
DeEnvoyopnieuw verbinden
Stappenvoor het opnieuw verbinden vanuw Envoyvia handmatigewifi-configuratie

Wehebbenvastgestelddat uw EnvoyviaWi-Fimet internet is verbonden. Latenwe de stappen
doorlopen omhandmatig eennetwerkverbinding tot stand te brengen,waarvoor u eenapparaat
moet gebruikendat al isverbondenmet deWi-Fi vanuw huis,zoalseen laptop, tablet of
smartphone.Uhebt ook het wachtwoord nodig voor deWi-Fi-verbindingvanuw huis.

Volg dezestappen om uw Envoyweer online te krĳgen:
1. Drukkort op deEnvoy-menuknop(niet ingedrukt) onder het telefoonpictogram. Hiermee

wordt deAP-modus(toegangspuntmodus) op uw Envoyingeschakeld,waardoor een
draadloosnetwerk wordt gecreëerddat u kunt gebruikenmet uw telefoon of laptop.

(Alsu de knop langer daneensecondeingedrukt houdt, wordt WPS-koppelinggestart die we
op dit moment niet willen doen.Alsu de knopper ongelukte lang ingedrukt houdt, hoeft u
zichgeenzorgente maken - deWPS-koppelingloopt af in twee minuten).



Detweede LED-knopnaasthet telefoonpictogram licht groen op.

2. Alsu een laptop of desktopcomputer gebruikt omdezestappente voltooien, koppelt u een
Ethernet-kabel los vanuw computer. Dit is vancruciaalbelangom ervoor te zorgendat uw
computer draadloos verbinding kanmakenmet de Envoyen niet standaard terugkeert naar
destandaardinternetverbinding.

3. Verbind met het netwerk vandeEnvoymet behulp vanuw mobiele apparaatof laptop.

Envoy_XXXXXXisdenaamvan het mini-netwerk waar u mee verbindt, waarbĳ "XXXXXX"de
laatste zescĳfers van het serienummer vanuw Envoyzĳn.



4. Openeenbrowser opuw apparaat (Chrome,Internet Explorer, Firefox, etc.).



5. Typ172.30.1.1 in deadresbalkof het zoekvak.Vergeet depuntjes niet! (Merk op dat uop
dit moment niet bent verbondenmet internet, maardat u uwmobiele apparaatzult
gebruiken omverbinding te makenmet de Envoy).

172.30.1.1



Scrollomlaagop destartpagina vande Envoyom te controleren of u verbinding hebt
gemaaktmet de juiste Envoy(in het gevaldat er meerdere zĳn).



6. Tikop deWi-Fi-configuratiepĳl in het deelvensterMonitoring.



7. Voer desgevraagddegebruikersnaam“envoy” en het Envoy-wachtwoord in. Het Envoy-
wachtwoord is de laatste zescĳfers van het serienummer vandeEnvoy.



8. Tik vervolgensop deknop View Networks en selecteer vervolgensuw thuisnetwerk in de
lĳst met beschikbarenetwerken.



9. Voer het wachtwoord voor uw thuisnetwerk in en tik op deknopVerbinden.



Controleer of de verbinding tot stand is gebracht
Keerterug naar het overzichtsscherm:

Het overzichtsschermbevestigt dat umet succesbent verbondenmet uw thuisnetwerk en
het gedeelteMonitoring geeft eengroenvinkje weer.



Brandt het bovenste LED-lampjeopuw Envoy,naasthet wolkpictogram, continu groen, zoals
de onderstaandeafbeelding?

Alsdebovenste LEDcontinu groenbrandt: Gefeliciteerd! Ubent weer online. Uw systeem
moet nu opnieuw worden gesynchroniseerd,wat eenuur tot enkeledagenkanduren,
afhankelĳk van hoe languw systeemoffline was.


