
Ubiquiti P2P Handleiding

Stap 1. Het IP-adres aanpassen

Stap 1.1. IP-adres aanpassen voor Windows Vista, Windows 7 & Windows 8

Om het access point te benaderen moet u eerst het IP-adres van uw computer

of laptop aanpassen. Dit kunt u doen via het netwerkcentrum.

1. Klik rechtsonder in de taakbalk  op het netwerk icoon   en klik

 daarna op netwerkcentrum openen. Klik nu op adapterinstellingen wijzigen

 (links in het scherm)

Om het IP-adres aan te passen moet u de instellingen van uw LAN-verbinding wijzigen.

2. Klik op  uw wifi /draadloze netwerkverbinding met uw

 rechtermuisknop en schakel deze uit.

3. Klik met de rechtermuisknop op de LAN verbinding 

 en daarna op Eigenschappen (fi guur 1)

4. Selecteer nu Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4)

 en klik op Eigenschappen (fi guur 2)

5. Verander nu de optie Automatisch een IP-adres

 laten toewijzen naar de optie Het volgende

 IP-adres gebruiken. U vult nu het volgende IP-adres

 in: 192.168.1.55. Druk nu op OK en het IP-adres is

 aangepast. U kunt nu het venster sluiten (fi guur 3)

Let op: Na het afronden van stap 5 moet u deze handelingen opnieuw uitvoeren en het IP-adres weer terug zetten op de optie Automatisch een IP-adres laten toewijzen.

Stap 1.2. IP-adres veranderen met iMac/Macbook op Apple Mac OSX 10.7/10.8/10.9/10.10 (Lion, Mountain, Mavericks, 

Yosemite)

Om het access point te benaderen moet u eerst het IP-adres van uw iMac/Macbook aanpassen.

Let op: Na het afronden van alle stappen moet u  deze handelingen 

opnieuw uitvoeren en het IP-adres weer terug zetten naar Via DHCP

1. Klik rechts bovenin op           en zet deze uit

2.  Ga naar systeemvoorkeuren

3.  Selecteer Netwerk in het venster van Systeem voorkeuren

4.  Selecteer Ethernet uit de linker lijst met verbindingen

5.  Selecteer handmatig uit de lijst van Confi gureer IPv4.   

 Deze staat standaard op Via DHCP

6.  Pas nu het IP-adres aan (fi guur 4)

7.  Klik op de Pas toe knop aan de onderkant van het venster

Voor Windows 7

Voor Windows 8
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