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De extender in de access point-modus 
gebruiken
U kunt de extender ook gebruiken als WiFi access point. Tri-band WiFi is 
beschikbaar wanneer uw extender in de access-pointmodus staat.

Bij de volgende instructies wordt ervan uitgegaan dat u de extender  
niet eerder hebt ingesteld.

 ¾ De extender gebruiken in de access point-modus:
1. Sluit de extender aan op een stopcontact.

Het netvoedingslampje brandt groen.

Druk op de aan-uitknop als het netvoedingslampje niet brandt.
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2. Sluit uw computer met WiFi of mobiele apparaat aan op de extender 
met behulp van een bekabelde Ethernet- of WiFi-verbinding:
• WiFi. Open WiFi-verbindingsbeheer op een WiFi-compatibele 

computer of mobiel apparaat, en zoek en maak verbinding met 
het uitbreidingsnetwerk met de naam NETGEAR_EXT.
Wanneer uw WiFi-compatibele computer of mobiele apparaat  
is aangesloten op de extender, licht het lampje  van de  
client-verbinding wit op.

• Ethernet. Gebruik een Ethernet-kabel om de Ethernet-poort  
van de extender te kunnen aansluiten op een Ethernet-poort  
van uw computer.

Opmerking: Als u gebruik wilt maken van een Ethernet-
verbinding, moet u dit doen voordat u de extender aansluit  
op uw modemrouter of router.

3. Start een webbrowser en ga naar www.mywifiext.net.

De NETGEAR-installatieassistent wordt weergegeven.
4. Gebruik een Ethernet-kabel om uw router aan te sluiten op de 

Ethernet-poort van de extender.
Opmerking: Sluit uw extender niet direct aan op uw DSL- of 
kabelmodem. De extender werkt niet als een router. Als uw netwerk 
een DHCP-server bevat, kunt u de extender aansluiten op een switch 
of hub die is verbonden met de DHCP-server.

5. Ga terug naar de NETGEAR-installatieassistent en volg de aanwijzingen 
om het instellen van uw extender als access point te voltooien.

http://www.mywifiext.net
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Verbinding maken met het 
uitbreidingsnetwerk
Nadat u klaar bent met de installatie, kunt u al uw apparaten via een 
WiFi-, bekabelde of WPS-verbinding op het nieuwe uitbreidingsnetwerk 
aansluiten.

WiFi-verbinding
Opmerking: Als u de functie One WiFi Name (Eén WiFi-naam)  
activeert, gebruikt uw extender dezelfde aanmeldingsgegevens voor  
het WiFi-netwerk als uw router.

 ¾ Verbinding maken met het WiFi-netwerk van de extender:
1. Open op de computer met WiFi of het mobiele apparaat het WiFi-

netwerkbeheerprogramma dat uw WiFi-verbindingen beheert.

Het WiFi-netwerkbeheerprogramma scant op WiFi-netwerken in uw 
omgeving.

2. Zoek en selecteer de WiFi-netwerknaam (SSID) van uw extender en 
voer het WiFi-wachtwoord van uw extender in.

Dit zijn de SSID en het wachtwoord die u tijdens het installatieproces 
hebt ingesteld. Als u de functie One WiFi Name (Eén WiFi-naam) hebt 
ingeschakeld, gebruikt u de SSID en het wachtwoord van uw router.
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Bekabelde verbinding
U kunt met behulp van een Ethernet-kabel een bekabeld apparaat 
aansluiten op een Ethernet-poort van uw extender.

ON/STANDBY

OPEN?CLOSE PLAY STOP

P-SCAN

POWER
DVD PLAYER

PROGRESSIVE SCAN

WPS-verbinding
Voor hulp bij de WPS-knop op uw WPS-apparaat, controleert u de online 
help of de instructies die met het apparaat zijn meegeleverd. Sommige 
oudere apparaten kunnen geen WPS gebruiken.

 ¾ Verbinding maken met de extender via een  
WPS-verbinding:

1. Druk op de WPS-knop op de extender. 

Het WPS-lampje  knippert wit. 
2. Druk binnen twee minuten op de WPS-knop op uw WPS-apparaat.

Als de extender verbinding maakt met het WPS-apparaat, lichten de 
WPS-lampjes wit op.
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Aanmelden bij de extender om toegang te 
krijgen tot de instellingen
Na de installatie kunt u zich bij de extender aanmelden als u de instellingen 
van de extender wilt weergeven of wijzigen. 

 ¾ Aanmelden bij de extender:
1. Open een webbrowser op een computer of mobiel apparaat dat is 

verbonden met uw uitbreidingsnetwerk.
2. Meld u aan bij de extender:

• Als u de functie One WiFi Name (Eén WiFi-naam) niet hebt 
ingeschakeld, kopieer dan www.mywifiext.net naar het 
adresveld van de browser.

• Als u de functie One WiFi Name (Eén WiFi-naam) hebt 
ingeschakeld, voer dan een van de volgende URL's in:

 - Windows-computer. http://mywifiext

 - Mac-computers en iOS-apparaten. http://mywifiext.local

 - Android-apparaten. http://<IP-adres van extender> 
(bijvoorbeeld http://192.168.1.3)
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Om het IP-adres van uw extender te vinden, doet  
u het volgende:
a. Meld u aan bij uw router.
b. Ga via de webinterface van uw router naar de pagina die 

een overzicht geeft van alle apparaten die verbonden zijn 
met uw router.

c. Zoek uw extender in de lijst en noteer het IP-adres van 
uw extender.

d. Voer het IP-adres van uw extender in het adresveld van 
uw webbrowser in. 

Er wordt een aanmeldingspagina weergegeven.
3. Voer uw admin e-mailadres en wachtwoord in en klik op de knop  

LOG IN (Aanmelden).

De pagina Status wordt weergegeven.
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De WiFi-instellingen van de extender 
wijzigen
Als u de functie One WiFi Name (Eén WiFi-naam) hebt ingeschakeld, kunt 
u de WiFi-netwerkinstellingen niet aanpassen via de webinterface van de 
extender. Meld u aan bij uw router om uw WiFi-netwerkinstellingen aan te 
passen. 

Als u de functie One WiFi Name (Eén WiFi-naam) niet hebt ingeschakeld, 
kunt u de WiFi-instellingen van uw extender aanpassen via de 
webinterface van de extender.

 ¾ De WiFi-instellingen van uw extender wijzigen:
1. Open een webbrowser op een computer of mobiel apparaat dat is 

verbonden met uw uitbreidingsnetwerk.
2. Meld u aan bij de extender:

• Als u de functie One WiFi Name (Eén WiFi-naam) niet hebt 
ingeschakeld, kopieer dan www.mywifiext.net naar het 
adresveld van de browser.
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• Als u de functie One WiFi Name (Eén WiFi-naam) hebt 
ingeschakeld, voer dan een van de volgende URL's in:

 - Windows-computer. http://mywifiext

 - Mac-computers en iOS-apparaten. http://mywifiext.local

 - Android-apparaten. http://<IP-adres van extender> 
(bijvoorbeeld http://192.168.1.3)

Er wordt een aanmeldingspagina weergegeven.

Als u geen aanmeldingspagina ziet, gaat u naar Aanmelden bij de 
extender om toegang te krijgen tot de instellingen op pagina 6 
voor meer informatie.

3. Voer uw admin e-mailadres en wachtwoord in en klik op de knop  
LOG IN (Aanmelden).

De pagina Status wordt weergegeven.
4. Selecteer Settings (Instellingen) > Wireless (Draadloos).

De pagina Wireless (Draadloos) wordt weergegeven.
5. Om de WiFi-netwerknaam (SSID) te kunnen wijzigen, voert u een 

nieuwe naam in het veld Network Name (SSID) (Netwerknaam 
(SSID)) in.

6. Om het WiFi-wachtwoord te kunnen wijzigen, voert u een nieuw 
wachtwoord in het veld WiFi Password (WiFi-wachtwoord) in.

7. Klik op de knop SAVE (Opslaan).

Uw instellingen worden opgeslagen.
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One WiFi name (Eén WiFi-naam) in- of 
uitschakelen
Met de functie One WiFi name (Eén WiFi-naam) kunt u voor de extender 
dezelfde WiFi-netwerkinstellingen gebruiken als voor uw router.

 ¾ De functie One WiFi name (Eén WiFi-naam) in- of 
uitschakelen:

1. Open een webbrowser op een computer of mobiel apparaat dat is 
verbonden met uw uitbreidingsnetwerk.

2. Meld u aan bij de extender:
• Als u de functie One WiFi Name (Eén WiFi-naam) niet hebt 

ingeschakeld, kopieer dan www.mywifiext.net naar het 
adresveld van de browser.

• Als u de functie One WiFi Name (Eén WiFi-naam) hebt 
ingeschakeld, voer dan een van de volgende URL's in:

 - Windows-computer. http://mywifiext

 - Mac-computers en iOS-apparaten. http://mywifiext.local

 - Android-apparaten. http://<IP-adres van extender> 
(bijvoorbeeld http://192.168.1.3)

Er wordt een aanmeldingspagina weergegeven.

Als u geen aanmeldingspagina ziet, gaat u naar Aanmelden bij de 
extender om toegang te krijgen tot de instellingen op pagina 6 
voor meer informatie.
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3. Voer uw admin e-mailadres en wachtwoord in en klik op de knop  
LOG IN (Aanmelden).

De pagina Status wordt weergegeven.
4. Selecteer Settings (Instellingen) > Wireless (Draadloos).

De pagina Wireless (Draadloos) wordt weergegeven.
5. Om de functie One WiFi Name (Eén WiFi-naam) in te schakelen, 

selecteert u het keuzerondje Yes (Ja).

Als dit de eerste keer is dat u de functie One WiFi Name (Eén  
WiFi-naam) inschakelt, dient u de Smart Setup (Slimme instelling)  
uit te voeren. Ga naar de pagina Status en klik op de knop SMART 
SETUP (Slimme instelling) om de Smart Setup uit te voeren.

6. Om de functie One WiFi Name (Eén WiFi-naam) uit te schakelen, 
selecteert u het keuzerondje No (Nee).

Als u deze functie uitschakelt, kunt u een nieuw SSID en wachtwoord 
voor de 2,4GHz- en 5GHz-netwerken van de extender instellen  
in de velden Network Name (SSID) (Netwerknaam (SSID)) en  
WiFi Password (WiFi-wachtwoord) op deze pagina.

7. Klik op de knop SAVE (Opslaan).

Uw instellingen worden opgeslagen.
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Veelgestelde vragen
Meer informatie over uw product vindt u in de gebruikershandleiding op 
downloadcenter.netgear.com.

De installatiehandleiding van de webbrowser blijft naar mijn 
netwerkwachtwoord (passphrase) of beveiligingssleutel vragen,  
en ik weet zeker dat ik het juiste wachtwoord heb ingevoerd.  
Wat moet ik doen?

De extender staat waarschijnlijk op de grens van het gebied dat door 
de router of het access point wordt gedekt. U kunt de signaalsterkte 
verbeteren door de extender dichter bij de router te plaatsen en te 
controleren of de statuslampjes van de verbinding wit of oranje branden.

• Brandt wit. Beste verbinding
• Brandt oranje. Goede verbinding
• Brandt rood. Slechte verbinding
• Uit. Geen verbinding
Als u WEP-beveiliging gebruikt, zorg dan dat u het netwerkwachtwoord in 
het juiste veld typt.

http://downloadcenter.netgear.com/
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Ik heb verbinding met NETGEAR_EXT en heb een browser geopend, 
maar ik zie de installatiehandleiding van de webbrowser niet.  
Wat moet ik doen?

Probeer de volgende stappen voor probleemoplossing:

• Controleer of uw computer is geconfigureerd voor het gebruik van 
DHCP (dat is meestal het geval).

• Controleer of het lampje van de client-verbinding wit brandt en of u 
een geldig IP-adres gebruikt. 

• Start de webbrowser opnieuw en voer www.mywifiext.net in het 
adresveld in. Voer uw admin e-mailadres en wachtwoord in en klik op 
de knop LOG IN (Aanmelden).

• Als u de extender als access point installeert, moet u controleren of 
u de computer of het WiFi-apparaat op de extender aansluit via een 
WiFi-verbinding in plaats van een Ethernet-verbinding.

Hoe herstel ik de fabrieksinstellingen van de extender?
1. Gebruik een scherp voorwerp zoals een pen of paperclip om de knop 

Reset op de extender ten minste 5 seconden ingedrukt te houden  
tot de lampjes voor de status van de verbinding, maximale doorvoer, 
2,4 GHz en 5 GHz wit knipperen.

2. Laat de knop Reset (Knop voor het herstellen van de 
fabrieksinstellingen) los en wacht totdat de extender opnieuw  
is opgestart.

De fabrieksinstellingen van de extender worden hersteld.
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Ik ben mijn e-mailadres en wachtwoord om aan te melden vergeten. 
Wat moet ik doen?
Klik op de aanmeldingspagina op de koppeling Username & Password 
Help (Help bij gebruikersnaam en wachtwoord) om de beveiligingsvragen 
te beantwoorden die u tijdens de initiële installatie hebt opgegeven. 
Als u de antwoorden op uw beveiligingsvragen bent vergeten, moet u het 
volgende doen om uw aanmeldgegevens opnieuw in te stellen:
1. Herstel de fabrieksinstellingen van de extender.
2. Open een webbrowser op een computer of mobiel apparaat dat is 

verbonden met uw uitbreidingsnetwerk.
3. Meld u aan bij de extender:

• Als u de functie One WiFi Name (Eén WiFi-naam) niet hebt 
ingeschakeld, kopieer dan www.mywifiext.net naar het 
adresveld van de browser.

• Als u de functie One WiFi Name (Eén WiFi-naam) hebt 
ingeschakeld, voer dan een van de volgende URL's in:

 - Windows-computer. http://mywifiext

 - Mac-computers en iOS-apparaten. http://mywifiext.local

 - Android-apparaten. http://<IP-adres van extender> 
(bijvoorbeeld http://192.168.1.3)

Er wordt een aanmeldingspagina weergegeven.

Als u geen aanmeldingspagina ziet, gaat u naar Aanmelden bij de 
extender om toegang te krijgen tot de instellingen op pagina 6 
voor meer informatie.
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4. Klik op de knop NEW EXTENDER SETUP (Nieuwe installatie van 
extender).

Vul de velden op de pagina in om uw aanmeldingsgegevens in te 
stellen als u hierom wordt gevraagd.

Mijn router maakt gebruik van WEP-beveiliging en ik heb het 
verkeerde wachtwoord of de verkeerde beveiligingssleutel op de 
extender ingevoerd. Ik heb geen toegang meer tot de extender. 
Wat moet ik doen?

De extender kan niet controleren of het WEP-wachtwoord juist is. Als 
u het verkeerde wachtwoord hebt ingevoerd, kan uw WiFi-compatibele 
computer of mobiele apparaat het IP-adres niet van de extender ophalen. 
U moet de extender terugzetten op de fabrieksinstellingen om het  
IP-adres weer te kunnen verkrijgen.

Kan ik de extender in extendermodus instellen als ik met een 
Ethernet-kabel verbinding maak met de router of het access point?

Nee. De extender is ontworpen om in de extendermodus draadloos 
verbinding te maken met de router of het access point. Als de extender 
in de access point-modus is, kunt u deze op de router of het access point 
aansluiten via een Ethernet-verbinding. Voor meer informatie over de 
access point-modus raadpleegt u De extender in de access point-modus 
gebruiken op pagina 2.
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Ik heb een WiFi MAC-filter, WiFi-toegangscontrole of een 
toegangscontrolelijst (ACL) op mijn router ingeschakeld.  
Wat moet ik doen wanneer ik de extender installeer?

Als het WiFi-apparaat via uw extender verbinding maakt met uw router, 
wordt het MAC-adres van het WiFi-apparaat dat op de router wordt 
weergegeven, vertaald naar een ander MAC-adres. Als het MAC-filter van 
uw router, WiFi-toegangscontrole of de ACL is ingeschakeld, maakt het 
WiFi-apparaat verbinding met uw extender maar krijgt het geen IP-adres 
van uw extender en kan het geen verbinding maken met internet. 

Als u ervoor wilt zorgen dat het WiFi-apparaat een IP-adres van de 
extender krijgt en verbinding met internet kan maken, moet u het 
vertaalde MAC-adres doorgeven aan de router.

 ¾ Een vertaald MAC-adres toevoegen aan een router:
1. Meld u aan op uw router en schakel het MAC-filter, de  

WiFi-toegangscontrole of de ACL uit.

Meer informatie over het uitschakelen van het MAC-filter, de  
WiFi-toegangscontrole of de ACL van uw router vindt u in de 
documentatie van uw router.

2. Schakel de extender in en verbind alle WiFi-apparaten met de 
extender.

3. Controleer of het statuslampje van de verbinding blijft branden.
4. Meld u aan bij de extender:

a. Open een webbrowser op een computer of mobiel apparaat  
dat is verbonden met uw uitbreidingsnetwerk.
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b. Meld u aan bij de extender:
• Als u de functie One WiFi name (Eén WiFi-naam) niet hebt 

ingeschakeld, kopieer dan  
www.mywifiext.net naar het adresveld van de browser.

• Als u de functie One WiFi Name (Eén WiFi-naam) hebt 
ingeschakeld, voer dan een van de volgende URL's in:

 - Windows-computer. http://mywifiext

 - Mac-computers en iOS-apparaten.  
http://mywifiext.local

 - Android-apparaten. http://<IP-adres van extender> 
(bijvoorbeeld http://192.168.1.3)

Er wordt een aanmeldingspagina weergegeven.

Als u geen aanmeldingspagina ziet, gaat u naar Aanmelden 
bij de extender om toegang te krijgen tot de instellingen op 
pagina 6 voor meer informatie.

c. Voer uw admin e-mailadres en wachtwoord in en klik op de  
knop LOG IN (Aanmelden).

5. Selecteer Settings (Instellingen) > Connected Devices 
(Aangesloten apparaten).

Op de pagina met aangesloten apparaten worden de MAC-adressen 
en virtuele MAC-adressen weergegeven van computers en  
WiFi-apparaten die zijn verbonden met het uitbreidingsnetwerk.
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6. Voeg op de router de virtuele MAC-adressen van de extender en alle 
virtuele MAC-adressen van de apparaten die zijn aangesloten op de 
extender aan de MAC-filtertabel van uw router toe.

7. Schakel het MAC-filter, de WiFi-toegangscontrole of de ACL van de 
router in.
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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.

Handelsmerken
© NETGEAR, Inc., NETGEAR en het NETGEAR-logo zijn handelsmerken van NETGEAR, 
Inc. Alle overige handelsmerken worden alleen gebruikt voor referentiedoeleinden.

Naleving van wettelijke voorschriften
De actuele EU-conformiteitsverklaring vindt u op http://kb.netgear.com/11621. 

Informatie over de naleving van wettelijke voorschriften vindt u op  
www.netgear.com/about/regulatory/.

Neem het document over de naleving van wettelijke voorschriften door voordat u de 
netvoeding aansluit.
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http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/
http://kb.netgear.com/11621
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