LTE configuratie

LTE configuratie
De Vigor2860L en 2925L serie ondersteunen LTE waardoor u de mogelijkheid hebt om de SIM kaart in
het SIM kaart slot op de DrayTek te plaatsen. Hierdoor heeft u geen 3G/4G USB dongle nodig.

De SIM kaart kunt u aan de achterkant van de DrayTek in het SIM kaart slot plaatsen. De printplaat
van de SIM kaart dient naar beneden te wijzen. De SIM kaart is juist aangesloten wanneer u een ‘klik’
hoort. U dient daarnaast de bijgeleverde LTE antennes aan te sluiten op de 2 middelste antenne
aansluitingen.
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In het hoofdmenu van de DrayTek gaat u naar WAN >> Internet Access. Hier hebt u de mogelijkheid
om de WAN interfaces te configureren, WAN3 is de LTE interface. Deze dient u op 3G/4G LTE Modem
(DHCP Mode) te zetten. Vervolgens kunt u op Details Page klikken om de LTE interface verder te
configureren.

Op deze pagina is het belangrijk dat u de volgende instellingen correct instelt :
3G/4G USB Modem(DHCP Mode)
SIM PIN Code
APN Name

: Enable aanvinken
: Geef hier uw pincode op
: Geef hier de APN Name op

Klik op OK om de instellingen op te slaan.
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In het Dashboard kunt u een status overzicht vinden van de LTE interface. Hier kunt u onder meer
zien wat de signaal kwaliteit is en wie de provider is.

U kunt daarnaast in het menu LTE >> Status een uitgebreid overzicht terug vinden.

4|

Onderstaande instellingen worden volgens onze informatie gebruikt om succesvol een 3G/4G
verbinding op te zetten.

Vodafone
PIN code
APN Name Zakelijk
APN Name Particulier
PPP Username
PPP Password

: uw eigen pincode
: office.vodafone.nl
: live.vodafone.com
: vodafone
: vodafone

KPN
PIN code
APN Name
APN Name 4G
APN Name 3G

: uw eigen pincode
: internet
: KPN4G.nl
: advancedinternet

T-Mobile
PIN code
APN Name

: uw eigen pincode
: internet
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Voorbehoud
We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting
gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen afwijken.
Copyright verklaring
© 2011 DrayTek. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier,
zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet
1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, St.b.
471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te
voldoen aan de Stichting Reprorecht. Voor het opnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in
bloemlezingen, readers of andere compilatie- of andere werken (artikel 16 Auteurswet 1912), in
welke vorm dan ook, dient men zich tot de uitgever te wenden.
Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de
auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige
fout uit deze uitgave.
Registreren
U kunt via www.draytek.nl/registratie uw product registreren. Geregistreerde gebruikers worden per
e-mail op de hoogte gehouden van nieuwe firmware versies en ontwikkelingen.
Trademarks
Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
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