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Typ ezhotspot.eu in uw browser. 

Kies welke optie van toepassing is op uw locatie.

Onder ‘Quick Hotspots’ vindt u meer opties die wellicht van 
toepassing zijn in uw situatie.

Ga naar het netwerkcentrum, bekijk de SSIDs (netwerk namen) en 
kies ez@XXXXXX. U vindt dit adres op de achterzijde van uw 
product. Voer uw wachtwoord in. (Deze staat ook op de achterzijde).

      Verwijder het onderste paneel op de achterzijde. 

Verbind één einde van de Ethernet kabel (niet bijgeleverd) met de 
LAN (PoE)-poort van de EZ Hotspot Extender. De LAN (PoE)-poort 
bevindt zich rechts op de achterzijde van het product.

Verbind het andere einde van de Ethernet kabel in de PoE-poort 
van de PoE Injector. Sluit de stroomkabel van de PoE Injector aan 
en stop de stroomkabel in een stopcontact. Het product is klaar om 
te configureren wanneer de twee LEDs (Power en Wireless) aan 
staan en het groene LED stopt met knipperen. Dit kan ongeveer 30 
seconden duren.
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Menu Explanation Guide

Zodra u op ezhotspot.eu aangekomen bent dient u het apparaat te 
configuren. Druk op ‘Configure’ om hier mee te beginnen.

Hier ziet u het complete menu. Dit zijn de meest gebruikte opties.
In deze handleiding zullen we elke knop bespreken.

Hier ziet u de overige opties in het hoofdmenu. In deze handleiding 
zullen we elke knop bespreken.

Hoofdmenu
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Menu Explanation Guide

Druk op de ‘Scannen Publiek Hotspots’-knop om de scan te starten. 

De scan duurt zo’n 9 seconden.

Onder de knoppen vind u nog een uitleg wat een publieke hotspot 
inhoudt.

Na de scan ziet u dit menu. Hier kunt u de scan herhalen, terug 
gaan naar het menu of een hotspot kiezen om te repeaten.

Het kan voorkomen dat u verbonden bent en een IP-adres hebt 
op de WAN, maar dat er geen internet is. Het is mogelijk dat uw 
MAC-adres geblokkeerd is door het AP waarmee u verbonden 
bent. Druk op ‘Device Blocked?’ om een willekeurig MAC-adres te 
generen om het adres dat geblokkeerd is te overschrijven.

Wanneer u drukt op het SSID ziet u een lijst met alle publieke 
hotspots in uw omgeving. Selecteer het publieke hotspot dat u 
wenst te gebruiken.

Nadat u de open en publieke hotspot heeft gekozen kiest u 
‘Bevestigen’ om te verbinden. 

Scan voor publieke hotspots
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Wanneer de verbinding succesvol tot stand is gebracht ziet u dit 
scherm. Het zal u vertellen dat het een ‘SUCCESS!!!’ is. 

Een nieuwe web browser zal worden geopend. Hier kunt u de 
gegevens van uw voucher invullen. Na het invullen kunt u zonder 
problemen genieten van het internet. 

Wanneer er niet automatisch een web browser naar voren komt 
klikt u op ‘Open New Browser’ om deze te openen. Dit kan van 
pas komen wanneer de web browser zich niet uit zichzelf opent en 
u uw vouchergegevens nog moet invullen.

Druk op de ‘Scannen Privenetwerken’-knop om de scan te 
beginnen. 

De scan duurt zo’n 9 seconden.

Onder de knoppen vind u nog een uitleg wat een prive hotspot 
inhoudt.

Scan voor privenetwerken
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Na de scan ziet u dit menu. Hier kunt u de scan herhalen, terug 
naar het vorige menu of een hotspot selecteren om te repeaten. 

Door te drukken op het SSID ziet u een lijst met alle beveiligde 
hotspots in uw omgeving. Selecteer het beveiligde hotspot dat u 
wenst te gebruiken.

Vervolgens drukt u op ‘Bevestigen’ om de verbinding tot stand te 
brengen. 

Na het selecteren van de beveiligde hotspot geeft u de 
encryptiesleutel die bij deze hotspot hoort op. 
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Druk op de ‘Scannen Alle Netwerken’-knop om alle netwerken te 
zien in uw omgeving. 

U zult een lijst zien met netwerken in uw omgeving. U krijgt tevens 
te zien hoe sterk het signaal is en of het netwerk beveiligd is of 
open. Druk op het SSID dat u wenst te repeaten. 

Een nieuwe browser zal geopend worden en u kunt zonder 
problemen genieten van het internet.

U kunt een browser openen door te klikken op ‘Open New 
Browser’.

Wanneer de verbinding succesvol tot stand is gebracht ziet u dit 
scherm. Het zal u vertellen dat het een ‘SUCCESS!!!’ is. 

Scan alle netwerken
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Menu Explanation Guide

Geef de encryptiesleutel in indien dit nodig is. 

Van het SSID zult u de informatie opnieuw zien en tevens hoe sterk 
het signaal is.

Nadat u wellicht de encryptiesleutel heeft ingevuld (indien nodig) 
drukt u op ‘Bevestigen’. 

Wanneer de verbinding succesvol tot stand is gebracht ziet u dit 
scherm. Het zal u vertellen dat het een ‘SUCCESS!!!’ is.
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Menu Explanation Guide

Login door uw Ziggo gebruikersnaam en wachtwoord in te geven. 

Wanneer u uw accountdetails heeft ingevoerd kiest u ‘bevestigen’. 

Kies ‘Ziggo’. 

U ziet een paar extra opties die u kunt kiezen. We zullen ze 
allemaal behandelen in deze handleiding.

Druk op ‘Snelle Hotspots’. U kunt een browser openen door te klikken op ‘Open New 
Browser’. 

Een nieuwe browser zal geopend worden en u kunt zonder 
problemen genieten van het internet.

Snelle Hotspots

Snelle Hotspots - Ziggo/UPC Wifispots
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Ziggo

Mocht u uw gebruikersnaam en wachtwoord niet meer weten, 
kunt u onder de knoppen informatie vinden hoe u deze weer kunt 
vinden.

Wanneer de verbinding succesvol tot stand is gebracht ziet u dit 
scherm. Het zal u vertellen dat het een ‘SUCCESS!!!’ is.

U kunt een browser openen door te klikken op ‘Open New 
Browser’.

Een nieuwe browser zal geopend worden en u kunt zonder 
problemen genieten van het internet.
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KPN Fon

Wanneer de verbinding succesvol tot stand is gebracht ziet u dit 
scherm. Het zal u vertellen dat het een ‘SUCCESS!!!’ is.

Hier vindt u informatie en kunt u teruggaan naar het vorige menu. 

Het kan voorkomen dat u verbonden bent en een IP-adres hebt 
op de WAN, maar dat er geen internet is. Het is mogelijk dat uw 
MAC-adres geblokkeerd is door het AP waarmee u verbonden 
bent. Druk op ‘apparaat geblokkeerd?’ om een willekeurig MAC-
adres te generen om het adres dat geblokkeerd  is te overschrijven.

Druk op ‘KPN Fon’.

Snelle Hotspots - KPN Fon
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U kunt een browser openen door te klikken op ‘Open New 
Browser’.

Een nieuwe browser zal geopend worden en u kunt zonder 
problemen genieten van het internet.

Druk op ‘PROXIMUS AUTO FON’. 

Log in door uw PROXIMUS_AUTO_FON gebruikersnaam en \
wachtwoord in te geven. 

Wanneer u uw accountdetails heeft ingevuld drukt u op 
‘bevestigen’.

Mocht u uw gebruikersnaam en wachtwoord niet meer weten, 
kunt u onder de knoppen informatie vinden hoe u deze weer kunt 
vinden.

Snelle Hotspots - PROXIMUS AUTO FON
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Proximus AUTO FON

Druk op ‘Eduroam’. 

Login door uw Eduroam gebruikersnaam en wachtwoord in te 
geven. 

Wanneer u uw accountdetails heeft ingevuld drukt u op 
‘bevestigen’.

Een nieuwe browser zal geopend worden en u kunt zonder 
problemen genieten van het internet.

U kunt een browser openen door te klikken op ‘Open New 
Browser’.

Wanneer de verbinding succesvol tot stand is gebracht ziet u dit 
scherm. Het zal u vertellen dat het een ‘SUCCESS!!!’ is.

Snelle Hotspots - Eduroam
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eduroam

Onder de knoppen kunt u nog een uitleg vinden wat eduroam 
inhoudt en of dit iets voor u is.

Wanneer de verbinding succesvol tot stand is gebracht ziet u dit 
scherm. Het zal u vertellen dat het een ‘SUCCESS!!!’ is.

U kunt een browser openen door te klikken op ‘Open New 
Browser’.

Een nieuwe browser zal geopend worden en u kunt zonder 
problemen genieten van het internet.
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TelenetWiFree

Wanneer de verbinding succesvol tot stand is gebracht ziet u dit 
scherm. Het zal u vertellen dat het een ‘SUCCESS!!!’ is.

Mocht u uw gebruikersnaam en wachtwoord niet meer weten, 
kunt u onder de knoppen informatie vinden hoe u deze weer kunt 
vinden.

Druk op ‘TelenetWiFree’. 

Login door uw TelenetWiFree gebruikersnaam en wachtwoord in 
te geven. 

Wanneer u uw accountdetails heeft ingevuld drukt u op 
‘bevestigen’. 

Snelle Hotspots - TelenetWiFree
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Menu Explanation Guide

U kunt een browser openen door te klikken op ‘Open New 
Browser’.

Een nieuwe browser zal geopend worden en u kunt zonder 
problemen genieten van het internet.

Wanneer u uw accountdetails heeft ingevuld drukt u op 
‘bevestigen’.

Login door uw DELTA WifiSpots gebruikersnaam en wachtwoord in 
te geven. 

Druk op ‘DELTA WifiSpots’. 

Mocht u uw gebruikersnaam en wachtwoord niet meer weten, 
kunt u onder de knoppen informatie vinden hoe u deze weer kunt 
vinden.

Snelle Hotspots - DELTA WifiSpots
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DELTA Wifispots

Druk op ‘Speciale addons’. Onder ‘Special Modes’ heeft u drie 
opties. We zullen ze allemaal bespreken.

Druk op ‘Tor Network’. 

U kunt een browser openen door te klikken op ‘Open New 
Browser’.

Een nieuwe browser zal geopend worden en u kunt zonder 
problemen genieten van het internet.

Wanneer de verbinding succesvol tot stand is gebracht ziet u dit 
scherm. Het zal u vertellen dat het een ‘SUCCESS!!!’ is.

Speciale addons

Speciale addons - Tor Network
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In het Tor menu kunt u zien of de ‘Tor Network Status’ aan of uit is. 

Door te drukken op ‘Select Network Type’ ziet u deze opties. 
Selecteer de optie die toepasbaar is op uw locatie. 

U kunt de status van de Tor controleren door te drukken op 
‘Controleer de tor status’. 

Nadat u heeft gekozen welke optie er op uw locatie van toepassing 
is drukt u op ‘inschakelen’ nu wordt Tor ingeschakeld.

Onder aan de pagina kunt u extra informatie lezen over ‘Tor 
Network’. Wanneer u nog meer informatie wenst klikt u op ‘more 
Tor Project details’. 
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Menu Explanation Guide

Druk op ‘Gast Wifi’. 

U kunt het gasten netwerk een eigennaam geven, daarnaast kunt u 
kiezen om er een encryptie op te zetten als dit u voorkeur heeft.

Door op Encryption te drukken, kunt u aangeven welke optie u 
voorkeur heeft. Kiest u voor ‘wireless key required’ kunt u een 
wachtwoord opgeven wat de gasten dienen te gebruiken.

Wanneer u deze heeft veranderd drukt u op ‘bevestigen’ om de 
wijziging door te voeren. 

Onderaan de pagina kunt u lezen over de functie ‘Transparant 
Repeater’.

In deze sectie kunt u het SSID veranderen naar wens.

Druk op ‘Transparent Repeater’. 

Speciale addons - Transparent Repeater Special addons - Guest Wifi
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Wanneer u het heeft gewijzigd drukt u op ‘bevestigen’.

Onderaan de pagina kunt u lezen over wat een gasten netwerk 
inhoud. 

Wanneer u het heeft gewijzigd drukt u op ‘bevestigen’ om de 
veranderingen door te voeren.

U kunt instellen hoeveel er mag gedownload en geupload. Daar-
naast kunt u Terms & Conditions noteren zodat uw gasten weten 
wat ze wel en niet kunnen.

Onderaan de pagina kunt u lezen over de settings voor het gasten 
netwerk. 
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Druk op ‘Administration’. 

Hier vindt u het administratie-menu. We zullen alle opties 
behandelen.

Druk op ‘Mijn SSID & sleutel’.

Hier kunt u uw SSID en encryptiesleutel wijzigen.

Wanneer u het heeft gewijzigd drukt u op ‘bevestigent’ om de 
veranderingen door te voeren.

Administratie

Administratie – mijn SSID en sleutel
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Druk op ‘Blijf internet in leven’. 

Deze functie zorgt ervoor dat u online blijft wanneer u het niet 
gebruikt. 

Selecteer de frequentie in aantal minuten dat uw product een 
signaal dient te zenden om het internet ‘levend’ te houden.

Hier zult u zien welke versie werkzaam is op uw product. U kunt 
ook zien of er een nieuwe versie beschikbaar is. 

Druk op ‘firmware upgrade’. 

Druk op ‘Download to RAM’ om de nieuwste firmware te 
downloaden naar de RAM van het product. Wanneer dit is 
gebeurd zal het de nieuwe versie installeren.

Administratie – Apparaat wachtwoord Administratie – Firmware upgrade Administratie – Hou internet in leven

Druk op ‘Apparaat wachtwoord’.

Hier kunt u uw dashboard wachtwoord veranderen. Standaard is 
dit ‘root’. 

Wanneer u het heeft gewijzigd drukt u op ‘bevestigen’ om de 
veranderingen door te voeren.
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Druk op ‘Auto Recovery’. Druk op ‘Controleer Online toestand’. 

Hier vindt u de status van het product en van de firmware. Op deze 
manier kunt u zien welke versie werkend is en met welk SSID u bent 
verbonden. 

U kunt de ‘Auto Recovery’ uitzetten zodat het product een 
opgeslagen profiel van een bepaalde hotspot niet verwijderd. Dit 
kan handig zijn als u vaak opnieuw dient te verbinden met de 
hotspot. 

Wanneer u het aantal minuten heeft ingevoerd drukt u op 
‘bevestigen’ om de wijzigingen door te voeren. 

Onderaan de pagina kunt u meer lezen over ‘Keep Internet Alive’. 

Administratie – Controleer online toestand Administration – Auto Recovery
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Onderaan de pagina kunt u meer lezen over ‘Auto Recovery’. 

Druk op ‘LED controle’. 

U kunt hier de LED-lampjes in- of uitschakelen. Druk op 
‘Deactiveren’ om de lampjes uit te schakelen.

U kunt controleren of u een goede verbinding heeft door de lichtjes 
te bestuderen en te kijken met welk bovenstaand plaatje het 
overeenkomt. 

Administratie – LED controle
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Druk op ‘Geadvanceerde Dashboard’.

Om het geavanceerde dashboard te betreden dient u een 
wachtwoord in te vullen.

Standaard is dit wachtwoord ‘root’. Wanneer u dit wachtwoord 
heeft gewijzigd dient u dit nieuwe wachtwoord in te voeren.

U kunt hier uw ‘systeem log’ bekijken.

Druk op ‘Systeem Log’.Druk op ‘WPA Supplicant’.

Hier kunt u uw WPA Supplicant status bekijken.

Administration - WPA SUPPLICANT Administration - Systeem Log Geavanceerd dashboard
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Hier ziet u het geavanceerde dashboard. Hier kunt u scannen voor 
hotspots en ze updaten. In deze handleiding zullen we het u laten 
zien. 

Druk allereerst op ‘System’ en vervolgens op ‘Backup/Flash 
Firmware’.

Scroll naar beneden tot aan ‘Flash new firmware image’. 

Druk op ‘Bestand kiezen’ en selecteer het firmware document dat 
gedownload dient te worden vanaf onze website.

Wanneer u het juiste bestand heeft geselecteerd drukt u op ‘Flash 
image’ om het product te flashen naar de nieuwe firmware.

Druk op ‘Network’. 

Selecteer nu ‘Hotspot Wifi’. 

Geavanceerd dashboard – Update firmware

Geavanceerd dashboard – Scan voor hotspots
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Menu Explanation Guide

U ziet nu meer informatie over de client. Wanneer het allemaal 
correct is ingevuld kiest u ‘Save & Apply’ om de verbinding met het 
desbetreffende netwerk op te zetten. 

U krijgt de instellingen te zien van het netwerk dat u wenst te 
gebruiken. Controleer of het wachtwoord correct is of vul het juiste 
wachtwoord in. Wanneer alles correct is ingesteld drukt u op 
‘Submit’. 

Om voor hotspots te scannen drukt u op ‘Scan for Hotspots’. Het 
scannen zal beginnen. 

Na het scannen ziet u alle netwerken die het product kon vinden. 
U kunt tevens zien hoe sterk het signaal is en of het een open of 
beveiligde hotspot betreft. 

Wanneer u het netwerk vindt dat u wenst te gebruiken drukt u op 
‘Join Netwerk’. 
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Menu Explanation Guide

Om uw status te controleren en om te kijken of u verbonden bent 
drukt u op ‘Status’.

Onder ‘Network’ verschijnt informatie. Deze informatie vertelt u dat 
u verbonden bent en wat uw IP-adres is. Wanneer het veld onder 
‘Network’ leeg is bent u niet verbonden of u bent geblokkeerd. 
Tenzij ‘check online status’ zegt dat u verbinding heeft, dan bent u 
geblokkeerd.

Druk op ‘Origineel reset’.

Hier kunt u uw product resetten. Druk op ‘bevestigen’ om definitief 
te bevestigen en het apparaat zal resetten.

Druk op ‘Uitloggent’. Hiermee logt u uit het hoofdmenu.

Origineel resetGeavanceerd dashboard - Network status Uitloggen
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