Zelf aan de
slag!
HANDLEIDING
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Ben je er
klaar voor?
In deze handleiding lees je stap voor stap hoe het meeste uit je RapidXS abonnement
wordt gehaald. Zo lees je meer over hoe je internet aansluit en
ontdek je wat allemaal kan met de WiFi-instellingen.
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INTERNET

Stap 1

Bekijk welke stappen jij moet nemen om
gebruik te kunnen maken van je internet.

OPTIE 1:

OPTIE 2:

Je hebt gekozen voor het gebruik van een eigen

Heb je gekozen voor onze router? Kijk in je meterkast

router, daarom ontvang je een doe-het-zelf kit met

en bekijk welke glasvezelaansluiting is bevestigd. Bepaal

een converter en een glasvezelkabel om aan te

welke van onderstaande overeenkomt met de situatie

sluiten op de glasvezelvezelaansluiting.

bij jou.

Ga dan verder naar stap 2 op bladzijde 7
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Situatie 1
ga door naar bladzijde 5
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Situatie 2
ga door naar bladzijde 5

Situatie 3
ga door naar bladzijde 6

INTERNET AANSLUITING

SITUATIE 1:

SITUATIE 2:

De router sluit je eenvoudig aan

Het kan zijn dat je glasvezelaansluiting nog verzegeld is, knip

door de witte dopjes van de

dan eerst de verzegeling door. Haal met een vloeiende bewe-

uiteindes van de glasvezelkabel af

ging de grijze slider uit de eerste poort van de glasvezelaan-

te halen. Het uiteinde van de glas-

sluiting. Dit doe je door de grijze slider voorzichtig naar voren

vezelkabel schuif je in de eerste

te halen en naar beneden te trekken. Vervolgens haal je de gele

poort van de glasvezelaansluiting.

glasvezelkabel uit het doe-het-zelf kit. Aan de groene

Vervolgens sluit je het andere

uiteindes van glasvezelkabel zitten witte dopjes. Je verwijdert

groene uiteinde van de glasvezel-

het witte dopje en schuift deze voorzichtig in de glasvezelaan-

kabel aan op de router. Heb je een

sluiting. Daarna verwijder je aan de andere kant van het groene

blauw uiteinde, sluit deze dan aan op de

uiteinde het witte dopje, deze plaats je in de router.

router, het groene uiteinde sluit

Heb je een blauw uiteinde, sluit deze dan aan op de router, het groene uiteinde

je aan op de éérste poort van het

sluit je aan op de éérste poort van het aansluitpunt.

aansluitpunt.

Glasvezelaansluiting
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Aansluitpunt
Lipje naar je
toe trekken
Phone2
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INTERNET AANSLUITING

SITUATIE 3:
Bij deze glasvezelaansluiting moet er eerst een
aansluitkap worden aangesloten. Voordat je de aansluitkap
aan kunt sluiten, trek je aan het label en verwijder je het
zwarte kapje. Vervolgens schuif je de aansluitkap over
het aansluitpunt. Het blauwe klepje rechts onderaan het
aansluitpunt hoort dichtgeklapt te zijn. Wanneer je de
aansluitkap over het aansluitpunt schuift, gaat het blauwe

Aansluitpunt

klepje vanzelf open. Verwijder dan het zwarte kapje van de
router. Daarna haal je het kapje van de glasvezelkabel en
deze doe je in de groene poort van de router.

Aansluiten gelukt?

Aansluitpunt

Check of de volgende lampjes branden:
Aansluitkap

Verwijder eerst het
zwarte bescherm
kapje

Fiber, PON en
internet
Ga nu dan naar
bladzijde 8 om
je thuisnetwerk in te
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stellen!

INTERNET AANSLUITING

Stap 2

Je hebt gekozen voor een eigen router.
Het doe-het-zelf kit is gearriveerd met
je converter. Sluit de converter aan op
de glasvezelaansluiting. Verwijder eerst
de witte dopjes van de glasvezelkabel,
daarna sluit je het ene uiteinde aan op de
glasvezelaansluiting en het andere uiteinde
op de converter. Jouw router sluit je aan met
een UTP-kabel op de converter. Wanneer
de verbinding niet werkt, kun je een mail
sturen naar support@rapidxs.nl
Vergeet niet om hierbij je postcode en
huisnummer te vermelden.
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BEDRAAD EN DRAADLOOS INTERNET

Stap 1

Je kunt nu je eigen apparatuur aansluiten op de router bijvoorbeeld een
PC of WiFi versterker. Sluit eenvoudig
de netwerkkabel aan op één van de
vier beschikbare poorten. Je kunt nu
op volledige snelheid internetten.

Stap 2

Via WiFi kan je eenvoudig met een mobiele
telefoon, laptop of computer verbinding
maken op de aangesloten router. Ga daarvoor naar je WiFi instellingen op het apparaat. Selecteer het netwerkicoontje op de
laptop of PC om verbinding te maken met
het netwerk. Achterop de router staat de
netwerknaam (SSID) met het bijbehorende
wachtwoord (Wireless key).

1. Selecteer de netwerknaam (SSID) van je router.
2. Druk op verbinden.
3. Voer het wachtwoord in.
4. Klik op OK of verbinden.
5. Je kan nu gebruikmaken van het WiFi-netwerk.
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WIFI-WACHTWOORD WIJZIGEN

Stap 1
Open de internetbrowser en voer 192.168.1.1 in op de adresbalk om de
pagina te bezoeken. Log in op de router met de Login-user die vermeld
staat acherop de router.

Selecteer aan de linkerkant
in het menu het pijltje
rechtsonderin voor de
WiFi-instellingen.
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WIFI-WACHTWOORD WIJZIGEN
Stap 2
Vul bij WiFi Name de gewenste naam in bijvoorbeeld

Wachtwoord vergeten?

ThuisWiFi. Druk op Save om de naam van je WiFi te

Voer de stappen opnieuw uit

wijzigen. Je hebt nu een nieuwe netwerknaam voor

om het wachtwoord te

je WiFi ingesteld. Om je eigen wachtwoord in te

veranderen.

stellen, moet je eerst de optie Random Password
uitvinken. Voer hierna je nieuwe WiFi wachtwoord in
bij WiFi Password en druk op Save.
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Informatie
Informatieen
encontact
contact
H EH LE PL DP ED SE KS K
support@rapidxs.nl
support@rapidxs.nl

A FA DF ED LE I L NI GN G V EV RE KR OK O PO P
sales@rapidxs.nl
sales@rapidxs.nl

A DA RD ER SE S
Generatorstraat
Generatorstraat
42,42,
7556RC
7556RC
Hengelo
Hengelo
(OV)
(OV)
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