Wi-Fi installatiehandleiding

Wachtwoord Experia Box V8 aanpassen

Om verbinding te krijgen met het draadloze netwerk, moet u inloggen
op uw unieke netwerknaam (SSID) met de daarbij behorende
beveiligingssleutel (WPA2). De netwerknaam en beveiligingssleutel
kunt u terugvinden op de achterkant van uw modem.

4. Zodra u het wachtwoord van het modem heeft aangepast,
wordt u doorverwezen naar de statuspagina van het modem.
5. Klik links op WLAN om de SSID en WPA2 beveiligingssleutel
te veranderen.

LET OP: Voordat u de onderstaande stappen doorloopt voor
het wijzigen van de netwerknaam en beveiligingssleutel,
moet u beschikken over een werkende draadloze of
bekabelde internetverbinding.

Stappenplan veranderen beveiligingssleutel
1. Open uw browser. Vul in de adresbalk het adres
http://192.168.2.254 in en druk op enter.
2. Bij Login ID staat standaard ‘Admin’ ingevuld. Tenzij u zelf een
wachtwoord heeft aangemaakt, vult u bij Password het standaard

6. Voer in het veld SSID de gewenste netwerknaam in
7. Voer in het veld Netwerk Security uw nieuwe beveiligingssleutel in
8. Klik op de knop Apply om de gegevens te bevestigen

wachtwoord 1234 in.
De netwerknaam, de beveiligingsleutel en het wachtwoord van de
Experia Box V8 zijn nu gewijzigd.

Bent u het wachtwoord vergeten?
Indien u het wachtwoord van de Experia Box V8 bent vergeten,
moet u uw modem resetten. Dit doet u door met een paperclip
10 seconden op Reset te drukken. De resetknop vindt u links van de
stroomkabel, op de achterzijde van het modem. Hierna kunt u het
wachtwoord veranderen door het stappenplan opnieuw te doorlopen.
3. W
 anneer u de eerste keer op het modem inlogt, dient u het
wachtwoord eenmalig aan te passen. Vul bij Current Password
1234 in en kies vervolgens een nieuw persoonlijk wachtwoord bij
New Password. Klik op Apply om het wachtwoord te bevestigen.

Uw computer verbinden met het draadloze netwerk

Windows 7
1. Klik op Start

5. U bent nu verbonden met het draadloze netwerk. U kunt de
en vervolgens rechts in het menu op

instellingen voor dit netwerk bewaren door Dit netwerk opslaan
aan te vinken. U hoeft de netwerksleutel dan niet meer opnieuw

Configuratiescherm.
2. Klik rechtsboven op Weergeven Op en kies vervolgens
Grote Pictogrammen ( tenzij dit al automatisch geselecteerd is).
3. Dubbelklik op het Netwerkcentrum-icoon.
4. Klik in het netwerkcentrum scherm op Verbinding Met Een

in te voeren.
6. Klik op Sluiten om de installatie af te ronden.

Windows XP
1. Klik Start en vervolgens op Configuratiescherm.

Netwerk Maken.
5. Zoek in de lijst met netwerken naar het juiste netwerk en
selecteer deze door er eenmaal op te klikken. Klik vervolgens op

2. Klik in het configuratiescherm op Netwerk- en Internetverbindingen en klik vervolgens op Netwerkverbindingen.
3. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram

Verbinding Maken.
6. Vul het wachtwoord in op de witte regel naast Beveiligingssleutel,

Draadloze netwerkverbinding. Kies vervolgens voor de optie
Beschikbare draadloze netwerken weergeven.

en klik vervolgens op OK.
7. T enslotte vraagt Windows om een Locatie voor het netwerk aan

4. Klik op het gewenste draadloze netwerk en klik vervolgens op
Verbinding Maken.

te geven. Klik op Thuisnetwerk.
8. Klik op Sluiten om de installatie af te ronden.

5. U wordt nu gevraagd om de netwerksleutel in te vullen.
Vul de netwerksleutel in en klik op Verbinding Maken. U bent

Windows Vista
1. Klik op Start

nu verbonden met het draadloze netwerk.
en vervolgens rechts in het menu op

Configuratiescherm en klik vervolgens op Netwerkcentrum.
2. Klik in de linkermenubalk van het netwerkcentrum op
Verbinding met een netwerk maken.
3. Het overzicht met beschikbare draadloze netwerken wordt
geopend. Klik op de gewenste netwerknaam en klik vervolgens

Mac/Apple
1. Ga naar het Apple-menu en klik op Systeemvoorkeuren.
2. Kies in het Systeemvoorkeuren-menu op Netwerk.
3. Klik in het linker menu op Airport.
4. U krijgt nu een overzicht met de beschikbare netwerken te zien.
Selecteer in het selectievak de door u gewenste netwerknaam.

op Verbinding Maken.
4. Windows vraagt vervolgens om de netwerksleutel. Vul deze in en

5. De computer vraagt nu om de netwerksleutel. Vul deze in en klik
op OK om verbinding met het netwerk te maken.

klik op Verbinding Maken.

Uw iPad verbinden met het draadloze netwerk

5. Voer de beveiligingssleutel in

1. Zet uw iPad aan.
2. Druk op het instellingen icoon

.

3. Druk op Wi-Fi in de linker kolom.
4. K
 ies het gewenste netwerk.

6. Druk op verbind om uw apparaat te verbinden met het
draadloze netwerk

Uw Android Tablet verbinden met het draadloze netwerk

1. Zet uw Android tablet aan

4. Druk vervolgens op Wi-Fi

2. Druk op het pictogram met Applicaties

5. Uw apparaat zoekt nu naar de beschikbare netwerken

3. Druk op Instellingen

6. Kies het gewenste netwerk
7. Voer het wachtwoord in en druk op Verbinden

Tip: Niets zo veranderlijk als techniek en software, dus deze handleiding kan straks alweer verouderd zijn. Op www.canaldigitaal.nl/downloads
vindt u altijd de nieuwste versie. Op deze site vindt u ook algemene informatie, CanalDigitaal-zenderlijsten en klantenservice formulieren.
Alle handleidingen zijn in PDF-formaat en gratis te downloaden.
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