
HANDLEIDING NEDERLANDS WNP-RP300-02 

 

Interface / knop en indicator 

Interface/knop Omschrijving 

1.0 Aan / uit-knop, aan / uitzetten. 

2 WPS/RESET WPS: WPS-knop, schakel de WPS-functie kort in 
druk op de knop nadat deze is ingeschakeld. 
RESET: standaard ingesteld, druk op de knop 
langer dan 6 seconden. 

3. LAN poort LAN-poort wordt gebruikt voor het aansluiten 
van de pc of als repeater wordt gebruikt als 
accespoint. 

4. Stroomstekker Ondersteunt 110-240V voeding. 

Indicator Omschrijving 

Led knippert langzaam Apparaat is actief 

Led knippert snel WPS zoekt verbinding 

Led brandt continu Ingestelde repeater 

 

PC-instelling 

1) Verbind uw pc met het apparaat via LAN-poort bedraad of via wifi 

Verbinden met "WLAN-REPEATER". 

(Standaardwachtwoord is "12348765") 

2) Controleer of uw pc in "Automatisch een IP-adres verkrijgen" en 

"DNS-serveradres automatisch verkrijgen" staat ingesteld 

Inloggen 

1) Voer het standaard IP-adres 192.168.10.1 in uw browser in, open 

de software-interface als afbeelding 1. 

2) De standaard gebruikersnaam en het wachtwoord is "admin", "admin", klik op de 

log in, u gaat naar de systeeminterface, de installatiewizard verschijnt 

als afbeelding 2. 

 

Afbeelding 1: 

 



Klik op de volgende stap en kies een verbindingstype op basis van uw 

Internetverbindingsmethoden 

 

Afbeelding 2: 

 

 

1) Kies de repeater modus als u het wifi-signaal wilt uitbreiden 

en klik op Volgende. 

 

 

Klik op "scan router netwerk", u krijgt uw eigen wifi netwerk te zien.  Deze moet u selecteren. 

Vul uw wifi wachtwoord in en klik op de knop voltooien voor de configuratie. 

 

 



Routerwachtwoord: het wifi-wachtwoord van de kant-en-klare wifi-naam. 

Kopiëren van router: in "AAN" -status zal het apparaat dezelfde wifi naam overnemen 

wifi-naam zoals de router, en ook hetzelfde wifi-wachtwoord. In 

"UIT" -status, het apparaat genereert nieuwe SSID, dit zal zijn als 

SSID_EXT, het wachtwoord moet door gebruikers zelf worden ingesteld. 

Repeater SSID: de wifi-naam die door het apparaat wordt verzonden. 

Versleutelingstype ondersteunt "geen versleuteling" "WPS-PSK" "WPA2-PSK" 

Repeater-wachtwoord: kan door de gebruiker zelf worden ingesteld. 

 

 

2) Als u het bekabelde netwerk moet omzetten naar een wifi-netwerk, controleer dan 

AP-modus en vervolgens het volgende. 

 

 

Stel de wifi-naam en het wachtwoord in en klik op voltooien. 

SSID: wifi-signaalnaam 

Coderingstype ondersteunen "geen codering" "WPS-PSK" "WPA2-PSK" 

 



 

 

Smartphone instelling 

1) Verbinding maken met de wifi-naam "WLAN-REPEATER" per smartphone, 

wachtwoord "12348765". 

2) Open de browser op uw smartphone, voer "192.168.10.1" in. 

3) De volgende instellingsmethoden zijn bijna hetzelfde als instellen in 

Pc, raadpleeg de pc-instelling. 

 

 


