Installatie Handleiding
4G Router V3

Versie 1.0

Voorwoord

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw internet router.
Deze handleiding is opgesteld om u alle informatie over de installatie, het gebruik en onderhoud van uw
router te verstrekken.
WAARSCHUWINGEN EN OPMERKINGEN
Alle gegevens zijn up-to-date tot op de datum waarop de handleiding gedrukt is. Dacom Werkendam BV
kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten die bij de opstelling van
deze handleiding gemaakt zijn.
Dacom Werkendam BV behoudt zich het recht voor om alle veranderingen aan te brengen die door de
ontwikkeling van de producten noodzakelijk geacht worden en behoudt zich het recht voor om zonder
enige voorafgaande melding wijzigingen in deze installatie en gebruikershandleiding, alsmede in de
producten, zoals hierin omschreven, aan te brengen.
Eventuele service en installatie dient uitsluitend te geschieden door gekwalificeerd personeel.
Er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat die service behoeven van de gebruiker.
Voor nadere informatie verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de speciaalzaak waar u
het systeem gekocht heeft of rechtstreeks met:
Dacom Werkendam BV
Ir. Lelystraat 10
4251 LS Werkendam
Tel. +31 (0) 183-501707
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Veiligheid instructies
•

Gebruik altijd de meegeleverde voeding adapter. Het gebruik van een ander type adapter kan
schade aan het apparaat of zelfs brandrisico veroorzaken.

•

Zorg dat de router op een open plek staat zodat deze een goede netwerk verbinding kan maken.

•

Mochten er problemen zijn met de werking van uw router, maak deze nooit zelf open en neem
altijd contact op met uw dealer.

•

De ideale werktemperatuur ligt tussen de 0 en 40 graden Celsius, extreme hitte of kou kan uw
apparaat beschadigen.

•

Hoe het apparaat weg van hitte en vuur bronnen, zoals een kachel, magnetron, kookplaat,
waterkoker, radiator of kaars.

•

Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar ontvlambare of explosieve stoffen zijn opgeslagen.
Het gebruik van dit apparaat in dergelijke omgevingen verhoogt het risico van explosief of brand.
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1. Aansluiten van uw router
1.1 Overzicht.
De 4G router V3 is van vele aansluitmogelijkheden voorzien. Door gebruik te maken van de meerdere netwerk
aansluitingen kunnen diversen apparaten tegelijk verbonden worden met het internet.

Tevens zijn er aansluitmogelijkheden voor het gebruik van buitenantennes.

Letop! Als u gebruik wilt maken van een buitenantenne dient u deze altijd op de MAIN aansluiting te monteren.
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1.
2.

Stroom indicatie lamp
Internet status lamp

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wifi indicatie lamp
Netwerkpoort lamp
GSM Signaal indicatie lamp
Aan/Uit knop
WPS knop
Simkaart Sleuf
Reset knop
Voeding ingang
Netwerkpoort
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Cyaan
Blauw
Groen
Wit
Rood

- LTE
- UMTS
- Via netwerkpoort
- Dual Uplink
- Geen Simkaart of Simkaart probleem
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1.2 Bevestigen van voet.
Om uw router rechtop te zetten kunt u de meegeleverde voet monteren op de onderstaande manier.

Het gebruik van deze voet kan ook helpen voor het verbeteren van het WIFI signaal dat deze router uit
kan zenden.

1.3 Instaleren van simkaart.
De router maakt gebruik van een zogenaamde micro SIM kaart.
Zorg ervoor dat u het juiste type simkaart tot uw beschikking heeft.
U kunt het juiste type SIM kaart plaatsen in het slot aan de onderzijde van de router. Druk de SIM kaart
voorzicht in de sleuf totdat deze op zijn plaats blijft zitten. Om de SIM kaart de verwijderen drukt u op de
kaart en laat deze los zodat de SIM kaart uit de sleuf naar buiten komt.
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1.4 Aansluiten van de stroomadapter.
Sluit vervolgens de stroomadapter aan zodat de router in werking gesteld kan worden.
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2. Router instellen via telefoon app
2.1 Verbinding maken met WIFI
U kunt u router instellen door middel van een app op uw Android of Apple IOS telefoon. U
dient daarvoor de HUAWEI Smarthome app te instaleren. Ga naar uw appstore van de
telefoon en installeer deze app.
Zorg ervoor dat uw telefoon is gekoppeld aan het WIFI netwerk dat de router uitzend. De naam en het
wachtwoord voor de WIFI verbinding kunt u vinden aan de achterzijde van het apparaat.
Letop! het wachtwoord van de WIFI verbinding is hoofdlettergevoelig.

Mocht u niet beschikken over een telefoon die deze app kan gebruiken dan is het ook altijd mogelijk om
de router in te stellen via een aangesloten computer. Een uitgebreide uitleg om de router in te stellen via
een webbrowser kunt u vinden in hoofdstuk 3.
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2.2 Telefoon app.
Nu kunt u de HUAWEI Smarthome app opstarten en krijgt u het volgende scherm te zien. Letop! in dit
voorbeeld maken wij gebruik van de Android App, de Apple IOS app kan er iets anders uit zien maar
functioneert op dezelfde manier.

Druk op “Next” en vervolgens op “Agree” om de app op te starten.
Als de app een niet-ingestelde router in de buurt vind zal hij deze automatisch moeten vinden en daar een
melding in de app van geven. Mocht de app de router niet automatisch vinden dan kunt u rechtsboven op
het + teken drukken om de scan automatisch te starten.

Druk op de knop “CONFIGURE” om het instellen van uw router te starten.
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U krijg nu het start scherm te zien, druk onderin op de knop “Get started” om de configuratie te starten.

Mocht u update van de software voor de router willen ontvangen dan kunt u in het volgende scherm op
de knop “Enable” Klikken. Druk anders op “Skip” om door te gaan.
Nu kunt u de gewenste naam van uw WIFI netwerk instellen, u kunt deze invullen bij de Wi-Fi name ( SSID
) optie. Daaronder vult u bij Wi-Fi password het gewenste wachtwoord van uw WIFI netwerk in. Wilt u het
WIFI en het router beheer wachtwoord hetzelfde houden, zet dan een vinkje voor de optie “Set the Wi-Fi
password as the router password”. Wilt u dit niet dan dient u daaronder het wachtwoord in te stellen van
het apparaat zelf.
Druk onderin op “Next” om door te gaan, de Wifi verbinding zal nu automatisch worden herstart met de
nieuwe instellingen.

Druk daarna onderin op de knop “Connect to Wifi” om naar de WIFI instellingen van uw telefoon te gaan.
U zult nu met het nieuw ingestelde WIFI netwerk verbinding moeten maken.
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Nadat u wederom de met de WIFI van de router verbonden bent kunt u de HUAWEI smarthome opnieuw
opstarten. Selecteer de ingestelde router en vul vervolgens het door u ingestelde wachtwoord van het
apparaat in.

U komt nu op de informatie pagina van uw router terecht. Hier kunt u zien of de router verbinding heeft
met het internet en kunt u uw router instellen.
De internet verbinding zal op dit moment nog niet functioneren omdat de PIN code van uw SIM kaart nog
niet is ingevuld. Druk hiervoor op de rode tekst “Network error. Touch to trouble shoot”
U heeft hier nu de mogelijk om bij de optie “enter PIN” de PIN code van uw SIM kaart in te vullen.
De router zal nu verbinding maken met het mobiele netwerk en de internet verbinding zal al direct actief
moeten zijn. Druk op de knop “Done” om terug te gaan naar het hoofdmenu.
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2.3 Instellen van Access Point Name ( APN )
Het kan voorkomen dat er speciale instellingen nodig zijn om verbinding met het internet te kunnen
maken. Deze instellingen kunnen van provider verschillen en zullen ook door uw provider aangeboden
worden. Mochten de automatische instellingen van de router niet werken heeft u altijd de mogelijkheid
om deze handmatig in te stellen.
Druk onderin op de knop “Show more” als u de app heeft opgestart.

U zult dan meer opties te zien krijgen, druk vervolgens op de optie “APN Settings”. Automatisch zal de
router al diversen opties aangeven die als APN ingesteld kunnen worden. Mocht dit niet voldoende zijn
dan kunt u altijd handmatig de instellingen veranderen. Druk daarvoor onderin de pagina op het + teken.
Geeft daarna een naam op voor uw instellingen gevolgd door een APN, username en wachtwoord. Druk
vervolgens linksboven op het vinkje om de nieuw gegevens op te slaan. Uw APN is nu toegevoegd en
direct in gebruik genomen door uw router.
Hieronder een overzicht van de meest voorkomende APN van diversen providers :
Land
Oostenrijk
Oostenrijk
Oostenrijk
Oostenrijk
België
België
België
Tsjechië
Tsjechië
Tsjechië
Tsjechië
Tsjechië
Tsjechië
Handleiding Router V3

Netwerk
Drei
T-Mobile
Mobilkom A1
OneNet
Base
Mobistar
Proximus
Cesky Mobil
Eurotel
Paegas
Telfonica
T-Mobile
Vodafone

APN
drei.at
gprsinternet
a1.net
web.one.at
orangeinternet
web.pro.be
internet.proximus.be
internet
internet
internet.click.cz
internet
internet.t-mobile.cz
internet

Username

Password

GPRS
gprs@a1plus.at

mobistar

mobistar
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Land
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Duitsland
Duitsland
Duitsland
Duitsland
Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Zwitserland
Zwitserland
Zwitserland

Netwerk
Bouygues
Orange
SFR
E-Plus
O2
T-Mobile
Vodafone
LuxGSM
Tango
VoxMobile
KPN
O2
Telfort
T-Mobile
Vodafone
Orange
Sunrise
Swisscom

APN
ebouygtel.com
orange.fr
websfr
internet.eplus.de
internet
internet.t-d1.de
web.vodafone.de
web.pt.lu
internet
vox.lu
internet
internet
internet
Internet
live.vodafone.com
internet
internet
gprs.swisscom.ch

Username

Password

orange

orange

eplus

gprs

td1

gprs

tango

tango

Telfortnl
vodafone
guest
internet

vodafone
orange
guest

2.4 Instellen van Data Roaming
Standaard staat de optie Data Roaming uitgeschakeld als de router voor de eerste keer is ingesteld. Dit
betekend dat als u zich in het buiteland bevind de router geen verbinding met het internet zal
toestaan/maken.
Druk onderin op de knop “Show more” als u de app heeft opgestart.

Ga onderin naar de optie “Advanced Settings”, u kunt hier de optie data roaming aan of uitschakelen.
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2.5 Zoeken naar netwerken
Het is in sommige gevallen gewenst om de mogelijkheid te hebben naar een 4G netwerk te kunnen
zoeken. Dit kan soms voordelen hebben met het signaal bereik of snelheden van internet verbinding op
de locatie waar de router zich bevind. Om te zoeken naar netwerken druk onderin op de knop “Show
more” en gaat daarna naar de optie “Advanced settings”.

Druk hierna op de optie “Carrier”.
-

Onder de optie “Preferred network” kunt u de router handmatig op 3G of 4G netwerken zetten
in plaats van automatisch.
De optie “Auto Select” zet de router in een automatische stand.
De optie “Netwerk search” zal alle beschikbare netwerken op de locatie weergeven waarmee
verbinding gemaakt kan worden.
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2.6 Instellen van Dataplan
Is kan wenslijk zijn om een limiet aan het datagebruik te stellen. Dit kan eenvoudig door de router worden
bijgehouden. Mocht er over de limiet gegaan worden dan zal de router ook automatisch de internet
verbinding niet meer laten functioneren.
Om een datalimiet in te stellen kunt direct in het hoofdscherm drukken op de optie “Set plan” naast de
teller voor het data gebruik.

Door rechts op de knop “Set” te drukken kunt u een maandelijkse data limiet instellen.
Ook kunt u hier de teller van het datagebruik resetten.
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3. Router instellen via browser
3.1 Eerste configuratie
Mocht er geen telefoon beschikbaar zijn voor het instellen van de router, dan is het ook altijd mogelijk om
dit via een computer uit te voeren. De computer dient dan verbonden te zijn met de router via een
netwerk verbinding. Dit mag zowel een bekabelde als draadloze verbinding zijn. Het verbinden via
draadloos gaat op dezelfde manier als uw telefoon. ( zie hoofdstuk 2.1 )
Op het moment dat de computer verbinding heeft met de router dan kunt u een willekeurige browser
opstarten om de configuratie te starten. In de meeste gevallen zal de browser direct naar de configuratie
website gaan van de router.

Mocht de configuratie website niet automatisch gestart worden, dan kunt u altijd zelf naar de website van
de router gaan door 192.168.8.1 in de adresbalk te typen en op enter te drukken.
U zult dan op de volgende website uitkomen.

Het standaard wachtwoord om in te kunnen loggen is “admin”, vul het wachtwoord in en druk op de knop
“Aanmelden” om door te gaan.
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Hierna wordt gevraagd of de software van de router automatisch bijgewerkt mag worden.

Na een keuze gemaakt te hebben vraagt de router om de WIFI instellingen te configureren. Vul bij Wi-Finaam ( SSID ) de gewenste naam van uw WIFI netwerk in. Daaronder kunt u uw gewenste WIFI
wachtwoord invullen. Druk op de knop “Volgende” om door te gaan.
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Hierna wordt gevraagd om een nieuw wachtwoord in te vullen om bij de configuratie van uw router te
kunnen komen. Wilt u dit wachtwoord hetzelfde hebben als uw WIFI wachtwoord kunt u de optie
“Hetzelfde als het Wi-Fi wachtwoord” inschakelen. Druk daarna op de knop “Voltooien” om de
configuratie af te ronden.

Nadat de instellingen opgeslagen zijn komt u in het hoofdmenu van de router terecht.

Mocht er een pincode ingevuld moeten worden van uw SIM kaart dan kunt u nu deze invullen. Nu is de
router klaar voor gebruik.
Handleiding Router V3
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3.2 Data roaming en APN instellingen.
Standaard staat de optie Data Roaming uitgeschakeld als de router voor de eerste keer is ingesteld. Dit
betekend dat als u zich in het buiteland bevind de router geen verbinding met het internet zal
toestaan/maken.
Om deze instellingen te veranderen ga naar het tabblad “Netwerkinstellingen”. U kunt daar de optie
“Gegevensroaming” aan of uitschakelen.

Verder heeft u hier ook direct de mogelijkheid om de APN instellingen van uw SIM kaart in te stellen
mochten de automatische gevonden instellingen van de router niet functioneren.
Een compleet overzicht van de APN instellingen kunt u vinden in hoofdstuk 2.3.
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4. Externe buitenantenne
De router heeft ook de mogelijkheid om een externe antenne aan te sluiten. Een externe
antenne heeft het voordeel dat het signaal van het mobiele netwerk beter opgepakt kan
worden zodat er een snellere en stabielere internet verbinding beschikbaar is.
Wel is het belangrijk dat een goede kwaliteit coax kabel met de juiste specificaties
gebruikt wordt naar de antenne. Het gebruik van een slechte coax kabel is zeer nadelig
voor een goede werking van de buitenantenne. Wij raden ook aan om de coax kabel zo
kort mogelijk te houden, hoe langer de kabel hoe meer verlies in signaal er optreed.
Een Buitenantenne kan aan de achterzijde van de router aangesloten worden. Gebruik
hiervoor de antenne aansluiting die aangeduid is met de tekst “Main”. Nadat de antenne
is aangesloten dient u in de router in te stellen dat er een antenne aangesloten is. Ga
hiervoor nar de website van de router en druk op het tabblad “Geavanceerd” en druk
daarna links onder op de optie “Systeem”.
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Druk nu linksonder op de optie “Systeeminstellingen” gevolgd door “Uitklappen” aan de rechterzijde van
de tekst antenne instelling.

Standaard staat de antenne instelling op “Auto”, als u gebruik maak van een buitenantenne zet deze optie
dan op “Mix” en druk daarna op de knop “Bewaar”.
De buitenantenne is nu ingesteld en zal door de router gebruikt worden.
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5. Veel gestelde vragen

Hoe kan ik de fabrieksinstellingen herstellen?
Zorg ervoor dat de router is ingeschakeld en druk ongeveer 3 seconden met een puntig voorwerp op de
Reset-knop totdat de Stroomindicatielampje begint te knipperen. Wanneer u de fabrieksinstellingen
herstelt, worden de standaardinstellingen van de router teruggezet. U kunt de instellingen opnieuw
configureren nadat de router is hersteld. ( zie hoofdstuk 2 of 3 )

Wat moet ik doen als ik het Wi-Fi-wachtwoord of de aanmeldingswachtwoord voor de web beheer
pagina ben vergeten?
Herstel de router naar de fabrieksinstellingen en gebruik vervolgens het standaard Wi-Fi-wachtwoord en
aanmeldingswachtwoord om het opnieuw te proberen.

Wat moet ik doen als de Netwerkstatuslampje rood is of als er geen verbinding met internet kan
worden gemaakt?
-

Controleer of de SIM kaart is geplaatst. Raadpleeg het gedeelte instellen voor informatie over het
juiste formaat SIM kaart en de juiste manier om de kaart in de sleuf te plaatsen. ( hoofdstuk 1.3 )
Als het probleem zich blijft voordoen, herstelt u de fabrieksinstellingen van de router en probeert
u het opnieuw.
Neem contact op met uw provider om te controleren of uw SIM kaart buiten werking is gesteld.
Controleer bij een nieuwe kaart of deze is geactiveerd.

Wat moet ik doen als de internetsnelheid laag is?
-

-

Controleer het signaalsterktelampje op de router. Als de indicator aangeeft dat het signaal zwak
is, past u de richting van de router aan of plaatst u de router dichter bij een venster om de signaal
ontvangst te verbeteren.
Als uw apparaat met de router is verbonden via Wi-Fi, verplaatst u het apparaat voor een beter
signaalontvangst.
Schakel over naar 5 GHz Wi-Fi als dit door uw apparaat wordt ondersteund.
Start de router en uw apparaat opnieuw op en probeer het nogmaals.
Controleer of u uw maandelijkse datalimiet heeft bereikt. In dat geval heeft uw provider uw
internetsnelheid wellicht verlaagd.
Controleer of de locatie waar de router zich bevindt een goede netwerk dekking heeft, het kan
zijn dat uw provider op uw locatie niet de hoogste internet snelheid kan garanderen.
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Hoe kan ik verbinding met de router maken met behulp van WPS (Wi-Fi Protected Setup)?
-

Houd de Hi/WPS-knop op de router ten minste één seconde ingedrukt en laat deze daarna los.
Het WIFI indicatielampje begint te knipperen.
Schakel WPS binnen twee minuten op uw apparaat in om verbinding te maken met het Wi-Finetwerk van de router.

Waarom heb ik geen toegang tot de web beheer pagina van de router?
-

Zorg ervoor dat uw computer via een Ethernet-kabel of Wi-Fi is verbonden met de router.
Zorg ervoor dat uw computer is ingesteld op het automatisch verkrijgen van een IP-adres en een
DNS serveradres.
Start uw browser opnieuw of probeer een andere browser.
Als het probleem zich blijft voordoen, herstel de router dan naar de fabrieksinstellingen.
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