Instellen Antwoordapparaat
Zorg ervoor dat uw box in expertmode staat:

1. Ga naar settings
2. Ga naar System
3. Ga naar Expert Mode
4. Aktiveer "Show expert settings
5. Klik op "Apply"

Antwoord apparaat instellen :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ga in uw browser naar http://192.168.178.1 of http://fritz.box
Ga dan naar Settings
Vervolgens klik je op het tablad “ Telephony “
Daar vind u het kopje “ Answering Machine “
Vervolgens klikt u op “ Enable Answering machine “
Bij “ Select Numbers for the Answering Machine” selecteerd u het telefoonnummer of de
telefoonnummers waarop de automatische beantwoorder geactiveerd moet worden.
(U kunt maximaal 10 nummers invoeren bij “ Select numbers for the answering machine”)

7. Nu gaan we kijken bij de Operate Mode, wilt u dat degene die u belt geen bericht achter kan
laten kies dan voor de optie “ Greeting only “ wilt u juist wel dat ze een bericht in kunnen
spreken selecteer dan “ Record Messages “ .
8. Bij Greeting Delay kunt u aangeven hoeveel seconden de telefoon over mag gaan voordat
het antwoordapparaat het gesprek aanneemt.
9. Bij Recording Lenght kunt u de maximale lengte van een door de beller ingesproken bericht
instellen
10. Bij PIN kunt u een persoonlijke PINCODE ingeven waarmee u via een externe telefoon kunt
inbellen op uw FRITZ!Box om zo als u niet thuis bent toch nog de berichten op uw voicemail
te beluisteren.
11. Vervolgens de push service, wilt u een mail ontvangen als iemand iets inspreekt op uw
beantwoorder vink dan deze functie aan zodat u een email ontvangt zodra er een nieuw
bericht op uw beantwoorder staat.
(Wanneer u Push Service nog niet geactiveerd heeft ga dan verder bij stap 12. Als u
Pushservice wel geactiveerd heeft ga dan verder bij stap 14.)
12. Voordat u dat doet gaat u eerst naar het tabblad erlangs “ Advanched settings “ daar geeft u
de naam van u SMTP server op vervolgens gaat u terug naar het vorige tabblad en stelt u
daar de rest van uw gegevens in.

13. Heeft u dit allemaal gedaan, klikt u dan op apply

14. Nu gaat u weer terug naar het kopje “ Answering Machine “ en ziet u een balkje waar u kunt
aanvinken of u mails wilt ontvangen als u een inkomend bericht krijgt, vink deze indien
gewenst aan.

15. Wilt u bijvoorbeeld nog een antwoord apparaat toevoegen dan kunt u klikken op het tabblad
“ More “ en dan moet u deze zelfde stappen ondernemen voor het instellen van uw andere
antwoordt apparaten. Er kunnen maximaal 5 antwoord apparaten op geactiveerd worden!
16. Uw antwoordt apparaat is nu ingesteld!

