Gebruikshandleiding

Glasvezelmodem SKP
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Glasvezelmodem SKP
Het glasvezelmodem wordt standaard in de meterkast gemonteerd. Het wordt geleverd met één
open UTP- en één telefoonpoort. Het modem wordt geplaatst op een montageplaat waar de glasen CATV-aa
voorbeeld glasvezelmodem los van
montageplaat
Afhankelijk van uw abonnement zult u een bepaalde internetsnelheid krijgen. Het glasvezelmodem
heeft een draadloze functie met maar één frequentie, namelijk 2,4 Ghz. Het is mogelijk om
draadloos met het glasvezelmodem te werken. Standaard is er maar één UTP-aansluiting
geactiveerd, de andere aansluitingen zijn gereserveerd voor toekomstige diensten. Indien u
meerdere computers thuis heeft welke u bekabeld aan wilt sluiten dan adviseert SKP u het gebruik
van een losse Gigabit-switch op de UTP-poort van het glasvezelmodem. U creëert dan uw eigen
netwerk. Het glasvezelmodem geeft de verbinding door met IP-nummer en de switch zal dan uw
internetverkeer in huis afhandelen.
Aan de zijkant van het glasvezelmodem zit ook een klein resetknopje, met een paperclip is het
mogelijk om het modem daarmee kort te resetten wanneer dit nodig is.
In de onderstaande handleiding laten we u de instellingen van het modem zien.
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Aansluitingen glasvezelmodem
Het glasvezelmodem wordt geleverd met UTP/Voip/CATV
aansluitingen. Op het plaatje kunt u zien welke poorten
actief zijn en u kunt gebruiken
1x UTP-aansluiting
1x VOIP-aansluiting (telefoon)
1x CATV-aansluiting (TV-aansluiting)
1x glaskabelinvoer
1x power-aansluiting
De andere poorten zijn niet actief en kunnen ook niet actief
gemaakt worden, deze zijn gereserveerd voor de
toekomstige toepassingen.

Op de bodemplaat zal ook de COAX-aansluiting zitten
waarmee u TV kunt kijken in de woning. Indien u meerdere
TV

Voorbeeld aansluitdoos tv
In dit voorbeeld is een glasvezelmodem aangesloten in de
woning met een verbinding naar de aansluitdoos voor de TV.
Dit kan in de meterkast zijn, maar ook bij u in de woonkamer.

op de aansluitdoos moeten plaatsen.
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Voorbeeld decoder naar tv
In dit voorbeeld is een glasvezelmodem aangesloten in de
woning met een verbinding van het modem naar de decoder
in de woonkamer. Indien u meer dan één decoder in huis
heeft, dan moet u op de aansluitdoos een splitter plaatsen.
(zie voorbeeld aansluitdoos tv)
Indien u een Ci+ cam module met smartcard heeft in de TV,
dan zult u ook een splitter moeten plaatsen op het
glasvezelmodem of op de aansluitdoos. (zie voorbeeld
aansluitdoos tv)

Voorbeeld splitter
In dit voorbeeld is een glasvezelmodem aangesloten in de
woning met een verbinding naar een 2-weg splitter in de
meterkast. Deze splitter zal meestal in de meterkast
aangesloten zitten, omdat van daaruit meerdere TV
aangesloten zijn.

Voorbeeld UTP naar router/switch of access point
In dit voorbeeld is op UTP -poort 1 van het glasvezelmodem
een kabel aangesloten naar een switch en een access point
voor uw eigen netwerk.
Het glasvezelmodem heeft maar één UTP-poort actief, er zijn
geen mogelijkheden om meer poorten actief te maken.
(zie begin van handleiding)

Voorbeeld telefoon aansluiten
In dit voorbeeld is een glasvezelmodem aangesloten in de
woning met aansluiting op VOIP-poort 1 naar een basisset
telefonie.
Indien u eigen bedrading heeft van de meterkast naar de
woonkamer, dan zult u een aansluiting moeten maken in de
meterkast naar de VOIP-poort 1.
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Voorbeeld glasvezelmodem los van montageplaat
In dit voorbeeld is het glasvezelmodem NIET aangesloten op
de montageplaat. U heeft geen verbinding meer met het
internet en aangesloten apparaten zullen geen verbinding
meer hebben.
Het is mogelijk om het modem te resetten met de resetknop,
deze bevindt zich aan de zijkant van het modem.

Data uplink / Power: brandt altijd, moet branden en
knipperen bij dataverkeer.
Telefonie status: brandt altijd, moet branden en
knipperen bij dataverkeer.
Routing status: moet branden.
WLAN status: moet branden.

Data uplink / Power: brandt altijd, moet branden en
knipperen bij dataverkeer.
Telefonie status: brandt altijd, moet branden en
knipperen bij dataverkeer.
Routing status: moet branden.
WLAN status: moet branden.
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Stroom / Power: zonder stroom geen verbinding
met netwerk. Led moet branden.
Fiber uplink status: led moet branden, indien er iets
met uw verbinding is zal deze een andere status
aangeven.
CATV status: led moet branden, indien er iets met
uw verbinding is zal deze een andere status
aangeven.
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Glasvezelmodem en verbinding maken
Hieronder leest u op welke wijze u verbinding kunt maken met het modem. Deze handleiding is gebaseerd op Windows
10. Indien u verbinding wilt maken met een vorige versie, dan werkt dit hetzelfde.
Voor het maken van een verbinding met het modem heeft u
een aantal gegevens nodig. Deze gegevens staan op het
modem vermeld en zijn de SSID en de WPA Key.
Gele pijlen: met deze informatie kunt u toegang
krijgen tot het modem. Er zijn mogelijkheden om
deze instellingen te veranderen.
Rode pijlen: met deze informatie kunt u verbinding
maken via het modem naar uw computer, tablet,
smartphone e.d.
De codes van de rode pijlen
De codes van de gele pijlen kunt u veranderen

Voor het maken van een verbinding moet u op het
- icoon klikken.
Indien u een bekabelde verbinding maakt, dan zal er
automatisch een IP-adres aan uw computer toegekend
worden.

Normaal zal uw mod
. In dit
voorbeeld hebben we zelf het modem de naam
glasvezelmodem
werkoverzicht
naar het modem waarvan
.
Klik op het modem
Klik op de knop verbinding maken
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Om verbinding te kunnen maken moet u de WPA Key
invullen. Deze vindt u op het modem (zie rode pijlen).
Voer de WPA Key in
Klik op Volgende

Nadat u de WPA Key heeft ingetoetst en op Volgende heeft
geklikt zal u gevraagd worden om een deling aan te zetten.
Het is niet relevant om deze deling van uw computer aan te
zetten.
Klik op Nee
Indien u op Ja klikt dan zijn er meerdere mogelijkheden om
in uw eigen thuisnetwerk de computer te vinden.

Mocht het allemaal goed gegaan zijn dan heeft u nu
verbinding met het glasvezelmodem.
Mocht u een foutmelding krijgen van bijvoorbeeld de WPA
Key, dan heeft u een tikfout gemaakt. Begin dan opnieuw.
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Glasvezelmodem en details
Hieronder leest u welke functies er globaal in het glasvezelmodem zitten. Het kan voorkomen dat bepaalde functies
niet goed of helemaal niet werken

Toegang tot het glasvezelmodem
Toegang tot het glasvezelmodem krijgt u via uw browser:
Start uw browser (IE, Firefox, Chrome e.d.)
(zie plaatje bij glasvezelmodem en verbinding maken, gele
pijltjes)
Username = admin
Wachtwoord = admin

Uw eerste scherm is een informatiescherm. Hierop staat
vermeld:
Serienummer
MAC-adres
Software versie

Status/Interfaces
Wanneer u op Status klikt wordt er informatie gegeven
omtrent de
WAN
LAN
WLAN
Verbindingen, IP-adressen, Mac-adressen en draadloze
informatie.
Het is (nog) niet mogelijk om IPV6-verbinding te maken.
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Status/DHCP Clients
In dit scherm worden de computers, tablets en smartphones
getoond die verbinding hebben met het glasvezelmodem.

Status/WLAN omgeving
In dit scherm worden de apparaten getoond die een
draadloze functie hebben.
Informatie als SSID, Mac-adres en kanalen wordt getoond.

Status/CATV Status
Dit scherm geeft informatie over de status van uw TVsignaal, of het aanwezig is en wat het optische signaal is.
Aan de hand van dit scherm is te zien of er een probleem is
met de signaallevering. Dit zegt niets over uw bekabeling en
stekkers naar uw TV( s).
Controleer altijd de bekabeling en stekkers voordat u
melding maakt van een storing.

Status/VOIP
Met dit scherm wordt informatie gegeven over de status van
uw telefoonsignaal. Registratie en telefoonstatus geven de
huidige informatie aan.
De telefoniestatistieken kunnen u geen beeld geven van uw
belgedrag, hiervoor verwijzen we u naar de zelfserviceportal
Mijn SKP.
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Status/Diagnostiek
Via de netwerkvoorzieningen kunt u de verbinding
rechtstreeks testen. U test dan de verbinding zonder
tussenkomst van uw computer.

Systeem/Wachtwoord
Indien u de toegang van uw GUI (Gebruikers User Interface)
of het modem wilt veranderen, kunt u dat hier doen.
(zie plaatje bij glasvezelmodem en verbinding maken, gele pijltjes)
Voer uw huidige wachtwoord in
Voer uw nieuwe wachtwoord in
Voer nogmaals uw nieuwe wachtwoord in
Klik op Wachtwoord opslaan om dit te bevestigen

Systeem/Herstarten
De functie herstarten en reset naar fabrieksinstellingen geeft
u de mogelijkheid om uw glasvezelmodem te resetten
(herstarten) of geheel terug te zetten naar
fabrieksinstellingen.
Bij het terugzetten naar fabrieksinstellingen zullen de
standaard configuratie-instellingen van SKP geladen worden.
LET OP: indien u de fabrieksinstellingen terugzet zullen ook
uw eigen instellingen verdwijnen en moet u deze opnieuw
aanbrengen.
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Systeem/Reservekopie
Het is mogelijk om uw eigen instellingen die u heeft
aangebracht in het glasvezelmodem te bewaren op een USBstick, computer of cd.
Via de functie Bladeren en herstellen kunt u deze bij een
reset van fabrieksinstellingen terugzetten.

Netwerk/WAN
In dit scherm is het niet nodig om wijzigingen te maken.
Optioneel is dat u bij domeinnaam server 1, 2 een andere
DNS kan instellen, bijvoorbeeld de DNS van Google.

Netwerk/LAN
In het scherm van de LAN kunt u het IP-adres instellen
waarmee uw netwerk verbonden wordt. Indien u het IPadres wijzigt dan moet uw eventuele apparaten opnieuw
ingesteld worden voor verbinding met het internet.
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Netwerk/Draadloos
In dit scherm kunt u het draadloze gedeelte aanpassen.
Inschakelen Radio
Hiermee kunt u het draadloze gedeelte uitzetten.

Land
Altijd Nederland

Mode
Standaard kunt u deze laten staan op gemend B, G en N

Kanaal
Hiermee kunt u een specifiek kanaal instellen

Kanaal Bandbreedte
Hiermee kunt u de bandbreedte instellen, 20, 40

SSID
Hier kunt u het glasvezelmodem een naam geven (zie
glasvezelmodem en verbinding maken. SSID=glasvezelmodem)

Uitzenden SSID
Wilt u dat uw modemnaam zichtbaar is bij netwerken?

Authenticatie methode
Beveiliging methode van uw WPA Key

Coderingsmethode
Beveiliging methode van uw WPA Key

Encryptie sleutel
Uw eigen toegangscode om verbinding te maken, deze staat
standaard op het modem. U kunt deze veranderen in iets
persoonlijks. Minimaal 13 karakters met hoofdletters, cijfers en
tekens. B.v MijnWiFiisbeveiligd2641!

Inschakelen Wi-Fi protected setup

Netwerk/WLAN toegang

Netwerk/WPS
Met WPS kunt u automatisch verbinding maken met diverse
randapparatuur als routers, Wi-Fi versterkers en Accespoints.
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Netwerk/DHCP
In dit scherm kunt u het IP-adres instellen waarmee alle
apparatuur verbonden wordt met het glasvezelmodem.
Apparaat 1 krijg in dit voorbeeld 192.168.1.65
Met statische adrestoewijzing kunt u vaste interne IPadressen toewijzen.

Netwerk/UPnP
In dit scherm kunt u gebruik maken van de Universal Plug
and Play methode.
De bedoeling van UPnP is dat apparaten naadloos met elkaar
verbonden kunnen worden in een woon- en
kantooromgeving.

Netwerk/DNS

Netwerk/Port Forward
In dit scherm kunt u bepaalde poorten open zetten om
informatie door te laten van bijvoorbeeld een NAS of
beveiligingscamera.

Netwerk/IPV6 Forward
Dit scherm is (momenteel) niet relevant voor de werking van
de internetdienstverlening van SKP. Deze functionaliteit
wordt niet ondersteund.
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Netwerk/DMZ Forward
In dit scherm kunt u uw persoonlijke netwerk open zetten op
het internet. LET OP:

Ouderlijk Toezicht/
In dit scherm kun u ervoor zorgen dat andere gebruikers,
zoals familieleden of kinderen alleen op bepaalde tijden
toegang hebben tot het internet.
Kortom u kunt ervoor zorgen dat
a) Apparaten geblokkeerd worden in bepaalde sessies
b) Bepaalde computers, smartphones, tablets op
bepaalde tijden gebruik mogen maken van het
internet, bijvoorbeeld 2 uur per dag voor huiswerk.

Indien u meer informatie wilt omtrent de werking van het glasvezelmodem, technische vragen
heeft of opmerkingen over deze handleiding, maak dit dan kenbaar via info@kabeltvpijnacker.nl
o.v.v. handleiding glasvezelmodem.
Op de volgende pagina vindt u enkele adviezen voor goede routers en een switch. Geadviseerd
wordt om bij een switch gebruik te maken van een accesspoint in de woning.
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Switch, Router, Accesspoint aansluiten op glasvezelmodem
SKP adviseert u, indien u meerdere computers wilt aansluiten, om een extra router te installeren. Het advies is om een
Gigabit-switch of accesspoint te gebruiken. In deze handleiding is met enkele voorbeelden aangegeven hoe dit werkt.
-. U heeft dan heeft u een goede switch en
De prijzen voor deze randapparatuur
accesspoint welke binnen uw woning een goede dekking geven.
Het aanbod is groot en de kwaliteit van de verbinding hangt voornamelijk af van de situatie in uw woning. SKP kan
daarom niets garanderen over de behaalde internetsnelheid met een extra switch en accesspoint. Zie hiervoor:
http://www.skpnet.nl/internetsnelheden
Asus X8 router
Gigabit router met dual-band Wi-Fi
d.m.v. externe antennes een goede dekking in uw
woning.

Eminent Router
Gigabit router met dual-band Wi-Fi
d.m.v. externe antennes een goede dekking in uw
woning.

Switch (verschillende aantal poorten)
Een switch is niet meer dan het verspreiden van het
signaal, dit is een prima oplossing indien u uw
computers bekabeld wilt aansluiten. Wi-Fi kunt u
hiermee niet gebruiken.
De Switch kan aangesloten worden op het glasvezelmodem,
en van de switch kunnen er kabels naar de computers
gemaakt worden.

WiFi versterker
Hiermee kunt u het WiFi signaal sterker maken in de woning.

In deze handleiding hebben we u d.m.v. een plaatje laten zien op welke manier u deze apparatuur kunt aansluiten.
Indien u daar assistentie bij wenst, dan kunt u contact opnemen met de betrokken leverancier. Ook via SKP kunt u hulp
inroepen voor advies of aansluiting. Aan deze hulp zijn wel kosten verbonden.
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