
Setup-wizard instellen op RV120W en RV220W 
Doelstellingen
 

De opstartwizard voor de routers RV220W en RV120W wordt gebruikt om alle
basisinstellingen van de apparaten te configureren. Door deze wizard kunt u het
beveiligingsniveau, de tijdzone, het IP-adres, het MAC-adres en de verbinding die u gebruikt
instellen. Alle instellingen die in de opstartwizard zijn ingesteld, kunnen later worden
gewijzigd; de wizard compileert alle benodigde configuraties eenvoudig in één bewerking.
 
Het doel van dit document is om u te tonen hoe u de opstartwizard kunt uitvoeren op de
RV220W en RV120W.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ RV120W
 
・ RV220W
  

Wizard Routers starten
 

Stap 1. Gebruik het programma voor webconfiguratie om de wizard Instellen uitvoeren te
kiezen.
 

 
Stap 2. Klik op Volgende om verder te gaan Een voortgangsbalk geeft aan dat het apparaat
de verbinding controleert.
 
Stap 3. Klik op Volgende om verder te gaan
 



 
Stap 4. Kies de optie die het best op uw behoeften aansluit. Opmerking: De wizard heeft al
bepaald welke internetverbinding u gebruikt, tenzij uw internetprovider u heeft geïnstrueerd
een andere optie te selecteren, de huidige optie uit te schakelen en op Volgende te drukken
om verder te gaan.
 

・ Dynamisch IP-adres (DHCP): de meest gebruikelijke verbinding voor kleine bedrijven en
huishoudelijke gebruikers, ook de aanbevolen optie.
 
・ Statisch IP-adres - kies deze optie als u wilt dat het IP-adres op het apparaat telkens
hetzelfde is als u het apparaat aanzet.
 
・ PoE — point to point protocol over Ethernet wordt niet veel gebruikt en heeft alleen een
inlognaam nodig.
 
・ PPTP — voornamelijk gebruikt met een virtueel privé-netwerk en vereist een inlognaam,
alleen gebruikt in Europa.
 
・ L2TP — hoofdzakelijk gebruikt met een virtueel privénetwerk en vereist een inlognaam,
alleen gebruikt in Europa.
 



 
Stap 5. Om de tijd en de datum op het systeem in te stellen, kiest u een tijdzone in het
uitrolmenu. Kies vervolgens de gewenste optie.
 

・ Synchronisatie van netwerktijd inschakelen — stelt automatisch de tijd en datum voor u
in.
 
・ Stel de tijd en de datum handmatig in, of importeer deze vanuit de computer. Hiermee
kunt u de datum en de tijd handmatig instellen of de gegevens vanaf uw computer
importeren.
 



 
Stap 6. Stel het MAC-adres in. In de meeste gevallen zult u het standaard MAC-adres willen
gebruiken tenzij uw ISP vereist dat u verbinding maakt met een specifiek MAC-adres. Klik op
 Inzenden.
 
Stap 7. Klik op Next om verder te gaan met het instellen van uw wachtwoord.
 
Stap 8. Voer uw gewenste wachtwoord in de velden Wachtwoord en Wachtwoord
bevestigen. Klik op Volgende om verder te gaan
 
Stap 9. Voer de gewenste netwerknaam in het veld Netwerknaam in. Klik op Next om door te
gaan met het kiezen van uw beveiligingsvoorkeur.
 



 
Stap 10. Kies uw gewenste beveiligingsoptie.
 

・ Best Security (WAP2 Persoonlijk - AES) - Aanbevolen voor nieuwe draadloze computers
en apparaten. Sommige oudere modellen ondersteunen deze optie mogelijk niet.
 
・ Betere beveiliging (WAP Persoonlijk - TKIP+AES) — Aanbevolen voor oudere draadloze
computers en apparaten die WAP2 niet kunnen ondersteunen.
 
・ Geen beveiliging - deze optie wordt niet aanbevolen.
 

Stap 1. Klik op Volgende en controleer de informatie, controleer of deze correct is en klik op 
Inzenden.
 

 



Stap 12. Klik op Voltooien om de wizard in te stellen.
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