
 

STAP 1. ONTDEK WIFI CUBE 

Inhoud verpakking: 

- 3 x Wifi Cube 

- 3 x Stroomkabel 

- 1 x Internet kabek (UTP) 

- 1 x Installatiegids 

STAP 2: DOWNLOAD DE APP 

 

Download de Tenda wifi app uit de Google Play store of App store op 

je mobiele telefoon door ‘Tenda wifi’ te zoeken of de QR code 

hierboven te scannen.  



 

STAP 3 : SLUIT ÉÉN WIFI CUBE AAN OP DE 

INTERNETAANSLUITING 

 

De Wifi Cube die je aansluit op de je Router of Modem is de hoofd 

Wifi Cube. De andere Wifi Cubes die je verdeelt over de oppervlakte 

zijn de assistent Wifi Cubes. 

 

1. Sluit een internet kabel vanuit de modem of router (LAN) aan op 

de linker aansluiting (WAN / LAN) op de Wifi Cube.  

2. Sluit de stroomkabel aan. Het LED lampje zal gaan branden. Wacht 

ongeveer 40 seconden tot het opstarten is voltooid. Het LED lampje 

zal groen knipperen.  

 



 

STAP 4: VERBIND DE CUBE MET WIFI IN DE APP

 
 

1. Ga naar de wifi-instellingen op je mobiele telefoon of tablet. 

Selecteer het wifi netwerk NOVA_XXXX en vul het wachtwoord in. 

Het wachtwoord staat altijd op de sticker op de Wifi Cube (zie 

afbeelding). 

 

2. Open de Tenda Wifi app en volg de instructies op het scherm om 

de hoofd Wifi Cube te verbinden met internet. Als dit is voltooid zal 

het LED lampje contant groen branden. 



 

STAP 5: VERDEEL DE ANDERE WIFI CUBES OVER DE 

OPPERVLAKTE 

 

1. Plaats een Wifi Cube op elke verdieping of verspreid deze over de 

ruimte.  

2. Sluit de andere Wifi Cubes aan op de stroomkabel.  

3. Volg instructies op de app en voeg ze met een druk op het scherm 

toe. Gefeliciteerd! 

 

Controleer de verbinding, pas waar nodig de locatie aan om een 

betere verbinding te krijgen. 

Kleur LED Verbinding 

Groen Goede connectie 

Geel Redelijk connectie 

Rood Niet verbonden 

 

 



 

Klaar! Wifi Cubes zijn geïnstalleerd, geniet van een sterk en stabiel 

wifi netwerk over de gehele ruimte! Enkele nuttige tips op  

• Bekabeld internet: Wil je apparaten met een 

internetkabel aansluiten? Gebruik dan simpelweg de 

aansluiting van een willekeurige Wifi Cube.  

• Verbind alle apparaten met het nieuwe versterkte 

netwerk, vergeet het oude netwerk op deze apparaten. 

De naam van het netwerk en het wachtwoord kun je 

aanpassen in de app. 

•  Beheer je wifi netwerk op je Smartphone via de app. 

Overal en altijd.  

 

INSTELLINGEN IN DE APP : 

My wifi : Hier zier je een overzicht van de Wifi Cubes, de 

verbindingstatus en het aantal aangesloten apparaten.  

SETTINGS 

Wireless settings: Verander hier de naam van het netwerk en het 

wachtwoord. 

Guest network : Hier kun je een gast netwerk instellen, dit is een 

netwerk naast je eigen wifi netwerk. Die je kunt gebruiken voor 

gasten of bezoekers. Je kunt hier de naam, wachtwoord, tijdsduur en 

meer instellen. 

Parental control: Ouderlijk toezicht. Hiermee kun je kinderen en 

apparaten toegang geven tot het internet of juist niet. Ook kun je 

tijdsvakken instellen per apparaat en groepen maken om het 

internetgedrag van de kinderen te beheren. 

Add: Voeg nog een Wifi Cube toe aan je systeem met één druk op de 

knop.    

 
 

 


