
 
 
Handleiding Internet 

 
We hebben glasvezel! Er is vanaf het modem een stervormig netwerk met 8 wifi-punten (de WLAN’s) 
gebouwd. 

 
• Dicht bij de WLAN’s is het internet snel, maar wat verder weg door de dikke muren kan de 

performance instorten. Dicht bij de WLAN’s kun je video’s en films streamen met bijv. een laptop of 
een chromecast. Als je door het kasteel loopt blijf je mogelijk hangen op een verkeerde WLAN: kies 
de dichtstbijzijnde met sterk signaal of zet vliegtuigstand op je mobiel even uit en weer aan. 
 

• In de herfstvakantie moet Wlan8 onder de bank in de serre naar binnen worden gehaald. Belangrijk 
dat in de hal even het stekkertje dat binnen en buiten verbindt wordt losgehaald. 

 
• Let op: blijf van de WLAN’s en kabels af. Nooit de GEEL geverfde stoppen uitzetten. Resetten van de 

WLAN’s is toegestaan door de spanning er 30 sec af te halen. NOOIT de WLAN resetten naar de 
fabrieksinstellingen. 

 
• Lukt het dan nog niet: bel Tom, die kan vanuit NL inloggen en het netwerk in Frankrijk bekijken en 

resetten. 

 

WLAN 3 bij koelkast 
in gang Tom & Liesbeth

(kanaal 11)

WLAN 1 onder telefoontafel 
in gang Pim & Liz

(kanaal 7)

WLAN 2 op keukenkast Ed 
in Chalet
(kanaal 4)

HOE WERKT HET ??
1. Verbind met sterkste draadloze Wlan 
2. Type de code 0123456789 
3. Wacht een minuutje met starten browser

NOOIT DOEN en AFBLIJVEN !!
• Nooit de settings van de doosjes veranderen
• Nooit GEEL geverfde stoppen uitzetten 
• Nooit een ‘paper clip’ reset doen! Stekker 30 sec uit stopcontact mag wel
• Laat kabels zitten!
• Met Ethernet kabel alleen de 4 LAN poorten gebruiken

WAT MAG JE VERWACHTEN?
• Met Ethernet kabel: 250 Mb/s down; 250 Mb/s up
• Met Wifi vlak bij Wlan: 80-200 Mb/s down; 80-200 Mb/s up
• Op veel plekken door dikke muren slechte dekking en lage snelheid of niet verbinden !
• Bij lage snelheid: je hangt op andere wlan. Vliegtuigstand uit / aan om sterkste wlan te pakken
• Netwerk is geschikt voor streaming van TV en Video: bijv. Google Chromecast

ALS HET NIET WERKT !!
• Check of juiste elektra wel aan staat
• Code wil niet: beveiliging moet WPA zijn
• Geen site te zien op PC: bij internet opties / 

verbindingen mag proxy niet aangevinkt zijn

WLAN 6 op bureau in 
kamer Willem & Renée

(kanaal 4)

WlanLaGrye
0123456789

WPA/WPA2WLAN 7 in kamer
Johan & Brigitte

(kanaal 11)

WLAN 4 op zolder
boven Hans & Inge

(kanaal 4)

Switch 10 
op zolder

WLAN 5 in gang
Jacqueline & Henrik

(kanaal 1)

WLAN 8 in linker bank
in serre

(kanaal 7)

WLAN 9 in kast Henk 
In woonkamer Chalet

(kanaal 11)



 

 
 
 
Met een Chromecast kun je ook TV kijken over glasvezel (streamen). Er zijn meerdere typen te koop, maar 
svp alleen Google Chromecast v3 kopen (± 40 euro). Kan ook via Tom. 

 
• Je moet in NL een KPN, Ziggo of Netflix app installeren (vergeet je wachtwoord niet). 

 
• Maak een Google-account aan in NL. 

 
• Installeer de Google Home app op je mobiel of tablet. Deze is beschikbaar voor Android en iOS. 

 
• Verbind je mobiel of tablet met hetzelfde wifi-netwerk als waarmee je je Chromecast wilt 

verbinden. 
 

• Open de Google Home app en ga naar het icoontje met apparaten in de rechterbovenhoek van het 
scherm. 
 

• Log in met je Google-account (Gmail-e-mailadres).  
 

• Kies uit de lijst de Chromecast die je wilt gebruiken en druk op volgende. De app maakt nu 
verbinding. 
 

• De Chromecast in de salon heeft als naam ‘TV salon’. Let op: je mobiel zit op WLAN6. 
 

• Start als je verbinding hebt je KPN of Netflix app; kies een zender of serie. 
 

• Druk op het Cast symbool op het scherm:  
 

 


