
Installatie Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat de volgende items.

NETGEAR 802.11ac 
Wireless Access Point
WAC120
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Handelsmerken
NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of 
gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de 
Verenigde Staten en/of andere landen. Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. © NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Naleving van wettelijke voorschriften
De actuele 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.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive

San Jose, CA 95134 Verenigde Staten

Februari 2015
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Ethernet-kabel

Netvoedingsadapter

Draadloos access point WAC120

Wandbevestiging

http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/
http://www.netgear.com/about/regulatory/


Ondersteuning
Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen. Zoek nadat 
u uw product 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.

Als u contact wilt opnemen met NETGEAR voor ondersteuning, gaat u 
naar http://support.netgear.com/general/contact of belt u het nummer 
1-888-NETGEAR (alleen in de VS). In andere landen gaat u naar 
http://support.netgear.com/general/contact/default.aspx waar u de 
juiste telefoonnummers vindt. 

Ga naar http://support.netgear.com voor productupdates en 
ondersteuning via internet.

NETGEAR raadt aan dat u uitsluitend gebruikmaakt van de officiële 
NETGEAR-ondersteuningsbronnen. 

U kunt de gebruikershandleiding online raadplegen op 
http://downloadcenter.netgear.com of via een koppeling in de 
gebruikersinterface van het product.

Ethernet-kabel

Access point

Ethernet-kabel

Internet

Modem

U kunt deze diagrammen gebruiken om uw draadloze access point aan te sluiten, of u kunt de instructies in dit boekje volgen.

1        2               3      4

Internet

Ethernet-kabel

Ethernet-kabel

Access point

Netwerkswitch

Optie 1
1. Configureer uw access point voor uw netwerk.

Raadpleeg Het access point instellen op pagina 2 voor meer 

informatie.

2. Verbind uw modem met internet.

3.  Verbind uw modem met de LAN-poort op de achterkant van 

het access point.

Optie 2
1.  Configureer uw access point voor uw 

netwerk.

Raadpleeg Het access point instellen op 

pagina 2 voor meer informatie.

2. Verbind uw modem met internet.

3.  Verbind uw modem met een 

netwerkswitch.

4.  Verbind het access point met dezelfde 

netwerkswitch.

https://my.netgear.com
http://support.netgear.com/general/contact
http://support.netgear.com/general/contact/default.aspx
http://support.netgear.com
http://downloadcenter.netgear.com
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Het access point instellen
Voordat u het access point kunt gebruiken, moet u verbinding maken met 
het access point en het LAN en de instellingen voor draadloze toegang 
configureren.

 ¾ Verbinding maken met het access point:

1. Stel het statische IP-adres van een computer in op 192.168.0.210 en 
het subnetmasker op 255.255.255.0.
Raadpleeg de instructies of de online help voor uw computer voor 
informatie over het configureren van een statisch IP-adres op de 
computer.

2. Sluit de Ethernet-kabel aan op de computer.

3. Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op de  
LAN-poort van het access point.

4. Sluit de netvoedingsadapter aan op het access point aan en steek de 
netvoedingsadapter vervolgens in een stopcontact.

5. Druk op de aan-uitknop op het access point.

6. Voer http://192.168.0.100 in, in het adresveld van een browser 
op de computer die is aangesloten op het access point.
Er wordt een aanmeldingsscherm weergegeven.

7. Voer als gebruikersnaam admin en als wachtwoord password in.
De webinterface voor beheer van het access point wordt 
weergegeven.
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 ¾ Het LAN en de instellingen voor draadloze toegang configureren:

1. Meld u aan bij het access point.

2. Selecteer Configuration > IP > IP Settings (Configuratie >  
IP > IP-instellingen).

3. Configureer de IP-instellingen voor uw LAN.
Raadpleeg de referentiehandleiding voor meer informatie over  
IP-instellingen.

4. Klik op de knop Apply (Toepassen).
Uw instellingen worden opgeslagen.

5. Selecteer Configuration > Security > Profile Settings 
(Configuratie > Beveiliging > Profielinstellingen).

6. Configureer een beveiligingsprofiel voor uw draadloze netwerk.
Raadpleeg de referentiehandleiding voor meer informatie over 
instellingen voor beveiligingsprofielen.

7. Klik na de configuratie van een beveiligingsprofiel op Apply 
(Toepassen).

8. Gebruik een computer of een ander draadloos apparaat om te 
controleren of u draadloos verbinding kunt maken met het access 
point. 

Uw access point installeren
Zorg ervoor dat uw internetservice actief is voordat u uw access  
point installeert.

 ¾ Uw access point installeren:

1. Bereid uw netwerk voor.
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Zorg ervoor dat uw modem alleen via een kabel is verbonden met de 
wandaansluiting voor uw internetservice.

2. Sluit uw apparaten aan.

1        2               3      4

a. Steek de stekker van uw gateway of modem in het stopcontact 
en schakel het apparaat in. 

b. Sluit uw gateway of modem met een Ethernet-kabel op een 
netwerkswitch aan.

c. Sluit de netwerkswitch aan op de LAN-poort op uw access point 
met de Ethernet-kabel die bij het access point is meegeleverd.

3. Sluit het access point aan op de netvoeding.

1        2               3      4
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a. Sluit de netvoedingsadapter aan op het access point en steek de 
netvoedingsadapter vervolgens in een stopcontact.

b. Wacht tot het netvoedingslampje  op het voorpaneel oranje 
oplicht en groen wordt. 
Als er geen lampjes branden, drukt u op de aan-uitknop op de 
achterzijde van het access point.

4. Sluit een computer aan.

1        2               3      4

Lampjes
De lampjes op het draadloze access point geven de activiteit van het 
draadloze access point aan:

Lampje Beschrijving

Netvoedingslampje •Uit. Voeding is uit.

•Groen. Voeding is aan.

• Oranje. Er wordt een zelftest uitgevoerd. Tijdens het 
opstarten brandt het lampje oranje, vervolgens knippert 
het groen voordat het na 45 seconden groen blijft 
branden. Als het lampje oranje brandt of na één minuut 
groen blijft knipperen, is er sprake van een systeemfout.

Activiteitslampje 
 

 

•Uit. Er wordt geen Ethernet-verkeer gedetecteerd.

• Groen of groen knipperend. Er wordt Ethernet-verkeer 
gedetecteerd.
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Lampje Beschrijving

LAN-lampje 
 

 

•Uit. Er wordt geen verbinding gedetecteerd.

•Groen. Er is een verbinding van 1000 Mbps gedetecteerd.

• Oranje. Er is een verbinding van 100 Mbps of 10 Mbps 
gedetecteerd. 

WiFi-lampje 
 
 

•Uit. 2,4 G en 5 G zijn uit.

•Groen. 2,4 G, 5 G, of beide zijn gereed.

• Groen knipperend. Er wordt draadloze activiteit van  
2,4 G of 5 G gedetecteerd.

•Langzaam groen knipperend. WPS is ingeschakeld.

Verbinding maken met WiFi-netwerk
U kunt WiFi Protected Setup (WPS) gebruiken of uw WiFi-netwerk 
selecteren en het wachtwoord invoeren. Voor hulp bij de WPS-knop  
op uw computer of WiFi-apparaat, controleert u de online help of de 
instructies die met de computer of het apparaat zijn meegeleverd. 
Sommige oudere apparaten kunnen geen WPS gebruiken.

 ¾ Verbinding maken met het netwerk via WPS:

1. Druk gedurende twee à drie seconden op de WPS-knop op het access 
point.
Het WiFi-lampje op het access point knippert langzaam, om en om 
drie seconden groen en drie seconden uit.

2. Druk binnen 2 minuten op de WPS-knop op uw computer of WiFi-
apparaat of klik op de WPS-knop op het scherm van de computer of 
het apparaat.
Het WiFi-lampje op het access point knippert groen wanneer de 
computer of het WiFi-apparaat verbinding maakt met uw access 
point.

3. Herhaal deze procedure om andere computers of WiFi-apparaten  
toe te voegen.
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 ¾ Voor de selectie van uw netwerk en het invoeren van het 
wachtwoord:

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

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

3. Voer het wachtwoord van het access point 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.

De instellingen van het access point 
bekijken of wijzigen
U kunt u aanmelden bij het access point om de instellingen ervan weer te 
geven of te wijzigen.

Aanmelden bij het access point

 ¾ Aanmelden bij het access point:

1. Verbind een computer of WiFi-apparaat met het access point.
U kunt een Ethernet-kabel gebruiken of verbinding maken via WiFi: 

•	 Sluit bij een bekabelde verbinding uw computer met een 
Ethernet-kabel aan op de netwerkswitch waar uw access point 
momenteel mee is verbonden.

•	 Voor verbinding met WiFi moet u uw WiFi-netwerk selecteren en 
daar verbinding mee maken.

2. Open een webbrowser.
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3. Voer http://192.168.0.100 in het adresveld van de browser in.
Er wordt een aanmeldingsscherm weergegeven.

4. Voer als gebruikersnaam admin en als wachtwoord password in  
(of uw eigen wachtwoord als u dit hebt veranderd). 
De webinterface voor beheer van het access point wordt weergegeven.

Het beheerderswachtwoord wijzigen
 ¾ Het beheerderswachtwoord wijzigen:

1. Open een webbrowser.

2. Voer http://192.168.0.100 in het adresveld van de browser in.
Er wordt een aanmeldingsscherm weergegeven.

3. Voer als gebruikersnaam admin en als wachtwoord password in  
(of uw eigen wachtwoord als u dit hebt veranderd). 
De webinterface voor beheer van het access point wordt weergegeven.

4. Selecteer Maintenance > Password > Change Password 
(Onderhoud > Wachtwoord > Wachtwoord wijzigen).

5. Typ uw oude wachtwoord en vervolgens twee keer uw nieuwe 
wachtwoord. 

6. Klik op de knop Apply (Toepassen).
Uw wijzigingen worden opgeslagen.

Een vergeten WiFi-wachtwoord herstellen
Het vooraf ingestelde WiFi-wachtwoord staat op het productetiket. 
Wanneer u uw WiFi-wachtwoord hebt gewijzigd en het vervolgens  
bent vergeten, meldt u zich aan bij het access point om het huidige  
WiFi-wachtwoord ervan te bekijken.

 ¾ Verbinding maken met het draadloze access point en het  
WiFi-wachtwoord bekijken:

1. Gebruik een Ethernet-kabel om uw computer aan te sluiten op een 
zwarte Ethernet-poort op het access point.

2. Open een webbrowser.
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3. Voer http://192.168.0.100 in het adresveld in.
Er wordt een aanmeldingsscherm weergegeven.

4. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van het access point in.
De standaardgebruikersnaam is admin en het standaardwachtwoord 
is password. U kunt de standaardgegevens gebruiken als u deze niet 
hebt gewijzigd. 

De webinterface voor beheer van het access point wordt weergegeven.

5. Selecteer Wireless Settings (Draadloze instellingen). 
Het gedeelte Beveiligingsopties van het scherm geeft uw  
WiFi-wachtwoord weer.

Uw access point aan de wand bevestigen
Uw WAC120-access point wordt geleverd met een accessoire voor 
wandbevestiging. Als u het access point hebt geïnstalleerd en de 
configuratie hebt gecontroleerd, kunt u het access point aan een wand 
bevestigen. 

 ¾ Uw access point aan de wand bevestigen:

1. Houd de wandbevestiging tegen de wand op de plek waar u het 
access point wilt installeren.

2. Zoek de twee schroefgaten op de bevestiging en markeer hun locatie 
op de wand met een potlood.

3. Schroef de schroeven in de wand op de locaties die u hebt gemarkeerd.
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4. Schuif de onderkant van het access point in de wandbevestiging 
totdat deze vastklikt.

5. Sluit de stroomkabel en de Ethernet-kabel aan op het access point 
door de opening in de wandbevestiging.
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6. Hang de wandbevestiging op aan de twee geplaatste schroeven.

Tips voor het oplossen van problemen
Dit gedeelte bevat een aantal tips voor het oplossen van eenvoudige 
problemen die u tegen kunt komen. Raadpleeg voor meer informatie over 
het oplossen van problemen het hoofdstuk over probleemoplossing in de 
referentiehandleiding.

Probleem Oorzaak Mogelijke oplossing

Er branden 
geen lampjes 
op het access 
point. 

Het access 
point krijgt 
geen stroom.

•  Controleer of het netsnoer op het access point 
en op een werkend stopcontact is aangesloten.

•  Controleer of de aan-uitknop op de achterkant 
in de stand On (Aan) staat.

•  Gebruik uitsluitend de met het access point 
meegeleverde NETGEAR-netvoedingsadapter.

Het LAN-
lampje 
brandt niet.

Er is een 
probleem 
met de 
aansluiting 
van de 
hardware.

•  Controleer of de kabelverbindingen juist op 
het access point en op de netwerkswitch zijn 
aangesloten. Controleer of de netwerkswitch is 
ingeschakeld.
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Probleem Oorzaak Mogelijke oplossing

Het lampje 
voor 
draadloze 
verbindingen 
brandt niet.

De draadloze 
verbinding is 
verbroken.

•  Koppel de netvoedingsadapter los van de 
stroombron en sluit deze vervolgens opnieuw 
aan als het lampje voor draadloze verbindingen 
niet gaat branden.

•  Meld u aan bij het access point en controleer of 
de radio of radio's is/zijn ingeschakeld.

•  Neem contact op met NETGEAR als het lampje 
voor draadloze verbindingen nog steeds niet 
gaat branden.

U kunt het 
access point 
niet via een 
browser 
configureren.

Meerdere 
oorzaken.

•  Controleer of het access point correct is 
geïnstalleerd en is ingeschakeld, en of het  
LAN-lampje brandt.

•  Controleer of uw computer een IP-adres 
gebruikt binnen hetzelfde bereik als het 
access point. Het standaard IP-adres van 
het access point is 192.168.0.100 en het 
standaardsubnetmasker is 255.255.255.0.

•  Sluit de browser, maak de cache leeg, verwijder 
de cookies en start de browser opnieuw.

U krijgt geen 
toegang 
tot internet 
of het LAN 
via een 
draadloos 
apparaat.

Er is een 
probleem 
met de 
configuratie.

•  Controleer of de SSID en de draadloze 
beveiligingsinstellingen van het draadloze 
apparaat overeenkomen met die van het  
access point.

•  Het draadloze apparaat beschikt mogelijk niet 
over de juiste TCP/IP-instellingen om met het 
netwerk te communiceren. Start het draadloze 
apparaat opnieuw op en controleer of de TCP/
IP-instellingen voor het betreffende netwerk 
correct zijn.

•  Mogelijk zijn de standaardwaarden van het 
access point niet compatibel met uw netwerk. 
Vergelijk de standaard configuratie van het 
access point met de configuratie van de 
andere apparaten in uw netwerk. Raadpleeg 
de referentiehandleiding voor informatie over 
het wijzigen van de standaardwaarden van het 
access point.
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