
HANDLEIDING  
SLIMME WIFI
Ontdek zorgeloze, zelflerende wifi. Overal in huis.



Installatie in slechts 4 minuten

1.   Ga naar de Apple App store of Google Play Store en down-
load en installeer de Plume app (zoek op Plume Wi-Fi)

2.   Plaats een Plume Pod in het stopcontact vlakbij het Tele2 
modem

3.   Sluit de meegeleverde netwerkkabel aan tussen de Pod 
en je Tele2 modem

4.   Open nu de Plume app en volg de stappen om een 
account aan te maken

5.   Bevestig je account door op de activeringslink te klikken 
in je mail (mail krijg je van Plume, niet van Tele2)

6.   Maak een naam aan (SSID) en stel een wachtwoord in 
voor je wifi netwerk. Tip: gebruik je bestaande Tele2 SSID 
en wachtwoord, dan hoeven je apparaten niet opnieuw 
in te loggen
Let op: Schakel je wifi  op je huidige modem uit!

7.   De app is nu actief en klaar om de andere Pods 
te ontdekken

8.   Plaats de andere Pods per kamer in de overige ruimtes 
waar jij, je kids of andere huisgenoten veel online zijn. 
Let op:

 -   voor betere prestaties plaats je de Pods in stopcon-
tacten liever op binnenmuren dan op buitenmuren. 

 -   de Pods werken als team en zijn daarom graag dicht bij 
elkaar: hou dus een onderlinge afstand aan van 
5 tot maximaal 7 meter 

 -   plaats ze niet achter je hoekbank of die mega vintage 
fauteuil. Ook niet in de buurt van metalen objecten, 
spiegels, apparaten of die grote hippe glazen vaas. 
Deze dingen kunnen het signaal verstoren of 
tegenhouden.

 -   we zeggen het er maar even bij: de badkamer is 
GEEN optie!

9.   Alles ingeplugd en gevonden in de app? Je bent nu klaar 
om te genieten van een optimaal presterend netwerk dat 
altijd up-to-date is.

Ontdek alle voordelen
Verderop vind je meer over de extra diensten van Tele2 
Slimme Wifi  met Plume. Zoals het kinderslot, de ad-blocker 
en makkelijke en veilige toegang voor je gasten. Voor gasten 
kun je ook bepalen óf en tot welke apparaten ze toegang 
krijgen. Handig voor die ene neef die steeds inbreekt op je 
Sonos met zijn erbarmelijke muzieksmaak!



Beheer je apparaten
•   Open de Plume app
•   Klik op het device-icoon onderin het scherm
•   Selecteer een apparaat
•   Je kunt vanaf hier:
 -   Zien welke pod eraan gekoppeld is
 -   Naam van het apparaat wijzigen
 -   Kinderslot toepassen
 -   Het dataverbruik zien
 -   Internetfi lter toepassen
 -   Beveiliging activeren
 -   Ad-blocker activeren
 -   IP- en Mac-adres zien

Stel een wachtwoord in voor een gast met alleen internettoegang
•   Open de Plume app
•   Klik op het menu-icoon (het huisje)
•   Selecteer ‘Internet Only’
•   Klik op ‘New Internet Only Password’
•   Stel een wachtwoord in en eventueel wanneer dit verloopt
•   Sla op met het groene vinkje

Stel een wachtwoord in voor een gast met toegang tot apparaten
•   Open de Plume app
•   Klik op het menu-icoon (het huisje)
•   Selecteer ‘Guests’
•   Klik op ‘New Guest Password’
•   Geef de naam op van je gast
•   Stel een wachtwoord in en eventueel wanneer dit verloopt
•   Scrol naar beneden om de apparaten te selecteren 

die je gast mag gebruiken
•   Sla op met het groene vinkje
•   Tip: deel het wachtwoord direct met je gast(en) 

via de deelknop

Gebruik

Beheer je pods
•   Open de Plume app
•   Klik op het menu-icoon (het huisje)
•   Selecteer bovenin ‘Pods’
•   Selecteer een van je pods uit de lijst om:
 -    De naam te veranderen
 -   Te zien welke apparaten gekoppeld zijn
 -   Een pod te lokaliseren
 -   Een pod te verwijderen



Stel internetfi lters in
•   Open de Plume app
•   Selecteer gewenst apparaat of persoon
•   Scrol naar ‘Online Content Experience’
•   Selecteer ‘Content Access’
•   Selecteer je gewenste optie uit het aanbod
•   Bepaalde content wordt nu geblokkeerd

Stel het kinderslot in
•   Open de Plume app
•   Selecteer het gewenste apparaat en/of de gewenste 

persoon
•   Klik op ‘Schedule Internet Freeze’ 
•   Selecteer een van de voorgedefi nieerde instellingen 

of stel zelf een tijdsblok in
•   Selecteer ‘Set Internet Freeze’ om je ingestelde 

kinderslot te bevestigen
•   Wifi  wordt met het ingestelde tijdsblok geblokkeerd 

voor de geselecteerde apparaten en/of de geselecteerde 
personen. 

Stel ad-blocker in 
•   Open de Plume app
•   Selecteer gewenst apparaat of persoon
•   Scrol naar ‘Online Content Experience’
•   Selecteer ‘Adblocking’
•   Open het schui� e om de ad-blocker te activeren
•   Plume blokkeert nu reclame waar het technisch kan, 

en van afzenders die bekend zijn bij de app

Stel internetbeveiliging in
•   Open de Plume app
•   Selecteer gewenst apparaat of persoon
•   Scrol naar ‘Online Content Experience’
•   Selecteer ‘Secure & protect’
•   Open het schui� e om beveiliging te activeren
•   Onveilige content wordt nu geblokkeerd


