
Installatiegids
Wi-Fi Bridge

Link Quality Access Point Wireless Power WPS
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Met de Wi-Fi Bridge sluit u  
uw modem draadloos aan  
op uw Proximus TV-decoder 

Instellingen volgens het model van uw modem. 

U heeft:

  •  een b-box 3-modem 
Zie punt 1

•  een b-box 2-modem  
Zie punt 2

•  een andere modemtype  
Zie punt 3
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Als u geen HD TV hebt, 
gebruikt u een scartkabel.

1 U heeft een b-box 3-modem
1 Wi-Fi Bridge per decoder.

Installatie van de Wi-Fi Bridge 
a    Kijk eerst of het knopje op de achterkant van de 

Wi-Fi Bridge wel degelijk op Auto
Auto

 staat.

b    Met de grijze kabel sluit u de Wi-Fi Bridge aan  
op de Proximus TV-decoder. 

c    Sluit de Wi-Fi Bridge aan op het elektriciteitsnet.

d     Zet hem aan door toets  op de achterkant  
van de Wi-Fi Bridge in te drukken. Het  lampje 
licht op.

Auto
Repeater

Station
Access
point

Auto

Wi-Fi Bridge 
(ontvanger)

ethernetkabel

decoder

HDMI-kabel

TV HD

 

Synchronisatie van de b-box 3-modem (=zender)  
en de Wi-Fi Bridge (=ontvanger)

• Druk 2 seconden op de 
WPS

 knop van de  
b-box 3-modem (het lampje knippert).

• Druk dan binnen 2 minuten gedurende 2 seconden 
op de knop van de Wi-Fi Bridge (het lampje 
knippert).

De WPS-lampjes van de twee toestellen lichten op.  
Ze gaan uit na enkele minuten: dat betekent dat de 
synchronisatie geslaagd is.

a 
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Het  lampje van de Wi-Fi Bridge gaat daarna aan. 
Uw decoder is nu verbonden met het draadloze 
netwerk.

Zodra de synchronisatie gedaan is (max. 2 minuten), 
blijft het  lampje branden. Uw Wi-Fi Bridge is 
correct in de ontvangermodus ingesteld.

2 U hebt een b-box 2-modem
Er zijn 2 Wi-Fi Bridges nodig voor de installatie 
van een eerste tv-toestel.

Installatie van de 1ste Wi-Fi Bridge
a    Kijk eerst of het knopje op de achterkant van de 

Wi-Fi Bridge wel degelijk op Auto 
Auto

staat. 

  Bel 0800 96 332 om het bijwerken van uw 
modem te starten:

•   Voer uw lijnnummer in (te lezen op uw laatste 
factuur) en volg de instructies van het menu.

•  Wacht 20 minuten. De modem herstart 
automatisch.

b    Met behulp van kabel sluit u een van de 2 Wi-Fi 
Bridges aan op een tv-poort  van de modem.

c    Sluit de Wi-Fi Bridge aan op het elektriciteitsnet.
d     Zet hem aan door de  knop op de achterkant 

van de Wi-Fi Bridge in te drukken. Het  lampje 
licht op.

Wi-Fi Bridge (ontvanger)

Link Quality Access Point Wireless Power WPS
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Als u geen HD TV hebt, 
gebruikt u een scartkabel.

Na maximaal 2 minuten, blijven de  en  lampjes  
groen. Dat betekent dat de Wi-Fi Bridge correct is 
ingesteld in de zendermodus.

Installatie van de 2de Wi-Fi Bridge
a    Met de grijze kabel sluit u de 2de Wi-Fi Bridge 

aan op de decoder.

b    Sluit het toestel aan op het elektriciteitsnet.

c    Zet het aan door de  knop op de achterkant 
van de Wi-Fi Bridge in te drukken. Het  lampje 
licht op.
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Synchronisatie van de 2 Wi-Fi Bridges

• Druk 2 seconden op de knop van de Wi-Fi Bridge 
die op de modem is aangesloten (het lampje 
knippert).

• Druk binnen de 2 minuten gedurende 2 seconden 
op de knop van de Wi-Fi Bridge die op de decoder 
is aangesloten (het lampje knippert).

De lampjes van de 2 Wi-Fi Bridges lichten op.  
Ze gaan uit na enkele minuten. Dat betekent dat de 
synchronisatie is geslaagd.

Wi-Fi Bridge (zender)

Link Quality Access Point Wireless Power WPS

  Als het  lampje niet 
groen oplicht, plaatst 
u het knopje op de 
achterkant van de 1ste 
Wi-Fi Bridge (zender) in 
de positie ‘ Access point ’

Access
point  

 
Plaats daarna het knopje 
van de 2de Wi-Fi Bridge 
(ontvanger) in de positie 
‘ Station ‘ Station

a 

b 

c 
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Vervolgens lichten de  lampjes van de 2 Wi-Fi 
Bridges op. Dit betekent dat uw decoder is verbonden 
met het draadloze netwerk.

Zodra het opstarten gedaan is (max. 1 minuut),  
blijft het   lampje aan. Dit betekent dat uw 2de 
Wi-Fi Bridge is correct in de ontvangermodus 
ingesteld.

• Als u een nieuwe decoder hebt, dan installeert u 
deze nu.

Als u al een decoder hebt, dan neemt u de stekker 
uit het stopcontact. Daarna steekt u de stekker er 
terug in. 

Als u een extra Proximus TV-decoder via de 
draadloze oplossing wilt aansluiten, installeert 
u gewoon een extra Wi-Fi Bridge. Zie blz. 5 bij, 
‘ Installatie van de 2de Wi-Fi Bridge ‘.

3 U heeft een andere modemtype
Kijk eerst of het knopje op de achterkant van de Wi-Fi 
Bridge wel degelijk op ’Access Point’ Access

point  staat.
 

Plaats dan het knopje van de Wi-Fi Bridge, die u  
op de decoder wilt aansluiten, op ‘Station’ Station.

Volg daarna de installatieprocedure en ga naar blz. 4 
bij, ‘ Installatie van de 1ste Wi-Fi Bridge ‘, en begin 
vanaf punt b .

Geniet volop van Proximus TV!

Wi-Fi Bridge (ontvanger)
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V.U.: Ariane Marchant, Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel - 29237 - DSL37136460 - 06/2015

Wat betekenen de lampjes tijdens de installatie?

Link Quality Access Point Wireless Power WPS

  Link Quality: duidt aan of het toestel werkt als 
ontvanger. Toont de kwaliteit van het uitgezonden 
signaal tussen de 2 toestellen (de zender en de 
ontvanger).

   = perfect signaal; 
  = goed signaal; 
  = zwak signaal.

    Access Point: duidt aan of het toestel werkt  
als zender. Als het lampje knippert, dan stelt het 
toegangspunt zich in. Dat kan tot een minuut 
duren. 

   Wireless: duidt een draadloze verbinding aan. 
Als het lampje knippert, dan is de draadloze 
verbinding in gebruik.

  Power: duidt aan dat het toestel aanstaat.

  WPS: geeft de synchronisatietoestand weer 
tussen zender en ontvanger.

Hulp nodig?
Bel gratis 0800 22 800.


