
 

 

 

 

 

 

 

 
DRAADLOZE 11N 300MBPS 

BREEDBAND ROUTER 
 

Korte Installatiehandleiding 
DN-70591 

 



INTRODUCTIE 
 
De DN-70591 is een gecombineerd product voor een bedrade/draadloze 
netwerkverbinding, specifiek ontworpen voor de netwerkvereisten voor 
kleinere zaken, op kantoor en thuis. Het voldoet aan de IEEE 802.11n 
(Uitgave 2.0) standaard en maakt gebruik van beide MIMO- en SST-
technologie. Het werkt tevens met andere draadloze producten die het 
11b/g en 11n protocol gebruiken. Het kan op elke gewenste locatie met een 
Internetverbinding onmiddellijk WiFi-hotspots creëren  
 
 
Leveringsomvang 
 
Voordat u deze router in gebruik neemt, controleer a.u.b. dat er niets 
ontbreekt in de verpakking, neem a.u.b. contact op met uw dealer om 
eventuele ontbrekende onderdelen te claimen: 
 
 1 x Draadloze Router 
 1 x Snelle Installatiehandleiding 
 1 x Voedingsadapter 
 
 
 



AAN DE SLAG 
 
Een Netwerk Met Draadloze Infrastructuur Instellen 
 
Ga a.u.b. als volgt te werk voor een typische configuratie voor thuisgebruik 
(zoals hierboven afgebeeld): 
 
1. U hebt hiervoor breedband Internettoegang nodig  

(een ADSL-modem of Kabelmodem beschikbaar in uw huis of kantoor) 
2. Raadpleeg uw ADSL- of Kabelmodemprovider over de correcte 

installatie van de modem 
3. Verbind de ADSL-modem of Kabelmodem met de DN-70591 

Steek de Voedingsadapter in de Draadloos-N Router 
4. Sluit uw computer/notebook aan op de DN-70591 
 
 

 
 
 
 

BELANGRIJKE OPMERKING 
 

U kunt deze Draadloze Router terugstellen op de 
standaard instellingen door de toets ‘RESET’ op de 
achterzijde van de Router langer dan 8 seconden 

ingedrukt te houden 
 

U kunt deze oplossing gebruiken in het geval dat u 
uw wachtwoord bent vergeten. 



Computers toevoegen aan de Draadloos-N Router 
 
1. Meld aan op de computer. 

2. Open “Connect to a Network” door te rechtsklikken op het 
netwerkicoontje (  of ) in het notificatievenster. 

3. Selecteer het draadloze netwerk in de lijst die verschijnt en klik 
vervolgens op Connect. 

4. Type het wachtwoord van het netwerk in als u hierom wordt gevraagd 
en klik vervolgens op OK. 

Er zal een bevestigingsmelding verschijnen zodra de verbinding met 
het netwerk is geslaagd. 

5. Ga als volgt te werk om het toevoegen van de computer te verifiëren: 

Open Netwerk door op de toets Starten te klikken  en klik 
vervolgens op Control Panel. Type network in het zoekvenster en klik 
vervolgens, onder Netwerk en Sharing Center, op View network 
computers and devices. 

U dient hier icoontjes te zien voor de toegevoegde computer en voor 
de andere computers en apparaten die tot het netwerk behoren. 

Opmerking: Als er geen icoontjes aanwezig zijn in de Netwerkfolder, dan 
zijn Netwerkherkenning en File Sharing mogelijk uitgeschakeld.  
 

Voor meer informatie:  
http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Add-a-device-or-computer-to-a-network 
http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Setting-up-a-wireless-network  
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Setting-up-a-wireless-network 



CONFIGURATIE VIA WEBBROWSER 
 
Open de webbrowser en type http://192.168.0.1 in de adresbalk van de 
browser. Dit nummer is het standaard IP-adres voor dit apparaat. 
 

 
Het volgende aanmeldscherm zal verschijnen. Voer de “User Name” en het 
“Password” en klik op “OK” om aan te melden. 
 
De standaard Gebruikersnaam is “admin” en het Wachtwoord is “admin”, 

 

 
 



Wachtwoord en taal wijzigen 
 
Het standaard wachtwoord van de Draadloze Router is “admin”, en dit 
wordt weergegeven in het aanmeldvenster wanneer u de webbrowser 
opent. Er bestaat een beveiligingsrisico als u het standaard wachtwoord 
niet veranderd, omdat iedereen deze kan zien. Dit is uiterst belangrijk 
wanneer u de draadloosfunctie hebt ingeschakeld. 
 
Ga als volgt te werk om het wachtwoord te veranderen: 
Klik a.u.b. op het menu ‘Management -> Password’ op de 
webbeheerinterface, de volgende melding zal op uw webbrowser 
verschijnen: 
 

 
 
 
 



Instelling Wizard 
 
Na een geslaagde aanmelding, zal de volgende Routeropsomming op uw 
webbrowser worden weergegeven: 
 

 
 
De Instelling Wizard zal u helpen het toegangspunt voor de eerste keer te 
configureren. Volg a.u.b. stapsgewijs de instructies van de Instelling 
Wizard. 
De Wizard zal u door de volgende stappen begeleiden. Klik op Next om te 
beginnen. 

1. Gateway 
2. Brug 
3. Draadloze ISP 

 
Selecteer voor Internettoegang om de ADSL-modus thuis te verbinden 
a.u.b. de modus “Gateway” om verder te gaan met de instellingen. 



 
 
Volg de Wizard vervolgens naar de instelling Tijdzone waar u handmatig de 
gewenste Tijdzone kunt instellen. 
 

 
 



Wat betreft de LAN-instelling, u kunt deze veranderen in uw gewenste IP-
adres voor de Gateway of u kunt het gewoon onveranderd op standaard 
instelling laten staan. 
 

 
 
U hebt voor de WAN-instelling de 3 opties Statisch IP, DHCP Cliënt en 
PPPoE. 
In de meeste configuraties voor verbinding tussen de DN-70591 en de 
ADSL-modem wordt PPPoE geselecteerd, voer vervolgens het 
accountnummer en wachtwoord in van uw ADSL-account. 
 

 



U kunt voor de “Draadloosinstelling”, de SSID veranderen in de gewenste 
naam. 
 

 
 
U kunt voor “Draadloze Beveiliginginstelling” uw eigen wachtwoord 
toevoegen voor WiFi-toegang. Vergeet a.u.b. niet dat de encryptie 
standaard UIT is geschakeld. 
 

 



En dit is het einde van de Instelling Wizard. U dient nu toegang te hebben 
tot het Internet via WiFi-verbinding. 
 
LAN-instellingen 
 
Klik a.u.b. op “Network Lan Settings”, te vinden op de webbeheerinterface, 
en de volgende melding zal op uw webbrowser verschijnen: 
 

 
 
IP-adres: Voer het IP-adres in van uw Router of stel deze terug, 

Draadloos-N Router (fabrieksstandaard: 192.168.0.1). 
Subnetmasker: Een adrescode die de grootte van het netwerk bepaalt. 

Gewoonlijk wordt 255.255.255.0 als het subnetmasker 
gebruikt. 

DHCP-type: Server, Client of Disable 
 
Opmerking: 
1) Als u het IP-adres van de LAN wijzigt, moet u het nieuwe IP-adres 

gebruiken om op de Router aan te melden. 
2) Als het nieuwe IP-adres van de LAN dat u hebt ingesteld niet in 

hetzelfde subnet is, zal het IP-adresbereik van de DHCP-server 
dienovereenkomstig op hetzelfde moment veranderen, terwijl de 
Virtuele Server en DMZ-host niet werkzaam zullen zijn totdat deze 
opnieuw worden geconfigureerd. 



Verbinding met het Internet (Gateway) 
 
Klik a.u.b. op “Network WAN Settings”, te vinden op de webbeheerinterface. 
Hier volgt een voorbeeld voor WAN-instelling “PPPoE”. 
 

 
 
Voer de “Username” en het “Password” in, verstrekt door ISP, en laat de 
andere velden leeg. (De “Service Name” kan blanco zijn)  
Klik op toets “Apply Changes” om de instellingen op te slaan, herstart 
vervolgens de router. 
Uw router is na de herstart gereed voor Internetverbinding. 

 
Als u ISP een statisch of vast IP-adres, Subnetmasker, Gateway en DNS-
instelling verstrekt, selecteer a.u.b. ‘Static IP’. 
Voer IP-adres/Subnetmasker/Standaard 
Gateway/MTU/Primaire/Secundaire DNS in de velden in, verstrekt door 
uw ISP. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Als uw ISP de DHCP-service verstrekt, selecteer dan a.u.b. ‘DHCP Client’, 
en de Router zal automatisch de IP-parameters van uw ISP krijgen. 
Deze pagina toont de WAN IP-parameters die dynamisch door uw ISP zijn 
toegewezen, waaronder IP-adres, Subnetmasker, Standaard Gateway, enz.  
 



Draadloze Bandinstelling 
 
Klik a.u.b. op “Wireless -> Basic Settings”, te vinden op de 
webbeheerinterface. De volgende melding zal op uw webbrowser 
verschijnen: 
U kunt hier het minimale aantal Draadloosinstellingen voor communicatie 
configureren, zoals Netwerknaam (SSID) en Kanaal. Het Toegangspunt kan 
met slechts het minimale aantal instellingen worden ingesteld. 
 

 
 
Draadloos inschakelen: Draadloos Aan/Uit 
Netwerkmodus: Ondersteunt 11a/11b/11d/11n gecombineerde 

modi. 
SSID: Hoofdservice Setidentificatie. Dit is de “naam” 

van uw draadloze netwerk. 
Kanaal Dit veld bepaalt welke gebruiksfrequentie zal 

worden gebruikt. Het standaard kanaal is 
ingesteld op Auto, zodat het Toegangspunt 
automatisch het beste kanaal zal selecteren. 
Het is niet nodig het draadloze kanaal te 
veranderen, tenzij u interferentieproblemen 
ondervindt met andere toegangspunten in de 
buurt. 



Draadloze Beveiliging 
 
Klik a.u.b. op “Wireless-> Wireless Security”, te vinden op de 
webbeheerinterface, de volgende melding zal op uw webbrowser 
verschijnen: 
 
Stel de draadloze beveiliging en encryptie in om ongeautoriseerde toegang 
en controle te voorkomen. Ondersteunt 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 
encryptiemethodes. 
 

 
 
Klik nadat de instellingen zijn gemaakt op ‘Apply Changes’. 
 
Klik a.u.b. op “Wireless-> WPS”, te vinden op de webbeheerinterface, de 
volgende melding zal op uw webbrowser verschijnen: 
 
U kunt een draadloze verbinding tot stand brengen tussen de 
draadloosadapter en Router via PBC-methode (Drukknopconfiguratie) of 
PIN-methode. 
 



 
 
WPS uitschakelen: Inschakelen/Uitschakelen 
PIN methode: Als het nieuwe apparaat Wi-Fi Beveiligde Instelling 

en de PIN-methode ondersteunt, kunt u deze aan 
het netwerk toevoegen via PIN 

  
PBC methode: Als de draadloosadapter Wi-Fi Beveiligde Instelling 

en de Drukknopconfiguratie (PBC) ondersteunt 
  

Stap 1: Druk voor 2 ~ 3 seconden direct op de toets WPS 
van de Router of klik op ‘PBC’ en ‘Apply Changes’ 
op de webbeheerinterface 

Stap 2: Druk voor 3 seconden direct op de WPS-toets van 
de Adapter 

Stap 3: Wacht eventjes totdat het volgende scherm 
verschijnt. 

 Klik op Finish om de WPS-configuratie af te ronden 
 
 



ROUTER ADMINISTRATEURINSTELLING 
 
Standaard Fabrieksinstellingen 
 
U kunt alle Instellingen van deze router opslaan in een back-upbestand. Het 
is raadzaam verschillende back-ups te hebben van de routerconfiguratie in 
het geval van beveiligingrisico’s. 
 
Ga a.u.b. als volgt te werk om een back-up te maken van de 
routerinstellingen en deze te herstellen: 
Klik a.u.b. op ‘Management-> Save/Reload Settings’, te vinden op de 
webbeheerinterface, en de volgende melding zal vervolgens op uw 
webbrowser verschijnen: 
 

 
 
Instellingen 
Terugstellen op 
Standaard 

Klik op deze ‘Reset’-toets om alle gemaakte 
instellingen te wissen en de configuratie van deze 
router terug te stellen op de standaard 
fabrieksinstellingen 

Browse 



Firmware-upgrade 
 
De systeemsoftware gebruikt door deze router wordt ‘firmware’ genoemd, 
net zoals alle toepassingen op uw computer, wanneer u de oude 
toepassing door een nieuwe vervangt, zal uw computer worden voorzien 
van de nieuwe functie. U kunt deze firmware-upgradefunctie ook gebruiken 
om nieuwe functies toe te voegen aan uw router of zelfs om problemen met 
deze router te verhelpen. 
 
Klik a.u.b. op ‘Management-> Upgrade Firmware’, te vinden op de 
webbeheerinterface, en de volgende melding zal vervolgens op uw 
webbrowser verschijnen: 
 
Klik eerst op de toets ‘Browse…’ , en u zult worden gevraagd de 
bestandsnaam in te voeren van het firmware-upgradebestand. Download 
a.u.b. het nieuwste firmwarebestand op onze website, en gebruik deze voor 
upgrade van uw router. 
 

 
 
Klik na een firmware-upgradebestand te hebben geselecteerd op de toets 
‘Upgrade’, en de router zal automatisch de firmware-upgrade starten. Deze 
procedure kan enkele minuten duren, wacht a.u.b. totdat het proces is 
voltooid. 
 
OPMERKING: De upgradeprocedure nooit onderbreken door de 
webbrowser te sluiten of uw computer fysiek los te koppelen van de router. 
Als de geladen firmware corrupt is, zal de firmware-upgrade mislukken en 
dient u deze router terug te brengen naar het verkooppunt voor assistentie. 
(De garantie komt te vervallen als u de upgradeprocedure onderbreekt). 

Browse.. 


