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GEBRUIKERSHANDLEIDING



STAP  1
Het installatieproces dat beschreven staat in 
deze handleiding, kan op zowel Android als 
Apple iOS apparaten toegepast worden.

Voor Android apparaten opent u de ‘Google 
Play Store’. Voor Apple apparaten opent u de 
‘App Store’.

STAP  2
Zoek in de App Store naar de applicatie ‘EnGenius EnMesh’. U kunt hiervoor de zoekfunctie 
gebruiken. Kies ‘EnMesh For Home’ en klik op ‘Installeren’.  

De app wordt nu gedownload en geïnstalleerd op uw toestel. 



STAP  3
Open de EnGenius ‘EnMesh For Home’ app. 
Om een nieuw netwerk op te zetten, klikt u op 
de ‘Wizard’ link rechts onderin.  

Tijdens het eerste installatieproces, wordt er 1 
unit geconfigureerd. Voor het toevoegen van 
additionele units gaat u door naar stap 16.

STAP  4
Uw smartphone zal vragen om Bluetooth in 
te schakelen. Druk op ‘Ok’ om Bluetooth in te 
schakelen. 

U kunt Bluetooth ook handmatig inschakelen 
onder ‘Instellingen’ op uw smartphone.

STAP  5
Zorg ervoor dat u de stroomadapter, 
netwerkkabel en één unit bij de hand heeft, 
alvorens u aan de installatie begint.

Swipe naar links op uw smartphone om door 
te gaan naar de volgende stap.



STAP  6
Sluit de bijgeleverde netwerkkabel aan op de 
blauwe WAN poort van de EnGenius EnMesh 
router. Verbind het andere uiteinde van de 
netwerkkabel met uw modem.  
Controleer of de modem aan staat en een 
werkende internetverbinding heeft.  

Swipe naar links op uw smartphone om door 
te gaan naar de volgende stap. 

STAP  7
Sluit de bijgeleverde voedingsadapter aan op 
de EnGenius EnMesh router. Wacht tot de LED 
verlichting op de EMR3000 langzaam blauw 
knippert.  

Klik op ‘Volgende’ om naar de volgende stap 
te gaan. 

STAP  8
Er wordt nu gezocht naar de EnGenius 
EnMesh router.  

Mocht uw smartphone de router niet kunnen 
vinden, controleer dan of uw Bluetooth is 
ingeschakeld.



STAP  9
Selecteer de EnGenius EnMesh router die met uw modem is verbonden.  

Om de router te identificeren, kunt u op de achterkant van de router het unieke 
Bluetooth ID achterhalen. 

Onderstaande afbeelding toont een voorbeeld ID en wijkt per unit af.

STAP  10
Kies een vooraf gedefinieerde naam of 
selecteer ‘Aangepast’ om een eigen naam op 
te geven.  

Als u een naam gekozen heeft, klikt u op 
‘Volgende’ om naar de volgende stap te gaan. 



STAP  11
De internetverbinding wordt gecontroleerd.   
Mocht u geen werkende internetverbinding 
hebben, controleer dan of de router correct 
met de modem is verbonden.  

Als er een werkende internetverbinding is 
gedetecteerd, klikt u op ‘Volgende’ om naar de 
volgende stap te gaan.

STAP  12
U wordt gevraagd om een account aan te 
maken. Dit account dient ervoor om na de 
installatie, in te kunnen loggen op de router 
voor beheer, aanpassingen en het toevoegen 
van additionele routers.

Klik op ‘Volgende’ als u een account heeft 
aangemaakt.

STAP  13
U kunt nu de algemene instellingen van het 
netwerk wijzigen. 

U kunt de SSID (naam van het WiFi netwerk) 
aanpassen en het gewenste wachtwoord 
opgeven.



STAP  14
U ziet een overzicht van de door u ingevoerde 
gegevens. Als alle gegevens correct zijn 
ingevoerd, klikt u op ‘Opslaan en Toepassen’ 
om de gewenste instellingen toe te passen.

Het Wi-Fi password gebruikt u om verbinding te maken 
met het Wi-Fi netwerk. De gebruikersnaam en het 
wachtwoord gebruikt u om in the loggen op de app. 

STAP  15
Wacht totdat de router zichzelf heeft herstart. De unit zal terug online komen met de zojuist 
gekozen instellingen. 
 
Heeft u twee of meer EnMesh apparaten aangeschaft? Klik dan op ‘Voeg meer apparaten toe’ 
en ga door naar stap 16. 

Heeft u geen meerdere apparaten? Klik dan op ‘Verbind met EnMesh’. 



STAP  16: TOEVOEGEN VAN DRAADLOZE MESH UNITS
Wanneer de extra units voor het eerst worden geïnstalleerd, dienen de units binnen een bereik van 3 
meter van de router te zijn.
 
Verbind de extra mesh apparaten die u wilt toevoegen met het elektriciteitsnet. Wacht totdat de 
units volledig zijn opgestart (+/- 2 minuten).

Swipe naar links op uw smartphone om naar de volgende stap te gaan.

STAP  17
Er wordt nu gezocht naar de aangesloten 
EnGenius Mesh apparaten.

Zodra de unit(s) gedetecteerd zijn, zal de 
blauwe LED van traag knipperend naar 
snel knipperend springen. 



STAP  19
De units worden toegevoegd aan uw netwerk. Wacht totdat u de melding ontvangt dat de 
units zijn toegevoegd.  

Klik op ‘Ik ben klaar/You are all set’.  

Hierna kunt u de units van het stroomnetwerk loskoppelen en op de gewenste locaties 
aansluiten.

STAP  18
Selecteer de EnMesh apparaten die u wilt 
toevoegen aan uw netwerk. Als u meerdere 
apparaten heeft, kunt u deze tegelijk 
toevoegen door deze aan te vinken in de lijst.

Kies ‘Volgende’ om de geslecteerde units toe te 
voegen aan uw EnGenius Mesh netwerk. 



GEBRUIK VAN DE ENGENIUS ENMESH APP
Als u de EnMesh app opent, wordt er gevraagd om in te loggen. U heeft hiervoor de gegevens 
nodig die u eerder heeft aangemaakt tijdens het opzetten van het netwerk. U kunt ervoor kiezen 
om de inloggevens te onthouden door de optie ‘Remember Info’ aan te vinken. 

In de app kunt u uw netwerk beheren, monitoren en uitbreiden. Wanneer u ingelogd bent, ziet u 
een overzicht van uw netwerk. U ziet uw huidige internetsnelheid, of u een werkende verbinding 
heeft en hoeveel EnMesh apparaten aangesloten zijn op het netwerk. 

WI-FI SETTING
Met het onderdeel ‘Wi-Fi Setting’ kunt u uw 
huidige SSID en wachtwoord aanpassen. 
Daarnaast kunt u hier ook een gastennetwerk 
aanmaken.

Het gastennetwerk kan gemakkelijk in en 
uitgeschakeld worden door op de knop naast 
de naam van het netwerk te klikken.



DEVICES
Bij ‘Devices’ ziet u alle aangesloten EnMesh apparatuur in uw netwerk. 
U kunt hier ook informatie vinden, zoals het IP adres, MAC adres, de 
signaalsterkte en hoeveel apparaten er verbonden zijn.  
Tevens kunt u de instellingen wijzigen door een device te selecteren en 
op het tandwiel te klikken.
Als u een nieuw EnMesh apparaat wilt toevoegen kunt u rechtsboven 
het plusteken gebruiken. 

CLIENTS
Bij ‘Clients’ kunt u zien welke apparaten verbonden zijn in uw netwerk. 
Ook kunt u zien met welk EnMesh apparaat de client verbonden is. 

Daarnaast kunt u via dit onderdeel de internetverbinding naar een client 
blokkeren voor een bepaalde tijd. Om een client te blokkeren, drukt u 
op de naam van de client en zet u hierna een internet rule aan.
U kunt op elk moment de regel aan- en uitzetten.




