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Voordat u begint

Instructievideo
Bekijk onze instructievideo op www.zeelandnet.nl/klantenservice ter voorbereiding (instructiefilm 
‘Uw router modem installeren’). Wij adviseren u het Wi-Fi modem aan te sluiten tijdens de 
openingstijden van onze Klantenservice, zodat wij u tijdens het aansluiten telefonisch direct 
kunnen ondersteunen indien nodig. 

ZeelandNet gebruikersnaam en wachtwoord
Voordat u het nieuwe router-modem aan gaat sluiten, is het noodzakelijk dat u de gebruikersnaam 
en het wachtwoord van uw hoofdaccount bij ZeelandNet bij de hand heeft. Deze gegevens zijn 
nodig bij het activeren  van het nieuwe router-modem (stap 5).
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Uw gebruikersnaam is uw hoofd e-mailadres van ZeelandNet, zonder de 
toevoeging @zeelandnet.nl. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn 
hoofdlettergevoelig. Let u er dus goed op dat u deze gegevens exact ingeeft 
zoals u deze van ZeelandNet heeft ontvangen. Heeft u deze gegevens niet meer, 
dan kunt u deze opnieuw opvragen via www.zeelandnet.nl/wachtwoord.

In de verpakking van het nieuwe Wi-Fi modem treft u ook een USB-kabel en een 
cd-rom aan. Deze materialen heeft u  NIET nodig voor onderstaande installatie 
van het Wi-Fi modem.

PC uit
Schakel uw computer en indien van toepassing ook uw router uit tijdens het aansluiten van het 
nieuwe Wi-Fi modem. Het nieuwe Wi-Fi modem dient u direct aan de computer aan te sluiten.
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U kunt het oude kabelmodem afkoppelen door de stekker/adapter uit het stopcontact te halen 
en vervolgens de aansluitingen (stroom), UTP(ethernet) en COAX (Cable), los te maken. 
De COAX-aansluiting kunt u met de hand losdraaien of met een steeksleutel 12. Heeft u ook 
telefonie, dan dient u ook de telefoniestekker los te koppelen.

Stap 1 
Het oude kabelmodem afkoppelen
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Houdt u bij het aansluiten van het Wi-Fi modem onderstaande volgorde aan:

1.  COAX: dit is de korte kabel die op de radio/tv aansluiting is aangesloten. De andere kant van de 
kabel sluit u vervolgens aan op het “cable” contact op het Wi-Fi modem. Let op: steek de kern 
van de COAX kabel voorzichtig in het contact en draai de kabel aan met een steeksleutel.

2.  UTP: dit is de kabel die uw Wi-Fi modem verbindt met uw computer/router. U gebruikt dezelfde 
kabel als bij het oude kabelmodem. Steek deze kabel in één van de gele “ethernet”-poorten 
van het router-modem.

3.  Adapter: dit is de meegeleverde stroomvoorziening voor het nieuwe Wi-Fi modem (gebruik niet 
de adapter van het oude kabelmodem!). Deze steekt u in het “power” contact van het Wi-Fi modem.

4.  Telefonie (indien van toepassing): steek de telefoonstekker in lijn 1 van het router-modem.  
Dit is de aansluiting die direct naast de stroomaansluiting zit.

Stap 2  
Het nieuwe Wi-Fi modem aansluiten
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Als het Wi-Fi modem is aangesloten, zorg er dan voor dat de schakelaar achter op het Wi-Fi modem 
op aan (“On”) staat en steek de stekker in het stopcontact.
Het Wi-Fi modem start nu de aanmeldprocedure (verschillende lampjes beginnen te knipperen). 
Wacht tot het Wi-Fi modem de aanmeldprocedure heeft afgerond. Als het “online” lampje continu 
groen brandt, is het Wi-Fi modem aangemeld en online. “Online” is het vierde lampje van links 
(zie onderstaande afbeelding). Bij de eerste keer opstarten, zoekt het nieuwe Wi-Fi modem eerst 
de juiste frequentie en wordt de laatste software bijgewerkt. Nadat de software is bijgewerkt, 
herstart het Wi-Fi modem zichzelf. Dit proces kan  circa 10 minuten tot maximaal 1 uur duren.

Wanneer het “online” lampje niet continu groen brandt, is de aanmelding niet goed verlopen. Herstart 
in dit geval het Wi-Fi modem door gedurende 10 seconden de stekker van het Wi-Fi modem uit het 
stopcontact te halen. Wanneer u de stekker opnieuw in het stopcontact steekt, zal het aanmeldproces 
opnieuw starten. Blijft het aanmelden mislukken, dan kunt u uw oude kabelmodem terugplaatsen. 
Neem vervolgens contact op met onze Klantenservice voor een vervangend Wi-Fi modem.

Stap 3 
Het nieuwe Wi-Fi modem aanmelden
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Stap 4  
Het nieuwe Wi-Fi modem activeren

Wanneer het Wi-Fi modem succesvol is aangemeld (“online” lampje brandt continu), kunt u uw computer 
opstarten. Start uw internetbrowser (Gebruik bij voorkeur Internet Explorer, Mozilla Firefox kan problemen 
geven). Ga naar http://sps.zeelandnet.nl/dhz. U wordt hier gevraagd om uw inlog-gegevens in te 
voeren. Voer hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in van uw hoofdaccount bij ZeelandNet.

Na het inloggen krijgt u de activeringspagina 
in beeld. Klik hier op “Activeer uw modem”. 
Het Wi-Fi modem zal nu stapsgewijs worden 
geactiveerd. Wacht totdat de voortgangsbalk 
onderaan uw scherm vol is. 
De aangegeven stappen worden tijdens het 
activeren stap voor stap afgewerkt. Dit kan 
enige tijd duren. Wanneer een aantal stappen 
worden overgeslagen blijven deze stappen 
grijs, dit is normaal.

N.B. In sommige gevallen kan het voorkomen dat uw telefoonverbinding niet direct actief is. 
U krijgt in dit geval niet direct een kiestoon te horen. Wacht enige tijd en probeer het later opnieuw. 
Wanneer uw telefoonverbinding na een half uur nog niet werkt, doorloop dan opnieuw stap 3 en 4.

In het geval dat het nieuwe Wi-Fi modem niet goed functioneert kunt u contact op met de 
klantenservice.
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• Open de browser, ga naar http://192.168.11.1
• Geef User Name en Password (gebruikersnaam en wachtwoord) in. Dit is standaard; 

User Name: beheer  Password: zeelandnet

De eerste keer dat u inlogt komt u op de pagina die aangeeft  dat u vanwege beveiligingsredenen 
uw wachtwoord dient aan te passen. 
•  Indien inloggen niet lukt kunt u de reset knop aan de achterkant van het Wi-Fi modem 10 

seconden ingedrukt houden. De fabrieksinstellingen worden dan terug gezet.
•  Pas de gebruikersnaam aan door in het vak te klikken wat achter “Change Current User Name to:”. 
• Vul daar uw gebruikersnaam in. 
•  Pas het wachtwoord aan door in het vak te klikken 

wat achter “Change password to:” staat. Vul daar 
uw wachtwoord in. Vul nogmaals het wachtwoord 
in in het vak daar onder: “Re-Enter New Password” 
en klik onderin op de knop “Save Settings”. 
De gebruikersnaam en het wachtwoord van het 
Wi-Fi modem zijn nu aangepast.

•  Bewaar deze gebruikersnaam en wachtwoord 
goed! Deze kunt u noteren onderaan op de 
laatste pagina van deze handleiding.

•  N.B. Eventuele meldingen na het succesvol opslaan 
van uw wachtwoord veranderen kunt u negeren.

Stap 5 
Wi-Fi modem naam en wachtwoord instellen
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Stap 6  
Het draadloos (Wi-Fi) signaal instellen

•  Na het instellen van het router-modem-wachtwoord komt u automatisch uit bij de setup van uw 
draadloos (Wi-Fi) signaal. 

•  Opmerking: Als dit niet automatisch gebeurt gaat u naar http://192.168.11.1 en geeft  u inlognaam 
en uw wachtwoord in. Klik op de menu keuze: “Setup” en kies daar onder “Quick-Setup”. 

• Instelling Wireless Network is standaard ‘Enable’’
•  Bedenk een naam voor uw draadloze 

netwerk. Voer deze in, in het vak achter: 
“Wireless Network Name (SSID)” 

•  Bedenk een netwerksleutel (wachtwoord) 
voor uw draadloze netwerk en voer deze in, 
in het vak achter: “Pre-shared-Key” 
klik vervolgens onderin op de knop 
“Save Settings”.  

•  Bewaar de naam en de netwerksleutel goed! 
Deze kunt u noteren onderaan deze 
handleiding. 

• Uw draadloos Wi-Fi signaal is nu ingesteld. 
•  Andere Wi-Fi apparaten: U kunt nu alle Wi-Fi 

apparaten zoals laptop, smartphone, tablet 
en/of smarttv koppelen aan uw router. 

Zie instructie stap 7.
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• Zoek de beschikbare netwerken
• Selecteer uw netwerk, klik op Verbinding maken
• Vul uw netwerksleutel in
• Klik vervolgens op ok
• Het apparaat is nu gekoppeld aan uw Wi-Fi

Stap 7 
Wi-Fi instellen op laptop, tablet, smartphone en/of tv
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Internetsnelheid via Wi-Fi

Met een bekabelde internetverbinding (via een UTP-kabel) haalt u vaak de optimale internetsnelheid.
De best haalbare draadloze snelheid is afhankelijk van verschillende factoren. 

Merkt u kwaliteitsverlies bij het gebruik van een draadloze verbinding? Een draadloze verbinding is 
gevoelig voor verstoringen uit de omgeving. Let hierbij op de volgende punten:
•  Zorg ervoor dat de afstand tussen het Wi-Fi modem / router en uw computer niet te groot is.  

Hoe groter de afstand, hoe zwakker het signaal wordt.
•  Gewapend betonnen muren, plafonds en grote metalen objecten kunnen de kwaliteit van het 

signaal door verschillende kamers in uw huis verminderen.
•  Draadloos internet is een radiosignaal. Andere draadloze apparatuur kan dit signaal verstoren 

waardoor de kwaliteit afneemt. Plaats deze apparatuur daarom niet te dicht in de buurt van het 
Wi-Fi modem. Denk hierbij aan:

 - Babyfoons
 - Draadloze huistelefoons
 - Draadloze lichtschakelaars
 - Bluetooth-apparaten zoals printers
 - Magnetrons
 - Draadloze beveiligingscamera’s
•  Ook andere draadloze netwerken kunnen van invloed zijn op de kwaliteit van het signaal.  

Met behulp van bv. een Wi-Fi analyzer app kunt u de kwaliteit van uw signaal meten en indien 
nodig het Wi-Fi signaal op een beter kanaal zetten.

•  Voor het verbeteren van uw draadloze bereik kunt u eventueel ook gebruik maken van een  
Wi-Fi repeater.
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Het nieuwe Wi-Fi modem ontvangt u gratis van ons in bruikleen.  Is uw oude kabelmodem van het 
merk Scientifi c Atlanta of van het model EPC2203 of EPX2203? (zie onderstaande afb eelding) 
Dan kunt u deze inleveren bij de milieustraat bij u in de regio. 

Alle overige modellen dienen retour gezonden te worden naar: 

ZeelandNet B.V.
Antwoordnummer 41
4330 VB Middelburg

U kunt het oude modem retour sturen in de doos van het nieuwe Wi-Fi modem.

 
Oude kabelmodem inleveren

14



• Hoe installeer ik mijn Wi-Fi modem?
• Hoe stel ik mijn Zeelandnet e-mail adres in op mijn pc, tablet en telefoon?
• Hoe stel ik mijn voicemail in?
• Waar kan ik mijn betaalgegevens inzien?
 
Vind het antwoord snel en eenvoudig op deze en al uw andere vragen op 
www.zeelandnet.nl/klantenservice. Hier vindt u tevens video uitleg van de meest gestelde vragen.

Wilt u liever een medewerker spreken, dan kunt u van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 21.00 uur 
en op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur contact opnemen met onze Klantenservice op 
telefoonnummer 0113 – 37 77 70. Vragen via e-mail kunt u sturen naar klantenservice@zeelandnet.nl.

 
Vragen of hulp nodig?
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Gebruikersnaam voor inloggen op het  
router-modem:

Wachtwoord voor inloggen op het  
router-modem:

SSID netwerknaam: Netwerksleutel:

In onderstaande tabel kunt u uw gebruikersnaam, wachtwoord, netwerknaam (SSID) en netwerksleutel 
noteren.

Bewaar deze gegevens op een veilige plaats.


