Hoe je Flybox modem
van Mobistar updaten?

Schakel de stroom niet uit tijdens de update. Dit kan blijvende schade aan je
modem veroorzaken!
1. Je wachtwoord voorbereiden
indien je, je wachtwoord vergeten bent? Probeer:
■ gebruikersnaam > admin
■ wachtwoord > admin
■ indien dit niet werkt: herinitialiseer je modem
■ aan de achterkant van je modem, druk zacht met een naaldje in het gaatje ‘reset’
■

gedurende ongeveer 10 seconden
je modem is geherinitialiseerd
■ eenmaal je modem opnieuw is opgestart, probeer je te connecteren:
- gebruikersnaam > admin
- wachtwoord > admin
■
■

2. Open je Internet Explorer, Google Chrome, Safari of Firefox

3. Geef ﬂybox.home of 192.168.8.1 in, in het URL veld

Vervolgens, wordt de de hoofdpagina van je Flybox modem weergegeven.

4. Een pop-up vraagt je gebruikersnaam en wachtwoord
Indien je, je wachtwoord niet zelf hebt aangepast, mag je de volgende gegevens invoeren:
■ gebruikersnaam > admin
■ wachtwoord > admin

5. Een pop-up vraagt je om de pincode van de simkaart die zich bevindt in je modem in te
geven. In dit geval, voeg de pincode van deze simkaart toe.

6. Eenmaal de pincode correct is (indien nodig), krijg je toegang tot de admin
startpagina.

7. Klik op werk bij

8. Kies voor Online update of Lokale update

9. Met of zonder internet verbinding
■

ben je verbonden met het internet, klik op
- online update
- vervolgens rechts, op Controleren op updates

Voorkeur
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■

ben je niet verbonden met het internet, klik op
- lokale update
- vervolgens rechts, op Browse
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- selecteer het juiste bestand
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- open dit bestand
- klik op Werk bij. Het bijwerken kan enkele minuten in beslag nemen en zal je modem herstarten.

10. Vervolgens, kies je je taal

11. Een eerste pop-up vraagt je gebruikersnaam en wachtwoord
Ingeven:
■ gebruikersnaam > admin
■ wachtwoord > admin

12. Een tweede pop-up vraagt om een nieuw wachtwoord in te geven

13. Afgerond… bedankt voor je geduld, je modem is bijgewerkt.
Veel surfplezier!
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Geef een nieuw wachtwoord in en bevestig.

