handleiding

HUAWEI MOBILE WIFI
Dit is de handleiding voor je HUAWEI Mobile Wifi. Volg alle stappen hieronder om
1) je HUAWEI Mobile Wifi te installeren, 2) met je HUAWEI Mobile Wifi te verbinden vanaf
een ander apparaat en vervolgens 3) je simkaart te activeren zodat je T-Mobile internet hebt.
Neem hier even de tijd voor, want het in best een klus. De stappen hoef je maar één keer te
doorlopen.
Zo installeer je jouw HUAWEI Mobile Wifi apparaat
1. Pak alle onderdelen uit de verpakking
2.	Druk het grootst mogelijke formaat simkaart uit het kaartje
3. Plaats de simkaart in je HUAWEI-apparaat
4.	Let op: de naam van je SSID (Mobile Wifi netwerk naam) staat op de sticker aan de binnenzijde van
je HUAWEI apparaat. Bijvoorbeeld: WLAN-123456. Ook vind je hier de WIFI KEY (wachtwoord van je
Mobile Wifi netwerk) en je PASSWORD (wachtwoord van het kastje zelf).
Schrijf of typ deze codes alle drie over (let op: hoofdlettergevoelig). Straks heb je deze namelijk nodig,
maar dan heb je als het goed is je batterij er weer in geplaatst (sorry, dit is niet heel gebruiksvriendelijk)
5.	Plaats de batterij en doe de achterkant dicht
6.	Zet je HUAWEI-apparaat aan door een paar seconden op de aan-knop te drukken. Gaat deze niet aan?
Het kan zijn dat je batterij leeg is. De oplader vind je ook in de verpakking. Je bent klaar voor de volgende
stap als er ‘ENTER PIN’ in je scherm staat
Zo verbind ik een ander apparaat (laptop, tablet, telefoon, etc.) met mijn HUAWEI Mobile Wifi apparaat
1.	Zorg dat jouw HUAWEI-apparaat aan staat (zie stap 6 hierboven)
2.	Zet wifi aan op het apparaat waarmee jij je HUAWEI-apparaat wilt verbinden.
Selecteer vervolgens de naam van jouw HUAWEI-apparaat (zie stap 4 hierboven)
3.	Voer de bijhorende WIFI KEY in (stap 4 hierboven). Je bent verbonden als er een
vinkje voor de naam van je wifi staat
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Zo activeer ik op mijn andere apparaat mijn simkaart zodat ik internet via T-Mobile heb
1.	Druk opnieuw op de aan-knop van je HUAWEI-apparaat. In het scherm verschijnt: ‘Enter PIN’
2.	Ga naar je browser op het apparaat waarmee je bent verbonden.
En typ het volgende in bij de adresbalk: 192.168.8.1
3.	Klik rechts onderaan op ‘Go directly to the web page’
4.	Er wordt om een wachtwoord gevraagd. Voer het wachtwoord in dat op de achterzijde
van de HUAWEI staat (PASSWORD, zie stap 4 hiernaast) en selecteer bij Language als taal: Nederlands
5. Klik op ‘Log in’
6.	Je krijgt een melding waarin wordt gevraagd het wachtwoord aan te passen
7.	Voer nog een keer het opgegeven wachtwoord in en kies een nieuw wachtwoord bij
‘Nieuw wachtwoord’ en bij Bevestig wachtwoord’
8. Klik op ‘Pas toe’
9.	Je krijgt een pagina te zien waarop wordt aangegeven dat er geen verbinding met het netwerk
gemaakt kan worden
10. Klik op de link ‘Verbindingsintellingen’
11. Voer je nieuwe wachtwoord in
12.	Je komt nu op een pagina waar je de PIN code van de (MB-verdeler) simkaart moet invoeren.
De PIN code vind je op de achterkant van de kaart waar je eerder de simkaart hebt uitgedrukt.
13. Voer de PIN code in en klik op ‘Pas toe’
14. Sluit nu het venster
15.	Na een paar seconden verschijnt in het scherm van de HUAWEI: T-Mobile NL
16.	Je kunt nu gebruikmaken van internet via je HUAWEI-apparaat

