
Installatiehandleiding

AC2000 802.11ac draadloze access point/router
WAC124

Inhoud van de verpakking

• Draadloze access point/router

• Netvoedingsadapter (verschilt per regio)

• Ethernet-kabel

• Installatiehandleiding

Stap 1. Sluit de WAC124 aan.

De WAC124 is zowel een WiFi-router als een WiFi-access point. 

BELANGRIJK: In firmwareversie 1.0.4.2 en hoger is de routermodus de standaardmodus 
van de WAC124. In eerdere firmwareversies is de access point-modus de standaardmodus 
van de WAC124. Deze installatiehandleiding is bedoeld voor firmwareversie 1.0.4.2 en 
hoger. Dit betekent dat de WAC124 in eerste instantie wordt opgestart in de routermodus.

Als u de WAC124 alleen als access point wilt gebruiken, raadpleegt u De WAC124 
gebruiken in de access point-modus:

1. Haal de stekker van de modem uit het stopcontact, maar houd de modem aangesloten 
op de wandaansluiting van uw internetservice. (Verwijder als uw modem een noodaccu 
heeft ook de noodaccu.)

2. Sluit de Ethernet-kabel aan op de gele Internet-poort op de WAC124.

3. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een LAN-poort op uw modem.

4. Sluit de modem aan en schakel deze in. (Als de modem gebruikmaakt van een 
batterijback-up, plaatst u de batterij terug voordat u de modem inschakelt.)

5. Schakel de WAC124 in en controleer de LED's.

Netvoedingslampje Het netvoedingslampje brandt ononderbroken groen, 
knippert vervolgens groen en brandt daarna weer 
ononderbroken groen als de opstartprocedure is 
voltooid. Dit duurt ongeveer 90 seconden. Als het 
netvoedingslampje niet gaat branden, drukt u op de 
aan-uitknop op het achterpaneel.

Internetlampje Het internetlampje knippert groen of brandt 
ononderbroken groen wanneer de internetverbinding 
tot stand is gebracht.

WiFi-lampje Het WiFi-lampje brandt ononderbroken groen.
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Stap 2. Gebruik WiFi om u aan te melden bij 
de WAC124.

De eerste keer dat u zich aanmeldt bij de WAC124, wordt de Smart Setup Wizard gestart en 
wordt het type internetverbinding van uw modem gedetecteerd. Waarschijnlijk hoeft u de 
WAC124 niet te voorzien van informatie om een internetverbinding tot stand te brengen.

Als het type internetverbinding PPPoE, L2TP of PPTP is of een statisch IP-adres vereist, volgt 
u de aanwijzingen en geeft u de vereiste informatie op. 

Nadat de WAC124 is verbonden met internet, maakt deze verbinding met een NETGEAR-
server voor registratie. 

1. Open op een WiFi-apparaat, zoals een computer, smartphone of tablet met WiFi, het 
hulpprogramma waarmee u uw WiFi-verbindingen beheert.

Opmerking: Raadpleeg voor toegang tot de WAC124 via een kabelverbinding 
(computer met Ethernet-kabel) de gebruikershandleiding, die u kunt downloaden op 
netgear.com/support/download/.

2. Zoek en selecteer de standaard WiFi-netwerknaam (SSID) van uw WAC124 en maak 
verbinding met dit WiFi-netwerk.

De standaard SSID is NETGEAR-1. De standaard passphrase is sharedsecret.

3. Start een webbrowser en voer http://www.routerlogin.net in het adresveld in. 

De Smart Setup Wizard wordt gestart. Volg de aanwijzingen op. Tijdens het 
installatieproces kunt u een nieuw wachtwoord opgeven voor lokale aanmelding en de 
firmware bijwerken als er een nieuwe versie beschikbaar is.

Opmerking: Als u de WAC124 niet kunt verbinden met internet, raadpleegt u de 
gebruikershandleiding voor probleemoplossingsinformatie en voor informatie over 
hoe u kunt zich kunt aanmelden bij de WAC124 zonder internettoegang. 

Wanneer de WAC124 is verbonden met internet, wordt de NETGEAR Business-pagina 
weergegeven.

4. Klik op de knop Login (Aanmelden). 

De NETGEAR-accountaanmeldingspagina wordt weergegeven.

Opmerking: Als u geen NETGEAR-account hebt, klikt u op de knop Create (Maken), 
maakt u een NETGEAR-account en meldt u zich aan.

5. Voer het e-mailadres en wachtwoord van uw NETGEAR-account in en klik op de knop 
LOG IN (Aanmelden). 

(Vervolg op de volgende pagina)
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Maak verbinding met het WiFi-netwerk via de handmatige 
methode.
1. Open het softwarehulpprogramma waarmee u de WiFi-verbindingen beheert op het 

WiFi-apparaat dat u met uw WAC124 wilt verbinden.

Dit hulpprogramma zoekt naar alle WiFi-netwerken in uw omgeving.

2. Zoek en selecteer de WiFi-netwerknaam (SSID) van uw WAC124 en maak verbinding 
met dit WiFi-netwerk.
De standaard SSID is NETGEAR-1. De standaard passphrase is sharedsecret.

Als u de SSID hebt gewijzigd, gebruikt u uw aangepaste SSID. Als u de passphrase 
hebt gewijzigd, gebruikt u uw aangepaste passphrase.

Maak verbinding met het netwerk via de WPS-methode.
De WPS-knop van de WAC124 bevindt zich op het achterpaneel. Als uw computer of 
WiFi-apparaat WPS ondersteunt, kunt u WPS gebruiken om verbinding te maken met het 
WiFi-netwerk van WAC124. Raadpleeg de instructies of online help voor uw computer of 
mobiele apparaat.

De WAC124 gebruiken in de access point-
modus:

U kunt de WAC124 met een kabel aansluiten op uw netwerkrouter en de instellingen van 
de WAC124 wijzigen in de access point-modus.
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De eerste keer dat u zich aanmeldt bij de lokale browsergebaseerde beheerinterface, 
wordt de pagina Wireless Access Point (Draadloos access point) van de WAC124 
weergegeven. Voor meer informatie raadpleegt u De WAC124 gebruiken in de 
access point-modus:

Als u de WAC124 niet wilt gebruiken in de access point-modus, kunt u de WAC124 
blijven gebruiken in de routermodus en de WAC124 configureren voor uw omgeving. 
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie. 

BELANGRIJK: Wanneer de WAC124 is verbonden met internet, moet u het e-mailadres 
en wachtwoord van uw NETGEAR-account gebruiken om u aan te melden. Alleen als de 
WAC124 niet is verbonden met internet, kunt u de gebruikersnaam admin en het lokale 
aanmeldingswachtwoord (standaard password) gebruiken dat u hebt opgegeven toen u 
de Smart Setup Wizard gebruikte.

Stap 3. Wijzig het WiFi-netwerk en maak er 
verbinding mee.

De standaard WiFi-netwerknaam (SSID) is NETGEAR-1; deze staat op het WAC124-label. 
Het WiFi-netwerk van de WAC124 is standaard voorzien van WPA2-beveiliging. 

Wij raden u aan de standaard WiFi-passphrase (sharedsecret) te wijzigen in een veiligere 
passphrase, en dat u dit doet voor zowel de standaard SSID als voor de twee andere 
SSID's. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

1. Selecteer Wireless (Draadloos) op de pagina BASIC Home page (Basisscherm) van de 
WAC124.

De pagina Wireless Network (Draadloos netwerk) wordt weergegeven.

2. Configureer de naam van de WAC124, het land en de regio waar u de WAC124 
gebruikt en de SSID, en pas de WiFi-beveiligingsopties aan.

Opmerking: Regio of land kunt u niet selecteren voor de V.S. en Canada.

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

3. Klik op de knop Apply (Toepassen).

Uw instellingen worden opgeslagen.

Als u uw WiFi-apparaat wilt verbinden met het WiFi-netwerk van de WAC124, kiest u de 
handmatige methode of de WPS-methode (Wi-Fi Protected Setup).

1. Sluit de Ethernet-kabel aan op de gele Internet-poort op de WAC124.

2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een LAN-poort op uw netwerkrouter. 

Uw netwerkrouter moet een DHCP-server ondersteunen zodat deze een IP-adres 
toewijst aan de WAC124 en de clients en internettoegang biedt.

3. Schakel de WAC124 in en controleer de LED's (zie de tabel op de andere pagina).

4. Volg Stap 2. Gebruik WiFi om u aan te melden bij de WAC124.
5. De eerste keer dat u zich aanmeldt bij de lokale browserinterface, wordt de pagina 

Wireless Access Point (Draadloos access point) van de WAC124 weergegeven. 

Als u zich eerder hebt aangemeld of als de pagina niet automatisch wordt 
weergegeven, selecteert u ADVANCED > Advanced Setup > Wireless Access point 
(GEAVANCEERD > Geavanceerde instellingen > Draadloos access point). 

6. Schakel het selectievakje Enable Access Point Mode (Access point-modus inschakelen) 
in en klik op de knop Apply (Toepassen). 

Uw instellingen worden opgeslagen en de WAC124 wordt geconfigureerd in de 
access point-modus. De routingfuncties van de WAC124 zijn uitgeschakeld.

Opmerking: Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over het 
configureren van de WAC124. 

Ondersteuning

Bedankt voor het aanschaffen van dit NETGEAR-product. U kunt naar  
https://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.

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.

Gebruik dit apparaat niet buitenshuis. Als u kabels of apparaten buitenshuis aansluit, zie 
https://kb.netgear.com/000057103 voor veiligheids- en garantie-informatie.
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