Handleiding:
FRITZ!Box instellen als router achter (kabel-)modem
In het assortiment van CallVoip.nl en TC Shop.nl vindt u diverse modellen FRITZ!Box (zie
www.callvoip.nl/fritz/). Diverse modellen beschikken over een geïntegreerd ADSL-modem.
Heeft u internet via de kabel, dan kunt u dit modem niet gebruiken. U heeft dan een apart
kabelmodem.
Gelukkig kan de ADSL-modemfunctie van alle typen FRITZ!Boxen met geïntegreerd modem
worden uitgeschakeld.
Bij de FRITZ!Box Fon is er maar één LAN-poort, en dit wordt uw WAN-poort.
Bij modem FRITZ!Box Fon 7050 wordt LAN-poort A een WAN-poort.
Bij de modellen met 4 x LAN (5124, 7140, 7170, 7270) is dit LAN-poort 1.
Deze LAN-poort wordt door onmzetting naar router uw WAN-poort: hier verwacht de FRITZ!
het signaal van uw kabelmodem of ander modem/router.
Sluit uw computer en andere apparatuur dus aan op één van de overige LAN-poorten, via
WiFi of via de USB-slavepoort (indien aanwezig). Op de LAN-poort kunt u uw modem of een
eventueel andere netwerkrouter aansluiten. De FRITZ! transformeert dan in een router met
Wireless Access Point en geïntegreerde telefooncentrale voor vast en VoIP. Hieronder enkele
instructies:

Configuratie FRITZ!Box als router
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

sluit uw computer draadloos of bekabeld aan op de FRITZ! op LAN-poort B of 2, 3 of 4.
(zie handleiding hoofdstuk 2, pagina 13 e.v.)
sluit uw kabelmodem (of ander modem of router waar het WAN-signaal vandaan komt)
aan op de juiste LAN-poort (zie boven of plaatje hieronder).
zodra u verbinding heeft kunt u de FRITZ! configuratiepagina bereiken op één van de
volgende adressen: http://fritz.box/ of http://192.168.178.1 of http://169.254.1.1.
Op de configuratie-pagina van de FRITZ! gaat u naar menu [Settings] > [System] >
[Expert Settings] en controleer of de optie [Expert Settings] is aangevinkt. Zo niet,
doe dit alsnog en klik op [Apply] om de wijziging op te slaan.
ga dan naar menu [Internet] > [Account Information] en vul deze in zoals op de
pagina 3.
het kan enige tijd duren (afhankelijk van netwerk en pr) todat uw internetverbinding
actief is duurt het tot max. 2 uur vóórdat uw internetprovider deze modemwijziging
heeft verwerkt; pas dan heeft u een werkende internetverbinding. TIP: sluit ’s avonds
aan zodat u ’s ochtends verbinding heeft.
voor meer ondersteuning kunt u uiteraard gebruik maken van de AVM FRITZ! Helpdesk,
bereikbaar via tel. 024 – 324 95 60.

FRITZ!Box Fon 7140/7170:

Sylviuslaan 2

9728 NS Groningen | Postbus 1040

FRITZ!Box Fon 7050:

9701 BA Groningen | kvk 02066541 | btw NL1041.63.252.B01

Postbank 5041280 | Rabobank 32.94.02.501 | IBAN NL35 RABO 0329 4025 01 | BIC RABONL2U
T 050 – 526 49 33 | F 050 – 526 49 63 | callvoip@callvoip.nl | www.callvoip.nl

Algemene tips bij de verdere configuratie:
1.

controleer via menu [System] > [Firmware update] of er nieuwe firmware beschikbaar is
en installeer deze.
2. verifieer eerst dat u een werkende internetverbinding heeft. Ga pas dan aan de slag met
het aansluiten van uw vaste telefoonlijn en uw VoIP-accounts. Bij problemen, probeer
dan op gestructureerde wijze te testen met een analoge telefoon op één van de FONpoorten achterop de FRITZ!Box. Deze kunt u instellen via menu [Telephony] >
[Extensions].
3. in menu [Telephony] > [Regional options] kunt u kiezen voor [Other country] of
voor [Netherlands]. Afhankelijk van uw provider en uw telefonie-situatie (vaste lijn,
alleen VoIP, mix) kunt u soms met de éne instelling, soms met de andere instelling de
beste resultaten behalen. Wij adviseren de setting [Netherlands].
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Poort LAN A of LAN1
wordt de WAN-poort;
daarmee sluit u de
FRITZ! aan op uw
(kabel-)modem

Essent @HOME:
vul hier uw hostname in
veelal begint dit met cc…
Tiscali/Telfort:
u hoeft niets in te vullen

Controleer of de
snelheid van uw
verbinding goed staat
ingesteld, dit is van
groot belang voor de
VoIP gesprekskwaliteit!
In sommige firmwares
staan deze waarden
standaard erg laag. Pas
dit aan aan uw situatie.
Check op
www.speedtest.nl wat
uw snelheid is.
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CallVoip-account in een FRITZ!Box 7050/7140 met oude firmware (Engelstalig)

CallVoip-account in een FRITZ!Box 7170 met internationale firmware (Engelstalig)
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Tiscali VoIP-account in een FRITZ!Box 7170 met nieuwe firmware (Duitstalig)
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