
Installatie
NETGEAR ProSAFE Dual Band Wireless AC 
Access Point
WAC740

Het access point instellen
Installeer het access point en controleer of u verbinding met het WiFi-netwerk kunt 
maken voordat u het access point op een hoge positie plaatst.

BELANGRIJK: U kunt het WAC740-access point alleen gebruiken in een WiFi-
netwerk dat wordt beheerd met behulp van een ProSAFE draadloze controller.

 ¾ Het access point bekabelen:
1. Gebruik een Ethernet-kabel om de LAN-poort 1 van het access point en een 

LAN-poort van een PoE+-switch (een switch die compatibel is met 802.3at) 
met elkaar te verbinden.

2. Verbind de PoE+-switch en een Ethernet-poort op de computer met een 
Ethernet-kabel.

3. Controleer de lampjes om te zien of het access point correct is ingesteld.

Lampje Beschrijving

 
 
 

Netvoedingslampje

•Uit. Voeding is uit.
• Brandt groen. Stroomvoorziening is ingeschakeld en het access point is 
gereed.

• Afwisselend groen en oranje. Het access point ontvangt onvoldoende 
PoE-vermogen.

• Brandt oranje, knippert daarna oranje, brandt daarna groen. Tijdens 
het opstarten brandt het voedingslampje ongeveer 30 seconden oranje, 
daarna tijdelijk groen en knippert vervolgens oranje terwijl de configuratie 
wordt gesynchroniseerd en de firmware wordt bijgewerkt. Ten slotte 
brandt het lampje continu groen.

• Knippert oranje. De configuratie van het access point en de draadloze 
controller wordt gesynchroniseerd.

•Knippert snel oranje. Firmware wordt bijgewerkt.

 
 
 

Activiteitslampje

•Uit. Er is geen netwerkverbinding gedetecteerd.
•Knippert oranje. Er is een netwerkverbinding gedetecteerd.
•Knippert groen. Er wordt netwerkverkeer gedetecteerd.

Inhoud van de verpakking
Open de doos en controleer of alles erin zit:

• WAC740 ProSAFE Dual Band Wireless AC Access Point

• Categorie 5e Ethernet-kabel

• Installatiehandleiding

• Plafond- en wandmontageset

• Plafond- en wandmontagehandleiding

Lampje Beschrijving

 
   
LAN-lampje 1

•Uit. Er is geen Ethernet-verbinding of Ethernet LAG-verbinding gedetecteerd.
•Brandt groen. Er is een Ethernet-verbinding van 2,5 Gbps gedetecteerd.
• Brandt oranje. Er is een Ethernet-verbinding van 1 Gbps of 100 Mbps 
gedetecteerd.

• Brandt groen in een LAG. Er is een Ethernet LAG-verbinding van 1 Gbps 
gedetecteerd.

• Brandt oranje in een LAG. De Ethernet LAG-verbinding van LAN-poort 2 
is uitgevallen.

Opmerking: Als zowel LAN-lampje 1 als 2 groen branden, zijn de LAN-poorten 
lid van een linkaggregatiegroep (LAG) en zijn beide LAG-verbindingen actief.

 
  

LAN-lampje 2

•Uit. Er is geen Ethernet LAG-verbinding gedetecteerd.
• Brandt groen in een LAG. Er is een Ethernet LAG-verbinding van 1 Gbps 
gedetecteerd.

• Brandt oranje in een LAG. De Ethernet LAG-verbinding van LAN-poort  
1 is uitgevallen.

 
  
Lampje voor 
2,4GHz-WLAN

•Uit. De 2,4 GHz Wi-Fi-radioband is uitgeschakeld.
•Brandt groen. De 2,4 GHz WiFi-radioband is ingeschakeld.
• Knippert groen. Er wordt WiFi-activiteit gedetecteerd op de 2,4 GHz 
WiFi-radioband.

 
 
 

Lampje voor  
5GHz-WLAN

•Uit. De 5 GHz Wi-Fi-radioband is uitgeschakeld.
•Brandt groen. De 5 GHz WiFi-radioband is ingeschakeld.
• Knippert groen. Er wordt WiFi-activiteit gedetecteerd op de 5 GHz WiFi-
radioband.

Het access point gebruikt een DHCP-client die standaard is ingeschakeld. Als uw netwerk 
een DHCP-server bevat, verkrijgt het access point een IP-adres van de DHCP-server. 
Als uw netwerk geen DHCP-server bevat, verandert het access point zijn IP-adres in het 
statische IP-adres 192.168.0.160.

Houd rekening met het volgende als uw netwerk een DHCP-server bevat:
• Zorg ervoor dat Optie 43 is ingeschakeld op de DHCP-server.
• Zorg ervoor dat de DHCP-server het IP-adres van de draadloze controller in de 

vereiste hexadecimale notatie specificeert in de veld Optie 43.
Als het IP-adres van de draadloze controller bijvoorbeeld 192.168.0.250 is, moet 
u de hexadecimale reeks 02:04:C0:A8:00:FA invoeren.
Stel het adres samen door met 02:04: te beginnen en voeg daarna elk van de 
vier achttallen van het IP-adres toe in hexadecimale notatie, gescheiden door een 
dubbele punt.

(Vervolg op de volgende pagina)
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De eerste twee achttallen (02:04) definiëren een standalone NETGEAR 
draadloze controller, of de eerste draadloze controller van een stack.

Voer de eerste twee achttallen in als 02:08 om de tweede draadloze controller 
in de stack op te geven. Voer de eerste twee achttallen in als 02:0C om de 
derde draadloze controller in de stack op te geven. 

De resterende vier achttallen specificeren het IP-adres in hexadecimale notatie.

• We raden u aan een IP-adres te reserveren voor het access point op de DHCP-
server.

Als uw netwerk geen DHCP-server bevat, configureert u een computer met het 
statische IP-adres 192.168.0.210 en het subnetmasker 255.255.255.0 zodat u 
verbinding kunt maken met het access point op het IP-adres 192.168.0.160.

 ¾ Controleer of het access point de IP-adresgegevens heeft opgehaald, 
of configureer de IP-adresgegevens van het access point als uw 
netwerk geen DHCP-server bevat. Dit doet u als volgt:

1. Open een webbrowser op een computer die is aangesloten op hetzelfde 
netwerk als het access point of die rechtstreeks op het access point is 
aangesloten via een Ethernet-kabel. 

2. Voer in de adresbalk het IP-adres van het access point in.
Het standaard IP-adres is 192.168.0.160.
Er wordt een aanmeldingsscherm weergegeven.

3. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
De gebruikersnaam is admin. Het standaardwachtwoord is password. De 
gebruikersnaam en het wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig.
De pagina met netwerkinstellingen wordt weergegeven. (Het volledige pad 
is Configuration (Configuratie) > System (Systeem) > Network Settings 
(Netwerkinstellingen).

4. Controleer of configureer in de sectie IP-instellingen het IP-adres van het 
access point in het netwerk.

5. Controleer of configureer in de sectie Controllerinstellingen het IP-adres van de 
draadloze controller in het netwerk.

6. Klik op de knop Apply (Toepassen).
Uw instellingen worden opgeslagen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de 
ProSAFE draadloze controller voor meer informatie.

Probleem Oorzaak Mogelijke oplossing
Er branden geen 
lampjes op het 
access point.

Het access 
point krijgt geen 
stroom.

•Controleer of het access point correct is verbonden met een PoE+-switch.

•Controleer of de PoE+-switch over een stroombron beschikt.

Het netvoe-
dingslampje 
knippert  
afwisselend 
groen en oranje.

Het access 
point ontvangt 
onvoldoende 
PoE-vermogen.

•Zorg ervoor dat de PoE+-switch niet wordt overbelast.

• Als u het access point hebt aangesloten op een PoE-switch (802.3af), 
koppelt u het los en sluit u het aan op een PoE+-switch (802.3at). Het 
access point vereist een PoE+-switch (802.3at).

De LAN-
poortlampjes 
branden niet.

Er is een 
probleem met de 
aansluiting van 
de hardware.

• Zorg ervoor dat de kabel is aangesloten op een LAN-poort 1 (de PoE-
poort) op het access point. (LAN-poort 2 is alleen actief wanneer er 
een LAG is ingeschakeld.)

• Controleer of de kabelverbindingen correct op het access point en de 
switch zijn aangesloten.

•Controleer of de switch is ingeschakeld.

De WLAN-
lampjes 
branden niet.

De WiFi-
verbinding is 
verbroken.

• Controleer of de PoE+-switch het access point van voldoende stroom 
voorziet.

• Controleer via de draadloze controller of de radioband(en) zijn 
ingeschakeld.

• Neem contact op met NETGEAR als de WLAN-lampjes uitgeschakeld 
blijven.

U kunt geen 
verbinding 
maken met het 
access point via 
een browser.

Verschillende 
mogelijke 
oorzaken.

• Controleer of uw computer een IP-adres gebruikt binnen hetzelfde 
bereik als het access point. Het standaard IP-adres van het access point 
is 192.168.0.160 en het standaardsubnetmasker is 255.255.255.0.

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

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.
Ga voor meer informatie over de installatieopties naar www.netgear.com/support om 
toegang te krijgen tot de installatiehandleiding van de hardware.
De actuele EU-conformiteitsverklaring vindt u op  
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.
Informatie over de naleving van wettelijke voorschriften vindt u op  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.
Neem het document over de naleving van wettelijke voorschriften door voordat u de 
netvoeding aansluit.

 ¾ Het access point laten detecteren door de draadloze controller:

1. Zoek de draadloze controller op in het netwerk met het bijbehorende IP-adres.
2. Selecteer Access Point > Discovery Wizard (Access point > Detectiewizard).
3. Volg de stappen op het scherm om het access point te detecteren en bekijk de 

detectieresultaten.
4. In de tabel met de gedetecteerde access points vinkt u het selectievakje voor 

het access point aan en klikt u op de knop Add (Toevoegen).
Het access point wordt toegevoegd aan de Managed AP List (Lijst beheerde AP's) 
en kan nu verder worden geconfigureerd en beheerd via de draadloze controller. 
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de ProSAFE draadloze controller voor 
meer informatie.

Opmerking: Zorg ervoor dat het land is ingesteld op de locatie waar het apparaat 
wordt gebruikt. De klant is er verantwoordelijk voor dat de plaatselijke, regionale en 
nationale voorschriften voor zenders, stroom en frequentiebereik worden nageleefd.

Het access point integreren
U kunt het access point het beste op een hoge positie plaatsen, bijvoorbeeld aan de 
muur of het plafond, in het midden van de ruimte waarin u WiFi-bereik wilt hebben 
en binnen het detectiegebied van uw draadloze apparaten.
Meer informatie over de montage van het access point aan de muur of het plafond vindt 
u in de installatiehandleiding van de WAC720-, WAC730- en WAC740-access points.

 ¾ Het access point integreren:
1. Koppel het access point los en plaats het op de door u gekozen positie.
2. Verbind het access point en een LAN-poort van een PoE+-switch met een 

Ethernet-kabel.
3. Zorg ervoor dat de PoE+-switch en de draadloze controller met elkaar zijn 

verbonden.
4. Controleer de verbinding met behulp van een WiFi-apparaat door verbinding te 

maken met het access point een browser te gebruiken om verbinding te maken 
met internet.

Tips voor het oplossen van problemen
De volgende tabel bevat een aantal tips voor het oplossen van eenvoudige 
problemen die u tegen kunt komen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van 
de ProSAFE draadloze controller voor meer informatie over probleemoplossing.
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