepalingen en voorwaarden van de GPL of de LGPL. 
 

De broncode wordt verondersteld compleet te zijn; indien 

u denkt te kunnen bijdragen met aanvullende 

broncodebestanden onder de GNU General Public 

License (GPL), neem dan contact met ons op. We zijn 

verplicht de voorwaarden na te leven van de GNU 

General Public License (GPL). U is welkom om ons lokaal 

kantoor te contacteren om de betreffende software en 

licenties te bekomen. Deel ons uw contactgegevens 

mee, en de artikelcode. We zullen u dan kosteloos een 

CD toesturen met de software en de licentie. 
 

Raadpleeg de Engelstalige GNU GPL website voor meer 

informatie : http://www.gnu.org/licenses/licenses.en.html 
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VERWIJDERING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl  

voor de nieuwste firmware updates. 

 

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 afvalver-werking, aangezien 

zij in staat zullen zijn om u details te geven over de 

mogelijkheden voor recycling in uw omgeving. 
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