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p Business A
ADSL internetverbinding!
Gefelliciteerd mett uw Callvoip
Er zijn twee soorten ADSL-ve
erbindingen: annex A en
n annex B.
Bij elk van deze twee
t
typen hoort
h
een an
nder type mo
odem; een verkeerd
v
typ
pe modem za
al
niet w
werken. In veel
v
gevallen
n zult u een A
ADSL-verbin
nding hebben
n van het ty pe annex A.
Verifiieert u daaro
om dat u ook
k een modem
m heeft van het type annex A.
Neem
mt u gerust contact
c
met ons op voorr details en assistentie.
a
Log in en ga naar WAN Æ Ge
eneral Setup
p.
Kies W
WAN 1 (= xDSL interfac
ce) en stel de
eze in zoals hieronder aa
angegeven:

Klik o
op [OK] om de instellingen op te sla an.
ING BA
ANK 5041280
IBAN NL66INGB00050
N
041280
BIC IN
NGBNL2A
KVK 0 2066541
BTW NL1041.63.252.B
N
B01

Ga ve
ervolgens na
aar menu WA
AN Æ Intern
net Access.
Selec
cteer bij [WA
AN 1] als Acc
cess Mode: P
PPPoE / PPPo
oA en klik op
p [Details Pa
age].

etailpagina van
v
WAN 1 komt
k
naar vo
oren.
De de
Vul die in zoals hieronder
h
aan
ngegeven.

vervolgens op
o OK om de
e instellingen
n op te slaan
n.
Klik v
Wach
ht nu ca 5 minuten en kijk of u interrnetverbindin
ng heeft.
Zo niet, check de
e bekabeling en doe de d
draytek dan eens uit, wa
acht ca 10 se
ec en doe he
em
dan w
weer aan. Ko
omt de verbinding niet o
op, neem dan contact op
p met Callvo ip voor
verde
ere assistenttie.
Callvo
oipTelefonie
Koldingweg 19-1
9723 HL GRONIN
NGEN
T: 05
50-820 00 00
0
F: 05
50-820 00 08
8
callvo
oip@callvoip
p.nl
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