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Extra wifi punt instellen als access point

Voor u begint..
Met deze handleiding stelt u een Extra wifi punt in als access point. Het Extra wifi punt 
zal uiteindelijk via een LAN-kabel aan uw modem verbonden moeten worden.  
Is er geen mogelijkheid om een LAN-kabel te leggen van uw modem naar het Extra wifi 
punt? Volg dan de handleiding “instellen als repeater”. Wij adviseren voor een optimaal 
draadloos bereik- en signaal dat u het Extra wifi punt instelt als access point. Mocht u 
tijdens het installeren tegen problemen aanlopen, dan kunt u  
het Extra wifi punt terugzetten naar de fabrieksinstellingen door de “WPS-KNOP”  
op het apparaat 15 seconden in te drukken. Alle lampjes zullen dan gaan knipperen,  
wat aangeeft dat het apparaat is teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

•   Steek het extra wifi punt in een stopcontact en sluit deze met de meegeleverde 
LAN-kabel aan op een computer. Na ongeveer 2 minuten is deze opgestart.

  Tip:  dit hoeft niet het stopcontact te zijn waar het extra wifi punt 
uiteindelijk wordt geplaatst . 

•  Ga via uw internetbrowser naar: http://fritz.repeater
•  Laat de taal op “ENGLISH” staan en klik op “NEXT”.  ▼

•  Kies in het dropdown menu voor “NETHERLANDS” en klik vervolgens op “NEXT”.  ▼
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•  Wacht ongeveer 2 minuten tot het Extra wifi punt is herstart.  
U komt dan vanzelf bij de volgende stap terecht;

•  Vul hier een wachtwoord in om uw Extra wifi punt te beveiligen en druk 
vervolgens op “OK”. Let op: dit wachtwoord is niet de netwerksleutel 
maar mag een wachtwoord naar keuze zijn.  ▼

•  Klik op “NEXT”.  ▼

•  Selecteer het selectievakje “LAN BRIDGE” en klik vervolgens op “NEXT”.  ▼

•  Selecteer het selectievakje aan bij “OBTAIN AN IP ADDRESS AUTOMATICALLY”  
en klik op “Next”.  ▼

•  Vul hier de volgende gegevens in: 
Name of the wireless radio network (SSID) (2,4 GHz): De exacte naam 
van uw huidige draadloze netwerk. 
Name of the wireless radio network (SSID) (5 GHz): De exacte naam 
van uw huidige draadloze netwerk. 
Encryption: WPA + WPA2 
Network key: De exacte netwerksleutel van uw huidige draadloze netwerk.

•  klik vervolgens op “NEXT”

•  Klik op “FINISH”
•  Haal de LAN kabel uit uw computer en het extra wifi punt 

en trek het extra wifi punt uit het stopcontact.

•  Steek nu het extra wifi punt in het stopcontact op de plek 
waar u deze wilt gaan gebruiken en sluit vervolgens de LAN kabel 
tussen uw modem en het extra wifi punt aan. 
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Extra wifi-puntExtra wifi-puntwifi modemwifi modem

Uw Extra wifi punt is nu ingesteld als Access point en zal functioneren 
wanneer deze is aangesloten volgens onderstaand schema.  ▼

Extra wifi punt als Acces Point

Extra wifi punt instellen als repeater

Voor u begint..
Met deze handleiding stelt u het Extra wifi punt in als repeater. Deze optie is aan te 
raden wanneer het niet mogelijk is om een LAN-kabel te leggen tussen uw modem 
en het Extra wifi punt. Is dit wel mogelijk? dan adviseren wij voor een optimaal 
draadloos bereik- en signaal dat u het Extra wifi punt instelt als access point.
Mocht u tijdens het installeren tegen problemen aanlopen, dan kunt u het Extra wifi 
punt terugzetten naar de fabrieksinstellingen door de “WPS-knop” op het apparaat 
15 seconden in te drukken. Alle lampjes zullen dan gaan knipperen, wat aangeeft 
dat het apparaat is teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Wifi-verbinding met WPS tot stand brengen
Met WPS (wifi Protected Setup) breng je met een druk op de knop
eenvoudig en snel een veilige wifi-verbinding tot stand.

Voorwaarden  ▼

•   Het modem moet WPS ondersteunen en WPS moet geactiveerd zijn.
•   In de FRITZ!WLAN Repeater is de bedrijfsmodus “WIRELESS BRIDGE” 

(wifi-brug) ingesteld (fabrieksinstelling bij levering van de FRITZ!WLAN Repeater).
•   De SSID (naam van het draadloze netwerk) van het modem is zichtbaar.
•   Het MAC-filter van het modem is gedeactiveerd of het MAC-adres van de 

FRITZ!WLAN Repeater is in het MAC-filter als uitzondering ingevoerd.

Wifi-verbinding tot stand brengen
•    Steek de FRITZ!WLAN Repeater in een contactdoos in de buurt van het modem.

•   Druk op de WPS-knop op de FRITZ!WLAN Repeater.  
Houd de knop ingedrukt tot de led “WLAN” knippert.

1. 2.
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•   Voor de volgende stap heb je 2 minuten de tijd. Start op het modem WPS.

•   Wacht tot op de FRITZ!WLAN Repeater de indicatieleds voor de signaalsterkte 
branden. De verbinding is tot stand gebracht.

•   Kies de beste standplaats voor de uitbreiding van het draadloze wifi-netwerk. 
Advies is om dat halverwege te doen tussen de plek waar u wifi wilt ontvangen 
en de plaats waar het modem staat. Steek de FRITZ!WLAN Repeater daar in een 
contactdoos. De verbinding met het modem wordt automatisch tot stand gebracht.

3.

Wifi- verbinding Wifi- verbinding 

Extra wifi-puntExtra wifi-puntwifi modemwifi modem

Uw Extra wifi punt is nu ingesteld als Access point en zal functioneren 
wanneer deze is aangesloten volgens onderstaand schema.  ▼

Extra wifi punt als Repeater



Heeft u hulp nodig?
Meer informatie over het aansluiten, installeren en gebruik van uw modem en
TV-ontvanger leest u in de uitgebreidere handleiding. Deze kunt u downloaden op 
www.solcon.nl/handleidingen

Heeft u vragen?
Dan helpen onze medewerkers u graag verder. U kunt onze technische helpdesk 
bereiken op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur 
via 088 - 003 22 22. U kunt ook een e-mail sturen naar support@solcon.nl

Social media

 @Solcon > voor nieuws en acties van Solcon
 

 @Solcon_Storing > voor updates over onderhoud en storingen
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 Whatsapp > 06 - 39 44 04  00


