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Gefelliciteerd mett uw Callvoip
p Business V
VDSL internetverbinding!
Deze handleiding
g helpt u bij het instellen
n van Callvoip Business VDSL
V
op een
n FRITZ!Box.
De ha
andleiding is
s geschikt vo
oor de meestte uitvoering
gen FRITZ!Box.
Sluit de FRITZ!Bo
ox aan. In de
e doos van d
de FRITZ!Bo
ox vindt u een Y-kabel
(= ka
abel met 3 uiteinden,
u
de
e uiteinden zzijn gemarke
eerd met stic
ckers).

S
Sluit het uiteinde met de sticker FRIT
TZ!Box DSL//TEL aan op de DSL/TELL-poort van de
d
F
FRITZ!Box.

S
Sluit u het uiteinde met de
d sticker SP
PLITTER DSL
L aan op de modem-poo
ort van uw
A
ADSL/VDSL-s
splitter

S
Sluit u het uiteinde TELEFONANSCHL
LUSS aan op
p de telefoon-poort van u
uw
A
ADSL/VDSL-s
splitter

Sluit uw compute
er aan op de
e FRITZ!Box en zorg dat u geen WiFi internetverrbinding op uw
u
comp
puter actief heeft.
h
Start internet
i
en g
ga naar http
p://192.168.178.1 en log
g in op de
FRITZ
Z!Box.
Kies links in het menu
m
[Internet] Æ [Acco
ount Information].
i conform de
d schermpr ints op pagin
na 2.
Vul deze pagina in
ING BA
ANK 5041280
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N
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NGBNL2A
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N
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Klik v
vervolgens op
o [apply] om
m de instellin
ngen op te slaan.
s
Wach
ht nu ca 5 minuten en kijk of u interrnetverbindin
ng heeft.
Zo niet, check de
e bekabeling en doe de F
FRITZ!Box dan eens uit, wacht ca 10
0 sec en doe
e
hem dan weer aa
niet op, neem dan conta
an. Komt de verbinding n
act op met C
Callvoip voorr
verde
ere assistenttie.
ervolgens na
aar menu [In
nternet] Æ [[DSL Informa
ation].
Ga ve
Hier z
ziet u uw FR
RITZ!Box (lin
nks) en de w
wijkcentrale (rechts).
(
Contrroleer of u een groene lijn ziet tusse
en FRITZ!Box
x en de VDS
SL wijkcentra
ale.
Een g
groene lijn betekent
b
dat u internetve
erbinding he
eeft.
Boven de lijn ziett u uw VDSL
L-snelheid st aan.
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