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Installatie van je internet modem
door onze installateur

Belangrijk
Dit hoofdstuk dient enkel ter illustratie. Je Orange-installateur zorgt voor de
bekabeling en installatie van je internet modem. Elke verandering van die
aansluiting kan leiden tot lagere prestaties van je internetverbinding. Indien
de interventie van een technieker vereist is om de verbinding weer aan te
sluiten, zal dit gefactureerd worden.

Noodzakelijke elementen
voor de aansluiting
Coaxkabel
De coaxkabel is de schakel tussen het kabelnetwerk
en je woning. Langs deze weg komt het signaal je
huis binnen. Deze kabel moet worden verbonden met
de ingang van de signaalversterker.
Ligt de coaxkabel in je straat onder de grond?
Dan komt hij doorgaans je huis binnen via de
kelder of garage. Is het netwerk bovengronds
(op palen of langs de gevel)? Dan is de ingang
op een van de verdiepingen.

Netwerkverdeler (NIU)
De netwerkverdeler (ook NIU of signaalverdeler
genoemd) geeft een krachtig signaal om tv-decoders
en de internet modem op aan te sluiten.
Hij wordt geplaatst waar de coaxkabel je
huis binnenkomt.
Dit apparaat werkt op elektriciteit.
Je hebt dus geen internet of tv-signaal
meer als je de stekker uittrekt.
Opmerking: het model van netwerkverdeler varieert
van de ene installatie tot de andere.

4
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Binnenbekabeling
De binnenbekabeling is de schakel tussen de
netwerkverdeler en de internet modem. Het ene
uiteinde van deze kabel moet worden bevestigd aan
een data-uitgang van de netwerkverdeler. Het andere
aan de kabelingang van de internet modem.
Je Orange-installateur plaatst de juiste verbindingen.

Internet modem
De internet modem is het toestel dat zorgt
voor je internetverbinding.
Plaats de modem altijd verticaal.
Zo ben je zeker van een optimale
dekking van het wifinetwerk.
Dit apparaat werkt op elektriciteit.
Je hebt dus geen internet meer als
je de stekker uittrekt.

Opgelet

De kwaliteit van je internetverbinding hangt af van de kwaliteit van de installatie.
Verander dus niets aan de plaats van de modem, de lengte van de kabels of
de kabelverbindingen. Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten en of
de internet modem en de netwerkverdeler goed in het stopcontact zitten.

Tip

Moet je toch de installatie loskoppelen? Neem dan eerst een paar foto’s. Die helpen je
om de installatie daarna opnieuw correct aan te sluiten.

Opmerking

Denk eraan om bij stormweer alle apparaten (netwerkverdeler, internet modem,
tv-decoder en je tv) te ontkoppelen om schade te voorkomen.

5
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Installatie van je internet modem
door onze installateur

Aansluitingsplan
a
a

1

1

2

1

Verbinding van de coaxkabel
met de netwerkverdeler.

a

Stroomvoorziening van
de netwerkverdeler.

2

Verbinding van de binnenkabel met
de netwerkverdeler (data-uitgang).

b

Stroomvoorziening van
de internet modem.

3

Verbinding van de binnenkabel met
de internet modem.

6
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Kijk zeker na of de modem aan staat (het ‘
’-lichtje moet
groen branden). De schakelaar bevindt zich ter hoogte van
de stroomvoorziening van de modem.

b

b

2

3
3

b

Tip

Sommige versterkers hebben een specifieke data-uitgang.
Sluit de modem hierop aan.

7
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Alle aansluitingen
van de internet modem

1

2

4

3
5

8
7

6
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1
2

Telefoniepoorten (niet actief)
Ethernet-poorten (UTP-kabel cat. 5E minimum/RJ 45)
Verklikkerlichtje: geeft het activiteitsniveau van de Ethernet-poort aan.
Lichtje knippert niet: er is verbinding maar geen uitwisseling van data.
Lichtje knippert: er is verbinding en er wordt data uitgewisseld.
Lichtje uit: de Ethernet-poort is uitgeschakeld of de kabel is
losgekoppeld/beschadigd.

3

USB-poort (niet ondersteund)

4

Reset
Hou de resetknop 6 seconden ingedrukt om de configuratie van de modem
volledig te annuleren.
Het kan tot 5 minuten duren voor de modem opnieuw werkt.
Kies pas in allerlaatste instantie voor een reset.

5

Aansluiting voor de kabel afkomstig
van de netwerkverdeler

6

Aan/uit-schakelaar

7

Aansluiting voor de stroomvoorziening

8

Wifiknop
Vereenvoudigde aansluiting via WPS (houd 1 seconde ingedrukt, tot het
wifilampje
verandert van continu groen naar knipperend oranje).
Aan- of uitzetten van de wifi (houd minstens 6 seconden ingedrukt).

Opmerking

Je vindt de betekenis van de verklikkerlichtjes in de sectie ‘Hulp nodig’
(Hoofdstuk 6, p. 26)

9
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Je apparaten
aansluiten met wifi

Goed om te weten
Je vindt de naam (SSID) en het wachtwoord (WPA2) van je
wifinetwerk op de sticker onder de internet modem.
Naam van je wifinetwerk (SSID): Orange-XXXXX
Default settings
Wifi name(SSID)

Wachtwoord van je wifinetwerk (WPA): XXXXXXXX

Orange-19187

Wifi password(WPA)
mW4T9cZr

Admin page
http://192.168.0.1

Username:admin
Password:admin
MAC Address(HFC)
DC537C719187

P/N:C110616643200
EAN CODE:5413680440120
S/N:607081512500002300000610

ASSEMBLED IN CHINA

Vereenvoudigde WPSverbinding
WPS (Wifi Protected Setup) is een norm die ervoor zorgt dat de
bescherming van een wifinetwerk kan worden geactiveerd met een knop
op het betreﬀende apparaat. Met één druk op die knop verbindt je elk
WPS-gecertificeerd apparaat veilig met een wifinetwerk. Je hoeft het
wachtwoord van je wifinetwerk dus niet meer in te voeren!

10
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Die verbindingsmogelijkheid is beschikbaar op deze apparaten:
Apparaten die draaien op Windows 7/8/10.
Apparaten die draaien op Android – vanaf versie 4.0 ‘Ice Cream Sandwich’.
Orange tv-decoder.
Apparaten met het WPS-logo.

Opmerking

Apple-toestellen (iPhone, iPad, iPod, Mac) ondersteunen deze verbinding niet.
Gebruik hiervoor de standaardconnectie (zie volgende pagina).
Zo ga je te werk:
1.

Klik op je apparaat of computer op het icoontje voor draadloos netwerk
(of ga via het hulpprogramma voor wificonnectie).

2.

Selecteer de naam van het wifinetwerk (SSID) van je internet modem.

3.

Het WPS-logo verschijnt en je wordt gevraagd om het wachtwoord van je
wifinetwerk in te voeren.

4.

Druk 1 seconde op de WPS-knop aan de voorzijde van je internet modem.
Tijdens deze vereenvoudigde WPS-verbinding verandert het wifilichtje
op de modem van continu groen naar knipperend oranje.

Wifi actief

5.

WPS actief

Op je apparaat verloopt de verbinding automatisch.
Je hoeft het wachtwoord van je wifinetwerk niet in te voeren.

Opgelet
Wifi niet actief

Druk je te lang (6 seconden) op de WPS-knop? Dan schakelt de wifi zich
uit. Om te reactiveren druk je opnieuw langer dan 6 seconden op de
WPS-knop.

11
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Je apparaten
aansluiten met wifi

Standaardverbinding
(met wachtwoord)
Computer
Windows XP, Vista, 7
1. Klik op het icoon voor draadloos netwerk
.
2. Klik op het netwerk met de naam van je wifinetwerk (SSID).
En daarna op ‘verbinden’.

Tip

Je apparaat automatisch verbinden? Vink de optie ‘automatische verbinding’ aan.
3. Voer het wachtwoord van je wifinetwerk (WPA2-PSK) in.
4. Klik daarna op ‘ok’.
Windows 8, 10
1. Klik rechts op het startscherm op ‘instellingen’ (alleen bij Windows 8).
2. Klik op het icoon voor draadloos netwerk
.
3. Klik op het netwerk met de naam van je wifinetwerk (SSID).
En daarna op ‘verbinden’.
4. Voer het wachtwoord van je wifinetwerk (WPA2-PSK) in.
5. Klik daarna op ‘ok’.
MAC OSX (Apple)
1. Klik in de rechterbovenhoek van het scherm op het Airport-icoon
(Is het dit icoon ‘
’? Klik erop en activeer Airport.)
2. Klik op het netwerk met de naam van je wifinetwerk (SSID).
3. Voer het wachtwoord van je wifinetwerk (WPA2-PSK) in.

.

Tip

Je apparaat automatisch verbinden? Vink de optie ‘dit netwerk onthouden’ aan.
4. Klik daarna op ‘ok’.

12
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Tablet of smartphone
iOS (Apple)
1. Selecteer het icoon ‘instellingen’
, daarna het menu ‘wifi’.
2. Activeer de wifi
.
3. Kies het netwerk met de naam van je wifinetwerk (SSID).
4. Voer het wachtwoord van je wifinetwerk (WPA2-PSK) in.
Android
1. Selecteer het icoon ‘apps’, daarna het icoon ‘instellingen’
2. Activeer de wifi in de sectie ‘wifi’
.
3. Kies het netwerk met de naam van je wifinetwerk (SSID).
4. Voer het wachtwoord van je wifinetwerk (WPA2-PSK) in
of activeer de WPS op de modem.

.

Opgelet

Wifi is natuurlijk erg handig, maar bied je niet de kwaliteit (snelheid en stabiliteit)
van een Ethernet-verbinding via de kabel.
Sommige variabelen beïnvloeden sterk de kwaliteit van wifinetwerken. Zoals het
aantal wifinetwerken in de buurt en de aanwezigheid van elektrische toestellen
rond de modem (magnetronovens, draadloze telefoons, babyfoons, draadloze
spelcontrollers …).
De snelheid via wifi ligt lager en neemt nog af als de afstand tussen
je wifi-apparaat en je internet modem groter wordt.
Heb je de keuze? Geef dan de voorkeur aan een directe aansluiting met de modem
via een UTP-kabel.

Staat je apparaat (smartphone, tablet, computer of andere)
niet in dit document?
Zijn de instellingen hierboven veranderd?
Wil je meer info?
Raadpleeg dan de site van de leverancier van je apparaat. Gebruik hiervoor je mobiele
verbinding.

13
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Je apparaten verbinden
met een Ethernet-kabel (UTP-kabel)

Je kan tot vier apparaten met een eigen Ethernet-kabel (UTP-kabel)
aansluiten op je internet modem.

Opgelet

Deze Ethernet-kabels zijn niet bij de modem geleverd.

1. Verbind de Ethernet-kabel met een van de vier poorten op je modem (gele ingangen).
2. Verbind het andere uiteinde van de Ethernet-kabel met je apparaat.

De Ethernet-ingang van je computer wordt
doorgaans aangeduid met een van deze logo’s:

Opgelet

Koppel je Orange tv-decoder niet los van de
internet modem. Je verliest dan de interactieve functies
en de interactieve tv-gids (EPG).
Gebruik een UTP-kabel van minimaal categorie 5E.
Op kabels met een RJ45-connector staat de categorie
van de UTP-kabel doorgaans aangeduid.

14
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5

De instellingen van je modem
beheren en wijzigen

Je internet modem is bij aankoop klaar voor gebruik. Je hoeft dus geen enkele instelling
aan te passen.
Wil je dit toch doen? Maak dan een verbinding met de beheerconsole van je
internet modem.

16
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Beheerconsole openen
Je hebt toegang tot de beheerconsole via het netwerk van je internet modem (wifi of UTPkabel). Tik het volgende adres in je browser: http://192.168.0.1 of http://192.168.100.1.
Om de instellingen aan te passen moet je je eerst identificeren. Klik daarvoor
op ‘aanmelden’.
De standaard gebruikersnaam is ‘admin’. Ook het standaard wachtwoord
is ‘admin’.

Opgelet

Verander de instellingen van de internet modem alleen als dat écht nodig is. Want een
verkeerde configuratie kan nadelige gevolgen hebben voor je internetconnectie.

De startpagina:

17
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5

De instellingen van je modem
beheren en wijzigen

Wifi in- en
uitschakelen
1. Maak een verbinding met de beheerconsole zoals
hierboven beschreven.
2. Ga naar het menu Gateway>Draadloos>Band
mode.
3. Kies ‘zet af’ om de wifi uit te schakelen of ‘2.4 GHz’
en ‘5 GHz’ om de wifi in te schakelen.
4. Klik op ‘pas toe’ om te bevestigen.

Tip

Ook door de knop aan de voorkant van de modem meer dan 6 seconden in te
drukken, schakel je de wifi in of uit.

Opmerking

Elke herstart van de internet modem schakelt de wifi opnieuw in.

Apparaten verbonden met
je netwerk controleren
1. Maak een verbinding met de beheerconsole
zoals hierboven beschreven.
2. Ga naar het menu Gateway>Draadloos>
LAN gebruikers.

18
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De instellingen van je modem
beheren en wijzigen

Wachtwoord van het
wifinetwerk veranderen
Opgelet

Hiermee verbreek je de verbinding van al je apparaten met de wifi zoals je tv-decoder
als die verbonden is via wifi. Om al je apparaten opnieuw te verbinden, moet je op elk
daarvan het wachtwoord aanpassen.
1. Maak verbinding met de beheerconsole zoals
hierboven beschreven.
2. Ga naar het menu Gateway>Draadloos>Beveiliging.
3. Kies de modus 2.4 GHz
4. Typ het gewenste paswoord in het veld ‘pre-shared key’.

Tip

Gebruik de functie kopiëren/plakken om het wachtwoord te bewaren.
5.
6.
7.
8.

Klik op ‘pas toe’ om te bevestigen.
Wacht 10 seconden (herstart van de wifi).
Kies de modus 5 GHz.
Typ het gewenste paswoord in het veld ‘pre-shared key’.

Tip

Plak hier wat je in stap 4 hebt bewaard.
9. Klik op ‘pas toe’ om te bevestigen.
10. Wacht 10 seconden (herstart van de wifi).

De stappen 1 tot 10 zijn noodzakelijk om de wijziging
van het wachtwoord volledig af te ronden!

Tip

Bewaak de toegang tot je wifinetwerk!
Kies geen wachtwoord dat te gemakkelijk wordt geraden.
Deel je paswoord niet met de eerste de beste.

20
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Naam van het
wifinetwerk veranderen
Opgelet

Hiermee verbreek je de verbinding van al je apparaten met de wifi. Wil je ze opnieuw
verbinden? Dan moet je elk apparaat opnieuw configureren met de nieuwe naam van
het wifinetwerk.
1. Maak verbinding met de beheerconsole zoals
hierboven beschreven.
2. Ga naar het menu Gateway>Draadloos>Basis.
3. Kies de modus ‘2.4 GHz’.
4. Typ het gewenste paswoord in het veld
‘hoofdnetwerk/netwerknaam (SSID)’.

Tip

Gebruik de functie kopiëren/plakken om het wachtwoord te bewaren.
5.
6.
7.
8.

Klik op ‘pas toe’ om te bevestigen.
Wacht 10 seconden (herstart van de wifi).
Kies de modus 5 GHZ.
Typ het gewenste paswoord in het veld ‘hoofdnetwerk/netwerknaam (SSID)’.

Tip

Plak hier wat je in stap 4 hebt bewaard.
9. Klik op ‘pas toe’ om te bevestigen.
10. Wacht 10 seconden (herstart van de wifi).

De stappen 1 tot 10 zijn noodzakelijk om de wijziging van de naam van
het wifinetwerk volledig af te ronden!

Kanttekening

De andere wifi-instellingen op deze pagina zijn optimaal. We raden je aan om ze
niet te veranderen.

21
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De instellingen van je modem
beheren en wijzigen

Wachtwoord van de
beheerconsole veranderen
1. Maak verbinding met de beheerconsole
zoals hierboven beschreven.
2. Ga naar het menu Gateway>Beheer>
Wachtwoord wijzigen.
3. Geef het huidige wachtwoord (standaard:
‘admin’).
4. Geef het nieuwe wachtwoord (twee keer).
5. Klik op ‘pas toe’ om te bevestigen.

Opmerking

Het is niet mogelijk om de gebruikersnaam (login) te veranderen. Die blijft altijd
‘admin’.

22
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Vast lokaal IP-adres toewijzen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maak verbinding met de beheerconsole zoals hierboven beschreven.
Ga naar het menu Router>Basisconfiguratie>DHCP.
Kies ‘IPv4’.
Ga onderaan de pagina naar de sectie ‘statisch toegewezen DHCP-clients’.
Klik op ‘voeg toe’.
Geef het MAC-adres van het apparaat en een IP-adres op.
Klik op ‘terug’.

Kanttekening

De modem kent dynamisch en automatisch een IP-adres (DHCP-protocol) toe aan elk

23apparaat. Waarom een vast adres manueel toekennen? Omdat het handig kan zijn voor
apparaten die worden gedeeld door meerdere gebruikers of lokale apparaten (zoals
een printer).

Opmerking

Het MAC-adres komt overeen met het fysieke adres van het apparaat.
Dit wordt toegekend tijdens de fabricatie. Je vindt het vaak op een etiket op het toestel.
(Voorbeeld van een MAC: F4:B4:E6:1D:E8:DD)

23
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De instellingen van je modem
beheren en wijzigen

Alleen voor experten
Al de geavanceerde configuraties van de modem zitten onder
het menu Gateway>Geavanceerd.

Opgelet

Waag je alléén in dit menu als je vertrouwd bent met dit soort configuratie. Een foute
configuratie kan erg nadelig zijn voor je internetverbinding.

NAT-instellingen (opening en
omleiding van de poort)
De internet modem is uitgerust met een firewall.
Die blokkeert elk verkeer vanaf het internet. Die
beveiliging kan de werking beïnvloeden van sommige
applicaties (onlinegames, uitwisseling van bestanden,
communicatietoepassingen, …).
Dankzij NAT-instellingen kan je openingen of omleidingen
van poorten in de firewall configureren.

MAC-adressen filteren
Door MAC-adressen te filteren bepaal je welk apparaat
toegang heeft tot je draadloze internet.

DMZ
Een demilitarized zone (of DMZ) is een geïsoleerd netwerk. Een apparaat dat op die manier
wordt geconfigureerd, staat volledig bloot aan het internet.

Kanttekening

De Mode Bridge wordt in dit dienstenaanbod niet ondersteund. De DMZ-functie
beantwoordt in sommige gevallen aan je bridgingbehoeften.
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6

Hulp nodig?

Verklikkerlichtjes
1

2

3

6
4

5

Lichtjes

Gedoofd

Knipperend

Continu brandend

11

Lichtje
stroomvoorziening

Modem niet
ingeplugd of
uitgeschakeld

22

Download

Niet verbonden

Maakt verbinding

Groen of blauw:
download actief

33

Upload

Niet verbonden

Maakt verbinding

Groen of blauw:
upload actief

44

Status
internetconnectie

Geen internetconnectie

Bezig met
verbinden; bezig met
gegevensuitwisseling

Groen:
internetverbinding actief

55

TEL 1
TEL 2

Niet actief

Niet actief

Niet actief

66

Status wifi

Wifi uit

Oranje:
vereenvoudigde
wifiverbinding (WPS)
tijdelijk actief

Groen:
wifi geactiveerd

Groen:
modem correct
ingeplugd

26
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Voor je de klantendienst belt
Verbinding van de coaxkabel met de netwerkverdeler.
Verbinding van de binnenkabel met de netwerkverdeler.
3 Verbinding van de binnenkabel met de internet modem.
1
2

a

b

a
b

2
1

1

2

3
3

b

Heb je geen internet én geen tv meer?
Kijk dan of je de netwerkverdeler niet per ongeluk hebt losgekoppeld.
- Controleer het stopcontact ( a in het schema hierboven).
- Controleer of de coaxkabel goed is aangesloten op de netwerkverdeler
( 1 in het schema hiernaast).
Heb je geen internet (via wifi noch UTP-kabel) maar nog wel tv?
Kijk dan of het lichtje voor stroomvoorziening op de modem ‘ ‘ (kijk op de
linkerpagina) brandt.
Is het lichtje uit? Dan is je modem niet correct aangesloten op het stroomnet
of staat die uit.
- Controleer of de modem nog in het stopcontact zit
( b in schema hierboven).
- Controleer of de aan/uit-schakelaar van de internet modem
op ‘aan’ staat (zie het schema op pagina 26).
Blijft het lichtje uit? Controleer dan met een ander elektrisch apparaat of er stroom zit op
je stopcontact. Is dat het geval? Neem dan contact op met de klantendienst.
Controleer of het lichtje voor internet ‘@’ (kijk op de linkerpagina) brandt.
Brandt het lampje niet? Kijk dan de kabelaansluitingen na.
- Controleer de aansluiting van de binnenkabel op de netwerkverdeler
( 2 in het schema hierboven).
- Controleer de aansluiting van de binnenkabel op de internet modem
( 3 in het schema hierboven).

27
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Hulp nodig?

Leveren deze controles niets op? Herstart dan je internet modem – door de stekker uit te
trekken en terug in te steken. Blijft het probleem of keert het na een tijd terug?
Neem dan contact op met de klantendienst.
Als je geen wifiverbinding meer hebt
Als het lichtje voor wifi
(nummer 6 op pagina 26) op je internet modem niet meer
brandt, is de wifi niet geactiveerd. Druk 6 seconden op de knop aan de voorkant van de
modem om de wifi te activeren.

Wifi niet actief

Wifi actief

Controleer of de naam van het wifinetwerk (SSID) waarop je apparaat is aangesloten
dezelfde is als dat van je wifinetwerk.
Je apparaat geeft over je wifi de melding: ‘beperkte of onbestaande verbinding’
- Controleer of je het wachtwoord van de wifi correct hebt ingevoerd. (Heb je het recent
veranderd? Kijk dan na of je het wachtwoord ook op je apparaat hebt aangepast.)
- Herstart zo nodig je apparaat.
- Blijft het probleem? Zet dan ook je modem eens uit en opnieuw aan.
Brandt het wifilampje? Zet dan verschillende apparaten dicht bij de modem. Controleer of
al die apparaten geen wificonnectie meer hebben.
- Hebben ze geen verbinding? Herstart dan de modem en doe de test opnieuw.
Geen resultaat? Neem dan contact op met de klantendienst.
- Hebben ze wel verbinding? Verbind dan het apparaat opnieuw met het wifinetwerk
(zie het hoofdstuk over de wifiverbinding).
Je merkt problemen met de dekking van de wifi
Kijk of je modem goed in verticale positie staat.
Verplaats of draai hem voor zover de coaxkabel
dat toestaat (enkele centimeters kunnen al
het verschil maken).
Kies voor wifi-extenders van het type
Powerline-adapter (PLC).
Wifi-extender module
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Je merkt problemen met de snelheid van de wifi
Controleer of de trage wifi geen gevolg is van een slechte dekking. Beweeg het appraat
wat dichter naar de internet modem en controleer of de wifi even traag blijft.
Is dat het geval? Maak dan rechtstreeks verbinding met de internet modem via een
Ethernet- of UTP-kabel. Zo weet je of de trage verbinding echt aan het wifinetwerk ligt.
Ben je zeker dat het om trage wifi gaat? Dan is er waarschijnlijk sprake van een
interferentieprobleem.
- Is er in de buurt van je modem een babyfoon, een draadloze telefoon,
een draadloze spelconsole, een microgolfoven, een aquarium of spiegels?
Plaats die dan wat verder weg.
- Het kan ook dat je buren dezelfde wififrequentie (hetzelfde kanaal) gebruiken –
op hetzelfde moment. Optimaliseer je wifinetwerk om dat probleem op te lossen.
Je wifinetwerk optimaliseren :
De internet modem is voorzien van een systeem voor optimalisatie van de wifi.
Dat analyseert alle wifikanalen en kiest een kanaal dat weinig belast is.
Die optimalisatie gebeurt automatisch, telkens wanneer de internet modem
opstart. Maar je kan die ook manueel in gang zetten via de beheerconsole.

Opgelet

Tijdens de optimalisering van de wifi worden alle wifiverbindingen tijdelijk opgeschort
– zelfs die van de beheerconsole. Je kiest voor deze handeling dan ook best een
apparaat dat verbonden is via een ethernet- of UTP-kabel.

Tip

Wil je geen verbinding maken met de beheerconsole?
Schakel dan gewoon de modem uit en weer in. Bij het opstarten van de modem start
de wifi-optimalisatie automatisch.
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6

Hulp nodig?

1. Maak verbinding met de beheerconsole
van je internet modem. (Geef in de
navigatiebalk 192.168.100.1 in en meld je
aan als ‘admin/admin’).
2. Ga naar het menu Gateway>
Draadloos>Status.
3. Gedurende 20 seconden zal de internet modem:
a. Tijdelijk alle wifiverbindingen opschorten.
b. De in de buurt gebruikte
wifikanalen analyseren.
c. Automatisch het minst gebruikte
kanaal kiezen.
d. Alle wifiverbindingen herstellen.
e. Een grafische voorstelling geven
van de gebruikte wifikanalen in de buurt.
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Opmerking

Je kan manueel een ander kanaal kiezen dan wat de internet modem automatisch
voorstelt. (In het menu Gateway>Draadloos>Basis).

De snelheid is lager dan wordt aangegeven door je provider.
De werkelijke surfsnelheid hangt af van de gebruiksomstandigheden (het tijdstip, het aantal
verbonden apparaten, de omstandigheden van het netwerk, …). De wifisnelheid hangt ook af
van de capaciteiten van je apparaten en hun afstand tot de internet modem.
Wil je de reële snelheid van je internet testen? Volg dan deze stappen:
1. Maak een verbinding tussen je computer en je internet modem met een Ethernetof UTP-kabel.
2. Schakel je wifinetwerk uit door de wifiknop aan de voorkant van je modem 6 seconden in
te drukken. Het groene lampje onder de knop moet gedoofd zijn.
3. Sluit al de openstaande programma’s, behalve je browser.
Surf naar http://www.speedtest.net.
4. Kies de server ‘Brussels Orange’ via de groene driehoek. De test begint meteen daarna.
5. Herhaal deze test nog 3 keer om de maximale snelheden te bevestigen.
Vergelijk daarna de werkelijke snelheid in Mbps met die van je abonnement.

30

Modem_internet_MDU_NL.indd 30

22/06/16 15:02

Verschillende elementen kunnen het resultaat van deze test beïnvloeden:
Je bent verbonden via het wifinetwerk.
Je gebruikt een Ethernet- of UTP-kabel van mindere kwaliteit (ideaal is een kabel
van de categorie 5E).
Andere apparaten (smartphone, tablet, …) zijn ook actief tijdens de test.
Andere applicaties staan open (zoals een antiviruprogrammas of een downloadapplicatie).
Je computer is niet krachtig genoeg om de snelheid van je internetabonnement
te ondersteunen.
Herhaal deze test gerust op verschillende momenten van de dag.
Je bent het wachtwoord van je wifi vergeten
De standaardwaarden (naam van je wifinetwerk (SSID) en het wachtwoord van je
wifinetwerk (WPA) staan op de sticker op je internet modem.
Heb je deze standaardwaarden veranderd? Ga dan naar de beheerconsole:
Om de naam van je wifinetwerk terug te vinden, ga naar het menu
Gateway>Draadloos>Basis.
Om het wachtwoord van je wifinetwerk terug te vinden, ga naar het menu
Gateway>Draadloos>Beveiliging.
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6

Hulp nodig?

Resetten
Hou de ‘reset’-knop 6 seconden ingedrukt
om de configuratie van je modem te resetten.
Het kan tot 5 minuten duren vooraleer de
modem weer operationeel is.
Doe dit alleen in het uiterste geval.
Een reset van de modem:
Wist al je persoonlijke settings (firewall, NAT, …).
Schakelt de internettoegang tijdelijk uit.
Herstelt de standaardwaarden van de naam
van het wifinetwerk, het wachtwoord van
het wifinetwerk en het wachtwoord van de
beheerconsole.
Wanneer kan een reset nuttig zijn?
Bijvoorbeeld als je via de sectie ‘geavanceerde
instellingen’ van de beheerconsole de instellingen
van je internet modem zodanig hebt aangepast
dat je internetverbinding eronder lijdt - en je niet
weet hoe je dat ongedaan kunt maken.

Resetten
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7

Veiligheidsinstructies
en voorzorgen

Orange is niet verantwoordelijk voor een niet-conform gebruik van de internet modem,
in het bijzonder wanneer een of meer van de veiligheidsinstructies in deze handleiding
niet worden gevolgd.

Plaatsing van de internet modem
Plaats en gebruik de internet modem alleen binnen een gebouw. Plaats, gebruik en bewaar de
internet modem liever niet op een plaats die blootstaat aan intens licht of hoge temperaturen
– of dicht bij een warmtebron. Hoge temperaturen kunnen de behuizing vervormen. De
temperatuur mag niet hoger oplopen dan 45 °C. Bewaar de internet modem op een veilige
en goed geventileerde plaats. Installeer de modem niet op een vochtige of stoﬃge plaats –
zo dreig je onder andere een brand of een elektrische schok te veroorzaken. Zet de internet
modem niet op een onstabiel element. De behuizing van de internet modem mag niet
worden bedekt. Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn. De netspanning moet
overeenstemmen met de aanwijzingen op het identificatieplaatje van de elektrische adapter.

Stroomvoorziening en kabels
Gebruik alleen de stroomaccessoires die door Orange worden geleverd. Gebruik je andere
stroombronnen dan degene die voor dit apparaat worden aangeraden? Dan riskeer je een
oververhitting of misvorming van het apparaat. Je dreigt onder andere brand of een elektrische
schok uit te lokken. Woon je in een gebied waar het regelmatig onweert? Dan raden
wij aan om je internet modem te beschermen met een beveiligingssysteem tegen
stroomstoten (bliksem). Of ontkoppel je modem als je lang weg bent of wanneer er
onweer dreigt. Probeer niet om de kabels langs een doorgang te leiden waar ze gekneld
kunnen raken. Raak de stroomvoorziening niet aan als je natte handen hebt – je riskeert dan
een elektrische schok.

Onderhoud
Let op dat je geen enkel stuk van de modem of zijn accessoires opent, demonteert of
wijzigt. Elke demontage of wijziging kan een krachtige elektrische schok veroorzaken.
Inwendige controles, wijzigingen en reparaties moeten door een opgeleide en gecertificeerde
technicus worden uitgevoerd. De opening of elke wijziging van de internet modem leidt tot
reparatiekosten voor jouw rekening. Trek de internet modem altijd uit het stopcontact voor je
hem schoonmaakt.

34

Modem_internet_MDU_NL.indd 34

22/06/16 15:02

Gebruik om het apparaat schoon te maken geen chemische producten die de plastic
materialen kunnen beschadigen. Gebruik geen stoﬀen die alcohol, benzeen of verdunner
bevatten – en ook geen andere ontvlambare producten. Het gebruik van deze producten kan
brand uitlokken. Breng de internet modem niet in contact met water of andere vloeistoﬀen.
Geen enkele vloeistof mag binnendringen in het apparaat. Komt de buitenkant van het
apparaat in contact met een vloeistof? Veeg dat dan af met een zachte en absorberende
doek. Dringt er een vloeistof of andere substantie binnen in het apparaat? Schakel het dan
onmiddellijk uit of trek de stekker uit. Als je het apparaat blijft gebruiken, riskeer je een brand
of elektrische schok.

Software, licenties
Alle merken, logo’s, tekeningen, foto’s, patenten, softwarelicenties of andere elementen die
worden gebruikt in verband met de internet modem (inclusief zijn uitrusting en/of accessoires)
zijn gedeponeerd door hun respectievelijke eigenaars en maken dus deel uit van hun
exclusieve intellectuele eigendomsrechten.
Orange houdt zich het recht voor om zonder voorafgaand bericht wijzigingen aan te brengen
aan je internet modem (uitrusting, accessoires en software). Deze handleiding heeft geen
enkele contractuele waarde en kan op elke moment zonder voorafgaand bericht
worden gewijzigd.
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