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1. HEB JE ALLES?
Onderdelen in het pakket

Benodigd gereedschap

telefoonstekkermodemstandaard voedingsadaptertelefoonkabels netwerkkabel

Afhankelijk van je aansluiting kan het zijn dat je niet al deze onderdelen nodig hebt.

2x

2. WISSEL JE HUIDIGE  
 MODEM
Koppel je huidige modem los en installeer het nieuwe modem. Gebruik alleen de nieuwe bijgeleverde voedingsadapter. Door het 
plaatsen van het nieuwe modem wijzigen je wifi-instellingen. Kijk voor meer informatie hierover bij het kopje wifi instellen.

Sluit nu je nieuwe modem aan met de meegeleverde voedingsadapter.
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3. ACTIVEER JE NIEUWE  
 MODEM
Klik het modem in de standaard en steek de stekker in het stopcontact.

Druk op de aan/uit-knop aan de zijkant

Je modem maakt nu verbinding. Let op: dit kan tot 10 minuten 
duren. Hou de voorkant in de gaten. Je modem is volledig  
geactiveerd als het wifi-lampje groen brandt. 

Geen groen lampje? 
 
1. Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten. 
2. Herstart het modem: haal de stekker uit het stopcontact en wacht een halve minuut. Wacht daarna opnieuw 5-10 minuten. 
3. Nog steeds geen groen lampje? Neem dan contact met ons op. 
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4. WIFI INSTELLEN

5. HULP BIJ HET VERBINDEN  
 VAN JE EIGEN APPARATUUR

6. PORT FORWARDING

Controleer voor je begint of alle lampjes continu groen branden. Is dit niet het geval, ga dan terug naar de stap Activeer je modem. 
 
Op de onderkant van je modem vind je een sticker met de naam van het netwerk (Network Name) en het wachtwoord (Wireless Key). 
 
Gebruik deze twee om verbinding te maken met het draadloze netwerk. Let op: jouw modem heeft niet een maar twee 
wifinetwerken: de 5G en de 2.4G. Voor de snelste wifiverbinding gebruik je het 5G-netwerk. Het 2.4G-netwerk is vaak erg druk 
waardoor de verbinding trager wordt. Daar staat tegenover dat het 2.4G-netwerk een groter bereik heeft. Dat is dan weer handig 
voor een beter bereik in de uithoeken van je huis. 
 
Tip: gebruik standaard het 5G-netwerk, maar stel ook het 2.4G-netwerk in op je device. Is je wifi op sommige plekken in huis 
langzaam of instabiel, probeer dan eens te switchen van netwerk.
 
Hieronder zie je een voorbeeld van de sticker:

Kijk hiervoor op: https://www.tele2.nl/klantenservice/thuis/internet/wifi/

Wil je weten hoe je dit instelt? Kijk dan op: https://www.tele2.nl/klantenservice/thuis/portforwarding-instellen/

2.4G-netwerk: Network Name: TELE2-xxxxxx_2.4G 
5G-netwerk: 5G Network Name: TELE2-xxxxxx_5G  
 
Voor beide netwerken geldt hetzelfde wachtwoord. 
 
Tip: bekijk ook eens onze hulpvideo’s op tele2.nl/internet-installeren

2.4G Network Name: TELE2-xxxxxx_2.4G
5G Network Name: TELE2-xxxxxx_5G
Wireless Key: xxxxxxxxxxxx

Hier staan je 
netwerknamen.

Hier staat je 
wachtwoord.
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7. PROBLEMEN OPLOSSEN
Veel problemen kun je oplossen door je modem te herstarten. 
• Haal de stekker van het modem uit het stopcontact. 
• Wacht 30 seconden en steek de stekker er opnieuw in. 
• Wacht ongeveer 10 minuten tot het DSL-lampje en het powerlampje minimaal 1 minuut aaneengesloten branden. 
 
Toegang tot het modem 
In de instellingen van je modem kun je wijzigingen doorvoeren, zoals het wachtwoord en het type beveiliging. Maar let op, aanpas-
singen kunnen invloed hebben op je verbinding en de manier waarop het modem werkt. Pas dus niets aan, tenzij je precies weet wat 
de gevolgen zijn. 
 
1. Open je internetbrowser 
2. Typ in de adresbalk: http://192.168.1.1 
3. Klik vervolgens op Ga naar of druk op Enter 
4. Typ bij gebruikersnaam: user 
5. Typ bij wachtwoord: user 
 
Toch een monteur nodig? 
Bel dan 0900 222 5366 (€ 0,10/min). De monteur is niet gratis. 
 
Andere vragen? 
Kijk op www.tele2.nl/klantenservice of bel ons op 020 754 4444. 
 
Meer informatie over deze modemwisselactie vind je op www.tele2.nl/modemwissel
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