
Gebruikshandleiding
ASUS RT-AC68U

“Dat is handig.
Alles wat u moet
weten over Wifi.”

Ik kijk vooruit.
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• 

Ondanks alle aan deze handleiding bestede zorg kan Caiway geen 

aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige 

onvolkomenheden of fouten in deze uitgave. De handleiding is uitdrukkelijk niet 

bedoeld ter nadere invulling of toelichting op de algemene voorwaarden. 

Derhalve kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

© april 2017, CAIW Diensten B.V.

Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mocht u 

onverhoopt toch een fout ontdekken dan vragen wij u vriendelijk of u dit aan ons 

door wilt geven.
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WELKOM BIJ CAIWAY
 

Hartelijk dank voor uw keuze voor de ASUS RT-AC68U Wifi-router, 

geleverd door Caiway. In deze gebruikshandleiding vindt u alle 

informatie om uw Wifi-router naar eigen voorkeur in te stellen. Deze 

handleiding is opgedeeld in de volgende onderwerpen: 

INHOUD

1     Verbinding maken met de Wifi-router ...................................... 2

1.1  Bekabeld verbinding maken ..................................................... 2

1.2  Draadloos verbinding maken .................................................... 2

2     Inloggen in het online gebruikersmenu .................................... 4

3     Instellingen van uw Wifi-router aanpassen .................................8

3.1  Naam en wachtwoord van uw Wifi-netwerk wijzigen ............... 8

3.2  Naam en wachtwoord van uw Wifi-router wijzigen ................ 11

3.3  Firmware upgraden ................................................................. 12

4     Wifi-signaal optimaliseren ......................................................... 16

4.1  Wifi-kanaal wijzigen ................................................................. 16

4.2  Oude apparatuur uitsluiten ..................................................... 17

5     Extra opties van de Wifi-router .................................................18

6     Contact met ASUS ...................................................................... 19

 L Tips en tricks voor het verbeteren van uw Wifi-verbinding vindt u op:  

www.caiway.nl/wifi
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1 VERBINDING MAKEN MET UW 
WIFI-ROUTER
U kunt bekabeld of draadloos verbinding met uw Wifi-router maken.

1.1 BEKABELD VERBINDING MAKEN

1. Verbind uw pc of laptop met uw Wifi-router via een UTP-kabel. 

Sluit de UTP-kabel aan op de gele LAN-poort van uw Wifi-router.

2. Wacht enkele seconden tot het icoon voor netwerken op verbonden 

staat. Bij Windows  en MAC OS X  vindt u deze in de taakbalk 

(de zichtbaarheid van het icoon is afhankelijk van uw instellingen).

1.2 DRAADLOOS VERBINDING MAKEN

WINDOWS

1. Klik op het icoon voor draadloze netwerken. Deze vindt u in de taakbalk 

naast de klok. De beschikbare draadloze netwerken verschijnen.

2. Klik op de door u eerder aangemaakte Wifi-netwerknaam en log in met 

het bij de installatie gekozen wachtwoord.
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3. Wacht enkele seconden tot het icoon voor draadloze netwerken op 

verbonden staat.

MAC OS X

1. Klik op het icoon voor draadloze netwerken. Deze vindt u in de taakbalk 

naast de klok. De beschikbare draadloze netwerken verschijnen.

2.  Klik op de door u aangemaakte Wifi-netwerknaam en log in met het bij 

de installatie gekozen wachtwoord.

3. Wacht enkele seconden tot het icoon voor draadloze netwerken op 

verbonden staat.
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2 INLOGGEN IN HET ONLINE 
GEBRUIKERSMENU
Veel instellingen van de ASUS RT-AC68U Wifi-router kunnen aangepast 

worden via het online gebruikersmenu.

VIA DE INTERNETBROWSER

 L Zorg dat uw pc of laptop verbonden is met uw ASUS Wifi-router.

1. Open uw internetbrowser.

2. Voer in de adresbalk de volgende url in: 

http://192.168.1.1 of http://router.asus.com

3. Voer in het dialoogvenster de door u gekozen Username (inlognaam) en 

Password (wachtwoord) in.

4. Klik op Sign in (aanmelden).  

Het online gebruikersmenu verschijnt. In dit menu kunt u verschillende 

instellingen van uw Wifi-router aanpassen.
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VIA DE ASUS ROUTER APP

U kunt het online gebruikersmenu van uw Wifi-router benaderen via de 

ASUS Router app. Deze app is gratis beschikbaar in de Google Play 

Store en de App Store. 

 L Zorg dat uw mobiele apparaat verbonden is met uw ASUS Wifi-router.

1. Open op uw mobiele apparaat de Google Play Store of de App Store.
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2. Typ in de zoekbalk van de Google Play Store of App Store ASUS 

Router. Er verschijnt een overzicht van de beschikbare ASUS apps.

3. Klik op de app ASUS Router.

4.  Installeer de ASUS Router app op uw mobiele apparaat.

Android iOS

 L De app wordt nu geïnstalleerd op uw mobiele apparaat. Zodra de 

installatie is voltooid, kunt u de app in het menu van uw mobiele 

apparaat terugvinden.

5. Open de ASUS Router app en klik vervolgens op 

I want to manage this router (Ik wil deze router beheren).
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6. Selecteer uw router RT-AC68U.

7. Voer in het dialoogvenster de onderstaande gegevens in:

• User name: de bij de installatie gekozen Router Login name 

(inlognaam).

• Password: het bijbehorende wachtwoord.

8. Klik op Sign in (aanmelden). Het online gebruikersmenu verschijnt. In dit 

menu kunt u verschillende instellingen van uw Wifi-router aanpassen.
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3 INSTELLINGEN VAN UW  
WIFI-ROUTER AANPASSEN
In het online gebruikersmenu kunt u verschillende instellingen van uw 

Wifi-router aanpassen.

3.1 NAAM EN WACHTWOORD VAN UW WIFI-NETWERK 
WIJZIGEN

Uw Wifi-netwerk is beveiligd met een door u gekozen wachtwoord. 

Deze heeft u gekozen bij het installeren van uw Wifi-router. U kunt altijd 

de netwerknaam en het wachtwoord wijzigen voor zowel het 2.4GHz als 

5GHz netwerk.

VIA DE INTERNETBROWSER

 L Zorg dat uw pc of laptop verbonden is met uw ASUS Wifi-router.

1. Log in op het online gebruikersmenu (zie hoofdstuk 2).

2.  Klik in het menu op Network Map (netwerk map). Aan de rechterzijde 

van het scherm verschijnt het menu System status (systeemstatus). Hier 

selecteert u welk netwerk u wilt wijzigen.

3.  Pas het veld Network name (SSID) aan met een nieuwe netwerknaam.

4.  Pas het veld WPA-PSK key aan met een nieuw wachtwoord.

5.  Klik op Apply (toepassen) om de wijzigingen op te slaan. 

Wilt u ook de naam en/of het wachtwoord van het 5GHz-netwerk 

aanpassen, selecteert u dan het tabblad 5GHz en herhaal stap 3 tot en 

met 5.

 L Door uw netwerknaam aan te passen hebben al uw draadloze apparaten 

in huis geen Wifi-verbinding meer. U dient de draadloze verbinding op 

uw apparaten opnieuw in te stellen. Selecteer de nieuwe netwerknaam 

en voer het nieuwe wachtwoord in, indien u deze gewijzigd heeft.
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VIA DE ASUS ROUTER APP

 L Om de naam en het wachtwoord van uw Wifi-netwerk te wijzigen, dient 

uw mobiele apparaat verbonden te zijn met uw ASUS Wifi-router.

1.  Open de ASUS Router app.

2.  Klik onderaan in het hoofdscherm op Wireless (draadloos).  

Het volgende scherm verschijnt:

3. Bepaal of u de aanpassingen wilt doen voor het 2.4 GHz-netwerk en/of 

het 5GHz-netwerk.

4. Pas het veld Wi-Fi Network name (Wifi-netwerknaam) aan met een 

nieuwe netwerknaam.

5. Pas het veld Password (wachtwoord) aan met een nieuw wachtwoord.

6.  Klik op Save (opslaan) om de wijzigingen op te slaan. 

Krijgt u de melding dat uw Wifi-netwerk tijdelijk onderbroken is? 

Klik dan op OK. 

 L Door uw netwerknaam aan te passen hebben al uw draadloze apparaten 

in huis geen Wifi-verbinding meer. U dient de draadloze verbinding op 

uw apparaten opnieuw in te stellen. Selecteer de nieuwe netwerknaam 

en voer het nieuwe wachtwoord in, indien u deze gewijzigd heeft.
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3.2 NAAM EN WACHTWOORD VAN UW WIFI-ROUTER 
WIJZIGEN

Uw Wifi-router is beveiligd met een door u gekozen Router login name 

(router inlognaam) en Password (wachtwoord). Deze heeft u gekozen bij 

het installeren van uw Wifi-router.

 L U kunt de naam en het wachtwoord van uw Wifi-router alleen in het 

online gebruikersmenu via uw internetbrowser wijzigen.

VIA DE INTERNETBROWSER

 L Zorg dat uw pc of laptop verbonden is met uw ASUS Wifi-router.

1. Log in op het online gebruikersmenu (zie hoofdstuk 2).

2.  Klik in het menu Administration (administratie).

3.  Ga naar het tabblad System (systeem).

4. Stel onder Change the router login password (wijzig routernaam en 

wachtwoord) het volgende in:

• Router login name (inlognaam): de naam van uw Wifi-router.

• New Password (nieuw wachtwoord) en Retype Password (herhaal 

nieuw wachtwoord): het nieuwe wachtwoord voor uw Wifi-router.

5.  Klik op Apply (toepassen) om de wijzigingen op te slaan.

Uw Wifi-router is nu beveiligd met een nieuwe inlognaam en nieuw 

wachtwoord.

 L U heeft zojuist met bovenstaande stappen de inlognaam en het 

wachtwoord van uw Wifi-router gewijzigd. Deze gegevens heeft u 

nodig als u de instellingen van uw Wifi-router wilt veranderen in het 

online gebruikersmenu. Bewaar deze dus goed! De inlognaam en het 

wachtwoord voor uw 2.4GHz- en 5GHz-netwerk zijn niet aangepast. 
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3.3 FIRMWARE UPGRADE

Het upgraden van de firmware is noodzakelijk als u de prestaties van 

uw Wifi-router wilt verbeteren. In het online gebruikersmenu kunt u zien 

of er nieuwe firmware beschikbaar is. Bij het upgraden van de firmware 

wordt uw Wifi-verbinding enkele minuten verbroken.

 L Haal tijdens de firmware upgrade niet de stroom van uw Wifi-router af.
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VIA DE INTERNETBROWSER

 L Zorg dat uw pc of laptop verbonden is met uw ASUS Wifi-router.

1. Log in op het online gebruikersmenu (zie hoofdstuk 2).

2. Klik in het menu op Administration (administratie).

3. Kies het tabblad Firmware Upgrade.

4. Klik bij Firmware Version (firmware versie) op Check (controleren) om 

vast te stellen of er een nieuwe firmware beschikbaar is.

5.  Wanneer er nieuwe firmware beschikbaar is, verschijnt er een pop-up 

met informatie over de nieuwe firmware. Klik op Firmware Upgrade en 

wacht enkele minuten totdat de update compleet is.
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 L Na het voltooien van de firmware upgrade krijgt u een melding dat de 

upgrade gelukt is. Vervolgens opent het dialoogvenster waarmee u 

opnieuw kunt inloggen in het online gebruikersmenu.
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VIA DE ASUS-ROUTER APP

 L Zorg dat uw mobiele apparaat verbonden is met uw ASUS Wifi-router.

1. Open de ASUS Router app.

2.  Klik onderaan in het hoofdscherm op More (meer).  

Het volgende scherm verschijnt:

3.  Klik op Firmware Update.

4.  Selecteer Check firmware version (Controleer firmware versie). 

De app controleert of u over de nieuwste firmware beschikt.

5.  Wanneer er nieuwe firmware beschikbaar is, klikt u op Firmware 

Update. Bij de melding of u de firmware wilt updaten klikt u op OK.  

Wacht enkele minuten tot de update compleet is.
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4 WIFI-SIGNAAL OPTIMALISEREN
Steeds meer apparaten maken gebruik van Wifi. Al deze apparaten 

samen kunnen ervoor zorgen dat u een minder hoge Wifi-snelheid 

ervaart. Om uw Wifi-signaal optimaal te houden, kunt u een aantal 

maatregelen nemen. Bekijk wat u kunt doen op www.caiway.nl/wifi.

4.1 WIFI-KANAAL WIJZIGEN

Het Wifi-signaal wordt uitgezonden via een frequentie in de lucht (net 

als bij een radio). Dit wordt het Wifi-kanaal genoemd. Naast uw Wifi-

router kunnen ook andere apparaten op dit Wifi-kanaal actief zijn. 

Wanneer veel apparaten gelijktijdig op een Wifi-kanaal actief zijn,  

neemt de Wifi-snelheid af.

Heeft u een trage of wegvallende Wifi-verbinding? Probeer dan 

handmatig het Wifi-kanaal te wijzigen en controleer of de verbinding 

beter wordt. Hieronder vindt u de stappen om handmatig het Wifi-

kanaal te wijzigen.

VIA DE INTERNETBROWSER

 L Zorg dat uw pc of laptop verbonden is met uw ASUS Wifi-router.

1. Log in op het online gebruikersmenu (zie hoofdstuk 2).

2. Klik in het menu op Wireless (draadloos). 

3. Kies het tabblad General (algemeen).

4. Selecteer bij Band het netwerk waarop u traag internet ervaart  

(2.4GHz of 5GHz).

5. Selecteer bij Control Channel (Wifi-kanaal) een ander kanaalnummer. 

Probeer kanaalnummers 1, 6 en 11.

6. Klik op Apply (toepassen) om de wijzigingen op te slaan.  

Uw Wifi-kanaal is gewijzigd.
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4.2 OUDE APPARATUUR UITSLUITEN

Verouderde apparaten kunnen uw Wifi-verbinding beïnvloeden. De 

Wifi-router hanteert namelijk de maximale snelheid van het traagste 

apparaat. Dit probleem kunt u oplossen door uw verouderde apparaten 

uit te sluiten.

VIA DE INTERNETBROWSER

 L Zorg dat uw pc of laptop verbonden is met uw ASUS Wifi-router.

1. Log in op het online gebruikersmenu (zie hoofdstuk 2).

2. Klik in het menu op Wireless (draadloos).

3. Kies het tabblad General (algemeen).

4. Selecteer bij Band het netwerk 2.4GHz.

5. Selecteer bij Wireless Mode (draadloze modus) de optie N only.

6. Klik op Apply (toepassen) om de wijziging op te slaan.  

Uw verouderde apparatuur heeft nu geen verbinding meer met uw  

Wifi-netwerk. 
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5 EXTRA OPTIES VAN DE  
WIFI-ROUTER
De Wifi-router heeft extra opties. Een aantal opties hebben wij 

hieronder uitgelicht. Wilt u meer weten over de opties, raadpleeg dan 

de ASUS RT-AC68U gebruikershandleiding of de website  

www.asus.com.

GUEST NETWORK

Deel uw internetverbinding met uw gasten zonder uw wachtwoord van 

uw Wifi-netwerk te delen. Via een gastnetwerk hebben uw gasten wél 

toegang tot draadloos internet, maar niet tot de rest van uw netwerk. U 

kunt maximaal 3 gastnetwerken per 2.4GHz / 5Ghz band aanmaken en 

hiervan het wachtwoord aan uw vrienden en familie verstrekken. Tevens 

kunt u aangeven hoe lang er van de verbinding gebruik gemaakt kan 

worden.

U kunt zowel via uw internetbrowser als de ASUS Router app een 

gastnetwerk aanmaken. Via de app deelt u het wachtwoord van het 

netwerk eenvoudig via e-mail of WhatsApp.

INGEBOUWDE BEVEILIGING

ASUS AiProtection maakt gebruik van real-time netwerkcontrole om 

malware, virussen en andere indringers tegen te houden.

Caiway adviseert om naast deze beveiliging (welke u zelf moet instellen) 

altijd ook anti-virussoftware op uw computer te installeren, zoals Caiway 

Veilig Internet.

PARENTAL CONTROLS

Onderdeel van ASUS AiProtection is het ‘ouderlijk toezicht’ op 

apparaten in uw netwerk. Blokkeer ‘adult content’ op de apparaten van 

uw kinderen en stel tijdslimieten in voor het gebruik van het netwerk.
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PRINTER EN DATA SHARING

De USB-poorten op uw ASUS Wifi-router geven u de mogelijkheid tot  

het delen van uw printer en/of bestanden in uw netwerk. 

ASUS ROUTER DIAGNOSTICS

Via de ASUS Router app kunt u een probleemanalyse uitvoeren als u 

problemen ervaart met uw Wifi-verbinding. Zo wordt er een analyse 

gegeven wanneer u niet draadloos kunt verbinden met het netwerk.  

Ook worden er oplossingen gegeven om het probleem te verhelpen.  

 L Belangrijk! Caiway verleent geen ondersteuning bij het instellen en 

gebruiken van de extra opties van deze Wifi-router. Wij verwijzen u 

hiervoor door naar de gebruikershandleiding van ASUS, de website  

www.asus.com met FAQ’s voor informatie over alle opties van de  

ASUS RT-AC68U Wifi-router en de ASUS klantenservice.

6 CONTACT MET ASUS

Contact met ASUS Technical Support team:

Telefoon: 059 1570 290 

   (op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 uur en 17.00 uur)

Website: www.asus.com/nl/support
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CONTACT

Heeft u na het doorlopen van deze handleiding nog vragen of bent u 

problemen tegengekomen die u niet kunt oplossen? Neem dan contact 

op met de Caiway Klantenservice.

Website:   www.caiway.nl

Twitter:    @Caiway

Telefoon:  088 2249 111, gratis voor telefonieklanten via 1200

Shop:        Molenstraat 33, 2671 EW  Naaldwijk

Caiway Retouren:  CAIW Diensten BV 

Antwoordnummer 10010 

2670 VB Naaldwijk



V
17.01


