
Installatie

NETGEAR Outdoor High Power Wireless N 
Access Point
WND930

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

Opmerking: Voor het access point is standaard een DHCP-client ingeschakeld. Als er een 
DHCP-server aanwezig is in uw netwerk, verkrijgt het access point een IP-adres van de 
DHCP-server. Als er na 30 seconden geen DHCP-server wordt gedetecteerd in uw netwerk, 
verandert het access point zijn IP-adres in het statische IP-adres 192.168.0.100.

 ¾ Uw access point bekabelen:

1. Gebruik een Ethernet-kabel om een stroombron (PSE) aan te sluiten op een 
PoE-poort op het access point.

Opmerking: U moet ten minste één LAN-poort van AT-stroom voorzien of twee 
LAN-poorten van AF-stroom om het access point van energie te voorzien. U moet 
beide LAN-poorten van AT-stroom voorzien om PoE te krijgen.

2. Als er geen DHCP-server met uw netwerk is verbonden, stelt u het statische 
IP-adres van uw computer in op 192.168.0.210 en het subnetmasker op 
255.255.255.0.

3. Verbind een van de LAN-poorten op het access point en een LAN-poort op de 
pc met een Ethernet-kabel.

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

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

•	 Outdoor High Power Wireless N Access Point

•	 Wandmontagebeugel

•	 Vier schroeven voor de beugel

•	 Twee aardingsschroeven

•	 Twee bevestigingsklemmen

•	 Drie weerbestendige kabelwartels 

Lampje Beschrijving
Netvoedingslampje •Uit. Voeding is uit.

•Brandt (groen). Voeding is aan.
•Brandt (oranje) en knippert daarna (groen). Er wordt een zelftest uitgevoerd 
of er wordt software geladen. Tijdens het opstarten blijft het lampje eerst oranje 
branden, daarna gaat het uit en vervolgens knippert het groen voordat het na 45 
seconden groen blijft branden. Als het lampje na één minuut oranje blijft branden 
of groen blijft knipperen, is er sprake van een systeemfout.

Activiteitslampje •Uit. Er is geen netwerkverkeer via het access point.
•Knippert (groen). Er is netwerkverkeer via het access point.

2,4 G WLAN-lampje •Uit. De draadloze interface is uitgeschakeld.
•Brandt (groen). De draadloze interface is ingeschakeld.
•Knippert (groen). Er wordt draadloze activiteit gedetecteerd op de 2,4G-band.

5 G WLAN-lampje •Uit. De draadloze interface is uitgeschakeld.
•Brandt (groen). De draadloze interface is ingeschakeld.
•Knippert (groen). Er wordt draadloze activiteit gedetecteerd op de 5G-band.

Verwarmingslampje •Uit. Verwarming is uitgeschakeld.
•Brandt (groen). Verwarming is ingeschakeld.

LAN-poortlampjes •Uit. Er wordt geen verbinding gedetecteerd.
•Brandt (groen). Er wordt een verbinding gedetecteerd.
•Brandt (oranje). Er wordt een verbinding met een snelheid van 10/100/1000 
gedetecteerd.
•Knippert (oranje). Er wordt activiteit met een snelheid van 10/100/1000 
gedetecteerd.

 ¾ Uw access point voor uw netwerk configureren:

1. Maak verbinding met het access point door uw browser te openen en het IP-adres 
van het access point in te typen

Als er geen DHCP-server in uw netwerk is geïnstalleerd, is het standaard IP-adres 
192.168.0.100.

Er wordt een aanmeldingsscherm weergegeven.

2. Voer admin in als gebruikersnaam en password als wachtwoord. Beide dienen in 
kleine letters te worden ingevoerd.

De gebruikersinterface van het access point wordt weergegeven.

3. Selecteer Configuration (Configuratie) > System (Systeem) > Basic (Basis) > 
General (Algemeen) in het menu.



september 2014
NETGEAR, Inc.

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, Verenigde Staten

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.

4. Gebruik het veld Access Point Name (Naam access point) om een naam in te 
voeren en selecteer in de vervolgkeuzelijst bij Country/Region (Land/regio) het 
land waarin u het access point gebruikt.

5. Selecteer Configuration (Configuratie) > IP (IP) > IP Settings (IP-
instellingen) in het menu en configureer de IP-instellingen voor uw netwerk.
Opmerking: Reserveer als u DHCP gebruikt een IP-adres (op basis van het MAC-
adres van het access point) op de DHCP-server. U kunt dit adres vervolgens gebruiken 
om u bij het access point aan te melden.

6. Selecteer Configuration (Configuratie) > Wireless (Draadloos) > Basic 
(Basis) > Wireless Settings (Draadloze instellingen) en configureer de 
draadloze instellingen voor uw netwerk.

Raadpleeg de referentiehandleiding voor meer informatie over draadloze 
instellingen.

7. Selecteer Configuration (Configuratie) > Security (Beveiliging) > Profile 
Settings (Profielinstellingen) en configureer de beveiligingsprofielen voor uw 
netwerk.

Raadpleeg de referentiehandleiding voor meer informatie over instellingen voor 
beveiligingsprofielen.

Het access point integreren
U kunt het access point het beste op een hoge positie, bijvoorbeeld aan de muur of 
het plafond, plaatsen, in het midden van de ruimte waarin u draadloos bereik wilt 
hebben en binnen het detectiegebied van uw draadloze apparaten.

 ¾ Uw access point integreren:
1. Koppel uw access point los en plaats het op de door u gekozen positie.

2. Sluit een Ethernet-kabel aan tussen het access point en een LAN-poort van uw 
router, switch of hub.

3. Sluit een stroombron (PSE) aan op een van de PoE-poorten op het access point. 

Sla deze stap over als uw router, switch of hub PoE levert.
Opmerking: U moet ten minste één LAN-poort van AT-stroom voorzien of twee 
LAN-poorten van AF-stroom om het access point van energie te voorzien. U moet beide 
LAN-poorten van AT-stroom voorzien om PoE te krijgen.

4. Gebruik een draadloos apparaat om de verbinding te verifiëren door een 
browser te gebruiken om verbinding te maken met internet.

Probleem Oorzaak Mogelijke oplossing
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.

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

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

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.

Optionele externe antennes
De WND930 ondersteunt optionele externe antennes.

 ¾ Optionele 2G- of 5G-antennes installeren:

1. Bevestig de 2G- of 5G-antennes aan de overeenkomstige aansluitingen op de 
zijpanelen van het access point.

2. Meld u aan bij het access point en configureer het access point om de externe 
antennes te gebruiken.

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	er	via	Ethernet	een	stroombron	(PSE)	is	
aangesloten op ten minste één PoE-poort.
•Controleer of de stroombron (PSE) is ingeschakeld.

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.

Het lampje 
voor draadloze 
verbindingen 
brandt niet.

De draadloze 
verbinding is 
verbroken.

•Controleer	of	het	ingeschakelde	apparaat	het	access	point	van	
voldoende stroom voorziet.
•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.

Verschillende 
mogelijke 
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.


