
Installatie

N300 Wi-Fi-router
Model WNR2000v5

1. Bereid uw modem voor.

Haal het netsnoer van de modem uit het 
stopcontact. Verwijder als uw modem een noodaccu 
heeft ook de noodaccu.

Inhoud van de verpakking

2. Sluit uw modem aan.

Steek de stekker van de modem in het stopcontact. 
Plaats de noodaccu in de modem. Sluit de 
modem vervolgens met een kabel aan op de gele 
internetpoort van de router.

4. Sluit een computer aan.

Gebruik een Ethernet-kabel om uw computer aan 
te sluiten op de Ethernet-poort op de router.

U kunt ook WiFi gebruiken om verbinding te 
maken. U maakt verbinding met Wi-Fi via de 
Wi-Fi-netwerknaam (SSID) en het wachtwoord. 
Deze vindt u op de labels aan de onderkant van de 
router.

5. Meld u aan bij de router.

Open een webbrowser.

NETGEAR genie wordt weergegeven.

Als u de genie niet ziet, voert u www.routerlogin.net 
in het adresveld van de webbrowser in.  Voer als 
gebruikersnaam admin en als wachtwoord password in 
wanneer u naar deze gegevens wordt gevraagd.

Volg de genie-stappen om verbinding te maken met  internet.

6. Download de genie-app.

Download de gratis genie-app op  
www.NETGEAR.com/genie.

Deel eenvoudig media, bestanden en printers op het 
netwerk vanaf uw smartphone, tablet of laptop.

3. Schakel de router in.

Het netvoedingslampje  brandt groen.  
Druk op de aan-uitknop als het netvoedingslampje 
niet brandt.
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Verbinding maken met WiFi-netwerk
Als u uw computer of WiFi-apparaten (zoals een smartphone of gameconsole) wilt 
verbinden met het WiFi-netwerk van de router, kiest u de handmatige methode of 
de WPS-methode (Wi-Fi Protected Setup).

Handmatige methode
1. Open het softwarehulpprogramma waarmee u de WiFi-verbindingen beheert op 

de computer of het WiFi-apparaat dat u met de router wilt verbinden.
Dit hulpprogramma zoekt naar alle draadloze netwerken in uw omgeving.

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

3. Voer het wachtwoord van de router 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

WPS-methode

Als uw computer of WiFi-apparaat Wi-Fi Protected Setup (WPS) ondersteunt, 
kunt u WPS gebruiken om verbinding te maken met het WiFi-netwerk van de 
modemrouter. 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 WiFi-
apparaat zijn meegeleverd. Sommige oudere apparaten kunnen geen WPS gebruiken.

Opmerking: WPS ondersteunt geen WEP-beveiliging. Als u WEP-beveiliging 
gebruikt, volgt u de handmatige methode.

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

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  knippert groen tijdens het WPS-proces.

De computer of het WiFi-apparaat maakt verbinding met het WiFi-netwerk van 
uw router.

3. Herhaal deze procedure om andere computers of WiFi-apparaten toe te voegen 
aan het netwerk.

Instellingen van router bekijken of wijzigen.
Na gebruik van genie om de router in te stellen, kunt u zich aanmelden bij de router 
om instellingen te bekijken en te wijzigen.

1. Een computer of draadloos apparaat verbinden met de router.
U kunt een bekabelde verbinding of WiFi-verbinding gebruiken:

•	 Gebruik voor een bekabelde verbinding een Ethernet-kabel  
(niet meegeleverd) om uw computer aan te sluiten op een zwarte 
Ethernet-LAN-poort op uw router.

•	 U maakt verbinding met Wi-Fi via de Wi-Fi-netwerknaam (SSID) en het 
wachtwoord. Deze vindt u op de labels aan de onderkant van de router.

2. Open een webbrowser.

3. Typ www.mywifirouter.com in de adresbalk van de browser.

Er wordt een aanmeldingsscherm weergegeven.

4. Voer als gebruikersnaam admin en als wachtwoord password in.
Het basisscherm van de router wordt weergegeven.

Fabrieksinstellingen herstellen
U kunt de fabrieksinstellingen van de router herstellen.

1. Zoek het ronde gaatje in de onderkant 
van de router.

De knop voor het herstellen van de 
fabrieksinstellingen bevindt zich in  
dit gaatje.

2. Gebruik een paperclip of een  
ander scherp voorwerp om de  
knop voor het herstellen van de 
fabrieksinstellingen gedurende 
zeven seconden ingedrukt te houden.

De fabrieksinstellingen van de router worden hersteld.

Ondersteuning
Bedankt voor het aanschaffen van dit NETGEAR-product. 

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.

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

Alleen voor gebruik binnenshuis. Te koop in alle EU-lidstaten, EVA-landen, en Zwitserland.
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