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Sluit de netvoedingsadapter op de modemrouter aan en druk vervolgens op de 
aan-uitknop.

Het netvoedingslampje  licht oranje op en wordt groen als de modemrouter 
klaar is voor gebruik. Als de modemrouter op een DSL-service is aangesloten, 
brandt het DSL-lampje  groen.

2.  Maak verbinding met het internet

U kunt via een Ethernet-kabel of via WiFi verbinding maken met de modemrouter.

Verbinding maken via WiFi:

Controleer of het WiFi-lampje  op de modemrouter brandt. De WiFi-
netwerknaam en het wachtwoord staan op het etiket van de modemrouter.

Open het WiFi-beheerprogramma op uw computer of WiFi-apparaat, zoek de 
WiFi-netwerknaam van de modemrouter en gebruik het wachtwoord van de 
modemrouter om verbinding te maken.

Controleer of het DSL-lampje  groen brandt.

Open een webbrowser. Als de NETGEAR-installatieassistent nog altijd niet wordt 
weergegeven, gaat u naar www.routerlogin.net. Als het aanmeldingsvenster 
wordt weergegeven, typt u admin als gebruikersnaam in en password als 
wachtwoord.

Volg de stappen van de NETGEAR-installatieassistent om verbinding te maken met 
internet.

Als de modemrouter geen verbinding met het internet maakt, raadpleegt u de 
handleiding. Deze is online beschikbaar via support.netgear.com/product/D6400 
of ga naar community.netgear.com voor hulp.

1.   Steek de stekker van de modemrouter in 
het stopcontact 

Sluit de DSL-poort van de modemrouter aan op de DSL-uitgang
Als er een DSL-microfilter is meegeleverd, plaatst u het DSL-microfilter en sluit u dit 
aan op de DSL-poort op de modemrouter. U kunt ook een telefoon aansluiten op het 
DSL-microfilter.

Inhoud van de verpakking

Modemrouter

Ethernet-kabel

Netvoedingsadapter
(varieert per regio)

DSL-splitter  
(verschilt per regio)

Telefoonkabel

In sommige regio's bevat de verpakking een installatie-cd.

http://support.netgear.com/product/D6400
http://community.netgear.com
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Ontvang gratis apps
Geniet direct van uw nieuwe modemrouter met gratis apps waardoor het beheer 
eenvoudig is. Ga naar support.netgear.com/product/D6400 om de apps te 
downloaden.

NETGEAR genie. Persoonlijk dashboard om uw thuisnetwerk te bewaken, 
beheren en repareren. 

ReadySHARE Vault. Gratis software voor automatische back-up van een 
Windows-computer naar een vaste USB-schijf die met de modemrouter is 
verbonden. 

Ondersteuning
Bedankt voor het aanschaffen van dit NETGEAR-product. U kunt naar  
www.netgear.com/support gaan om uw product te registreren, ondersteuning aan te 
vragen, toegang te krijgen tot de nieuwste downloads en gebruikershandleidingen en 
om lid te worden van onze community. We raden aan dat u uitsluitend gebruikmaakt 
van officiële NETGEAR-ondersteuningsbronnen.

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.

U bent klaar!
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DSL-uitgang

Zie voor meer informatie over uw modemrouter het Doe Meer-boekje.
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