JE WIFI-INSTELLINGEN AANPASSEN
1. Inloggen in het modem
Zorg ervoor dat je verbonden bent met jouw T-Mobile Thuis Wifi-netwerk of via een kabel met het
modem.
Typ in de adresbalk van je browser het volgende adres in, of klik op de link: http://192.168.1.1.
Je kunt nu inloggen met de gegevens die op de sticker achterop je modem staan.
Ga naar ‘Wifi-instellingen. Je komt nu in dit scherm:

Gebruik het schuifje om aan te geven welke Wifi-frequentie je wil gebruiken.
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Vink je ‘Houd 2.4G en 5G hetzelfde’ aan? Dan gebruik je allebei de frequenties. Kijk hieronder voor
meer informatie over welke frequentie het beste bij jou past.

2. Welke Wifi-frequentie kies je?
Je hebt de keuze uit twee Wifi-frequenties: 2.4 GHZ en 5GHz. Deze kunnen los van elkaar gebruikt
worden, of tegelijkertijd.
De frequenties tegelijk gebruiken:
Je kunt je modem zelf laten kiezen met welke frequentie je apparaat verbinding maakt. Allebei de
frequenties worden aangezet en je apparaat kiest de meest geschikte. Je hoeft dus niet zelf tussen
de frequenties te wisselen, super handig!
Wil je de frequenties tegelijk gebruiken, vink dan aan ‘Houd 2.4G en 5G hetzelfde’:

De 2.4 GHz frequentie gebruiken
De 2.4 GHz heeft een groot bereik en werkt op alle apparaten. Je kan hiermee verder weg verbinding
met je Wifi maken. Gebruik deze frequentie als je een zo ver mogelijk bereik wil hebben.
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Wil je alleen 2.4GHz gebruiken, vink dan alleen ‘2.4G Wifi’ aan:

De 5 GHz frequentie gebruiken
De 5GHz heeft een minder groot bereik en werkt niet op alle apparaten. Wel heeft deze frequentie
hogere snelheid en heb je minder last van anderen op dezelfde frequentie.
Gebruik deze frequentie als je niet te ver weg van je modem gaat en het meeste uit de snelheid wil
halen.

123 456 789-0

Wil je alleen 5GHz gebruiken, vink dan alleen ‘5G Wifi’ aan:

3. Welk Wifi-kanaal kies je?
Je kunt behalve een Wifi-frequentie ook een Wifi-kanaal kiezen. Het kanaal is vooral van belang als je
de 2.4 GHz frequentie gebruikt. Is het kanaal waarop jouw modem zit te druk, dan kun je minder
goede Wifi-ervaren.
Onze tip: stel het kanaal in op ‘Auto’. Je modem kiest dan zelf het beste kanaal uit.
Toch liever een vast kanaal? Met de stappen hieronder kan je elk kanaal uitproberen. Dit kan ook in
je My T-Mobile Thuis.

Een kanaal instellen voor 2.4 GHz.
Open het menu (rechts bovenin) en kies voor ‘Netwerkinstellingen > Draadloos’.

Standaard staan allebei de frequenties ingesteld op ‘Automatisch’. Wil je een vast kanaal gebruiken,
selecteer dan hier het kanaal en kies ‘Toepassen’.
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Voor de 2.4 GHz frequentie raden wij de kanalen 1, 6 of 11 aan. Deze hebben het minste last van
omliggende frequenties.

