
Ondersteuning en community

Ga naar netgear.com/support voor antwoorden op uw vragen en toegang tot de 
nieuwste downloads. 

U kunt ook onze NETGEAR-community raadplegen voor nuttige adviezen op  
community.netgear.com.

Regelgeving en juridisch

Voor informatie over naleving en wettelijke voorschriften, waaronder de EU-
conformiteitsverklaring, gaat u naar https://www.netgear.com/about/regulatory/.

Neem het document over de naleving van wettelijke voorschriften door voordat 
u de netvoeding aansluit.

Alleen van toepassing op 6GHz-apparaten: Gebruik het apparaat alleen 
binnenshuis. Het gebruik van apparaten van 6 GHz is verboden op booreilanden, 
auto's, treinen, boten en vliegtuigen. Bediening van dit apparaat is echter 
toegestaan in grote vliegtuigen die op een hoogte van meer dan 10.000 feet 
vliegen. Het gebruik van zenders van 5,925-7,125 GHz is verboden voor de 
besturing van of communicatie met onbemande vliegtuigsystemen.
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Inhoud van de verpakking

WiFi USB-adapter USB-kabel met 
desktop dock

U kunt de status van de WiFi-verbinding bekijken met behulp van het 
adapterpictogram dat wordt weergegeven in het systeemvak van Windows. 
Open de adaptersoftware voor meer informatie over de WiFi-verbinding.

De kleur van het pictogram geeft de sterkte van uw WiFi-verbinding aan: 

•  Wit: Sterke verbinding

•  Geel: Zwakke verbinding

•  Rood: Geen verbinding

Als u de adapter verwijdert, is de adaptersoftware niet meer beschikbaar en 
wordt het pictogram niet weergegeven. Het pictogram verschijnt weer als u de 
adapter terugplaatst.

De status van uw verbinding bekijken

OPMERKING: Download en installeer de adaptersoftware of het 
zelfstandige stuurprogramma van de NETGEAR-website voordat u de 
WiFi-adapter op uw computer aansluit. 
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Met de adaptersoftware kunt u de adapter verbinden met een WiFi-netwerk.

1. Ga naar https://www.netgear.com/support/download/?model=A6210 en 
download het nieuwste softwarebestand.

2. Pak de bestanden uit het .zip -bestand uit.

3. Dubbelklik op het bestand dat eindigt op.exe en dat niet Standalone bevat 
in de bestandsnaam.

4. Volg de aanwijzingen om de installatie te voltooien.

De adaptersoftware installeren

Verbinding maken met een WiFi-netwerk

Met het standalone stuurprogramma kunt u de ingebouwde Windows WiFi-
netwerkinstellingen van uw computer gebruiken om de adapter te verbinden 
met een WiFi-netwerk in plaats van de adaptersoftware te gebruiken.

1. Ga naar https://www.netgear.com/support/download/?model=A6210 en 
download het nieuwste softwarebestand.

2. Pak de bestanden uit het .zip -bestand uit.

3. Dubbelklik op het bestand dat eindigt op.exe en dat Standalone bevat in 
de bestandsnaam.

4. Volg de aanwijzingen om de installatie te voltooien.

Het standalone stuurprogramma installeren

U kunt verbinding maken met een WiFi-netwerk met behulp van de adaptersoftware, 
de ingebouwde Windows WiFi-netwerkinstellingen van uw Windows-computer of 
Wi-Fi Protected Setup (WPS) als uw WiFi-router dit ondersteunt.

Verbinding maken met een WiFi-netwerk met behulp van de 
adaptersoftware

1. Zorg ervoor dat de adaptersoftware is geïnstalleerd.

Raadpleeg De adaptersoftware installeren voor meer informatie.

2. Plaats de adapter in een USB-poort van uw computer.

3. Klik in het systeemvak van Windows op het  pictogram om de 
adaptersoftware te starten.

4. Klik op de knop Join a Network (Verbinding maken met netwerk).

5. Selecteer een WiFi-netwerk.

6. Klik op de knop Connect (Verbinden).

7. Als het WiFi-netwerk is beveiligd, voert u het wachtwoord of de netwerksleutel in.

De adapter maakt verbinding met het WiFi-netwerk. Dit kan enkele minuten duren. 

Verbinding maken met een WiFi-netwerk via WPS

1. Plaats de adapter in een USB-poort van uw computer.

2. Houdt de WPS-knop op de adapter gedurende twee seconden ingedrukt.

3. Druk binnen twee minuten op de WPS-knop op uw WiFi-router of gateway.

De adapter maakt verbinding met het WiFi-netwerk. Dit kan enkele minuten 
duren. Uw instellingen worden in een profiel opgeslagen.

Nadat u de adaptersoftware of het standalone stuurprogramma hebt 
geïnstalleerd, kunt u de adapter met of zonder het desktop dock in de USB-poort 
van uw computer steken:

• Met het desktop dock: Plaats de adapter in het 
desktop dock en sluit de USB-kabel aan op de 
USB-poort van uw computer.

Wanneer de adapter in het desktop dock is 
geplaatst, kunt u de adapter tot de maximale 
hoek uitvouwen voor betere WiFi-prestaties.

OPMERKING: We raden u aan geen andere USB-kabel te gebruiken 
om de adapter op de USB-poort van uw computer aan te sluiten. 
Gebruik het desktop dock met de aangesloten kabel die in de 
verpakking is meegeleverd. Het gebruik van een andere USB-kabel 
zorgt er mogelijk voor dat de prestaties 
van de adapter afnemen.

• Zonder het desktop dock: Plaats de adapter 
in een USB-poort van uw computer. Plaats de 
antenne in een hoek van 90 graden voor betere 
WiFi-prestaties.

De adapter in uw computer plaatsen Verbinding maken met een WiFi-netwerk met behulp van de 
geïntegreerde Windows WiFi-netwerkinstellingen

1. Zorg ervoor dat het zelfstandige stuurprogramma is geïnstalleerd.

Raadpleeg Het standalone stuurprogramma installeren voor meer 
informatie.

2. Plaats de adapter in een USB-poort van uw computer.

3. Open de WiFi-netwerkinstellingen op uw computer en selecteer een WiFi-
netwerk om verbinding te maken.

Raadpleeg de ondersteuningswebsite van Microsoft Windows voor meer 
informatie over hoe u verbinding kunt maken met een WiFi-netwerk met 
behulp van uw computer.
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