
Beknopte 
handleiding
PowerLINE WiFi 1000
Modellen PL1000v2 en PLW1000v2
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Inhoud van de verpakking
In sommige regio's wordt er een installatie-cd met het product 
meegeleverd.
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Aan de slag
PowerLINE-adapters zijn een alternatieve manier om uw netwerk 
uit te breiden via uw bestaande elektrische bedrading. Sluit twee 
of meer PowerLINE-adapters aan op de stopcontacten om een 
bekabelde netwerkverbinding te creëren. Gebruik een PowerLINE 
WiFi access point om een WiFi access point toe te voegen aan uw 
bekabelde netwerk. U kunt maximaal acht adapters toevoegen om 
uw netwerk uit te breiden.
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1. Netvoedingslampje 4. Ethernet-poort 7. WiFi-lampje

2. Ethernet-lampje 5. Knop voor het 
herstellen van de 
fabrieksinstellingen

8. Aan-uitknop

3. Pick A Plug-lampje 6. Beveiligingsknop 9. WPS-knop
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Dit zijn uw adapters
Raak vertrouwd met de lampjes, knoppen en poorten voor-
dat u de adapters installeert.
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Netvoedingslampje Brandt groen. De netvoeding is ingeschakeld.

Brandt oranje. De adapter staat op stand-by (alleen 
bij PL1000v2).

Knippert groen. De adapter stelt de beveiliging in.

Uit. De adapter wordt niet van stroom voorzien.

Ethernet-lampje Brandt. Er is verbinding met de Ethernet-poort.

Uit. Er is geen Ethernet-verbinding gedetecteerd.

Pick A Plug-lampje Dankzij de functie Pick A Plug (Stopcontact 
selecteren) kunt u het stopcontact met de hoogste 
verbindingssnelheid selecteren. De snelheid wordt 
aangegeven door de kleur van het lampje:

Rood. Snelheid van verbinding < 50 Mbps (goed). 

Oranje. Snelheid van verbinding > 50 en < 80 Mbps 
(beter).

Groen. Snelheid van verbinding > 80 Mbps 
(uitstekend).

Uit. De adapter heeft geen andere compatibele 
PowerLINE-apparaten gevonden die dezelfde 
coderingssleutel gebruiken.

WiFi-lampje

    

Brandt blauw. De WiFi-radio staat aan.

Uit. De WiFi-radio is uitgeschakeld.
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Knop voor het 
herstellen van de 
fabrieksinstellingen

Houd de knop Factory Reset (Fabrieksinstellingen 
herstellen) 1 seconde ingedrukt en laat deze 
vervolgens los om de fabrieksinstellingen van de 
PowerLINE-adapter te herstellen.

Ethernet-poort Sluit uw bekabelde apparaten, waaronder 
computers, WiFi-routers en gameconsoles, aan op 
uw PowerLINE-netwerk.

Beveiligingsknop Gebruik de beveiligingsknop om het PowerLINE-
netwerk te beveiligen.

Aan-uitknop Gebruik de aan-uitknop om het apparaat in en uit 
te schakelen.

WPS-knop Gebruik de knop WPS om automatisch met uw 
computer of andere WiFi-apparaten te verbinden 
die WPS ondersteunen op uw PowerLINE-netwerk.
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Uw adapters installeren

 ¾ Uw PowerLINE-adapters installeren:

1. Sluit PowerLINE-adaptermodel PL1000v aan op een 
stopcontact in de buurt van de router.

Opmerking: Sluit uw PowerLINE-adapters niet aan op een 
verlengsnoer, stekkerdoos of beschermingseenheid tegen 
stroomstoten.

2. Gebruik een Ethernet-kabel om de PowerLINE-adapter op een 
LAN-poort op de router aan te sluiten.

Kamer 1 
Model 

PL1000v2

Kamer 2 
Model 

PLW1000v2
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3. Zoek op het tweede PowerLINE-adaptermodel PLW1000v2 de 
WiFi SSID (WiFi-netwerknaam) en WiFi KEY (WiFi-wachtwoord) 
op het label.

De SSID is gelijk aan Netgear##_EXT of Netgear##-5G_EXT. U 
hebt deze informatie nodig om verbinding te maken met WiFi.

4. Sluit de andere PowerLINE-adapter aan op een stopcontact op 
de plek waar u internettoegang wenst.

5. Wacht totdat de Pick A Plug-lampjes branden.

6. Maak via uw computer, tablet of smartphone verbinding met 
uw nieuwe PowerLINE WiFi-netwerk. 

Gefeliciteerd! U hebt uw adapters geïnstalleerd en uw netwerk is 
klaar voor gebruik.

U kunt de netwerk- en beveiligingsinstellingen later aanpassen.
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Doe meer
Nadat het PowerLINE-netwerk is ingesteld en functioneert, kunt 
u WPS gebruiken om verbinding te maken met uw access point, 
uw netwerk uitbreiden en de netwerkinstellingen en -beveiliging 
aanpassen.

Gebruik WPS om verbinding te maken met 
uw netwerk

 ¾ Het PowerLINE access point automatisch verbinden 
via een WPS-knop:

1. Houd de WPS-knop op het PowerLINE access point twee 
seconden ingedrukt en laat deze weer los. 

Het lampje voor draadloze verbindingen begint te knipperen.

2. Druk twee seconden op de WPS-knop op uw WiFi-apparaat en 
laat deze weer los.

Als het lampje voor draadloze verbinding stopt met knipperen, 
wordt uw draadloze apparaat automatisch verbonden met het 
PowerLINE access point en hebt u toegang tot internet.
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Adapters toevoegen

Als u adapters wilt toevoegen voordat u de 
netwerkbeveiligingsfunctie configureert, sluit u ze gewoon aan. 
Maak op uw computer, tablet of smartphone verbinding met WiFi 
met hetzelfde PowerLINE WiFi-netwerk. 

 ¾ Een adapter toevoegen aan een PowerLINE-netwerk 
met beveiliging ingesteld:

1. Steek de andere adapter in een stopcontact op de plek waar u 
internettoegang wilt.

2. Indien u een persoonlijke coderingssleutel hebt gebruikt, 
houdt u de knop Security (Beveiliging) op een van de adapters 
op uw huidige netwerk 2 seconden ingedrukt. Houd daarna de 
knop Security (Beveiliging) op de nieuwe adapter 2 seconden 
ingedrukt.

Beide knoppen moeten binnen 2 minuten na elkaar worden 
ingedrukt.

Opmerking: De knop Security (Beveiliging) werkt niet als de 
adapter op stand-by staat.
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Waarschuwing: Druk pas op de knop Security (Beveiliging) 
van de PowerLINE-adapter als de installatie is voltooid en de 
adapters met elkaar communiceren (zoals aangegeven door het 
knipperende netvoedingslampje). Als u te snel op deze knop 
drukt, wordt de communicatie tussen de PowerLINE-apparaten 
tijdelijk uitgeschakeld. Gebruik in dat geval de knop Factory Reset 
(Fabrieksinstellingen herstellen) om de fabrieksinstellingen van de 
PowerLINE-adapter te herstellen.

Uw netwerkinstellingen aanpassen

De digitale installatiehandleiding helpt u bij de configuratie van de 
draadloze instellingen van uw PowerLINE-adapter.

 ¾ Uw instellingen wijzigen:

1. Start een webbrowser op een computer of WiFi-apparaat dat is 
verbonden met uw WiFi-netwerk.

2. Ga naar het volgende adres: www.mywifiext.net.
3. Volg de instructies op het scherm.

4. Voer wanneer u zich moet aanmelden de gebruikersnaam 
admin en het wachtwoord in. Het eerste wachtwoord is 
hetzelfde als het wachtwoord voor de WiFi-sleutel en staat op 
het adapterlabel.

www.netgearxtender.net
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U kunt de nieuwe draadloze instellingen hier noteren:

WiFi-netwerknaam (SSID)

___________________________________________

Netwerksleutel (passphrase)

___________________________________________

Uw netwerkbeveiliging aanpassen

Bij het instellen van uw netwerk, wordt een standaard coderingssleutel 
gebruikt die hetzelfde is voor alle adapters. U kunt dit aanpassen.

 ¾ Een privénetwerk beveiligen:

1. Wacht totdat de Pick A Plug-lampjes branden.

2. Houd de knop Security (Beveiliging) op een van de adapters 
2 seconden ingedrukt. Houd vervolgens de knop Security 
(Beveiliging) van een van de andere adapters 2 seconden 
ingedrukt. Beide knoppen moeten binnen 2 minuten na elkaar 
worden ingedrukt. 

Opmerking: De knop Security (Beveiliging) werkt niet als 
de adapter op stand-by staat (zie Tips voor het oplossen van 
problemen op pagina 13).
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Waarschuwing: Druk pas op de knop Security (Beveiliging) 
van de PowerLINE-adapter als de installatie is voltooid en de 
adapters met elkaar communiceren (zoals aangegeven door 
het netvoedingslampje). Als u te snel op deze knop drukt, wordt 
de communicatie tussen de PowerLINE-apparaten tijdelijk 
uitgeschakeld. Gebruik in dat geval de knop Factory Reset 
(Fabrieksinstellingen herstellen) om de fabrieksinstellingen van de 
PowerLINE-adapter te herstellen.

U kunt deze procedure later ook gebruiken als u nieuwe adapters 
aan uw beveiligde netwerk wilt toevoegen.

Tips voor het oplossen van problemen
Het 
netvoedingslampje 
brandt niet.

Controleer of het stopcontact niet via een 
wandschakelaar is uitgeschakeld en of de 
PowerLINE-adapters niet op een verlengsnoer, 
stekkerdoos of beschermingseenheid tegen 
stroomstoten zijn aangesloten.

Het 
netvoedingslampje is 
oranje.

Als het Ethernet-lampje niet brandt, staat de adapter 
op stand-by. Dit kan in de volgende situaties 
gebeuren:
• De Ethernet-kabel is niet aangesloten. 
• Het apparaat dat via de Ethernet-kabel is 

aangesloten, is uitgeschakeld.
• De adapter is 10 minuten lang inactief. 

Als de Ethernet-verbinding tot stand is 
gebracht, wordt de normale modus binnen  
2 seconden weer ingeschakeld.



14

Het Pick A Plug-
lampje brandt niet.

• Controleer als u de netwerkbeveiliging al hebt 
geconfigureerd of de PowerLINE-apparaten 
allemaal dezelfde coderingssleutel gebruiken. 
Raadpleeg de online gebruikershandleiding 
voor meer informatie.

• Houd de knop Factory Reset 
(Fabrieksinstellingen herstellen) van elk 
apparaat 1 seconde ingedrukt om de 
fabrieksinstellingen van de PowerLINE-adapter 
te herstellen.

Pick A Plug-lampje 
brandt oranje of 
rood.

De communicatie tussen adapters wordt verstoord. 
Voer de volgende stappen uit om dit probleem op 
te lossen:
• Verplaats de adapters naar andere 

stopcontacten.
• Haal de stekker van apparaten die 

mogelijk storing veroorzaken, zoals 
beschermingseenheden tegen stroomstoten en 
producten met motoren, uit het stopcontact.

Ethernet-lampje is uit. • Controleer of de Ethernet-kabels werken en of 
deze goed op de apparaten zijn aangesloten.

• Houd de knop Factory Reset 
(Fabrieksinstellingen herstellen) van elk 
apparaat 1 seconde ingedrukt om de 
fabrieksinstellingen van de PowerLINE-adapter 
te herstellen.
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