
Quickguide ENH 500 & ENH 202

Stap 1. Het IP-adres aanpassen

Stap 1.1. IP-adres aanpassen voor Windows Vista t/m Windows 10.1

Om het access point te benaderen moet u eerst het IP-adres van uw computer

of laptop aanpassen. Dit kunt u doen via het netwerkcentrum.

1. Klik rechtsonder in de taakbalk  op het netwerk icoon   en klik

 daarna op netwerkcentrum openen. Klik nu op adapterinstellingen wijzigen

 (links in het scherm)

Om het IP-adres aan te passen moet u de instellingen van uw LAN-verbinding wijzigen.

2. Klik op  uw wifi /draadloze netwerkverbinding met uw

 rechtermuisknop en schakel deze uit.

3. Klik met de rechtermuisknop op de LAN verbinding 

 en daarna op Eigenschappen (fi guur 1)

4. Selecteer nu Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4)

 en klik op Eigenschappen (fi guur 2)

5. Verander nu de optie Automatisch een IP-adres

 laten toewijzen naar de optie Het volgende

 IP-adres gebruiken. U vult nu het volgende IP-adres

 in: 192.168.1.55. Druk nu op OK en het IP-adres is

 aangepast. U kunt nu het venster sluiten (fi guur 3)

Let op: Na het afronden van stap 5 moet u deze handelingen opnieuw uitvoeren en het IP-adres weer terug zetten op de optie Automatisch een IP-adres laten toewijzen.

Stap 1.2. IP-adres veranderen met iMac/Macbook op Apple Mac OSX 10.7 t/m 10.12 (Lion, Mountain, Mavericks, Yosemite)

Om het access point te benaderen moet u eerst het IP-adres van uw iMac/Macbook aanpassen.

Let op: Na het afronden van alle stappen moet u  deze handelingen 

opnieuw uitvoeren en het IP-adres weer terug zetten naar Via DHCP

1. Klik rechts bovenin op           en zet deze uit

2.  Ga naar systeemvoorkeuren

3.  Selecteer Netwerk in het venster van Systeem voorkeuren

4.  Selecteer Ethernet uit de linker lijst met verbindingen

5.  Selecteer handmatig uit de lijst van Confi gureer IPv4.   

 Deze staat standaard op Via DHCP

6.  Pas nu het IP-adres aan naar 192.168.1.55 (fi guur 4)

7.  Klik op de Pas toe knop aan de onderkant van het venster

Voor Windows 7

Voor Windows 8

Figuur 2 Figuur 3

Figuur 1

/

Figuur 4



Stap 2. EnGenius aansluiten

Om het EnGenius access point te confi gureren dient u de unit eerst aan uw computer of laptop te koppelen. Voor deze installatie heeft u 

twee maal een 8-aderige netwerkkabel nodig, deze worden niet meegeleverd.

1. Sluit één kant van de netwerkkabel aan op de netwerkpoort van uw computer of laptop. Sluit de andere kant aan op de net-  

 work poort van de POE-injector. Let op: Deze netwerkkabel mag maximaal 10 meter zijn.

2. Sluit de tweede netwerkkabel aan op de AP/BRIDGE poort van de POE-injector. De andere kant van de netwerkkabel sluit u aan  

 op de Main LAN poort van het EnGenius access point. Let op: Deze netwerkkabel mag maximaal 30 meter zijn.

3. Steek de stroomadapter in het stopcontact en sluit de kabel aan op de DC-IN poort van de POE-injector. Controleer of de LED   

 lampjes gaan branden op de achterzijde van het access point.

Stap 3. EnGenius instellen als WDS bridge 

Om de EnGenius te gebruiken als Point-to-Point dient u de unit in WDS bridge mode te zetten.

1. Open uw internet browser. (Internet Explorer, Google Chrome, Safari of Firefox)

2. Typ in de adresbalk het volgende IP-adres: 192.168.1.1

3. Vul nu de gebruikersnaam en het wachtwoord in (beide admin) en klik op Login. 

4. Klik in het menu onder System op Operation mode.

5. Vink het Green vinkje uit. (dit maakt het later mogelijk om het zendvermogen aan te passen)

6. Klik op WDS en selecteer daarna Bridge in het WDS submenu.

7. Klik op Save & Apply.

Stap 4. Point-to-Point link opzetten

Om de twee EnGenius access points met elkaar te verbinden dient u de MAC adressen van de access points uit te wisselen.

Ook stelt u de koppelingscode in via de onderstaande stappen:

1. Klik in het menu onder Wireless op Wireless Link Settings.

2. Pas de Security mode aan van None naar AES.

3. Typ bij AES Passphrase de gewenste koppelingscode. (minimaal 8 letters en/of cijfers)

4. Pas in het tabel de mode aan van Disable naar Enable.

5. Vul ID1 het MAC-adres van de andere unit in. Dit MAC-adres vindt u aan de achterkant van

 het access point.

6. Klik op Accept om de instellingen op te slaan.

Stap 5. IP Instellingen aanpassen

Om het access point aan de router te koppelen dient u de IP instellingen van het access point aan te passen.

1. Klik in het menu onder System op IP Settings.

2. Selecteer de optie Specify an IP address.

3. Verander het IP-adres 192.168.1.1 naar een IP adres dat binnen de IP-range van uw

 (modem)router valt, maar niet is ingenomen door een ander apparaat. Bijvoorbeeld 192.168.2.50

4. Vul bij IP Subnet Mask het volgende Subnet in: 255.255.255.0

5. Bij de Default Gateway vult u het IP-adres van uw router in. Bijvoorbeeld 192.168.2.254

6. Klik op Accept.

7. Om alle gegevens op te slaan klikt u links in het menu op Save/Reload en daarna

 op Save & Apply.

Stap 6. Tweede EnGenius unit instellen

Doorloop nogmaals stap 2 t/m 5 om het tweede EnGenius access point in te stellen. Hanteer wel een ander IP-adres,

bijvoorbeeld 192.168.2.49



Bekijk voor meer informatie over software updates, functionaliteiten en beveiliging de uitgebreide

handleiding. (Scan de QR code of ga naar http://wifishop.nl/handleidingen)

Stap 8. Kanaal aanpassen voor een verbeterde verbinding

Als het signaal niet stabiel is kunt u het kanaal aanpassen d.m.v. de onderstaande stappen: 

1. Klik in het menu onder Wireless op Wireless Network.

2. Pas bij de optie Channel/Frequency het kanaal aan. Let op: Beide access points dienen op het zelfde kanaal ingesteld te zijn om  

 verbinding met elkaar te maken. 

Stap 9. Zendvermogen aanpassen

Als het signaal niet stabiel is kunt u het zendvermogen aanpassen d.m.v. de onderstaande stappen:

1. Klik in het menu onder Wireless op Wireless Advanced Settings.

2. Pas het zendvermogen aan door de optie Transmit Power aan te passen van Auto naar

 minimaal 20 dBm. (100 mW)

3. Klik op Accept.

4. Om alle gegevens op te slaan klikt u links in het menu op Save/Reload en daarna op

 Save & Apply.

KommaGo B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het product.

Stap 7. Signaalsterkte controleren 

Controleer nu de signaalsterkte van de verbinding via de onderstaande stap:

1. Klik in het menu onder Status op WDS Link List en klik op Refresh.

Bij een signaal onder de -60 dBm is de verbinding stabiel. Op een groter afstand is het signaal stabiel bij een sterkte tussen de -45 en-60 

dBm.  Als het signaal niet stabiel is kunt u het signaal verbeteren door het kanaal aan te passen of het zendvermogen te verhogen.


