wifi repeater 310
Quick set up guide

voorbereiding

Sluit de repeater aan op een contactdoos in de buurt van je computer
en modem. Verbind de repeater met je netwerk. Hiervoor heb je 2 mogelijkheden:
1. WPS
2. Handmatig

1: WPS – SNELVERBINDING
Met de WPS snelverbinding breng je snel en eenvoudig een veilige wifi-verbinding tot stand.
Zo werkt het:

1

Druk op de WPS knop
op de repeater tot de
LED “WLAN” knippert
(ongeveer 6 seconden)

2

3

Druk binnen 2 minuten op de WPS
knop van je modem (ongeveer 2
seconden, tot de led “WPS” knippert),
waardoor de WPS snel verbinding
wordt gestart. Heb je Standaard
Internet dan vind je de WPS knop
aan de zijkant van je modem. Heb
je Glasvezel Internet dan vind je de
WPS knop aan de onderkant.

De repeater en het modem
brengen nu automatisch
een beveiligde verbinding
tot stand. De WLAN LEDS
van beide apparaten branden
continu, veel plezier! 

2: HANDMATIG VERBINDEN
1. Zoek met je tablet, smartphone of computer naar WLAN netwerken in jouw omgeving
2. Maak verbinding met het netwerk “FRITZ!WLAN Repeater 310E” en geef de WPA or WPA2
sleutel 00000000 (8 x nul) in.
3. Open een internetbrowser en ga naar http://fritz.repeater
4. Volg de stappen in de gebruikersinterface en pas je repeater aan
5. Bescherm de gebruikersinterface met een wachtwoord. Veel plezier! 

OM HANDMATIG TE KUNNEN VERBINDEN, ZIJN ER EEN AANTAL VEREISTEN:
• De draadloze LAN client moet op z’n minst de WPA encryption standaard ondersteunen
• Op de LAN-aansluiting moet automatisch een IP-adres worden verworven, DHCP.
• De netwerknaam (SSID) van het uit te breiden draadloze LAN netwerk,
moet op zichtbaar staan.

DE IDEALE LOCATIE VAN DE REPEATER
•	Plaats de repeater halverwege het modem en je WIFI-apparaten waarvoor je het
draadloze netwerk vergroot.
•	De repeater werkt het beste als deze niet direct achter of onder meubels en kasten staat.
Hoe minder obstakels tussen de repeater en je draadloze apparaat staan hoe beter.
•	De LED lampjes op de repeater geven aan hoe sterk het wifi-signaal is. Zorg dat er tenminste
drie LED lampjes branden.
•	Plaats de repeater niet in de buurt van metalen objecten, luidsprekers, magnetron,
DECT telefoons en babyfoons. Deze kunnen het signaal verstoren.

De instellingen van de repeater blijven ongewijzigd als deze van het stopcontact wordt verwijderd.
Als de repeater is ingesteld, maakt deze automatisch verbinding met het modem. De repeater
kan gewoon uit het stopcontact getrokken worden om een betere plek te zoeken in huis. Zodra
de repeater weer in het stopcontact zit en binnen het bereik van het modem is, maakt ’ie weer
automatisch verbinding met het modem.

HOE VERBIND IK MET HET WIFI-NETWERK?
De repeater is zo ingesteld dat deze automatisch de naam van je bestaande wifi-netwerk overneemt.
Het kan zijn dat zowel de repeater als je huidige modem in de netwerklijst komt te staan. Het maakt
niet uit welke je dan kiest, jouw computer/mobiele apparatuur zal automatisch switchen naar het
sterkste signaal.

UITLEG GEBRUIK LED EN KNOPPEN
Deze functies kun je instellen met de WPS knop:
FUNCTIE

DRUK

WLAN in- en uitschakelen

1 Sec.

WPS verbindingsopbouw starten

6 Sec.

Fabrieksinstellingen laden

15 Sec.

Toestandweergave en bediening
De LEDS geven de bedrijfstoestand van de repeater 310 aan:
LED

TOESTAND

BETEKENIS

knippert

Geen verbinding met WLAN basisstation /
Zoekt basisstation.

brand

Signaalsterkte

knippert

De repeater wordt gestart.
De firmware wordt geupdate.

brand

De repeater is klaar voor gebruik.

knippert

De WLAN instellingen worden overgenomen.
Het radionetwerk wordt in- of uitgeschakeld.

knippert snel

Het WPS proces werd onderbroken,
proces herhalen.

brand

De WLAN-module is klaar voor gebruik.

knipperen

Fabrieksinstellingen worden geladen

POWER

WLAN

ALLE

Kijk voor meer informatie op t-mobile.nl/klantenservice/thuis/internet-en-email/wifi

