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Draadloos modem installeren

Met deze gebruikershandleiding sluit u zelf in een aantal stappen Internet
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Installatie

en Bellen aan. Lees de instructies eerst goed door voordat u aan de slag gaat.
Veel plezier met Internet en Bellen van CanalDigitaal.

Stap 1: het modem aansluiten op IS/RA-punt
Neem de bijgeleverde kabel uit het installatiepakket en steek het uiteinde van de kabel in de DSL-aansluiting.

Voorbereiding

Stap 2: het modem verbinden met het stroomnetwerk
Neem de stroomkabel uit de doos en sluit deze aan op het modem en stop de stekker in het

Voor de installatie van uw modem heeft u het modem zelf en de aansluitkabels nodig. In deze installatie

stopcontact. Het lampje ‘Power’ zal branden wanneer de stroomadapter is aangesloten.

handleiding vindt u alle informatie om snel zelf te kunnen starten. Mocht u echter meer informatie willen

Druk op het powerknopje van het modem zodat het modem wordt voorzien van stroom.

dan vindt u een uitgebreide installatiebeschrijving op de meegeleverde installatie-CD. Deze vindt u ook

Stap 3: ethernetkabel aansluiten

online op www.canaldigitaal.nl/downloads.

Neem de ethernetkabel uit het installatiepakket en steek het uiteinde van de kabel in het modem.
Bepaal eerst waar u het Internet en Bellen-modem moet plaatsen. Dit is in de meest voorkomende

Het andere einde van de kabel plaatst u vervolgens in de ethernetpoort van uw computer.

gevallen bij de KPN hoofdaansluiting, ook wel het IS/RA-punt genoemd. Deze vindt u doorgaans in de
meterkast of in de woonkamer. Wijkt uw hoofdaansluiting af van de onderstaande afbeeldingen?

Zodra de ethernetkabel is aangesloten knippert het groene lampje ‘Internet’ onregelmatig. En het

Raadpleeg dan de installatie-CD voor verdere instructies.

lampje ‘Broadband’ continu groen. Het lampje ‘Wireless’ brandt eveneens continu groen, tenzij het
draadloze signaal is uitgezet.
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Draadloos Internet activeren
• Zet uw computer aan en zorg dat er geen programma’s openstaan
• Klik op het draadloze netwerkicoon dat rechtsonder in de taakbalk staat
•	Kies uit de beschikbare draadloze netwerken het netwerk dat op de achterzijde van uw
Internet en Bellen-modem staat aangegeven (SSID)
• Klik op ‘Verbinden’ (of ‘Connect’ als u een Engelse versie gebruikt)
• Voer de beveiligingssleutel in. Ook deze code staat op de achterzijde van het modem bij WPA/WPA2
• Klik vervolgens op ‘Ok’ of verbinden

Kijk voor een uitgebreide handleiding voor het instellen van draadloos Internet op uw iPad of
Android tablet in de bijgevoegde Wi-Fi installatiehandleiding.
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Stap 4: telefoonkabel aansluiten
Steek tenslotte het uiteinde van de telefoonkabel in de phone 1 poort en steek het andere uiteinde in
uw telefoontoestel.
Na enkele minuten kunt u controleren of u een kiestoon hoort en of u kunt bellen.
Let op: Heeft u gekozen om uw vaste telefoonnummer mee te nemen naar CanalDigitaal? Dan wordt
uw telefoonaansluiting maximaal 3 werkdagen NA oplevering van uw Internetaansluiting actief.
Behoudt u uw telefoonlijn bij KPN? Raadpleeg dan de installatie-CD voor de juiste instructie.
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Klantenservice: 0900 - 9323 (€ 0,15 per minuut)
ma t/m za 09.00 - 21.00 uur
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