
Hulp bij het installeren van een wifi repeater. 
 
Als u een wifi repeater heeft gekocht dan kan het soms makkelijk zijn om een stappenplan te hebben 
als u deze gaat installeren. De meeste wifi repeaters worden geleverd met een korte handleiding, 
vaak in het Engels of alleen met afbeeldingen. Doordat dit soms best lastig kan zijn hebben wij hier 
de stappen voor u op een rijtje gezet. 
 
Heeft u liever een overzicht van de te ondernemen stappen? 
Volg de onderstaande stappen voor installatie: 
 

1. Haal de wifi repeater en de onderdelen uit de verpakking. 
2. Een eventuele Engelse handleiding zit onderin de verpakking. Haal hiervoor alles uit de 

verpakking om deze er uit te pakken. 
3. Klik het stopcontact  onderdeel achterop de repeater. 
4. Stop de wifi repeater in een stopcontact in de buurt van de computer. 
5. Met een bijgeleverde kabel verbind u de wifi repeater met uw pc of laptop. 
6. In de internet browser vult u in: 192.168.10.1 
7. U komt nu bij de instellingen van de router. 
8. Hier heeft u het wachtwoord van de router nodig. Meestal is dat Admin als gebruikersnaam 

en wachtwoord. 
9. U gaat nu een aantal instellingen invoeren om de wifi repeater aan het netwerk toe te 

voegen. 

 Klik op Wireless Set up wizard. 

 Klik op Wireless repeater. 

 Klik op repeater setting. 
10. Kies dan het netwerk dat u gaat gebruiken. 
11. Vul het wachtwoord in van het draadloze netwerk. 
12. U kiest nu voor rebooten van de wifi repeater. 
13. En de repeater is gekoppeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dtronic voorziet alleen in informatie over het installeren van diverse merken en modellen wifi 
repeaters. Dtronic is dan ook niet aansprakelijk voor de geleden schade en defecten wanneer de wifi 
repeater niet werkt. Bovenstaande informatie een samenvatting van diverse bronnen op internet en 
kan wellicht de gebruiker ondersteunen. 
 


