Instellen draadloos netwerk (smartphone / iPhone)
Wanneer u gebruik wilt maken van internet van SKP op uw smartphone (bijvoorbeeld iPhone), dan kunt u
onderstaande handleiding volgen om verbinding te maken met uw kabelmodem.

Ga op uw iPhone naar ‘Instellingen’
Onder de functie Wi-Fi moet nu staan dat er geen verbinding is. Is er
een ander netwerk waar u verbinding mee heeft, dan staat op deze
plek de bewuste netwerknaam.


Druk op Wi-Fi

In dit voorbeeld heeft deze iPhone reeds verbinding met een ander
netwerk.
Zoek in dit scherm naar een netwerk dat begint met SKP_. Let op: er
kunnen meerdere netwerken staan, dus kijk goed of u het juiste
heeft.


Druk op het juiste netwerk
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Om verbinding te maken met het netwerk heeft u een WPA-Key
nodig, binnen het SKP-netwerk is dit het serienummer. U vindt dit
op uw bevestiging en op de doos van uw modem.


Voer het serienummer in via uw toetsenbord



Bevestig het serienummer door op het knopje ‘Verbind’ te
drukken

Er wordt nu geprobeerd om verbinding te maken met het netwerk.
Wanneer u een tikfout heeft gemaakt in de WPA-Key, dan krijgt u na
een aantal seconden een foutmelding.
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U zult zien dat er een verbinding is gemaakt met het netwerk van
SKP. Wanneer u voortaan in de buurt bent van het netwerk van SKP
(uw kabelmodem) zal uw iPhone hier automatisch verbinding mee
maken. Het is niet nodig om constant opnieuw zelf een verbinding
op te zetten.
U bent nu klaar met het maken van een netwerkverbinding.

Indien u technische informatie omtrent de verbinding wilt zien, dan
moet u het volgende doen.


Druk op het blauwe balletje met een naar rechts wijzend wit
pijltje

In dit scherm ziet u enige technische informatie als IP-adres,
subnetmasker, router (gateway)-verbinding en DNS.




Druk op de knop ‘Wi-Fi netwerken’ linksboven in het scherm
Druk op de knop ‘Instellingen’ om terug te keren naar
instellingen op uw toestel
Druk nu op de home-knop om terug te keren naar de
normale functiemodus
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Bij technische problemen kan het handig zijn om het netwerk te
verwijderen.


Via de knop ‘Vergeet dit netwerk’ kunt u het netwerk van
SKP verwijderen van uw iPhone en zult u opnieuw moeten
beginnen om desgewenst weer verbinding te maken

In dit scherm verwijderen we het netwerk van SKP van de iPhone.
 U heeft bij de vorige stap gedrukt op de knop ‘Vergeet dit
netwerk’; u krijgt nu een extra melding om te bevestigen dat
u het netwerk wilt verwijderen
 Druk op de knop ‘Vergeet’

.
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