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Veelgestelde vragen over de FRITZ!WLAN Repeater 1750E 

1. Waar moet ik de repeater plaatsen? 

U sluit de repeater aan op een stopcontact, op een plaats waar deze binnen het WiFi-

bereik van de FRITZ!Box valt. De repeater pakt het signaal op en stuurt het door. 

 vind de ideale plaats voor de WLAN Repeater 

 

2. Hoe meld ik de repeater aan? 

U meldt een repeater eenvoudig aan met behulp van de WPS-functie. 

 Sluit de repeater aan op een stopcontact in de buurt van de FRITZ!Box om de 

repeater te configureren. 

 Houd de knop [WPS] op de repeater gedurende 6 seconden ingedrukt totdat het 

lampje [WLAN] begint te knipperen. 

 Schakel de WPS-functie op de FRITZ!Box in binnen twee minuten na de vorige 

stap - de procedure hangt af van het label van de knop: 

o Als op de FRITZ!Box een knop [WPS] of [WLAN/WPS] aanwezig is: houd de 

knop [WPS] of [WLAN/WPS] ingedrukt totdat het lampje [WLAN] begint te 

knipperen. 

o Als op de FRITZ!Box geen knop [WPS] aanwezig is: houd de knop [WLAN] 

ingedrukt totdat het lampje [WLAN] begint te knipperen. 

 een repeater aanmelden op uw eigen netwerk 

 FRITZ!Clip: WLAN reikwijdte vergroten met een FRITZ!WLAN Repeater 

 

3. Ik heb al een repeater, is het nuttig om er nog een aan te schaffen? 

Dat hangt ervan af. U kunt het een repeater niet op een andere repeater aanmelden, 

enkel op een Access Point. Een tweede repeater is dus handig om een ander del van 

uw woning/pand van een beter WiFi-bereik te voorzien, maar niet om nóg verder te 

komen. Wilt u wel verder komen, overweeg dan de aanschaf van een FRITZ!WLAN 

Powerline-set met WiFi, bv. de FRITZ!WLAN Repeater 540E Set 

 FRITZ!Clip over de FRITZ!Powerline-producten 

 

4. Hoeveel repeaters kan ik aanmelden? 

U kunt net zoveel repeaters aanmelden als dat u IP-adressen bechikbaar heeft. Elke 

repeater maakt een eigen verbinding met de FRITZ!Box. U kunt repeaters niet op 

elkaar aansluiten om een nog groter bereik te creëren.  

 

5. Ik heb geen goed WiFi, helpt een repeater? 

In veel gevallen wel: de repeater ‘hoort’ het WiFi signaal van uw router en stuurt dit 

door. Zo komt het bereik verder dan het signaal alleen uw FRITZ!Box. 

 

  

http://nl.avm.de/service/fritzwlan/fritzwlan-repeater-1750e/knowledge-base/publication/show/1625_Ideale-plaats-vinden-voor-de-FRITZ-WLAN-Repeater/
http://nl.avm.de/service/fritzwlan/fritzwlan-repeater-1750e/knowledge-base/publication/show/1486_FRITZ-WLAN-Repeater-configureren-voor-gebruik-in-het-thuisnetwerk/
https://youtu.be/UeJ574VylX8
https://xs4all.fritzshop.nl/nl/fritzpowerline/29-fritzpowerline-startkit-510e-540e-startkit-20002684.html?search_query=540&results=2
https://youtu.be/i2KIUgHSrho
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6. Wordt het internet ook sneller met een repeater? 

Nee, de snelheid van uw internetverbinding staat vast; de repeater zorgt ervoor dat u 

het WiFi signaal kunt oppikken op plekken waar dat zonder repeater niet of minder 

goed beschikbaar was.  

 

7. Wat is het wachtwoord van de repeater? 

Bij het aanmelden van de repeater op uw router via de WPS toets hoeft u niet in te 

loggen op de bedieningspagina van de repeater. U kunt hem dan handmatig 

configureren.  

 repeater handmatig met uw router verbinden 

 

Als u de repeater op het stroomnet aansluit, dan kunt u het signaal van de repeater 

vinden met een computer, tablet of smartphone. U kunt dan verbinden met de 

repeater met het wachtwoord [00000000].  

De FRITZ!WLAN Repeater heeft een eigen bedieningspagina die u kunt vinden op 

http://fritz.repeater of http://192.168.178.2. Of zoek het juiste IP adres op in uw 

router.  

Via de bedieningspagina van de repeater kunt u deze rop uw router aanmelden en 

kiezen of u hem instelt als repeater of als LAN Bridge (zie aparte vraag).   

 

8. Ik heb geen FRITZ!Box, kan repeater ook op een ander modem? 

Ja, de FRITZ!WLAN Repeater kunt u bij elk WiFi Access Point / WiFi Router inzetten 

als repeater. Als dit apparaat WPS biedt, dan kunt u de repeater via WPS gemakkelijk 

aanmelden. Anders kunt u de repeater handmatig aanmelden 

 FRIT!WLAN Repeater handmatig aanmelden 

 

9. Kan ik een repeater en een powerline set tegelijkertijd gebruiken? 

Ja dat kan; u kunt een Powerline set gebruiken voor bv. het uitbreiden van het bereik 

op de zolder, en ook nog een repeater gebruiken voor versterking van het WiFi bereik 

in een andere ruimte in uw woning.  

 

10. Kan ik de repeater ook gebruiken als Access Point? 

Ja, dat kan met de LAN Bridge functie:  

 

 FRITZ!WAN Repeater als LAN Bridge (bekabeld Access Point) inzetten 

 

11. Ik heb een andere technische vraag, waar kan ik terecht? 

Veel handige tips, vragen en antwoorden en uitleg vindt u op de website van AVM, de 

fabrikant van de fritzbox.  

 bezoek de FRITZ!WLAN Repeater knowledge base 

 bezoek de FRITZ!Clips met handige instructiefilmpjes 

 

  

http://nl.avm.de/service/fritzwlan/fritzwlan-repeater-1750e/knowledge-base/publication/show/194_Draadloze-verbinding-configureren-tussen-een-router-en-FRITZ-WLAN-Repeater/
http://fritz.repeater/
http://192.168.178.2/
http://nl.avm.de/service/fritzwlan/fritzwlan-repeater-1750e/knowledge-base/publication/show/194_Draadloze-verbinding-configureren-tussen-een-router-en-FRITZ-WLAN-Repeater/
http://nl.avm.de/service/fritzwlan/fritzwlan-repeater-1750e/knowledge-base/publication/show/903_/
http://nl.avm.de/service/fritzwlan/fritzwlan-repeater-1750e/knowledge-base/publication/show/194_Draadloze-verbinding-configureren-tussen-een-router-en-FRITZ-WLAN-Repeater/
http://nl.avm.de/service/avm-fritz-clips/fritz-clips/
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Vragen over levering en retourneren 

1. Wanneer wordt mijn pakket verzonden? 

FRITZ!Shop streeft ernaar om alle orders die voor 16.00 uur zijn geplaatst nog 

dezelfde werkdag te verwerken en te versturen. Lukt dat niet, dan doen wij ons 

uiterste best om dit de daarop volgende werkdag te doen. In principe wordt uw 

zending de daarop volgende postbezorgingsdag door de post bezorgd. U ontvangt 

automatisch een tracktrace-bericht van de post na verzending. 

 

2. Als de repeater het niet goed doet, kan ik deze dan retourneren? 

Als de repeater niet goed werkt, neemt u dan eerst contact op - wellicht dat u de 

repeater met wat extra expertise toch naar uw tevredenheid kunt inzetten. 

 FRITZ! helpdesk: 020 – 322 00 22 

 

Is sprake van een defect of wilt u afzien van de aankoop, dan kunt u via de online 

shop een verzoek indienen om uw product te retourneren.  

 klik hier voor een toelichting op de retourprocedure 

 

3. Waar kan ik Nederlandstalige handleidingen vinden? 

 klik hier voor de Nederlandstalige handleiding bij de FRITZ!WLAN Repeater 1750E 

 

4. Wat is de garantietermijn en waar kan ik daarvoor terecht? 

Voor de FRITZ!WLAN Repeater 1750E geldt een garantietermijn van 5 jaar. 

Raadpleeg de handleiding voor details.  

 

Actie-gerelateerde vragen 

1. Mijn kortingscode doet het niet 

Checkt u of de cijfers en letters in de code goed interpreteert, bv. is het een 0 of een 

O, een I of een l? Lukt het niet om de code te laten werken, neemt u dan contact op 

met de XS4ALL klantenservice: 020 – 3987666.  

 

2. Ik heb nog geen kortingscode ontvangen, waar kan ik die opvragen? 

Als u abonnee bent van XS4ALL dan ontvangt u de kortingscode thuis per post. Heeft 

u niets ontvangen, neemt u dan contact op met de XS4ALL Klantenservice: 020 – 

3987666.  

 

3. Hoe vaak kan ik de kortingscode gebruiken? 

U kunt de kortingscode één maal gebruiken, enkel voor aanschaf van de FRITZ!WLAN 

Repeater 1750 en maximaal één kortingscode per aankoop.  

http://www.fritzshop.nl/retourprocedure
http://nl.avm.de/fileadmin/user_upload/BENL/Service/Manuals/nl/FRITZ_WLAN/1750E_man_nl.pdf

