
Instructie wachtwoord aanpassen xxter eindgebruiker 
 
 
Het wijzigen van het wachtwoord moet worden uitgevoerd op drie plaatsen: 

- Mijn.xxter.com  
- Lokaal op het xxter apparaat 
- De xxter app 

Volg de stappen hieronder om het wachtwoord aan te passen: 

Mijn.xxter.com 
Ga naar mijn.xxter.com en log in met het bestaande gebruikersnaam en wachtwoord. Dit zijn 
dezelfde gegevens die worden gebruikt om in te loggen in de xxter app. Klik op de Instellingen-pagina 
op "verander". Onderaan de pagina kan het wachtwoord worden aangepast. 

Het wachtwoord moet een minimale sterkte hebben van "matig" en moet minimaal 6 karakters 
bevatten. We raden voor de veiligheid echter aan om altijd een (erg) sterk wachtwoord te kiezen! 

 
 

Lokaal op het xxter apparaat 
Ga nu bovenaan de pagina naar "apparaten" en selecteer hier het xxter apparaat. Klik vervolgens 
onderaan op één van de links met het IP-adres om de lokale pagina van het apparaat te openen.  
Let op: Deze link werkt alleen binnen het eigen netwerk. 

 
 
De link wordt in de browser geopend en er verschijnt het login scherm van het xxter apparaat.  
Log hier weer in met het de (eind)gebruikersnaam en het oorspronkelijke wachtwoord. 

Ga vervolgens naar Instellingen -> Basis, en onderaan de pagina naar Overige instellingen. 

 

Klik op verander, vul hier opnieuw het oorspronkelijke wachtwoord in en tweemaal het nieuwe 
wachtwoord. Zorg ervoor dat het nieuwe wachtwoord hier hetzelfde is als het wachtwoord zoals 
deze net veranderd is op mijn.xxter.com. Let op: pas de gebruikersnaam NIET aan. Klik ter controle, 
links bovenaan de pagina, op "configuratie laden". Als dit werkt is het wachtwoord juist ingesteld. 
 

De xxter app 
Nu rest alleen nog het nieuwe wachtwoord in te vullen in de xxter app. Dit kan worden gedaan in het 
Instellingen menu, onder Apparaat, Accountinstellingen. Daarna kan de installatie weer bediend 
worden. 

 
Neem bij vragen of problemen contact op met de installateur. 


