Ik wil inloggen op de range extender maar dat lukt niet.
Onderstaande tips helpen je als je niet in het instellingenmenu van de range extender komt. Probeer
ze allemaal uit totdat je kunt inloggen.

1. Controleer of het apparaat waarmee je wilt inloggen, verbonden is met je range extender
Je kunt het instellingenmenu alleen benaderen door hierop in te loggen met een (draadloos)
apparaat. We nemen in wat volgt een laptop als voorbeeld. Deze moet verbonden zijn met je Range
Extender. Om dat te controleren, klik je rechtsonder eenmaal op het verbindingsicoon (rood
gemarkeerd) met je linkermuisknop.

Onderstaand scherm wordt dan geopend. Als je laptop verbonden is met je range extender, dan zie
je dat in dat scherm. In het geval van de WLX-2001, WLX-2003, WLX-2006 en WLX-5000 is dat altijd
de netwerknaam van je thuisnetwerk, voorzien van de extensie _EXT. In het geval van de WL-330
moet je de netwerknaam selecteren die ook staat vermeld op de sticker aan de onderkant van je
product. Als je hem zelf een andere netwerknaam hebt gegeven, moet je die natuurlijk zoeken in de
lijst.
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2. Controleer de instellingen van de draadloze netwerkadapter van het apparaat waarmee je
verbonden bent
Als je wel verbonden bent met de range extender, maar je kunt nog altijd niet inloggen, controleer
dan de instellingen van de draadloze netwerkadapter van dit apparaat.
Volg onderstaande stappen om deze te controleren.
1. Open het netwerkcentrum op je computer. Ga hiervoor rechtsonder naar het rood
gemarkeerde icoontje.

2. Klik hier eenmaal op met de linkermuisknop.
3. Het volgende scherm zal dan verschijnen.

4. Klik hier op Netwerkcentrum openen (rood gemarkeerd).
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5. Klik in het scherm wat dan opkomt op Adapterinstellingen wijzigen (rood gemarkeerd).

6. Klik met de rechtermuisknop op de Draadloze netwerkverbinding, en vervolgens op
Eigenschappen (rood gemarkeerd).

7. Je komt dan in onderstaand scherm uit. Bekijk de lijst met onderdelen. Internet Protocol
versie 4 (TCP/IPv4) moet altijd aangevinkt staan.
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Controleer of Internet
Protocol versie 4
(TCP/IPv4) aangevinkt
staat.

8. Internet Protocol versie 4 dient aangevinkt te staan. Is dat niet het geval? Klik hier dan
eenmaal op met je linkermuisknop.
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9. Kies vervolgens voor Eigenschappen.

10. Je krijgt dan het volgende scherm te zien. Voor de WL-330, WLX-2001, WLX-2006 en WLX5000 dienen Automatisch een IP adres laten toewijzen en Automatisch een DNSserveradres laten toewijzen aangevinkt te staan.
Let op! Voor de WLX-2003 moet je hier afwijkende instellingen invoeren. Raadpleeg daarvoor de
WLX-2003 documentatie, of de FAQs op onze website.
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Om een IP adres te kunnen
verkrijgen moeten
Automatisch een IP adres
laten toewijzen en
Automatisch een DNSserveradres laten toewijzen
aangevinkt te staan.
Let op! Wil je inloggen op
het instellingenmenu van de
WLX-2003, dan moet je hier
afwijkende instellingen
doorvoeren.
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