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1. Inleiding 

In deze handleiding wordt besproken hoe u een Wi-Fi-hotspot op uw telefoon instelt en hoe  

de Netgear adapter ingesteld dient te worden voor het maken van een verbinding via uw 

telefoon. 

Voor het maken van een verbinding via uw telefoon wordt gebruik gemaakt van een 

dataverbinding via uw mobiele telecomprovider, afhankelijk van uw abonnement kunnen 

hieraan kosten verbonden zijn.  

Voor het maken van een verbinding, tussen de PostBase frankeerunit en het Teledatacenter, 

via een Wi-Fi-hotspot is op uw mobiele apparaat minimaal een stabiele 3G verbinding 

noodzakelijk. 
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2. Wi-Fi-hotspot inschakelen op uw telefoon. 

Wi-Fi-hotspot ook wel Tethering genoemd is een functie waarmee andere apparaten de 

internetverbinding van een mobiele telefoon kunnen gebruiken. 

Afhankelijk van het merk en type telefoon alsmede het besturingssysteem en versie kan 

deze instructie iets afwijken van hetgeen uw telefoon laat zien. 

2.a. iPhone 
Kies Instellingen  
Kies Persoonlijke Hotspot 
Noteer het wachtwoord (of maak eerst een nieuwe aan) 
Persoonlijke Hotspot inschakelen via schuifknop bovenin.  
 

2.b. Samsung Galaxy S3  (Android versie 4.1.2) 
Kies Instellingen  
Kies Meer instellingen 
Kies Tethering- draagb. hotspot 
Draagb. Wi-Fi-hotspot aanklikken 
Noteer het wachtwoord 
Zet schuifje aan 
 

2.c. Sony Ericsson Xperia  (Android versie 2.3.4) 
Kies Instellingen  
Kies Draadloos en Netwerken 
Kies Tethering / mobiele hotspot 
Kies Inst. Draagb. Wi-Fi-hotspot 
Kies Wi-Fi-hotspot configureren 
Wachtwoord ingeven + opslaan. 
Draagb. Wi-Fi-hotspot met vinkje aanzetten. 
 

2.d. Sony Ericsson Xperia  (Android versie 4.0.4) 
Kies Instellingen  
Kies Meer instellingen 
Kies Tethering / mobiele hotspot 
Kies Wi-Fi-hotspot configureren 
Wachtwoord ingeven + opslaan. 
Draagb. Wi-Fi-hotspot met vinkje aanzetten. 
 

2.e. HTC One X  (Android versie 4.2.2) 
Kies Instellingen  
Kies Meer instellingen 
Kies Mobiel netwerk delen 
Kies Instellingen voor draagbare Wi-Fi-hotspot  
Bevestig met OK 
Noteer wachtwoord. 
Draagbare Wi-Fi-hotspot met vinkje aanzetten. 
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3. Netgear WNCE3001 adapter instellen. 

Vervolgens dient de draadloze Netgear WNCE3001 adapter geconfigureerd  te worden. 

 

 Steek de 230V-adapter in een stopcontact. 

BELANGRIJK!  er mag geen andere online verbinding (bijv. UMTS, WLAN) ingeschakeld 

zijn! Sluit eerst uw netwerkverbinding af voor u verder gaat. 

 Sluit de netwerkkabel in de RJ45-connector van de adapter van de laptop.  

 Wacht tot alle lampjes continu groen branden 

 Open Internet Explorer.  

 

Na het openen van Internet Explorer verschijnt de volgende pagina: 

Indien deze niet verschijnt kunt u in de adresbalk het volgende adres ingeven: 

www.mywifiext.net  

Krijgt u dit scherm nog steeds niet in beeld, druk dan met een paperclip 15 seconden de 

reset knop in aan de achterzijde van de Netgear adapter (let op: niet het knopje waar wps 

naast staat, maar de paperclip in het gaatje waar RESET onderstaat insteken.) 

 

 

 

Klik hier op "Continue" ... 

http://www.mywifiext.net/
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De adapter zoekt naar draadloze netwerken in de omgeving ... 

 

 

Als de "Personal Hotspot" is ingeschakeld op de telefoon, zal deze nu worden weergegeven 

als een draadloos netwerk.  

Selecteer deze en klik op "Verder" ... 
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In dit vernster wordt gevraagd om het  "wachtwoord."  Voer hier het eerder opgegeven W-

Lan wachtwoord van uw telefoon in. 

Klik daarna op “Verder”. 
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Aansluitend wordt de samenvatting getoond. U kunt op “Gereed” klikken. 

 

Het koppelen van de draadloze adapter met de telefoon hoeft slechts een keer te worden 

uitgevoerd. Daarna kunt u de "Personal Hotspot" op elk gewenst moment in-of uitschakelen 

op uw telefoon. 
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4. PostBase instellen voor gebruik met WLAN-adapter. 

 Sluit de draadloze adapter aan de PostBase met de bijgeleverde netwerkkabel. 
 Sluit de draadloze adapter aan met de 230V aansluiting in een stopcontact.  

 

 

(Niet gebruikt: De USB-kabel. Deze is bedoeld voor de voeding. Omdat niet iedere USB 

poort voldoende spanning levert kiezen we voor de 230V aansluiting als voeding.) 

Afbeelding kan afwijken, modellen kunnen wijzigen! 

 Start De PostBase (opnieuw) op. 

 Open het [Menu] en ga naar [Verbindingsinstellingen]. 

 Maak de instelling DHCP = ingeschakeld en Proxy = Uitgeschakeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Verbindingsinstellingen op de PostBase ziet u het IP-adres dat is toegewezen door de 

WLAN-adapter. 
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Op de telefoon aan de bovenkant  van het scherm  
aangegeven dat de draadloze adapter  
gebruik maakt van de internetverbinding  
van uw telefoon. 
 
Bovenaan, rechts van de operatornaam  
kunt u zien wat voor soort internetverbinding  
beschikbaar is .... (O, E, 3G, …) 
 

 

 

 

 

Een cirkel betekent dat u een 

GPRS-verbinding heeft (Snelheid tot 

max. 53.6 Kbit / s).  

Uitvoeren van een software-update 

(Remote service) via de PostBase 

wordt hier niet aanbevolen. 

De E geeft een EDGE-verbinding 

aan. (Snelheid tot max. 217,6 Kbit / 

s. Dit is iets sneller dan een ISDN-

verbinding.) 

Uitvoeren van een software-update 
(Remote service) via de PostBase 
wordt hier niet aanbevolen. 
 
De 3G betekent een UMTS-of 
HSDPA-verbinding. (Snelheid tot 
max. 7.2 Mbit / s. Dat is ongeveer 
net zo snel als een DSL-verbinding.)  
 
Een software-update / Remote 
service via de PostBase is mogelijk.    
 

 
Het laden van frankeertegoed is bij iedere internetverbinding probleemloos mogelijk. 
 
 
 

 U kunt nu de functie [Verbinden of Tegoed laden] op de PostBase uitvoeren. 
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5. Samenvatting 
 
Éénmalige instellingen  
 
• Het instellen van HotSpot functie op de telefoon.  
• Instellen van de Wi-Fi-adapter met behulp van een PC/laptop.  
 
 
Bij problemen met verbinding 
 
• Controleer de verbindingsinstellingen op de PostBase, indien nodig, aan te passen 

"zonder DHCP = aan, PROXY = uit". 
• PostBase uitschakelen. 
• Controleer of op de telefoon een UMTS/HDSPA- ( 3G) verbinding beschikbaar is.  
• HotSpot op de telefoon inschakelen. 
• W-LAN adapter aansluiten op de PostBase (LAN en voedingskabel) 
• PostBase opstarten. 
• Controleer hotspot-functie op de telefoon en verbindingsinstellingen in de PostBase. 
• Remote Service (of Verbinden of Tegoed laden) op de PostBase. 
• Hotspot-functie op de telefoon uitzetten. 
 
 


