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Hartelijk dank voor uw keuze voor Mobile WiFi van HUAWEI 

 

De ondersteunde functies en het uiterlijk van het apparaat zijn afhankelijk van het 

specifieke model dat u hebt gekocht. De afbeeldingen zijn louter indica ief. Voor 

meer informatie over het door u gekozen model, kunt u contact opnemen met uw 

provider. 
 

Deze handleiding beschrijft in het kort de functies van Mobile WiFi. Raadpleeg voor 

informatie over het gebruik van Mobile WiFi en het oplossen van problemen 

hiermee de hulp op de beheerswebpagina. Raadpleeg voor informatie over toegang 

tot de beheerswebpagina de paragraaf “Toegang tot de beheerswebpagina” op 

pagina 14 
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Kennismaking met Mobile WiFi van HUAWEI 
 

Aansluitscenario’s 
 

Een WiFi-apparaat of een computer kan met internet worden verbonden via Mobile 

WiFi. De daadwerkelijke manier van aansluiten hangt af van het 

besturingssysteem van het WiFi-apparaat of de computer. De hier beschreven 

aansluitscenario’s dienen slechts voor uw referentie. 
Alvorens een USB-aanslui ing te definiëren, dient u een geschikte driver te 
installeren. 
Scenario 1: Toegang van meerdere 

apparaten via een WiFi-aansluiting 
Scenario 2: Toegang van een 

apparaat via de USB-poort 

http://www.mifi-hotspot.nl/producten/huawei-e5332-3g-mifi-router-21-mbps-wit
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Buitenz jde 

 

Nr. Onderdeel 

1 Signaallampje 

2 WiFi-lampje 

3 Batterijlampje 

4 SMS-lampje 

5 Koordbeves iging 

6 Aan/Uit-knop 

http://www.mifi-hotspot.nl/producten/huawei-e5332-3g-mifi-router-21-mbps-wit


6 
 

7 USB-poort (micro-USB, type 
B) 

 
Opmerking: 
WiFi: Wireless Fidelity 

http://www.mifi-hotspot.nl/producten/huawei-e5332-3g-mifi-router-21-mbps-wit


7 
 

Lampje 
 

Symbool Lampje Status 

 
Signaal 

Groen Sterk signaal 

Oranje Zwak signaal 

Rood Geen signaal 

WiFi Groen WiFi geactiveerd 

 
Batterij 

Groen Batterij voldoende opgeladen 

Groen knipperend Bezig met opladen 
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SSID en de draadloze netwerksleutel 
 

Om een WiFi-apparaat op uw Mobile WiFi te 

kunnen aansluiten, zijn een SSID-iden ifier en 

een draadloze netwerksleutel nodig. De SSID en 

de draadloze netwerksleutel zijn standaard op uw 

Mobile WiFi aangebracht. 



http://www.mifi-hotspot.nl/producten/huawei-e5332-3g-mifi-router-21-mbps-wit
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Internettoegang via een WiFi-verbinding 
 

Standaard moeten de instellingen in Mobile WiFi worden ingevoerd die door de 

provider worden aangeleverd. Volg de onderstaande stappen om snel toegang tot 

internet te krijgen. Raadpleeg voor informatie over het gebruik van Mobile WiFi en 

het oplossen van problemen hiermee de hulp op de beheerswebpagina. 
 

Stap 1: Mobile WiFi inschakelen 
 

Druk de knop in totdat de 

lampjes gaan branden. 
Mobile WiFi is nu ingeschakeld. 
Opmerking: Druk de knop in en 

houd deze ingedrukt om Mobile WiFi uit te 

schakelen. 
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4.   Selecteer een door de SSID van Mobile WiFi aangegeven netwerk en klik op 
Verbinden 

(Connect). 
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Opmerking: 
z     Indien de coderingsparameter al voor Mobile WiFi is gedefinieerd, dan 

zal het dialoogvenster voor de draadloze netwerkverbinding worden 

weergegeven. Voer de draadloze netwerksleutel in het dialoogvenster 

in. 
z     De SSID en de draadloze netwerksleutel zijn standaard op uw Mobile WiFi 
aangebracht. 

5.   Wacht tot het symbool “draadloze verbinding” wordt weergegeven in de 

hoek rechtsonderin het scherm van de PC. 
 

Stap 3: Toegang tot het internet 
 

Nadat succesvol een WiFi-verbinding tot stand is gebracht, kunt u als volgt van 

het internet gebruikmaken. 

Let op: Kies de wijze van verbinden met het internet die bij uw 

factureringssysteem past. Hebt u bijvoorbeeld een abonnement op een 

netwerkservice dat gebaseerd is op de duur van de verbinding, dan is 

het raadzaam de functie Manual (handma ig) te kiezen. Neem voor 
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meer informatie over het factureringssysteem contact op met uw 

provider. 
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Functie: Werkwijze 

 
Automati
sch 

Zodra Mobile WiFi is ingeschakeld, maakt die automatisch verbinding 

met internet. Vindt er gedurende een bepaald ijdsbestek geen 

dataoverdracht plaats, dan zal Mobile WiFi de verbinding 

   

Handmat
ig 

Start de beheerswebpagina en volg de aanwijzingen om de 

verbinding met het internet tot stand te brengen of te sluiten. 

 

Opmerking: 
z Start de beheerswebpagina om de wijze van internettoegang te kiezen. 
z U kunt ervoor kiezen Mobile WiFi automatisch verbinding met internet te laten 

maken, zelfs als u onderweg bent. Wordt deze functie uitgezet, dan zal Mobile 

WiFi de verbinding met internet automatisch verbreken als u onderweg bent. 

Om op het internet te kunnen, moet u dan handmatig een verbinding tot stand 

brengen. 
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Toegang tot de beheerswebpagina 
 

1.   Zorg dat de verbinding tussen Mobile WiFi en de client operationeel is. 
2.   Open de browser en typ http://192.168.1.1 in de adresbalk in. 
3.   Voer het wachtwoord in en ga naar de beheerswebpagina. 

Opmerking: Het wachtwoord is standaard admin. 
 

Dagelijks gebruik 
 

Energiebesparingsfunctie 
 

Wordt Mobile WiFi uitsluitend door de batterij gevoed, kies dan of u Mobile WiFi de 

WiFi-verbinding automatisch wilt laten verbreken. Is deze functie ingeschakeld en 

maakt Mobile WiFi gedurende een bepaald tijdsbestek geen verbinding met een 

WiFi-apparaat, dan zal Mobile WiFi de WiFi-verbinding automatisch verbreken. Om 

WiFi te activeren kan op een willekeurige knop worden gedrukt. 
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Bevestiging van de PIN-code 
Is de beveiliging met een PIN-code actief, ga dan naar de beheerswebpagina en 

volg de aanwijzingen om de juiste PIN-code in te voeren. De PIN- en PUK-codes 

worden samen met de SIM-kaart geleverd. Neem voor meer informatie contact 

op met uw provider. 
De fabrieksinstellingen herstellen 
Bent u vergeten welke wijzigingen u in 

bepaalde parameters hebt aangebracht, dan 

kunt u de fabrieksinstellingen herstellen en 

Mobile WiFi opnieuw configureren. Om de 

fabrieksinstellingen te herstellen, moet u de 

RESET-knop ingedrukt houden tot alle lampjes 

uit zijn. 
Alle standaard fabrieksinstellingen zijn nu 

succesvol hersteld. 

Opmerking: Door de fabrieksinstellingen te 

herstellen, komen alle eigenhandig 
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geconfigureerde parameters te vervallen. Ook 

de internetinstellingen worden weer naar de 

standaard waarden teruggebracht. 
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Voorbeeld 1: WiFi-verbinding met een spelcomputer 
(Sony PSP) 

 

1.   Activeer de WLAN-decoder van de PSP. 
2.   Selecteer Instellingen (Settings) > 

Netwerkinstellingen (Network 

Settings). 

3.   Selecteer Infrastructuurmodus 

(Infrastructure Mode) om verbinding te 

maken met uw lokale WiFi-

toegangspunt. 

4.   Selecteer Nieuwe verbinding (New 

Connection) om een gemakkelijk te 

onthouden inlognaam aan te 

maken. 

5.   Selecteer Scan (Scan) om alle 

netwerken binnen het bereik te 
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detecteren. De lijst van 

toegangspunten wordt 

weergegeven. 
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6.   Selecteer een netwerk dat door de 

SSID van Mobile WiFi wordt 

aangegeven. Klik eerst op de knop ► 

van uw spelcomputer om de SSID te 

bevestigen en druk vervolgens  
opnieuw voor het invoeren van de sleutel van 
het draadloze netwerk. 
Opmerking: De SSID en de draadloze 

netwerksleutel zijn 

standaard op uw Mobile 

WiFi aangebracht. 
7.   Klik op de knop ► van uw 

spelcomputer om verder te gaan en 

druk op de knop X om de instellingen 

op te slaan. 

8.   Selecteer Verbinding testen (Test 
Connection) om de verbinding te controleren. 

9.   Open de browser (Internet 
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Browser). 
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Voorbeeld 2: WiFi-verbinding met een tablet (iPad) 
 

1.   Druk op Instellingen (Settings) > 

WLAN (WLAN) en activeer de 

WLAN. 

2.   De netwerken die binnen bereik zijn 

worden automatisch gedetecteerd en 

de lijst van toegangspunten wordt 

weergegeven. 

3.   Selecteer een netwerk dat wordt aangegeven door de 
SSID van Mobile WiFi. 

4.   Voer zo nodig een wachtwoord in en 

klik op Join (Join). (Netwerken 

waarvoor een wachtwoord nodig is, 

worden weergegeven met een 

vergrendelingssymbool. 
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Noot: Sommige WiFi-clients zoals iPhone, iTouch, PS3 en NDSi kunnen ook 

via Mobile WiFi toegang krijgen tot internet. Raadpleeg voor meer 

informatie de gebruikershandleidingen van de WiFi-clients. 



19 
 

 

Tips 
 

Wordt Mobile WiFi in een slecht geventileerde ruimte geplaatst, dan kan het 

apparaat na langdurig gebruik oververhit raken. Raakt Mobile WiFi oververhit, dan 

gaat die uit en verbreekt die de verbinding met het netwerk automatisch ter 

bescherming. Gebeurt dat, plaats Mobile WiFi dan in een beter geventileerde 

ruimte en start het apparaat weer op. 
Ondervindt u problemen bij het gebruik van Mobile WiFi, probeer dan het volgende: 

z Raadpleeg de hulp op de beheerswebpagina. 
z Start Mobile WiFi opnieuw op. 
z Herstel de standaard fabrieksinstellingen. 
z Neem contact op met uw provider. 
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