JE TELEFOON INSTELLEN ALS WIFI-NETWERK
Heb je thuis geen vast internet of wifi? Je kan je telefoon als wifi-netwerk instellen. Dit heet een wifi-hotspot.
Je kan dan met een computer of tablet inloggen op dit netwerk. Zo kan je met de computer of tablet op het internet. Je
computer of tablet gebruikt dan de data van je telefoon-abonnement.

VOOR JE START: DOWNLOAD DE APP VAN JE PROVIDER
Je moet eerst weten hoeveel data jouw abonnement heeft.
Download hiervoor de app van je provider, bvb. Telenet, Scarlet, Proximus…
Dat doe je zo:
1.

Zoek bij je apps naar de Google Playstore. Dit ziet er zo uit:

2.

Tik in de zoekbalk de naam van je provider in bv. Telenet, Base, Proximus

3.

Vul de gegevens in die de app vraagt. Dit verschilt per app. Je zal zeker je klantnummer moeten invullen. Dat
staat op elke rekening die je van je provider krijgt. Het staat ook op je contract.

In de app kan je nakijken hoeveel data je al verbruikt hebt. Dit zal sneller gaan als een ander toestel ook jouw data
gebruikt. Zorg dat je niet boven je limiet gaat. In de app kan je vragen om een waarschuwing te krijgen als je data bijna
op zijn.
Tijdens de corona-crisis geven veel providers extra data. Kijk op de website van je provider welke acties ze doen. Je ziet
dat ook in de app van je provider.
LET GOED OP JE VERBRUIK! ALS JE BOVEN JE LIMIET ZIT MOET JE BIJBETALEN.
Zorg dat je data niet na 1 week op zijn. Verdeel de data die je hebt over de hele maand. Enkele tips:





Surf enkel naar de websites die je écht nodig hebt voor huiswerk, uitkeringen, bestellingen…
Video’s en online games verbruiken heel veel data.
Facebook en Instagram bekijken verbruikt ook veel
Video-bellen met Whatsapp of Facetime verbruikt minder dan Skype of Facebook Messenger.

STAP 1: OPEN DE INST ELLINGEN VAN JE TELEFOON

Dit ziet er op de meeste telefoons uit als een wieltje
Het wieltje vind je tussen je apps

e-inclusiewerking Stad Gent – www.digitaaltalent.be

STAP 2: ZOEK DE FUNCTIE WIFI-HOTSPOT

KIJK OF ER EEN ZOEKBALK IS BIJ JOUW INSTELLINGEN.
Die herken je aan het vergrootglas. De zoekbalk staat meestal bovenaan het scherm.

Tik in de zoekbalk ‘Hotspot’

HEB JE GEEN ZOEKBALK? Dan moet je enkele keren meer klikken.
VIND ÉÉN VAN DEZE WOORDEN EN KLIK EROP:






Netwerk
Draadloos
Verbindingen
Internet
Connectiviteit

Je kan nu verder klikken op één van deze woorden, of iets wat erop lijkt:






Tethering
Hotspot
Wifi-hotspot
Draagbare wifi-hotspot
Persoonlijke hotspot

Klik door tot je bij een scherm komt waar je ‘wifi-hotspot’ of ‘tethering’ kan aanzetten. Dat is meestal met een
schuifbalkje. Zet dit op ‘aan’ door het bolletje naar rechts te vegen.
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STAP 3: STEL JE HOTSPOT IN
Je moet 3 dingen instellen. De volgorde is op elke telefoon anders.
BEVEILIGING
Je moet je hotspot beveiligen. Anders kan iedereen jouw data gebruiken.
Zet de ‘beveiliging’ op ‘WPA2 PSK’. Dat staat meestal al ingesteld.
PASWOORD
Zet zeker een paswoord op je hotspot. Je moet dat paswoord straks ook op je computer of tablet ingeven.
Kies een goed wachtwoord. Neem bijvoorbeeld een zin die je goed kan onthouden.
NAAM VAN JE HOTSPOT
Je kan zelf een naam kiezen voor jouw hotspot. Zo vind je hem makkelijk terug op je computer of tablet.
Je kan ook de naam houden die er al staat. Dit is meestal het model van je telefoon.

STAP 4: GA ONLINE MET JE COMPUTER OF TABLET
Zoek op jouw computer of tablet naar ‘beschikbare wifi-netwerken’.
Op een computer met Windows 10 gaat dat zo:

Klik op het vierkantje rechts
onderaan het scherm
Klik daarna op ‘netwerk’.
Je ziet nu dit 

Zoek de naam van je hotspot en klik erop.
Zet het vinkje bij ‘automatisch verbinding maken’ uit (klik erop)
Vul het wachtwoord in dat je daarnet gekozen hebt.
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STAP 5: STEL IN DAT JE MET EEN DATA-LIMIET WERKT
Op je computer doe je dit zo:

Stap 1

Stap 2
Klik op ‘Netwerk- en internetinstellingen’

Stap 3
je ziet nu dit. Klik hier:

1.

Klik opnieuw op het vierkantje
rechts onderaan het scherm

2.

Klik daarna op ‘netwerk’.

Stap 4
Op het volgend scherm moet je scrollen tot je dit ziet:

Klik op ‘aan’.

Klik dan hier

Stap 5

Stap 6
De limiet die je instelt hangt af van hoeveel data
je hebt. Neem de helft van je data en stel dit
hier in:
Klik eerst op ‘altijd’

Klik daarna op ‘Limiet instellen’
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