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Aansluiten van het glasvezelkastje
1.	
Zoek uw glasvezelaansluitpunt
woonkamer geplaatst)

A

(deze is meestal in de meterkast of

2. Verwijder de zwarte dop uit de groene glasvezelstekker
A

B

in de aansluitkap.

B

Let op: raak het uiteinde
van de glasvezelkabel na
het verwijderen van de
stofdop niet aan!

C

3.	
Om de aansluitkap op het glasvezelaansluitpunt
te bevestigen doet u het volgende;
- zet de aansluitkap schuin tegen de richel C boven de
tekst “Glasvezelaansluitpunt”
-b
 eweeg de aansluitkap (nog steeds tegen de richel) omlaag
in een rechte positie met het glasvezelaansluitpunt en schuif
de aansluitkap naar boven D totdat deze vastklikt.
C

D

4.	
Plaats het modem naast de glasvezelaansluiting
5.	
Zie volgende pagina’s voor het aansluiten van
het Solcon modem en het activeren van uw
internet verbinding.

4.	
Uw internetverbinding wordt nu geactiveerd.
5.	
Na 5-10 minuten kunt u via Solcon internetten en
bellen. Indien u Solcon TV afneemt, dient u de
handleiding voor het installeren van de
TV ontvanger te volgen.
6.	
Bij problemen met uw internetverbinding
adviseren we u om het modem kort (ongeveer
20 seconden) van de spanning af te halen en
na 5-10 min opnieuw te controleren.
7.	
Voor eventuele wijzigingen (bijv. wifi wachtwoord)
heeft u de volgende gegevens nodig om in te loggen
op het modem:
webadres: http://192.168.100.1
username: solcongebruiker
password: solcontoegang

Modem aansluiten
Sluit het modem aan volgens onderstaand schema. Zet het modem, indien nodig,
aan via de ON/OFF knop op de achterkant van het modem. Het lampje “POWER”
gaat nu groen branden.

Achterzijde HUAWEI HG8245U - modem
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Bijzonderheden m.b.t. het modem

• De poorten LAN en TEL lopen van rechts
naar links. Sluit ze ook zo aan.
• LAN 1 t/m 4 kunnen gebruikt worden
voor zowel internet als TV.

Telefonie

Sluit uw telefoontoestel voor het eerste
telefoonnnummer aan op de poort “TEL1” en
voor een tweede telefoonnnummer op “TEL2”

LAN 4 LAN 3 LAN 2 LAN 1

TEL2 TEL1

Televisie

Zie voor het aansluiten
de handleiding van uw
TV-ontvanger

Internetverbinding activeren
Na het aansluiten zullen na ongeveer 5 minuten de lampjes: “PON” en “WLAN” groen
gaan branden en dient u de internetverbinding alleen nog te activeren. Dit kunt u bedraad
of draadloos (via wifi
) doen. Voor bedraad verbinden, sluit u een netwerkkabel aan
tussen één van de gele poorten van het modem en uw PC. Voor het verbinden (via wifi
),
gebruikt u de netwerknaam (zie SSID 2.4G* of SSID 5G*) en netwerksleutel (WLAN Key)
die beide op de achterkant van het modem vermeld staan.
* Solcon adviseert om voor wifi verbindingen zowel SSID voor 2.4 GHz als
5 GHz in te stellen, tenzij het apparaat geen 5 GHz ondersteunt. De verschillen
tussen 2,4 GHz en 5 GHz ziet u in onderstaande tabel.
2,4 GHz

5 GHz

signaal bereik

GROTER dan 5 GHz

KLEINER dan 2,4 GHz

snelheid

LAGER dan 5 GHz

HOGER dan 2,4 GHz

ondersteuning oudere apparatuur

JA

NEE

beschikbare kanalen bij meerdere
netwerken en apparaten

MINDER dan 5 GHz

MEER dan 2,4 GHz

storing van andere apparatuur

JA

NEE

Vervolgens voert u de volgende stappen uit:
1.	
Ga met uw internet browser naar activatie.solcon.nl.
2.	
De eerste keer dat u dit doet, komt u op een activatiepagina.
3.	
Vul nu de verbinding activatiecode in die op uw
pakbon vermeld staat en druk op ‘BEVESTIGEN’.

Storing?
Bij problemen met uw internetverbinding adviseren we u het modem kort
(ongeveer 20 seconden) van de spanning af te halen en na 5-10 min opnieuw
te controleren.

Heeft u vragen?
Onze medewerkers helpen 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
facebook.com/solconNL > voor nieuws en acties van Solcon
Whatsapp > 06 - 39 44 04 00
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