Handleiding instellen bridge mode Cisco 3940 modem
Bij internet van SKP kunt u gebruik maken van een externe router die u op het SKP-modem aansluit.
Om eventuele netwerkconflicten te voorkomen is er dan de optie om het SKP modem in bridge te
zetten. De routerfunctie van het SKP modem wordt dan uitgeschakeld, en het modem van SKP wordt
dan puur nog een doorgeefluik voor de internetverbinding, waarna de router dus het interne
netwerk in huis gaat regelen.
Omdat bij één van de stappen de wifi functie van het modem moet worden uitgeschakeld, moet de
laptop of computer met een netwerkkabel aan het modem verbonden zijn om deze instellingen te
doen.
Open uw internetbrowser (IE, Firefox of
Chrome)
1. Type in de adresbalk http://192.168.0.1
2. Druk op de enter toets
De inlogpagina van het modem zoals in de
afbeelding zal geopend worden:



Vul bij User Name in: user
Vul bij Password in: user

U mag indien gewenst het wachtwoord van het
SKP modem veranderen, maar de user name
wordt altijd gereset naar ‘user’ na het
herstarten van het modem.
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Klik op ‘Wireless’ in de menubalk
Klik daarna op het tabblad ‘Radio
Settings’. U krijgt nu het scherm zoals in
de afbeelding.
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Zet bij zowel Wi-Fi Radio 1 Network als
Wi-Fi Radio 2 Network de ‘Wireless
Interface’ op ‘disable’.



Het scherm komt er nu zoals in de
afbeelding uit te zien waarbij beide
Wireless Interfaces dus op ‘disable’
staan.



Klik nu op ‘Save Settings’



Klik nu op het kopje ‘Administration’



Selecteer bij ‘Working Mode’ de optie
‘Bridged Only’



Klik op ‘Save Settings’

Het modem staat nu in Bridge Mode. Het is nu
mogelijk om uw eigen router aan te sluiten.

Het modem deelt nu nog slechts één IP-adres uit aan het eerste apparaat wat verbinding probeert te
maken. Zorg er dus voor dat alleen de router aangesloten is op het modem.
Alle verbindingen in huis moeten vanaf nu dus via de eigen router aangesloten/verbonden worden.
Wanneer het modem in bridge mode staat, is het ip adres van het modem 192.168.100.1.
Het modem is altijd weer terug te zetten naar de standaardinstellingen door het invallende
resetknopje gedurende een minuut ingedrukt te houden. Het modem wordt dan gereset, en zal na
een aantal minuten weer online komen in de originele staat.
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