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N150 WiFi DSL-modemrouter—Basiseditie
Model D500
N300 WiFi DSL-modemrouter—Basiseditie
Model D1500

1. Verbind de modemrouter met 
internet.
U kunt de modemrouter 
rechtstreeks aansluiten op een 
DSL-service of op een kabel-/
glasvezelmodem. 

De modemrouter aansluiten 
op een DSL-service:

a. Installeer een ADSL-
microfilter tussen de 
telefoonlijn en de telefoon.

b. Gebruik een telefoonkabel 
om het microfilter aan te 
sluiten op de grijze ADSL-
poort van de modemrouter.

Raadpleeg de andere zijde van 
deze installatiehandleiding voor 
meer informatie over aansluiten 
op een DSL-service.

De modemrouter 
aansluiten op een kabel- of 
glasvezelmodem:

Gebruik een Ethernet-kabel om 
de kabel- of glasvezelmodem 
aan te sluiten op de gele LAN2/
WAN-poort op de modemrouter. 

2. Schakel de modemrouter in.
Sluit de netvoedingsadapter aan 
op de modemrouter en steek de 
stekker in het stopcontact.

Wacht tot het netvoedingslampje 
 groen brandt.

Druk op de aan-uitknop als het 
netvoedingslampje niet brandt.

3. Sluit een computer aan.
Gebruik een Ethernet-kabel om 
uw computer aan te sluiten op 
een gele Ethernet-poort op de 
modemrouter.

U kunt ook WiFi gebruiken om 
verbinding te maken. Gebruik 
voor verbinding met WiFi de WiFi-
netwerknaam en het wachtwoord 
op het productetiket.

4. Meld u aan bij de modemrouter.
Start een webbrowser. 
NETGEAR genie wordt 
weergegeven.

Indien u genie niet ziet, doet u het 
volgende: 

Voer in het adresveld  
van de webbrowser  
www.routerlogin.net in. Voer 
als gebruikersnaam admin en als 
wachtwoord password in wanneer 
u naar deze gegevens wordt 
gevraagd.

5. Als u de modemrouter in stap 1 
hebt aangesloten op een kabel- 
of glasvezelmodem, wijzigt u de 
standaard verbindingsmethode 
naar NETGEAR genie.
a. Selecteer ADVANCED >  

Setup > WAN Setup 
(GEAVANCEERD > Instellen > 
WAN instellen).

b. Selecteer in het menu WAN 
Preference (WAN-voorkeur) 
Must use Ethernet WAN (Moet 
Ethernet WAN gebruiken).

c. Klik op de knop Apply 
(Toepassen).
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Informatie voor DSL-service
U kunt rechtstreeks aansluiten op een DSL-lijn of een glasvezel-/
kabelmodem.

Als u aansluit op een DSL-lijn, controleer dan of uw DSL-service actief is 
voordat u de modemrouter installeert. U hebt de volgende informatie nodig 
om uw DSL-modem te installeren en verbinding te maken met internet:

•	 DSL-gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens vindt u in de 
welkomstbrief van uw DSL-internetprovider die u ontvangt wanneer u 
een abonnement op de DSL-service neemt. Noteer de accountnaam en 
het wachtwoord van uw DSL-internetserviceaccount.

•	 Uw telefoonnummer of DSL-accountnummer. Als u geen 
spraakservice hebt, kunt u uw DSL-accountnummer gebruiken in plaats 
van een telefoonnummer.

Als u uw DSL-gebruikersnaam en wachtwoord niet weet of niet kunt vinden, 
bel dan uw DSL-internetprovider. Geef toelichting wanneer u contact 
opneemt met uw DSL-internetprovider. U kunt bijvoorbeeld zeggen, "Ik heb 
mijn gebruikersnaam en wachtwoord voor de DSL-service nodig. Kunt u mij 
helpen?"

Opmerking: Als uw provider aangeeft geen ondersteuning te bieden voor 
services van NETGEAR, dan zegt u dat u niet om ondersteuning vraagt, 
alleen om de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de DSL-service.

Verbinding maken met het WiFi-netwerk 
van de modemrouter
Uw computer of WiFi-apparaat (zoals een smartphone of gameconsole) 
verbinden met het WiFi-netwerk van uw modemrouter:

1. Open het softwarehulpprogramma waarmee u de WiFi-verbindingen 
beheert op de computer of het WiFi-apparaat dat u met de 
modemrouter wilt verbinden.
Dit hulpprogramma zoekt naar alle draadloze netwerken in uw omgeving. 

2. Zoek en selecteer de WiFi-netwerknaam (SSID) van uw modemrouter.
De SSID staat op het productetiket.

3. Voer het wachtwoord van de modemrouter in (of uw eigen wachtwoord 
als u dit hebt veranderd) en klik op de knop Connect (Verbinden).
U vindt het wachtwoord op het productetiket.

4. Herhaal stap 1 tot en met 3 om andere computers of WiFi-apparaten 
toe te voegen.

WiFi-netwerknaam en wachtwoord
Dit product heeft een unieke WiFi-netwerknaam (SSID) en netwerksleutel 
(wachtwoord). Voor elk apparaat wordt een unieke standaard-SSID en een uniek 
standaardwachtwoord gegenereerd (zoals een serienummer) om uw draadloze 
beveiliging te optimaliseren. Deze informatie vindt u op het productetiket.

NETGEAR raadt aan de vooraf ingestelde WiFi-instellingen te gebruiken, omdat 
u dan het routeretiket kunt controleren als u ze vergeet. Wanneer u wilt, kunt u 
ze met NETGEAR-genie wijzigen. Schrijf in dat geval de nieuwe WiFi-instellingen 
op en bewaar ze op een veilige plaats.

Ondersteuning
Bedankt voor het aanschaffen van dit NETGEAR-product.

Zoek nadat u uw apparaat hebt geïnstalleerd het serienummer op het  
etiket van uw product op en gebruik dit om uw product te registreren 
op https://my.netgear.com. Registreer uw product om de telefonische 
ondersteuning van NETGEAR te kunnen gebruiken. NETGEAR raadt aan  
dat u het product registreert via de website van NETGEAR. 

Ga naar http://support.netgear.com voor productupdates en ondersteuning 
via internet. NETGEAR raadt aan dat u uitsluitend gebruikmaakt van de officiële 
NETGEAR ondersteuningsbronnen.

Deze installatiehandleiding is in meerdere talen beschikbaar  
en ook de gebruikershandleiding kunt u online raadplegen op  
http://downloadcenter.netgear.com of via een koppeling in de 
gebruikersinterface van het product.

De huidige EU-conformiteitsverklaring vindt u op  
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/. 
Voor informatie over de naleving van wettelijke voorschriften gaat u naar  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.

Neem het document over de naleving van wettelijke voorschriften door voordat 
u de stroomtoevoer aansluit.

Alleen voor binnenshuis. Verkrijgbaar in alle lidstaten van de EU, EFTA en in 
Zwitserland.
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