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De Alfa Network R36 Router kan gebruikt worden met zowel een externe Wi-Fi antenne, 3G 

dongle als een standaard UTP-kabel. Door de router te gebruiken kunnen er meerdere apparaten 

draadloos gebruik maken van een bepaalde internetbron. Voordat de R36 in werking wordt 

gesteld is het zeer belangrijk dat de antenne reeds bevestigd is. Wanneer dit niet het geval is 

kan er onherstelbare schade ontstaan en vervalt de garantie.  

 

Deze handleiding zal alleen de basisinstellingen en configuratie behandelen, kortweg om het feit 

dat veel andere functies in de meeste gevallen niet gebruikt worden en voor veel mensen juist 

verwarrend kunnen werken. Heeft u vragen waar in de handleiding geen antwoord op gegeven 

wordt? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@samson-media.nl. 

 

Veel internetplezier! 

 

Het Samson Media-team 
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Aansluiten Alfa Network R36 in combinatie met een externe USB Wi-Fi adapter 

 

Stap 1: 

Bevestig de antenne op de externe USB Wi-Fi adapter. Wanneer dit niet of op een niet juiste 

manier is gedaan kan de USB Wi-Fi adapter onherstelbare schade oplopen. 

 

Stap 2: 

Bevestig de kleine zwarte 5dbi antenne op de antenne-uitgang van de Alfa Network R36 router. 

Hiervoor geldt hetzelfde, wanneer dit niet of op een niet juiste manier is gedaan kan er 

onherstelbare schade ontstaan. 

 

Stap 3: 

Koppel de externe USB Wi-Fi adapter middels USB aan de Alfa Network R36 router. Zorg dat alle 

antennes rechtop staan. Wanneer deze plat liggen werken deze minder! 

 

Stap 4: 

Koppel de Alfa Network R36 router middels de meegeleverde UTP-kabel aan de PC. De 

LAN-poort op uw PC en de LAN-poort op de router. Zie onderstaande afbeelding voor de locatie 

van de LAN-poort. Deze handeling moet alleen uitgevoerd worden wanneer er gekozen wordt 

voor een bedrade configuratie. Wanneer er gekozen wordt voor een draadloze configuratie kan 

stap 4 overgeslagen worden. 

 

Stap 5: 

Wanneer de externe USB Wi-Fi adapter middels USB is aangesloten op de router en er eventueel 

verbinding middels de UTP-kabel is gemaakt, pas dan wordt de 220V power adapter gekoppeld 

aan de Alfa Network R36 router. De router zal nu opstarten en het blauwe 'power'-lampje zal gaan 

branden. Hierdoor zal zowel de R36 als USB Wi-Fi adapter in werking worden gesteld. Voor 

configuratie van een externe USB Wi-Fi adapter in combinatie met de Alfa Network R36 router is 

het niet nodig de installatie-CD van de Wi-Fi adapter te gebruiken. 

 

Stap 6: 

Na enkele seconden tot maximaal een minuut gaat het blauwe WLAN-lampje ook branden is de 

router klaar om geconfigureerd te worden. Vanaf dit moment is het mogelijk om de R36 te 

bereiken door middel van 192.168.2.1. in te voeren in uw internetbrowser. Vanaf dit punt moet u 

de stappen volgen uit de handleiding. 

  

           USB 
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Er zijn twee mogelijkheden om de R36 te configureren. Het is mogelijk de R36 draadloos en met 

een draad te configureren. Dit geldt voor de R36 in combinatie met zowel een externe USB Wi-Fi 

antenne als een 3G dongle. Middels enkele screenshots hebben inzichtelijk gemaakt welke 

stappen en schermen doorlopen moeten worden om de R36 op een juiste manier te configureren. 

Wanneer dit niet zorgvuldig gedaan wordt en er worden dingen over het hoofd gezien, zijn de 

gevolgen dat het apparaat niet zal werken. Wij raden aan om de eerste configuratie bedraad te 

doen omdat dit de meest stabiele verbinding tot stand brengt. De R36 wordt tijdens het 

configureren namelijk opnieuw geladen en dan zal de Wi-Fi van de R36 tijdelijk uitgeschakeld 

worden. Hierdoor gaat uw PC, smartphone of tablet vaak weer terug naar het bestaande netwerk 

en is er vervolgens geen verbinding meer met de R36. Dit is een valkuil omdat veelal gedacht 

wordt dat de R36 hierdoor niet (meer) werkt. Vandaar dat wij bedrade configuratie aanraden. 

Wanneer u kiest voor draadloze configuratie is de eerste stap het vinden van de router in uw 

overzicht van draadloze netwerken. De router zal de naam ALFA_AP hebben. Met dit netwerk 

dient u vervolgens verbinding te maken. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht kunt u 

verder met de ALGEMENE CONFIGURATIE. 

Wanneer u kiest voor een bedrade configuratie is de eerste stap aansluiten van de router op een 

PC of laptop middels het meegeleverde netwerkkabeltje. Wanneer dit gedaan is zal er 

automatisch verbinding worden gemaakt tussen uw PC of laptop en de router. U kunt nu verder 

met de ALGEMENE CONFIGURATIE. 
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Na verbinding te hebben gemaakt met de R36 dient u de volgende handelingen te verrichten: 

 

1. Type in de adresbalk van een internetbrowser naar keuze het IP-adres van de router, het 

IP-adres is 192.168.2.1. Let op! Zorg ervoor dat er geen https:// voor het IP-adres staat maar 

niks of http://. 

 
 

2. Het inlogscherm verschijnt (zie onderstaande afbeelding). Gebruik voor zowel de username 

als het wachtwoord admin en klik OK. 
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Nadat u succesvol bent ingelogd, komt u automatisch in het 'Status-scherm' van de router. Om 

de R36 te configureren kiest u voor 'Easy setup' bovenin de pagina. In dit scherm krijgt u vier 

mogelijkheden. Wanneer er een externe USB Wi-Fi antenne is aangesloten, kiest u voor de optie 

'USB Wireless adapter'. 

 

Vervolgens komt u in onderstaand scherm. Hierin klikt u op 'Site Survey' om middels de Wi-Fi 

antenne de beschikbare netwerken in uw omgeving te scannen. 
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Wanneer u op 'Site Survey' heeft geklikt komt u in onderstaand overzicht. Selecteer vervolgens 

het externe Wi-Fi netwerk wat u wilt gebruik door het bolletje voor de naam aan te klikken. Klik na 

het selecteren onderaan de lijst op 'Select'. Zit een bepaald netwerk er niet direct tussen, klik dan 

na een aantal seconden op 'Rescan' voor het opnieuw scannen van de beschikbare netwerken. 
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Vervolgens komt u in onderstaand scherm. Om te beginnen moet het 'Network Type' bij 1 

ingesteld worden op Infrastructure. Daarna dient de 'Security Mode' bij 2 dezelfde te zijn als in 

het vorige scherm aangeven onder het kopje Authentication, in dit geval WPA-Personal. De 

Authentication moet altijd overeenkomen met Encryption. Niet letterlijk het zelfde woord maar de 

koppeling moet juist zijn zoals aangegeven onder de gele pijlen in de vorige afbeelding. De 

Authentication moet bij de 'Security Mode' worden ingevuld en de Encryption bij 'WPA 

Algorithms'. (Routers met firmware-versie v1.2.1.2 vullen zelf de Security Mode in, het is wel 

raadzaam dit te controleren). 

Vervolgens dient u bij 'Pass Phrase' het wachtwoord van het Wi-Fi netwerk waar u gebruik van 

wilt maken in te vullen. Wanneer het een gratis en niet-beveiligd netwerk betreft staat de 'Security 

Mode' op Disabled.  

Wordt er gebruik gemaakt van een inlogprocedure in de browser en moet u daar een 

gebruikersnaam en wachtwoord invullen? Dan doet u het volgende: Vul bij Security Mode 

‘Disabled’ in. Vervolgens gaat u verder met de configuratie volgens deze handleiding. Wanneer u 

klaar bent met de procedure gaat u naar uw internetbrowser en daar vindt u vervolgens, wanneer 

u een site wilt bezoeken, het zelfde scherm wat u normaal gesproken krijgt. Hier vult u de 

gegevens in en u bent verbonden. Tevens alle andere apparaten die met de router verbonden zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1 
 

       2 
 

 

 

 

 

 

De externe USB Wi-Fi antenne en de Alfa Network R36 router zijn nu geconfigureerd en klaar voor 

gebruik! 

 

LET OP! 

Heeft u de eerste ingebruikname al uitgevoerd, dan kunt u deze stap 

kan overslaan want u heeft uw eigen netwerk al ingesteld. U kunt dus 

nu direct 'DONE' klikken. 
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De laatste stap is het creëren van uw eigen netwerk of Wi-Fi hotspot. In onderstaande afbeelding 

kan bij het kopje 'SSID Choice' een eigen naam gegeven worden aan het privénetwerk, in het 

voorbeeld is dit 'Mijn Hotspot'. Bij 'Security Mode' kunt u vervolgens een type beveiliging kiezen, 

wij hebben gekozen voor de optie 'WPA-PSK' omdat ook oudere computers dit ondersteunen. 

 

Kies bij 'WPA Algorithms' de optie Auto (TKIP/AES). Vervolgens kunt u bij 'Pass Phrase' zelf 

een wachtwoord aanmaken voor uw privénetwerk. Let op dat dit hoofdlettergevoelig is. Klik 

vervolgens op 'Done'. 

 

 
 

Na op 'Done' te hebben geklikt gaat de R36 zichzelf opnieuw laden met de juiste gegevens. U 

krijgt dan een scherm in beeld zoals u op onderstaande afbeelding ziet. Dit kan ruim 1 minuut 

duren.  
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Bij succes volgt er een melding in beeld zoals te zien is op de volgende afbeelding. Klik op 'OK' en 

u gaat naar een volgend scherm. 

 

Dit volgende scherm laat u de instellingen zien en tevens dat u Connected bent.  

Het privénetwerk is nu gecreëerd! Het lampje wat USB aangeeft op de Alfa Network R36 zal nu 

branden. 

 

 
 

Om nu van uw eigen netwerk of hotspot gebruik te kunnen maken met uw draadloze apparaten 

doet u het volgende: Ga op uw tablet, smartphone of laptop naar het overzicht van de draadloze 

netwerken in de omgeving. Zoek in de lijst (misschien nodig om de lijst te vernieuwen of om een 

'rescan' te doen) de naam van uw zojuist gecreëerde netwerk, geeft het wachtwoord of de sleutel 

en u bent verbonden! 
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De Alfa Network R36 slaat automatisch de gegevens van een Wi-Fi netwerk op wanneer er een 

keer succesvol verbinding is gemaakt. De R36 maakt van een netwerk een 'profiel' aan. Hierdoor 

is niet nodig om de stappen uit de ALGEMENE CONFIGURATIE te doorlopen. Om een 'oude' 

verbinding opnieuw te activeren dienen de volgende stappen te worden doorlopen. 

 

Wanneer er verbinding gemaakt is met de router dient er naar het 'Status' scherm te worden 

gegaan. In dit scherm is de knop 'Change Profile' te vinden, zoals te zien is op onderstaande 

afbeelding. Klik hierop. 
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Wanneer er voor 'Change Profile' is gekozen komt u in onderstaand scherm. Er verschijnt een 

lijst van netwerken waar u reeds verbinding mee heeft gehad en die opgeslagen zijn door de 

router. Selecteer het netwerk waarmee u opnieuw verbinding wilt maken en klik op 'Activate'. 

 

 
 

Zoals onderstaand scherm laat zien is de verbinding met het gekozen netwerk opnieuw tot stand 

gebracht zonder dat de stappen uit de ALGEMENE CONFIGURATIE zijn doorlopen. 
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Wanneer u besluit gebruik te maken van internet middels een 3G dongle in combinatie met een 

data SIM-kaart, is het belangrijk te weten welke dongles ondersteund worden door de Alfa 

Network R36. Voor het gebruik van een dongle zijn namelijk drivers nodig en deze zijn 

voorgeladen op de router. In tegenstelling tot een laptop of PC kunnen op de router geen drivers 

worden geladen. Hieronder volgt een lijst met de dongles die gebruik kunnen worden in 

combinatie met de router: 

 

Alfa Network Onyx3G 

Alfa Network Fly3G 

Huawei E220 

Huawei E169/169G/169U 

Huawei E219 

Huawei D02 

Huawei D21 

Huawei D22 

Huawei D23 

Huawei D31 

Huawei ET128 

Huawei D12HW 

Huawei D12LC 

Huawei D21LC 

Huawei E1762 

Huawei E1552 

Huawei E1782 

Huawei E1552 

Huawei E1782 

Huawei E156G 

Huawei E177 

Huawei E353 

Asus T500 

SonyEricsson MD300 

Qisda H21(single) 

ZTE MF626 

ZTE MF627 

ZTE MF628 

ZTE AC2726 

ZTE MF636 

ZTE MF637 

ZTE AC2736 

ZTE MF631 

ZTE MF180 

PROLINK PHS100 

PROLINK PHS300 

PROLINK PHS101 

DoCoMo A2502 

SoftBank C01LC 

Sierra 598U 

C-MOTECH U300 

Qisda H21(dual) 

EpiValley 8089 

i-mobile U3300 

BandLuxe C180 

Option Icon 225 

Dlink DWM-156 

NOKIA CS-15 

Royaltek Q110 

CSL U1-TF 

 

 

 

 

 

 

 



 Nederlandstalig Handleiding Alfa Network R36  v5: DECEMBER 2013                 15 

 

Wanneer u kiest voor draadloze configuratie is de eerste stap het vinden van de router in uw 

overzicht van draadloze netwerken. De router zal de naam ALFA_AP hebben. Met dit netwerk 

dient u vervolgens verbinding te maken. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht kunt u 

verder met de ALGEMENE CONFIGURATIE. 

Wanneer u kiest voor een bedrade configuratie is de eerste stap aansluiten van de router op de 

PC of laptop middels een UTP-/netwerk-kabel. Wanneer dit gedaan is zal er automatisch 

verbinding worden gemaakt tussen uw PC of laptop en de router. Wanneer de verbinding tot stand 

is gebracht kunt u verder met de ALGEMENE CONFIGURATIE. 

Na verbinding te hebben gemaakt met de R36 dient u de volgende handelingen te verrichten: 

 

1. Type in de adresbalk van een internetbrowser naar keuze het IP-adres van de router, het 

IP-adres is 192.168.2.1 

2. Het inlogscherm verschijnt (zie afbeelding hieronder). Gebruik voor zowel de username als het 

wachtwoord admin en klik OK. 
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Nadat u succesvol bent ingelogd, komt u automatisch in het 'Status-scherm' van de router. Om 

de R36 te configureren kiest u voor 'Easy setup' bovenin de pagina. In dit scherm krijgt u vier 

mogelijkheden. Hier kiest u voor de optie '3G dongle'.  

 

Vervolgens komt u in onderstaand scherm.  

 

Bij een Prepaid data SIM-kaart voor het gebruik van internet volstaat het om alleen de 4-cijferige 

pincode bij 'Pin Code Protect' en de APN Service-naam (in dit geval 'prepaidinternet') bij 'APN 

Service' in te vullen. De pincode voor Prepaid internet is vele gevallen '0000', deze gegevens 

worden verstrekt door de provider van het internet. 

Heeft u een internetabonnement of een duo SIM-kaart dan dient ook meestal 'Username' en 

'Password' in te vullen. Ook deze gegevens worden door uw provider verstrekt. 

 

In dit scherm kunt u ook kiezen voor de optie 'Budget Control' kiezen. Hiermee kunt u uw verbruik 

regelen en controleren. Indien u hier geen gebruik van dient te maken, haalt u het vinkje weg. In 

dit voorbeeld hebben we 'Budget Control' niet geactiveerd, dit is de standaard instelling. De 

Warning!! kunt beantwoorden met OK zoals onderstaand scherm laat zien. 
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De laatste stap is het creëren van uw eigen netwerk of Wi-Fi hotspot. In onderstaande afbeelding 

kan bij het kopje 'SSID Choice' een eigen naam gegeven worden aan het privénetwerk, in het 

voorbeeld is dit 'Mijn Hotspot'. Bij 'Security Mode' kunt u vervolgens een type beveiliging kiezen, 

wij hebben gekozen voor de optie 'WPA-PSK' omdat ook oudere computers dit ondersteunen. 

Kies bij 'WPA Algorithms' de optie Auto (TKIP/AES). Vervolgens kunt u bij 'Pass Phrase' zelf 

een wachtwoord aanmaken voor uw privénetwerk. Let op dat dit hoofdlettergevoelig is. Klik 

vervolgens op 'Done'. 
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Na op 'Done' te hebben geklikt gaat de R36 zichzelf opnieuw laden met de juiste gegevens. U 

krijgt dan een scherm in beeld zoals u op onderstaande afbeelding ziet. Dit kan ruim 1 minuut 

duren.  

 
 

Bij succes volgt er een melding in beeld zoals te zien is op de volgende afbeelding. Klik op 'OK' en 

u gaat naar een volgend scherm. 

 



 Nederlandstalig Handleiding Alfa Network R36  v5: DECEMBER 2013                 19 

 

Na de succes melding klikt u op OK en zal u in de onderstaand scherm komen. De verbinding is 

gemaakt en het eigen netwerk is gecreëerd en het USB-lampje op de router zal oplichten. U kunt 

nu gebruik maken van internet. Apparaten dienen toegang te krijgen door op het betreffende 

apparaat bij draadloze netwerken het netwerk te selecteren en het door u gekozen paswoord in te 

voeren. 
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Mocht het zo zijn dat er geen verbinding gemaakt kan worden, kan dit een aantal oorzaken 

hebben. De oplossing voor de meeste voorkomende oorzaak wordt hier nader toegelicht. 

Wanneer in het 'Status' scherm de Connected Status op Connected staat, maar er geen gebruik 

gemaakt kan worden van internet, wijst dit mogelijk op een probleem met het IP-adres wat 

uitgegeven wordt door de router waarmee verbinding is gemaakt. Het is mogelijk dat de router 

waarmee verbinding gemaakt wordt en de Alfa Network R36 router, beide het IP-adres 

192.168.2.XXX hebben. Aangezien het IP-adres van de router waarmee verbinding gemaakt 

wordt niet aangepast kan worden, zal het IP-adres van de R36 aangepast moeten worden. 

 

Wanneer beide IP-adressen gelijk zijn is dit te zien in het 'Status' scherm bij WAN IP Adress en 

LAN IP Adress, zoals te zien is in onderstaande afbeelding. 

Het gaat hierbij om de eerste 3 cijfers van het IP-adres: 192.168.2.XXX 
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Het aanpassen van het IP-adres van de Alfa Network R36 dient te worden gedaan onder 

'Advanced' en 'LAN', zoals te zien is op onderstaande afbeelding. 

 

 
 

In de 'LAN-settings' dient vervolgens het 'IP Adress' onder LAN Setup te worden aangepast.   
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Deze aanpassing dient te worden gemaakt in één van de eerste drie cijfercombinaties. In het 

voorbeeld is 192.168.2.1 omgezet naar 192.168.20.1. Na de verandering in het IP-adres, klik op 

'Apply'. 

 

 
 

Na op 'Apply' te hebben geklikt, zal de router gaan rebooten. Dit kan circa 1,5 minuut in beslag 

nemen. 
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Na rebooting zal de router automatisch teruggaan naar het 'Status' scherm. Hierin is te zien dat 

het nieuwe 'LAN IP Adress' te zien is. De status is nu wederom Connected en toegang tot 

internet is nu wel mogelijk. 

 

 
 

 

 


