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Inleiding
Van harte gefeliciteerd met uw glasvezelverbinding.
Om deze verbinding te kunnen gebruiken dient er een
router gebruikt te worden. De router verzorgt de NAT functie
zodat er meerdere devices tegelijk van de internet
verbinding gebruik kunnen maken.

Deze router heeft u gekregen bij de glasvezelaansluiting, en
is uw eigendom. Dit betekend dat Photonic Networks niet
verantwoordelijk is voor de configuratie, vervanging of
storingen.

Indien u er technisch niet uitkomen, neem dan contact op
met uw eigen automatiseerder. Mocht er een technisch
probleem zijn die zich in het glasvezelnetwerk of bij de
internetprovider voordoet, neem dan contact op met de
internetprovider waarbij u het contract heeft gesloten.

Configureren van de router
Stap 1:
Allereerst dient u een verbinding te maken met de router.
Dit kan op 2 manieren:
• Via Wifi (SSID en wachtwoord staan aan de onderzijde van de router)
• Door een computer aan te sluiten op een oranje ethernet poort van de router
(kabel zit bijgesloten in de doos)
Er kan nu ingelogd worden op de router door in de browser naar het volgende adres te
gaan: http://192.168.0.1/
De volgende inlogpagina is nu zichtbaar

U kunt hier inloggen met gebruikersnaam: admin en wachtwoord: admin

Stap 2:
Stel de juiste tijd zone in en klik op next

Stap 3:
Kies het juiste verbindingstype. Dit is een statisch IP adres (opgegeven door de ISP) en
klik op next.

Stap 4:
Voer hier de juiste gegevens in. Deze gegevens moeten verstrekt worden door de
internet provider.
Als DNS adressen kunt u de Google DNS adressen invullen (8.8.8.8 en 8.8.4.4)

Na het invullen van alle gegevens klikt u op next.

Stap 5:
Voer hier naar eigen inzicht de juiste gegevens in en klik op next. We adviseren echter
om hier een logische SSID naam in te voeren en een eigen wachtwoord te kiezen.
Beide SSID namen mogen hetzelfde zijn.

Stap 6:
Klik op save om de configuratie op te slaan. De configuratie is nu voltooid.

U kunt nu gebruik maken van uw verbinding. Dit kan zowel draadloos als bedraad.
Let op: Wireless verbindingen kunnen onderhevig zijn aan interferentie. Hierdoor is het
signaal mogelijk niet overal optimaal. Dit heeft te maken met de afstand tot de router
en stralingsbronnen.
Tip: Pas het admin wachtwoord aan zodat niet alle collega’s de configuratie aan kunnen
passen. Dit kan bij de geavanceerde instellingen.

