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Inleiding 

Op het moment dat een CallVoip ADSL-lijn wordt opgeleverd, wordt er een tijdelijk 

IP-adres toegekend. Om het vaste IP-adres toe te wijzen aan deze lijn, moet het 
MAC-adres worden geregistreerd door middel van een setup-pagina.  

Het MAC-adres is een uniek adres waarmee ieder modem, router of netwerkkaart 

zich identificeert op het internet. Deze registratie moet eenmalig plaatsvinden. 

Configureren van uw modem 

Alvorens u uw ADSL-modem aansluit kunt u deze configureren met de volgende 

configuratiegegevens: 
 
item instellling 

Encapsulatie RFC1483 Bridged IP LLC / DHCP 

VPI 0 

VCI 35 

 

Uw modem krijgt via DHCP een IP-adres toegewezen. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van de volgende DNS Servers:  
 
DNS server adres 

NS1 82.148.223.100 

NS2 62.212.76.136 

 
Optioneel kunt u gebruik maken van de volgende SMTP-server: smtp.wxdsl.nl 

 



pagina 3/8  |  17 december 2008  |  callvoip.nl 

Registreren van het MAC-adres 

1. Sluit modem/router aan volgens de gebruiksaanwzijzing 

2. Open uw webbrowser, bijvoorbeeld Internet Explorer. 
3. De setup-pagina opent vanzelf. Gebeurt dit niet, vul dan het volgende adres in 

de adresbalk in: http://setup.wxdsl.nl.  

 

U krijgt het onderstaande scherm: 
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4. Om in te loggen heeft u het User-ID (gebruikersnaam) en wachtwoord nodig van 

deze lijn. Deze gegevens werden door ons verstrekt met het modem dan wel per 

mail. Klik op Inloggen, u krijgt het volgende scherm: 
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De setup-pagina detecteert automatisch het MAC-adres van het apparaat dat is 

aangesloten op deze lijn. Klik op Bevestigen om dit adres te registreren.  

U krijgt het onderstaande scherm:  

 

 

NB: zonder registratie van het MAC-adres is er geen internettoegang mogelijk! 

 

 

Wijziging van router of modem 

Als het MAC-adres wijzigt, zult u dit proces opnieuw moeten doorlopen. Deze 

situatie vindt bijvoorbeeld plaats bij vervanging van het modem of de router. Nadat 

de registratie van het MAC-adres opnieuw is voltooid is er toegang tot internet. 
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Schermprints instellingen modems voor CallVoip ADSL 

FRITZ!Box 7170: 
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FRITZ!Box 7270: 
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DrayTek 2820-serie: 

 


