NOVATEL 2372 MIFI ROUTER
KORTE HANDLEIDING

De meest korte en eenvoudige manier om een werkende verbinding te krijgen is als volgt.
1) Open de achterkant van de MiFi2372. Het klepje moet hiervoor naar beneden
geschoven worden.
2) Verwijder de batterij en plaats een SIM kaart (liefst een werkende). Plaats de batterij
weer terug en schuif het dekseltje weer op de MiFi2372.
3) Draai de MiFi2372 om en druk de powerknop in. Gebeurt er niets? Dan dient
waarschijnlijk eerst de accu opgeladen te worden.
4) De MiFi2372 geeft een WiFi signaal af zodra het blauwe lampje aan de voorzijde gaat
branden (met de text “WiFi”).
5) Zoek met elk willekeurig WiFi apparaat naar netwerken in de omgeving.
6) Er zal nu een netwerk zichtbaar zijn met MiFi, gevolgd door een aantal letters en/of
cijfers.

7) Maak verbinding met dit netwerk. Het standaard wachtwoord is 12345.

8) Open de webbrowser en ga naar www.mifi

9) Voer het wachtwoord in, in de rechter bovenhoek. Het standaard wachtwoord is admin.
10) Klik bij de volgende waarschuwing op OK:

11) Klik in het menu op “Internet” en kies “Profiles”.
12) Klik op “Edit Internet Profile”

13) Voer een naam in naar keuze voor “Profile Name” en klik op Apply. Vul hierna de APN
in van de SIM kaart provider en klik weer op Apply. (Username + Password dus nog
niet invoeren)

14) Vul hierna de Username en Password in, gevolgd door Authentication Type,
afhankelijk van wat de SIM kaart provider hierover zegt. Bij T-mobile kiest u voor:
CHAP

15) Kies wederom voor “Apply”, gevolgd door “Return to Profile List”.
16) Zorg dat uw nieuwe profiel in onderstaand scherm geactiveerd is:

...en klik weer op “Apply”.
17) Op de Home pagina: klik op “connect” en dan is in de bovenbalk te volgen of er
verbinding is (of niet). Wordt de verbinding steeds verbroken maar is de telecom
aanbieder wel zichtbaar? Dan zijn niet de juiste gegevens ingevuld in het profiel. Pas
dit aan en probeer het nogmaals.
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