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WPS Druk deze knop en de WPS-knop van het eindapparaat binnen 2 minuten 
in, maak dan onmiddellijk verbinding.  

 

  

 Verbindingsstatus 
    

 

 Geen verbinding: 
moet opgestart 
worden of dichter 
bij de router gezet 
worden 

Slechte ontvangst: 
signaalsterkte 
minder dan 25% 
(zet dichter bij de 
router) 

Goede ontvangst: 
signaalsterkte 
25% tot 75% 
(juiste afstand) 

Uitstekende ont-
vangst: signaal-
sterkte 75% tot 
100% (zet verder 
weg van de router) 

 

  

   AAN UIT Knippering  

 Apparaat  Apparaat werkt 
normaal 

Power-on self-test 
of storing 

WPS in 
behandeling 

 

 
Internet  

Apparaat kan niet 
verbonden worden 
met het internet 

Apparaat is 
verbonden met het 
internet 

  

  

 
Ethernetpoort 

1. Om te verbinden met Ethernet-apparaat (of) 
2. Om te verbinden met uplink-poort van switch / router om AP-modus in 

te schakelen 

 

  

 USB-poort  Voor stroomtoevoer DC 5 V 500 mA  

  

 RESET Houd deze knop gedurende 5 seconden ingedrukt om terug te zetten 
naar fabrieksinstellingen 

 

          
Aan de slag 
1. Steek de stekker in het stopcontact (dicht bij 

de router) en wacht 40 seconden 

  

2. Maak verbinding met de wifi-SSID:  
WIRELESS-XXXX met gsm. 

 

3. Scan onderstaande QR-code of geef 
192.168.9.1 in de adresbalk in, vul dan Login: 
admin en Password: admin in om naar de 
instellingenpagina te gaan. 

  

4. Selecteer de taal en klik op 'Enter'. 

 

5. Nadat u de instellingenpagina hebt 
geopend, selecteert u uw wifi router en vult 
u het wachtwoord van de wifi router in 
(verander ssid en wachtwoord van 
versterker indien nodig), klik dan op 'Next'. 

 

AP-modus instellingen (alternatief) 
1. Log in webinterface met webbrowser door http://wireless.repeater in te geven of IP 

192.168.9.1 met een computer. (Standaard ID / wachtwoord: admin) 
2. Klik op de knop instellingen in de rechterhoek. (Dit is niet ondersteund door smartphone) 

 
3. Klik op Wireless Settings en kies een nieuw ID en wachtwoord (8 tekens)  
4. Klik op 'Save above settings and reboot' 

 
5. Verbind netwerk uplink en wacht op internet LED rood licht uit. 
 
 
Technische beschrijving 
Frequentiebereik:  2412 tot 2472 MHz 
Transmissievermogen: < 20 dBm  
Hardware versie: V1.2 
Software versie: V3.4.11 

Veelgestelde vragen en antwoorden 
Hoe ga ik naar de instellingenpagina? 
U kunt op elk moment naar de instellingen-
pagina gaan. (Als dit niet lukt, dan zijn er 
andere manieren: steek het apparaat 
opnieuw in en zet het aan, gebruik uw gsm 
om te verbinden met SSID 
(WIRELESS-XXXX) zonder wachtwoord. Geef 
dan http://wireless.repeater in om naar de 
instellingenpagina te gaan, geef username: 
admin en password: admin in. 
Hoe wijzig ik SSID, wachtwoord? 
Als u op de instellingenpagina bent, dan 
kunt u elke SSID en elk wachtwoord naar 
keuze wijzigen in het tekstvak. Klik op 
'Save above settings and reboot' nadat u 
de wijziging uitgevoerd hebt. 

Hoe zet ik het apparaat terug naar de 
fabrieksinstellingen? 
Houd de resetknop 5 seconden in om 
het apparaat te resetten. 
 
Hierbij verklaart Assmann Electronic GmbH dat de 
Conformiteitsverklaring deel uitmaakt van de 
verzendingsinhoud. Indien de Conformiteitsverklaring 
ontbreekt, kunt u deze per post aanvragen op het 
hieronder vermelde adres van de fabrikant. 
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Germany 

 

6. Nu kunt u verbinding maken en van het 
internet genieten. 

 

 

http://wireless.repeater/
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