
Handleiding Huawei B525

STAP 1: HARDWARE INSTALLATIE

1.1 Plaats uw SIM-kaart in de router

Opmerking:

Aan de onderkant van de router zit een klep (aangegeven als 

Sim Card) die u kunt verwijderen om de micro SIM-kaart te 

plaatsen

1.2. Sluit uw Huawei B525s-23a router aan op het stopcontact 

via de meegeleverde stroomadapter. 

1.3 Controleer de internetverbinding en de signaalsterkte op 

basis van de volgende indicatoren op de router: 

Op basis van de signaalbalken krijgt u een indicatie van 

de signaalsterkte met de dichtstbijzijnde mast.

Wanneer dit indicator cyaan licht geeft, heeft u een 

netwerkverbinding.

Deze handleiding legt stapsgewijs uit hoe u de Huawei B525 

installeert en configureert. Volg onderstaande stappen om de Huawei B525 bekabeld of 

draadloos te verbinden.

Bekabeld verbinden

Sluit de ene kant van een netwerkkabel aan op de 

LAN-poort van uw laptop en het andere einde op één 

van de LAN-poorten van uw router. 

Draadloos verbinden

Aan de onderzijde van de router staan het SSID (de 

WiFi-netwerknaam) en de desbetreffende WiFi-Key. 

Deze gegevens vult u in bij het WiFi-netwerk op uw 

laptop. Het WiFi-netwerk kunt u rechtstonder in uw 

taakbalk vinden door te klikken op het WiFi-icoon. 

Daar wordt het WiFi-netwerk van de Huawei router 

aangetoond als Huawei-B525-XXXX.

Stap 3. HUAWEI B525 INSTELLEN
3.1 Open een internetbrowser op uw laptop (bijv. Google 

Chrome, Safari en Firefox). 

3.2 Typ in het adresbalk het volgende IP-adres: 192.168.8.1 en 

druk op enter. 

3.3 U krijgt nu een weblogin-scherm te zien. Vul bij de gebrui-

kersnaam en het wachtwoord admin in.  

3.4 Vervolgens voert u de pincode in van de geplaatste SIM-

kaart. Deze vindt u in de handleiding die u heeft gekregen van 

uw provider.  

3.5 Nadat de pincode is ingevuld krijgt u een driestappenplan 

te zien. 

3.6 Bij stap 1 ziet u Configureer WLAN-instellingen staan. Daar 

kunt u de netwerknaam en het wachtwoord wijzigen. 

3.7 Stap 2 is Update configuratie, wat u op automatisch kunt 

laten staan. Het zorgt ervoor dat de router automatisch up-

dates uitvoert, waardoor het apparaat veilig blijft. 

3.8 Bij stap 3 maakt u een nieuw wachtwoord aan voor de 

weblogin van de router. Druk op voltooien om de installatie af 

te ronden. 

Opmerking: 

U vult bij stap 3.8 een zelfbedacht wachtwoord in van mini-

maal 8 tekens. Onthoud het goed, want dit is voortaan het 

beheerwachtwoord voor uw router. 

Als u alle stappen goed heeft doorlopen, is uw Huawei B525s-

23a router klaar voor gebruik.

STAP 4: ROAMING ACTIVEREN
Nadat de installatie is afgerond, zijn er nog 4 stappen om 

roaming te activeren. 

4.1 Klik bovenin op instellingen. 

4.2 Ga daar naar het kopje inbellen en druk op mobiele 

verbinding. 

4.3 Hier zet u gegevensroaming op activeren. 

4.4 Klik op pas toe om de activatie van roaming te voltooien.

 

STAP 2: VERBINDEN MET HUAWEI B525


