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Stap 1. De WAX206 aansluiten

Stap 2. Verbinding maken met het  
WiFi-netwerk van de WAX206
1. Open het softwarehulpprogramma waarmee u de WiFi-verbindingen beheert op de 

computer met WiFi die u met de WAX206 wilt verbinden.

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

2. Zoek en selecteer de WiFi-netwerknaam (SSID) van de WAX206 (bevindt zich op 
het label van het access point), en maak verbinding met het WiFi-netwerk van de 
WAX206.

3. Typ het WiFi-wachtwoord dat zich op het label van het access point bevindt.

         Wat u hebt Wat u wilt Bedrijfsmodus Volg

A 

Breedband-/kabel-/
DSL-apparaat met WiFi 
(router)

Voeg WiFi 6 toe aan uw 
huis of kantoor. 

Schakel over naar 
de access point-
modus

Stap 1A, 2, 3 
en 4

Breedband-/kabel-/DSL-
apparaat zonder WiFi 
(alleen modem)

Voeg WiFi 6 en een 
bekabeld netwerk toe 
aan uw huis of kantoor.

Houd de standaard 
routermodus aan

Alleen stap 
1A, 2 en 3

B Ethernet-aansluiting  
met internetservice

Stel een WiFi 6-hotspot 
in op een bestaand 
netwerk.

Schakel over naar 
de access point-
modus

Stap 1B, 2, 3 
en 4

Stel een privé WiFi 
6-netwerk in.

Houd de standaard 
routermodus aan

Alleen stap 
1B, 2 en 3

Inhoud van de verpakking

• NETGEAR WAX206 WiFi access point

• Netvoedingsadapter (verschilt per regio)

• Ethernet-kabel

• Installatiehandleiding

A. U hebt een breedband-/kabel-/DSL-apparaat

Volg de stappen voor de gewenste configuratie.

Computer met WiFiWAX206Breedband-, kabel- of DSL-
apparaat met of zonder WiFi

Internet

4. Als het breedband-, kabel- of DSL-apparaat een reservebatterij gebruikt, plaatst u de 
batterij terug. Sluit het apparaat aan en schakel het in.

5. Schakel de WAX206 in en controleer of de lampjes branden.

B. U hebt een Ethernet-aansluiting met internetservice

Computer met WiFiWAX206

Ethernet-
aansluiting met 
internetservice

1. Sluit een Ethernet-kabel aan tussen het stopcontact en de gele WAN-poort op de 
WAX206.

2. Schakel de WAX206 in en controleer of de lampjes branden.

Stap 3. Aanmelden bij de WAX206
1. Start een webbrowser en typ http://www.routerlogin.net in het adresveld. 

Uw browser kan een beveiligingswaarschuwing weergeven. Deze kunt u negeren. Ga 
voor meer informatie over het negeren van een beveiligingswaarschuwing voor uw 
browser naar https://kb.netgear.com/nl_NL/000062980.

De installatiewizard wordt gestart.

2. Volg de aanwijzingen op het scherm om het volgende te doen:

a. Stel een nieuw beheerderswachtwoord (lokaal apparaatwachtwoord) in voor 
lokale aanmelding en stel beveiligingsvragen en -antwoorden in.

b. Als optie voor een betere beveiliging kunt u een nieuwe WiFi-netwerknaam 
(SSID) en een nieuw WiFi-wachtwoord instellen.

c. Als u een nieuwe SSID en een nieuw WiFi-wachtwoord instelt en uw WiFi-verbinding 
wordt verbroken, maakt u opnieuw verbinding met de WAX206 met behulp van uw 
nieuwe SSID en WiFi-wachtwoord om het installatieproces te voltooien.

d. Als er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is, volgt u de aanwijzingen om de 
firmware bij te werken.

Wanneer het installatieproces is voltooid, kan uw browser opnieuw een 
beveiligingswaarschuwing weergeven die u kunt negeren.

De lokale aanmeldingspagina voor het apparaat verschijnt.

Als de pagina niet wordt weergegeven, typt u http://www.routerlogin.net in de 
adresbalk van uw browser.

Opmerking: Als u geen verbinding kunt maken met de WAX206, raadpleeg dan 
de gebruiksaanwijzing voor meer informatie. U kunt de gebruikershandleiding 
downloaden via netgear.com/support/download.

3. Voer het wachtwoord van uw lokale apparaat in.

De pagina BASIC Home (Basisscherm) wordt weergegeven.

4. Als u de WAX206 in een ander land dan de VS of Canada gebruikt, stel dan het land 
of de regio in waar u de WAX206 gebruikt:

a. Selecteer Advanced > Advanced Setup > Wireless Settings (Geavanceerd > 
Geavanceerde instellingen > Draadloze instellingen).

b. Selecteer in het menu Region (Regio) het land of de regio waar u de WAX206 
gebruikt.

Vervolg op de volgende pagina.

1. Haal de stekker van het breedband-, kabel- of DSL-apparaat uit het stopcontact, 
maar laat het apparaat aangesloten op de wandaansluiting voor uw internetservice. 
Verwijder als uw apparaat een reservebatterij heeft ook de reservebatterij.

2. Sluit de Ethernet-kabel aan op de gele WAN-poort op de WAX206.

3. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een LAN-poort op uw breedband-, 
kabel- of DSL-apparaat.

https://kb.netgear.com/nl_NL/000062980
https://www.netgear.com/support/download/
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Stap 4. Schakel over naar de access point-
modus

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.

c. Klik op de knop Apply (Toepassen).

Uw instellingen worden opgeslagen en de WAX206 is geconfigureerd voor het 
nieuwe land of de nieuwe regio.

d. Als de WiFi-verbinding wordt verbroken, maakt u opnieuw verbinding met de 
WAX206.

5. U kunt desgewenst de WAX206-instellingen configureren voor uw omgeving en 
beveiligingsvereisten.

De WAX206 ondersteunt meerdere WiFi- en beveiligingsinstellingen. Raadpleeg de 
gebruikershandleiding voor meer informatie over de configuratieopties.

6. Controleer of uw breedband-/kabel-/DSL-apparaat een router of een modem is:

• Breedband-/kabel-/DSL-apparaat met WiFi: Het apparaat is een router. Volg 
Stap 4. Schakel over naar de access point-modus.

• Breedband-/kabel-/DSL-apparaat zonder WiFi: Het apparaat is waarschijnlijk 
een modem. Houd de WAX206 in de standaard routermodus. De WAX206 is nu 
klaar voor gebruik.

Uw browser kan een beveiligingswaarschuwing weergeven. Deze kunt u negeren. 
Ga voor meer informatie over het negeren van een beveiligingswaarschuwing 
voor uw browser naar https://kb.netgear.com/nl_NL/000062980.

c. Voer het wachtwoord van het lokale apparaat in.

Het wachtwoord van het lokale apparaat is het wachtwoord dat u hebt 
opgegeven toen u zich de eerste keer bij de WAX206 aanmeldde. Het 
wachtwoord van het lokale apparaat is hoofdlettergevoelig.

De pagina BASIC Home (Basisscherm) wordt weergegeven.

2. Selecteer ADVANCED (GEAVANCEERD) > Advanced Setup (Geavanceerde 
instellingen) > Router /AP /Bridge Mode (Router-/AP-/Bridge-modus).

De pagina Router / AP / Bridge Mode (Router/AP/Bridge-modus) verschijnt.

3. Selecteer het keuzerondje AP Mode (AP-modus).

4. Klik op de knop Apply (Toepassen).

Uw instellingen worden opgeslagen en de WAX206 wordt geconfigureerd in de 
access point-modus. De WAX206 ontvangt een nieuw IP-adres dat wordt toegewezen 
door uw bestaande breedband-, kabel- of DSL-apparaat of bestaande router.

5. Ga als volgt te werk om opnieuw verbinding te maken met de gebruikersinterface 
van de lokale browser:

a. Maak opnieuw verbinding met het WiFi-netwerk van de WAX206.

b. Sluit uw browser en open deze opnieuw. 

c. Typ http://www.routerlogin.net in de adresbalk.

Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding, die u kunt downloaden 
op netgear.com/support/download.

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.

Gebruik dit apparaat niet buitenshuis. 

Voor apparaten van 6 GHz: Gebruik dit 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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De WAX206 wordt standaard opgestart in de routermodus. Nadat u de WAX206 hebt 
ingesteld, moet u de gebruiksmodus van de WAX206 wijzigen in de access point-modus 
(om de routerfuncties uit te schakelen) voor de volgende netwerkinstellingen:

• Breedband-/kabel-/DSL-apparaat met WiFi. Uw breedband-, kabel- of DSL-apparaat 
beschikt al over WiFi (het is een router), maar u wilt de WAX206 gebruiken om WiFi 6 
aan uw netwerk toe te voegen.

• Ethernet-stopcontact met internetservice. U wilt een WiFi 6-hotspot instellen op een 
bestaand netwerk.

1. Als u nog niet bent aangemeld bij de WAX206-gebruikersinterface (UI) van de lokale 
browser, doet u het volgende:

a. Open een webbrowser op een computer met WiFi die met het WiFi-netwerk van 
de WAX206 is verbonden.

b. Typ http://www.routerlogin.net in de adresbalk.

Er wordt een aanmeldingsscherm weergegeven.

https://kb.netgear.com/nl_NL/000062980
https://www.netgear.com/support/download/
https://www.netgear.com/support/
https://community.netgear.com/
https://www.netgear.com/about/regulatory/

