
Installatie
NETGEAR Insight Managed 
Smart Cloud draadloos access point (WAC505)
802.11 Wave 2 AC1200

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

• NETGEAR Insight® Managed Smart Cloud draadloos access point (WAC505)

• Installatiehandleiding

• Plafond- en wandmontageset

Het access point instellen
In de volgende tabel worden de twee beschikbare installatieopties en de vereisten 
voor het access point (AP) getoond.

Installatieopties Stroombron Extra vereisten Installatiegegevens

AP naar Ethernet 
PoE-switch

PoE Geen Zie deze handleiding

AP naar Ethernet 
non-PoE-switch

Netvoedingsadapter Netvoedingsadapter Raadpleeg de 
gebruikershandleiding

Opmerking: Voor meer informatie over de instellingsoptie met een netvoedingsadapter, 
raadpleegt u de gebruikershandleiding van het NETGEAR Insight Managed Smart Cloud 
draadloze access point (WAC505), die u kunt downloaden van www.netgear.com/support.

Installeer en configureer het access point en controleer of u verbinding met het 
WiFi-netwerk kunt maken voordat u het access point op een hoge positie plaatst. 
Zorg ervoor dat u de nieuwste firmwareversie op uw apparaat hebt.

 ¾ Het access point installeren met een PoE-switch:
Sluit een Ethernet-kabel van de LAN-poort op het access point aan op een 
Power over Ethernet-switch (PoE) die verbonden is met uw netwerk of router 
en die op zijn beurt weer op het internet is aangesloten. (De LAN-poort op het 
access point is een PoE Ethernet-poort).
Nadat u het access point op de PoE-switch hebt aangesloten, brandt het 
netvoedingslampje van het access point ononderbroken oranje. Na ongeveer 
een minuut zal het netvoedingslampje ononderbroken groen branden en 
is het access point klaar voor de eerste configuratie (zie Het access point 
configureren).

De tabel op de volgende pagina toont het gewone gedrag van het lampje op 
het access point.

Het access point configureren
 ¾ Kies een van de volgende methoden om het access point te configureren:

• Methode 1: Gebruik de NETGEAR Insight-app. Op uw mobiele apparaat 
met iOS of Android: ga naar de App Store. Zoek naar NETGEAR Insight en 
download de app.

Open de NETGEAR Insight-app en log in met uw bestaande NETGEAR-
account of maak een nieuw account om mee in te loggen. Volg vervolgens de 
aanwijzingen in de NETGEAR Insight-app om het access point op te zoeken en 
bij het netwerk te registreren zodat u het access point kunt configureren en 
beheren. Raadpleeg de Kennisbank-artikelen op Netgear.com/support voor 
meer informatie over de NETGEAR Insight-app.

• Methode 2: Inloggen via WiFi. Vanaf uw computer of mobiele apparaat: 
maak WiFi-verbinding met het standaard WiFi-netwerk (SSID) van het access 
point. U vindt de standaard-SSID op het access-pointlabel onder op het access 
point, en deze wordt in het formaat NETGEARxxxxxx-SETUP getoond. Het 
standaardwachtwoord is sharedsecret.

Insight

Insight

(Vervolg op de volgende pagina)
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Open een webbrowser. Voer in de adresbalk www.routerlogin.net  
(of www.aplogin.net) in. U kunt dit alleen tijdens de eerste installatie van 
het access point gebruiken.
De pagina Day Zero Easy Setup (Gemakkelijk installeren op dag nul) wordt 
weergegeven.
Selecteer het keuzerondje van de beheermodus Standalone.
De pagina wordt aangepast zodat u de basisinstellingen kunt opgeven, 
waaronder het land van gebruik1, de tijdzone, het wachtwoord om u aan te 
melden bij het access point en de naam van het WiFi-netwerk (SSID) en het 
wachtwoord om verbinding te maken met het WiFi-netwerk.
Nadat u deze basisinstellingen hebt opgeslagen, wordt de pagina Day Zero 
Easy Setup (Gemakkelijk installeren op dag nul) niet meer weergegeven 
wanneer u inlogt.

• Methode 3: Inloggen via Ethernet. Open een webbrowser op een 
computer die is aangesloten op hetzelfde Ethernet-subnet als het 
access point of die rechtstreeks op de LAN-poort van het access point is 
aangesloten via een Ethernet-kabel. 

Voer in de adresbalk het IP-adres van het access point in.
Opmerking: Als het access point met een netwerk met een DHCP-server (of 
router die als een DHCP-server werkt) is verbonden, kunt u het IP-adres via een 
IP-netwerkscanner bepalen. Anders is het standaard IP-adres van het access point 
192.168.0.100.2

De pagina Day Zero Easy Setup (Gemakkelijk installeren op dag nul) wordt 
weergegeven.
Selecteer het keuzerondje van de beheermodus Standalone.
De pagina wordt aangepast zodat u de basisinstellingen kunt opgeven, 
waaronder het land van gebruik1, de tijdzone, het wachtwoord om u aan te 
melden bij het access point en de naam van het WiFi-netwerk (SSID) en het 
wachtwoord om verbinding te maken met het WiFi-netwerk.
Nadat u deze basisinstellingen hebt opgeslagen, wordt de pagina Day Zero 
Easy Setup (Gemakkelijk installeren op dag nul) niet meer weergegeven 
wanneer u inlogt.

1. 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.
2. Als u een Ethernet-kabel van uw computer naar de LAN-poort van het access point gebruikt 
en het access point met het standaard-IP-adres werkt, zorg dan dat het IP-adres van uw computer 
in het subnet 192.168.0.x zit met het subnetmasker 255.255.255.0 en het standaard gateway IP-
adres 192.168.0.1.

De status controleren
Lampje Beschrijving

 
 
 
 
 

Netvoedingslampje

•Uit. Voeding is uit.

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

• Brandt oranje. Tijdens het opstarten wordt het netvoedingslampje oranje. 
Als het lampje na vijf minuten ononderbroken oranje blijft branden, is er 
een opstartfout opgetreden. 

•Knippert snel oranje. Er wordt een firmware-update uitgevoerd.

 
 
 

Insight-lampje

•Uit. Standalone-modus of Insight-modus. Geen verbinding met de cloud.

•Brandt blauw. Insight-modus. Verbonden met de cloud.

 
 
 
 
   LAN-lampje

•Uit. Geen Ethernet-verbinding gevonden.

•Brandt oranje. Ethernet-verbinding gevonden van 10 of 100 Mbps.

•Knippert oranje. Ethernet-activiteit gevonden van 10 of 100 Mbps.

•Brandt groen. Ethernet-verbinding gevonden van 1000 Mbps.

•Knippert groen. Ethernet-verbinding gevonden van 1000 Mbps.

 
 
 
 

2,4 G WLAN-
lampje

•Uit. De 2,4 GHz WiFi-radioband is uitgeschakeld.

•Brandt groen. De 2,4 GHz WiFi-radioband is ingeschakeld.

• Brandt blauw. Er zijn één of meer WLAN-clients verbonden met de  
2,4 GHz-radio.

• Knippert blauw. Er is WiFi-verkeer gevonden op de 2,4 GHz-radio.

 
 
 
 

5 G WLAN-lampje

•Uit. De 5 GHz WiFi-radioband is uitgeschakeld.

•Brandt groen. De 5 GHz WiFi-radioband is ingeschakeld.

• Brandt blauw. Er zijn één of meer WLAN-clients verbonden met de 
5GHz-radio.

•Knippert blauw. Er is WiFi-verkeer gevonden op de 5GHz-radio.

Voor meer informatie over de lampjes, raadpleegt u de gebruikershandleiding van 
het NETGEAR Insight Managed Smart Cloud draadloze access point (WAC505), die 
u kunt downloaden van downloadcenter.netgear.com/.

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. 

Raadpleeg voor meer informatie over montage van het access point de plafond- en 
wandmontagehandleiding van het NETGEAR Insight Managed Smart Cloud draadloze 
access point (WAC505), die u kunt downloaden van downloadcenter.netgear.com/.

 ¾ Het access point integreren:

1. Koppel het access point los en plaats het op de door u gekozen positie.

2. Sluit het access point opnieuw aan.
Voor meer informatie raadpleegt u De status controleren.

Controleer de verbinding met behulp van een mobiel of WiFi-apparaat door verbinding 
te maken met het access point en een browser te gebruiken om verbinding te maken 
met internet. 

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.

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 het 
access point van stroom voorziet.
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