Configuratie AVM FRITZ!Box 7360
(Flits ADSL)(connected by BBned)

Voordat u verder gaat:
Sluit het modem aan volgens het schema (gevouwde poster) dat met de modem is meegeleverd.
Een online versie van het schema evenals al onze handleidingen zijn beschikbaar op
http://www.internl.net/handleidingen/ .

1

Open een browser zoals Internet Explorer, Firefox, Chrome of Safari. Toets in de adresbalk het adres
http://192.168.178.1.
Kies met onderstaand scherm voor Annex A (PSTN/ Analoog) of Annex B (ISDN).
Mocht u niet weten wat u hier moet kiezen, neem dan contact op met onze servicedesk.

Na uw keuze herstart het modem zich. Selecteer in de volgende schermen voor Netherlands als land
en vervolgens English als taal.
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Voor toegang tot de modem is een wachtwoord vereist. Wanneer u het modem voor het eerst
configureert dient u een nieuw wachtwoord aan te maken met dit scherm.

Het instelling van uw Flits ADSL verbinding op het netwerk van BBNed is niet mogelijk middels de
Wizard. Klik daarom in het hier op Cancel en vervolgens OK.
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Dit is de Standard View van het hoofdmenu van de AVM FRITZ!Box 7360.
Klik onderin het scherm op View: Standard zodat dit wijzigt naar Advanced en u het modem verder
kan instellen.
Klik links in het menu op Internet, daarna Account Information.
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Selecteer bij Internet service provider voor Other Internet service provider.
Selecteer bij Connection voor Connecting to a DSL Line.
Selecteer bij Account Information de optie No.
Klik nu op de blauwe link Change connection settings.
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Laat de checkbox voor Vlan leeg. In het veld achter VPI het getal 0 in.
Achter VCI moet 35 worden ingevuld. Klik op Apply en het volgende scherm laad voor het
controleren van uw instellingen.

Uw modem is nu klaar voor gebruik.
Mocht er onverhoopt geen werkende internetverbinding zijn, neemt u dan a.u.b. contact op met
onze servicedesk, servicedesk@internl.net of 024-7070707.
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