EZ Hotspot Extender

EZ Hotspot Extender

Quick Installation Guide
Repeat “Ziggo”
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Verwijder het onderste paneel op de achterzijde.
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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).

Typ ezhotspot.eu in uw browser.

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. Verbind de stroomadapter DC inlet met de
24V DC IN van de PoE Injector en stop de stroomadapter 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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Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van de Ziggo
wifispot. Druk op ‘Submit’ en u bent verbonden.
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Kies welke optie van toepassing is op uw locatie.

Disclaimer: Information may be subject to changes without prior notification.

Follow us

https://www.linkedin.com/company/engeniuseurope
https://twitter.com/engeniuseu
https://plus.google.com/+EngeniusEuropeBVDeMeern
https://www.youtube.com/user/engeniuseuropebv

EZ Hotspot Extender
Repeat “KPN Fon”

EZ Hotspot Extender

Quick Installation Guide
Repeat “Open Public hotspot”

Repeat “TelenetWiFree”
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Bevestig de KPN Fon. Login met u account of schaf een voucher
aan en u bent verbonden.

Voer uw TelenetWiFree-account in en druk op ‘Submit’. U bent nu
verbonden.
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Scan “Open Public hotspot”.

Disclaimer: Information may be subject to changes without prior notification.

Selecteer de openbare hotspot en druk op ‘confirm’. U bent nu
verbonden.

Follow us

https://www.linkedin.com/company/engeniuseurope
https://twitter.com/engeniuseu
https://plus.google.com/+EngeniusEuropeBVDeMeern
https://www.youtube.com/user/engeniuseuropebv

EZ Hotspot Extender

Scan voor “Secured/Private networks”.
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Quick Installation Guide

Repeat ”Advanced dashboard”

Repeat “Secured/Private networks”
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EZ Hotspot Extender

Om bij het geavanceerde dashboard te komen dient u in te loggen.

Inloggen doet u door het invoeren van het wachtwoord. Standaard
is dit ‘root’. Druk op ‘Login’ en u ziet het geavanceerde dashboard.
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Selecteer het juiste netwerk. Voer het wachtwoord in en druk op
‘Submit’ en u bent verbonden.
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Disclaimer: Information may be subject to changes without prior notification.

Hier ziet u het geavanceerde dashboard. U kunt hier uw
instellingen inzien en wijzigen indien van toepassing.
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