
Vrijstaand installeren

Multi-Mode access point

(Model WAC564)

Ethernet-kabel

Netvoedingsadapter 
(verschilt per regio)

Inhoud van de verpakking

Rubberen 
voetjes

Wandbeugel

Plafondbeugel

T-beugel met 
borgschroef

Schroeven voor 
T-beugel 

Wandpluggen met schroeven

Basisstation

Basiskap

3. Volg stap 1-3 in Vrijstaand installeren. 

Basisschroeven
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Installatiehandleiding

2. Volg stap 1-3 in Vrijstaand installeren. 

3. Schuif de basis met het access point op de 
wandsteun totdat de basis wordt vergrendeld.

2. Bevestig de T-steun op de T-balk, breng de 
borgschroef aan en draai deze vast.

Plafondbevestiging

1. Bevestig de T-beugel met de bijbehorende 
schroeven aan de plafondbeugel.

De basis en kap worden gebruikt voor 
alle soorten installatie, inclusief vrijstaand, 
wandmontage en plafondmontage. 

Wanneer u uw access point (AP) installeert als 
root AP of zelfstandig AP, gebruikt u poort 1 
voor de Ethernet-verbinding met uw netwerk. 

4. Schuif de basis met het access point op 
de plafondbeugel totdat de basis wordt 
vergrendeld.

Wandbevestigingen

1. Gebruik de muurpluggen en schroeven en 
bevestig de wandsteun aan de muur.

1. Leid de kabels door de onderkant van de 
basis en sluit ze aan op de Ethernet-poorten 
en DC-connector van het access point.

2. Plaats het access point op de basis en 
bevestig het met de meegeleverde schroeven 
aan de basis.

3. Sluit de kap aan op de basis.



1. Aanmelden bij NETGEAR Insight 
1. Ga met uw mobiele apparaat naar de Apple App Store of Google Play Store, zoek op 

NETGEAR Insight en download de nieuwste versie van de app.

2. Open de NETGEAR Insight-app op uw mobiele apparaat.

3. Als u geen NETGEAR-account hebt, tikt u op Create NETGEAR Account (NETGEAR-account 
maken) en volgt u de instructies op het scherm.

4. Voer het e-mailadres en wachtwoord voor uw account in en tik op LOG IN (Aanmelden).

3. Een Instant Mesh WiFi-verbinding instellen

Gebruik de Insight-app om het Instant Mesh Multi-Mode access point als WiFi-extender in een 
Insight Instant Mesh WiFi-netwerk te installeren.

1. Meld u aan bij het bestaande WiFi-netwerk waaraan u het access point (AP) van de extender 
wilt toevoegen. 

In de meeste situaties detecteert Insight Instant Mesh het extender AP automatisch. Dit 
proces kan enkele minuten duren.

2. Als de extender niet automatisch wordt gedetecteerd, gebruikt u de Insight-app. 

a. Tik op + rechts bovenin. 

b. Voeg de Instant Mesh WiFi-extender (WAC564) toe aan uw account met een van de 
volgende opties:

• Scan de barcode of QR-code. 

• Voer het serienummer in. 

c. Volg de aanwijzingen op het scherm om uw WiFi-extender aan een netwerklocatie toe 
te voegen.

Het extender AP communiceert met NETGEAR Insight en identificeert mesh root access 
points in de buurt, zoals een NETGEAR Insight Managed Smart Cloud Wireless Access Point 
(WAC540).

Wanneer Insight Instant Mesh het root AP met het sterkste signaal identificeert, verbindt het 
uw extender AP met dit root AP. 

Uw WiFi-extender maakt verbinding met het root access point via een tri-band-radio, 
waarbij de voorkeur wordt gegeven aan 5 GHz hoge WiFi-backhaul die de backbone van 
het netwerk uitbreidt voor internetconnectiviteit. 

Clientapparaten maken verbinding met uw mesh-netwerk via de snelle 5 GHz hoge en lage 
fronthaul/backhaul, of de 2,4 GHz fronthaul met een groter bereik.

Voorbeelden van Mesh WiFi-netwerkverbindingen

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.

Ga naar netgear.com voor meer informatie 
over producten die geschikt zijn voor 
Insight Instant Mesh.

Andere installatiemethoden
U kunt de NETGEAR Insight Cloud Portal 
gebruiken om uw access point in te stellen. 
De Insight Cloud Portal is beschikbaar 
bij een Insight Premium- of Insight Pro-
abonnement.

Als u het access point wilt instellen in de 
extender- of standalone-modus, kunt u 
ook de lokale browserinterface gebruiken. 
Raadpleeg de gebruikershandleiding 
voor meer informatie. Ga naar 
netgear.com/support/product/WAC540 
om de gebruikershandleiding te 
downloaden.

2,4 GHz WiFi

5 GHz lage WiFi

5 GHz hoge WiFi

2. De Instant Mesh Multi-Mode AP inschakelen

Wanneer u uw Multi-Mode AP aansluit op een stroombron, brandt het netvoedingslampje 
aan de achterkant van het Multi-Mode AP oranje en brandt het vervolgens groen. Als het 
netvoedingslampje niet brandt, drukt u op de aan-uitknop. 

Tijdens de installatie en configuratie brandt het ringlampje van het Multi-Mode AP in de 
volgende kleuren:

Pulseert cyaan. Zoekt naar root access points.

Brandt ononderbroken cyaan. Maakt verbinding met het access point met het sterkste signaal.

Pulseert oranje. IP-adres wordt opgevraagd.

Pulseert magenta. Is verbonden met de Insight-cloud en werkt firmware bij.

Knippert rood, groen en blauw. Configuratie als Insight Instant Mesh-netwerkapparaat 
wordt uitgevoerd. 

Pulseert blauw. Configuratie is voltooid.

Pulseert met tussenpozen blauw. (3 seconden aan, 3 minuten uit.) Toegevoegd aan het 
Insight Instant Mesh-netwerk en verbonden met de Insight-cloud.

Het Instant Mesh Multi-Mode access point ondersteunt elk van de volgende modi: 
extendermodus (mesh extender AP verbonden met een root AP), root-modus (root AP in een 
mesh-netwerk), standalone-modus (normaal access point).

Overzicht Instant Mesh Multi-Mode access point
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1 Ringlampje 

2 Uplink-poort

3 Ethernet-poorten

4 Aan-uitknop en 
netvoedingslampje

5 Netvoedingsaansluiting

6 Knop voor het 
herstellen van de 
fabrieksinstellingen.

2

https://www.netgear.com/support/
https://www.netgear.com/about/regulatory/
https://www.netgear.com/about/regulatory/
https://www.netgear.com/
http://netgear.com/support/product/WAC564

