Handleiding: FRITZ!Box instellen als ADSL-modem (Telfort)
In het assortiment van de online-shops van Tijdhof Consulting vindt u diverse
modellen FRITZ!Box (zie www.fritzshop.nl). De meeste modellen beschikken over
een geïntegreerd ADSL-modem. Houdt u er rekening mee dat er twee soorten ADSL
bestaan: ADSL over een analoge lijn (annex A) en ADSL over een ISDN-lijn (annex
B). Heeft u het verkeerde type, dan zal dit niet werken. De FRITZ! is geschikt voor
alle NL providers. U kunt elke FRITZ!Box ook als router gebruiken achter een ander
modem (bv. kabelinternet of ander ADSL-modem of router).
Zie onze aparte handleiding hierbij (www.callvoip.nl/technotes.php#voip).
Configuratie FRITZ!Box als ADSL-modem
1.
2.

start met het aansluiten van uw FRITZ! (zie handleiding)
als u de FRITZ!Box als modem wilt gebruiken, kunt u de FRITZ aansluiten met de Y-kabel waarbij
grijs de kabel voor ADSL (DSL-kant splitter) is en zwart de kabel voor de telefonie (NT1 of
telefoonkant splitter):

3.

Als u uw computer draadloos of via een ethernetkabel heeft aangesloten kunt u de FRITZ!configuratiepagina bereiken op adres: http://fritz.box of http://192.168.178.1/
Ga naar menu [Settings] > [Internet] > [Account Information] en configureer hier uw verbinding.
Zie ook de schermprint op de volgende pagina.
Voor meer uitleg over de diverse keuzen kunt u de helpfunctie rechts onderaan de
configuratiepagina oproepen. Hier vindt u uitleg over de opties.
Voor meer ondersteuning kunt u uiteraard gebruik maken van de AVM FRITZ! Helpdesk, bereikbaar
via tel. 024 – 324 95 60.

4.
5.
6.

Algemene tips bij de verdere configuratie:
1.
2.

controleer via menu [System] > [Firmware update] of er nieuwe firmware beschikbaar is en
installeer deze.
voor uitgebreidere configuratiemogelijkheden schakelt u de [expert mode] aan via menu
[System] > [Expert mode]
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Hier geeft u aan dat de
FRITZ! als ADSLmodem wordt gebruikt
via de reguliere DSL poort

Hier geeft u aan dat de
FRITZ! als ADSLmodem-router voor
het gehele netwerk
wordt gebruikt
(computers maken niet
individueel contact zoals
het vroegere USBmodem deed)

Bij de onderdelen
[Account Information] en
[Connection Settings]
geeft u aan dat u een
Telfort BRIDGED
internetverbinding heeft
(RFC-1483). Voor een
Bridged verbinding zijn
geen gebruikersnaam en
wachtwoord nodig.

Elk netwerk heeft een
eigen VPI-VCI-waarde.
Vul hier de VPI-VCIwaarden in van het
netwerk waarmee uw
provider werkt.
Enkele standaards:
Telfort: 0 34
XS4ALL: 8 48

Traffic Shaping is
belangrijk voor de
gesprekskwaliteit! Met
waarde [automatically]
zal de FRITZ!
vertrouwen op de
snelheidsdata zoals
doorgegeven door de
provider. Dit klopt niet
altijd…
Een verslechterde
gesprekskwaliteit is het
gevolg.
Desgewenst kunt u hier
handmatig de gewenste
waarden invullen
(bijvoorbeeld 75% van
de door de provider
gemelde waarden).
Test uw daardwerkelijke
snelheid bijvoorbeeld
via
www.speedtest.net
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Telfort VoIP-account registreren
Hieronder ziet u een schermprint van een geregistreerde Telfort SIP-account op de
FRITZ!Box:

Van uw VoIP-provider
(Telfort) heeft u een
gebruikersnaam
(doorgaans het hele
telefoonnummer), per
nummer een wachtwoord
en een SIP serveradres
gekregen. Die vult u op
deze pagina in.
De FRITZ!Box heeft
ruimte voor max.10
VoIP-accounts. U kunt
accounts van
verschillende providers
gebruiken.
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Voor het configureren van het telefonieverkeer (welke accounts gaan op welke
toestellen rinkelen en met welke accounts belt u uit) vindt u in de handleiding van
de FRITZ!Box zelf (meegeleverde CD) en in de beknopte handleiding op onze site:
http://www.callvoip.nl/technotes/voip_fritz_telefonie.pdf

Deze tips worden u aangeboden door:

CallVoip Telefonie | Kennis van VoIP
Koldingweg 19-1
9723 HL GRONINGEN
T 050-526 49 33
F 050-526 49 63
callvoip@callvoip.nl
www.callvoiptelefonie.nl
CallVoip levert geavanceerde en betrouwbare internet-telefoniediensten voor particulieren en bedrijven.
Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.
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