
Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen. Kijk voor  
gesprekstarieven, voorwaarden en beschikbaarheid op ziggo.nl.

NLkabel 
Goedgekeurd

kabel
keur

Hoe verbeter  
ik mijn 
wifi-ervaring  
in huis?

Kijk voor nog meer wifi-tips op

ziggo.nl/geschikt

Je zorgt op verschillende manieren voor een goede 
wifi-verbinding op meerdere plekken in huis. 

Dit doe je in 2 stappen:

1.  Kies het juiste product uit het schap dat voor  
jou het meest geschikt is; dat vind je makkelijk  
door de       

2.  En installeer het product (op de juiste plek)  
in je huis.

1.  Noteer de netwerknaam en het wachtwoord dat op  
de verpakking staat van je nieuwe Powerline Adapter.

2.  Steek adapter A in de buurt van je wifi-modem rechtstreeks in het 
stopcontact en verbind die via een internetkabel met je modem.

 
3.  In de ruimte waar je betere wifi wilt, steek je adapter B in  

het stopcontact.
 
4.  Branden de ledlampjes wit? Mooi, dan werkt je  

Powerline Adapter.

5.  Zoek bij netwerkinstellingen je nieuwe netwerk en  
verbind je apparatuur (je smartphone bijvoorbeeld) door  
het wachtwoord in te vullen.

Installatie Powerline  
Adapter 15



Access Point of  
Powerline Adapter?
Help je wifi een handje en ga voor goed bereik, overal in huis. 
Met een extra wifi-punt vergroot je je bereik en omzeil je eenvoudig 
obstakels als dikke muren en stoorbronnen.

Keuze
Een Access Point 14  is de beste oplossing, maar een Powerline 
Adapter 15  is vaak de makkelijkste oplossing. Het verschil: met  
een Access Point heb je nog een internetkabel nodig tussen je  
modem en het Access Point, een Powerline Adapter maakt gebruik 
van het elektriciteitsnetwerk. 

Als er al een internetkabel ligt naar de plek waar je die nodig  
hebt, dan is een Access Point vaak de beste keuze. Maar als dat  
niet het geval is, maak je het jezelf met een Powerline Adapter  
een stuk makkelijker.

14

15

Voordelen
• De beste manier om het bereik te vergroten. 
•  Stabiele verbinding tussen het wifi-modem en  

het Access Point door gebruik van internetkabel.

Nadelen
• Een internetkabel aanleggen kan soms lastig zijn.

Voordelen
•  Gemakkelijk te plaatsen in een stopcontact  

op de plek waar extra wifi-bereik nodig is.
•  Door gebruik van het elektriciteitsnetwerk is 

het niet nodig om een internetkabel te trekken.

Nadelen
•  Verbinding tussen de Powerline Adapter en  

het wifi-modem is afhankelijk van de kwaliteit 
van het elektriciteitsnetwerk in huis.

•  Gebruik van elektrische apparaten kan van 
invloed zijn op de stabiliteit en snelheid van de 
internetverbinding naar de Powerline Adapter.

Access Point

Powerline Adapter set

Installatie Access Point 14
1.  Noteer de netwerknaam en het wachtwoord dat op  

de verpakking staat van je nieuwe Access Point.

2.  Plaats het Access Point op een plek in huis waar je een beter 
wifi-signaal wilt. En steek de stekker in het stopcontact.

3. Verbind het Access Point en je modem met een internetkabel. 

4.  Zoek bij je netwerkinstellingen je nieuwe netwerk en verbind  
je apparatuur (je smartphone bijvoorbeeld) door het  
wachtwoord in te vullen.


