
 

EASY WEASELTM MOBILITY 
3G | 4G | LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER 

Snelle installatiegids 

BELANGRIJKE GEBRUIKERSINFORMATIE 

Voor het gebruikersgemak, accepteert dit product stroom van een desktop of een laptop 

computer. Het is verplicht om de twee beide USB-aansluitingen aan één kant van de 

bijgeleverde USB-kabel tegelijk op de computer aan te sluiten. De voeding is niet 

voldoende voor de normale werking van het apparaat als er maar één USB-aansluiting in 

de computer wordt aangebracht. In dit scenario zou dit kunnen leiden tot tijdelijke storing op 

de computer. 
 

 

 

LED-indicatoren 

 LED-kleur Beschrijving 

USB LED 
Blauw 3G/3,5G is aan 

Blauw knippert Gegevenstoegang 

Wi-Fi LED 

Blauw WLAN is aan 

Blauw knippert Gegevenstoegang 

Blauw knippert 

snel 
Het apparaat is in WPS-modus 



Installatiestappen 

 

 
NIET de WiFi Mobile Router aanzetten voordat u de onderstaande installatiestappen hebt 

uitgevoerd. 

 
Stap 1 

Schakel de stroom uit en koppel vervolgens de USB 3G modem met de router. 

Opmerking:  De WiFi-Mobile Router is ontworpen om te werken met UMTS of EV-DO en zelfs met 

een HSUPA 3G-modem. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer gedetailleerde informatie over 

de functies. 

 
Stap 2 

Sluit uw USB-modem aan die met de USB-dongle is geactiveerd. 

 

Stap 3 

Voor de voeding kunt u kiezen tussen stroomadapter of USB-kabel. 

3.1.  Gebruik stroomadapter 

 Sluit de voedingsadapter aan op de receptor op de achterkant hiervan. 

3.2.  Gebruik een USB-kabel 

 Sluit de USB-kabel aan op dezelfde plaats hiervan. 

 

Stap 4 

4.1.  Gebruik stroomadapter 

 Steek het andere uiteinde van de stroomadapter in een stopcontact. 

4.2.  Gebruik een USB-kabel 

 Steek het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort van uw PC of NB. 

 

Stap 5 

Zet de stroomschakelaar aan. 

 

 
De Wi-Fi en 3G LED's gaat branden om aan te geven dat de stroom is toegepast. 

 
 
 



Aan de slag met het eenvoudige installatie hulpprogramma 

Wij bieden u een wizard en eenvoudige installatie door middel van een Windows hulpprogramma om u in de 

gelegenheid te stellen instellen snel en eenvoudig WiFi-Mobile Router te installeren. 

 

 
Controleer de onderstaande stappen voor het uitvoeren van de sectie. 

 

(1) Druk langer dan 6 seconden op de WPS-knop op de router. De router wordt teruggesteld naar de 

standaardinstellingen. 

(2) Verbinding maken met de router met behulp van Wi-Fi. De standaard SSID is hetzelfde als het "Mac 

Address". 

(3) Plaats de CD in de CD-ROM, Klik op het eenvoudige installatie hulpprogramma van de CD of op Auto 

Run. 

 

Stap 1 

U kunt beginnen met de configuratie van het 

apparaat via het eenvoudige installatie 

hulpprogramma. 

Stap 2 

Selecteer taal en klik op "Next" om verder te 

gaan. 

 



Stap 3 

1. Selecteer de Wizard-modus om de 

installatie stap-voor-stap te doorlopen om 

de van de netwerkinstellingen van de 

router uit te voeren. 

2. Klik op de "Wizard"-knop en klik op 

"Next" om verder te gaan. 

Stap 4 

1. Zorg ervoor dat uw USB 3G modem is 

aangesloten op de USB-poort van de 

router. 

2. Zorg ervoor dat de router is ingeschakeld. 

3. Zorg ervoor dat uw computer is 

aangesloten op de router. 

4. Zorg ervoor dat uw computer beschikt 

over een IP-adres. 

5. Klik op "Next" om verder te gaan. 

Stap 5 

1. Ga naar de opties SSID, kanaal en 

Beveiligen, bijvoorbeeld: 
SSID: "WiFi Mobile Router" Beveiliging: 

WEP 
Sleutel: “1234567890” 

 

Standaard-SSID is hetzelfde als "Mac 

Address" 

 

2. En klik vervolgens op "Next" om verder te 

gaan. 



Stap 6-1 

Selecteer "Auto-Detection", en het 

hulpmiddel zal proberen de instellingen van 

de benodigde 3G-dienst te detecteren en 

automatisch te configureren. 

Klik op "Next" om verder te gaan. 

 

Standaard PIN-code is leeg. Als u een 

PIN-code hebt, moet u deze invoeren. 

Bijvoorbeeld: "0000". Zo nee, klik dan op 

"Next" om verder te gaan. 

Stap 6-2 

Of u kunt “Manual” kiezen en handmatig 
de vereiste 3G-dienstinstellingen van uw 
ISP in te vullen. 
Klik op "Next" om verder te gaan. 

Stap 7 

Controleer de instellingen, en klik vervolgens 

op "Next" als de instellingen correct zijn. 



Stap 8 

De WiFi Mobile Router wordt opnieuw 

opgestart om uw gehele configuratie te 

activeren. 

 

Stap 9 

De router opnieuw aansluiten voordat u klikt 

op "Next". 

 

Stap 10-1 

Klik op "Next" om de internetverbinding te 

testen of u kunt de test negeren. 

En vervolgens klik op "Next" om verder te 

gaan. 

 



Stap 10-2 

Test de internetverbinding. 

 

Stap 11 

Gefeliciteerd!  

Installatie is voltooid. 

U hebt nu een succesvolle verbinding met het 

internet gemaakt. 

 

 


