WIFI op de haven
Om gebruik te kunnen maken van het nieuwe Wi-Fi netwerk zijn nieuwe inloggegevens nodig.
Het kan zijn dat u eerst de oude WIFI toegang van uw toestel moet verwijderen. Meestal kan dat
met WIFI beheer van uw toestel.
Elke ligplaatshouder kan zich aanmelden op het nieuwe netwerk met zijn unieke gebruikersnaam en
wachtwoord. Met deze inloggegevens kunt u twee toestellen aanmelden. ( Bijv. U ligt in box A77,
dan is uw inlognaam A77 en wachtwoord 9Scg87t)
U kunt uw inloggegevens verkrijgen door:
1. Stuur een email naar: secretariaat@jachthavenrhoon.nl
nummer.
2. Uw inlog gegevens ophalen bij de havenmeester.

Vermeld uw naam en box

Tot nader bericht is een testperiode actief. U kunt voorlopig inloggen door “test” in te vullen bij
zowel gebruikersnaam en wachtwoord. U dient dit dan wel elke 24 uur opnieuw te doen.
Indien u reeds aangemeld bent op ‘test’ en u wilt aanmelden met uw persoonlijk wachtwoord, dan
dient u eerst af te melden met een eerder aangemeld toestel. Dit doet u door in de webbrowserbalk
te typen (dus niet via de Google zoekbalk): http://logout.wifi Daarna drukt u op ‘log out’. U kunt
nu opnieuw inloggen op de wifi van Jachthaven Rhoon.
Indien u een ander toestel wilt aanmelden (een ander dan de eerste 2 aangemelde) dient u eerst een
van de toestellen af te melden via: http://logout.wifi, Vervolgens meldt u het nieuwe toestel aan met
uw persoonlijke inloggegevens.
Bent u uw toestel verloren? (dus kunt u het toestel niet afmelden) Stuur dan een mailtje naar
secretariaat@jachthavenrhoon.nl . Wij resetten U inlog gegevens en U moet op beide toestellen
opnieuw inloggen met de oude verstrekte inlog gegevens .
Aanvullend: U ziet tweemaal ‘Jachthaven Rhoon’. Er wordt gebruikt gemaakt van de 2,4- en 5
GHz band. U kunt het beste inloggen op de 2,4 (standaard optie). Dit geeft het grootste bereik, wat
belangrijk is in de haven. De 5 GHz band heeft een kleiner bereik, wel met meer capaciteit. Echter
dit signaal komt niet of moeilijk in de boot. U kunt deze band gebruiken als u snelheid nodig hebt
en zichtverbinding hebt met de mast. U dient zelf te wisselen door in te loggen op het andere
‘Jachthaven Rhoon’.
Het beste is om het 5 Ghz netwerk weg te gooien om te voorkomen dat je hiermee onbewust
verbindt (nadat u deze gebruikt hebt).

