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WAT HEB IK 
ONTVANGEN? 
U heeft van ons een pakket ontvangen met daarin apparatuur die 
past op uw glasvezelaansluiting. Er zijn verschillende aansluitingen. 
Bekijk daarom eerst welk modem en toebehoren u heeft ontvangen. 
Op basis daarvan kiest u de juiste installatiestappen. 

MODEM 

Kies uw modem en ga naar de juiste stap op de volgende pagina. 

  

à Ga naar Toebehoren 1 à Ga naar Toebehoren 2 
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WAT ZIT ER NOG MEER IN DE DOOS? 

Toebehoren 1 

 

 

Toebehoren 2 

 

 

  

à Ga naar Hoofdstuk 1 à Ga naar Hoofdstuk 2 

à Ga naar  

Hoofdstuk 3 

à Ga naar  

Hoofdstuk 4 

à Ga naar  

Hoofdstuk 5 
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  à Ga naar Hoofdstuk 6 à Ga naar Hoofdstuk 7 

à Ga naar Hoofdstuk 8 
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1. E-FIBER 
AANSLUITING 
GLASVEZELKABEL AANSLUITEN 

Sluit de meegeleverde glasvezelkabel aan op het E-Fiber kastje. 
Zorg ervoor dat u het beschermdopje hebt verwijderd van de kabel. 
De kabel sluit u aan op de linker aansluiting. 

 

 

à Ga nu naar hoofdstuk 10. Aansluiten FRITZ!Box 5530. 
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2. DFN 
AANSLUITING 
VERBREEK DE VERZEGELING VAN DE 
GLASVEZELAANSLUITING 

Knip met een schaar de verzegeling van poort 1 van de glasvezel-
aansluiting door. 
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VERWIJDER DE LEGE HULS VAN DE 
GLASVEZELAANSLUITING 

1. Verwijder de lege huls uit poort 1 van de glasvezelaansluiting. 
2. Haal het lipje eerst een klein beetje naar u toe (A) en schuif 

de huls naar buiten (B). 
3. De lege huls heeft u niet meer nodig voor de installatie, maar 

bewaar hem wel. U dient deze bijvoorbeeld bij een verhuizing 
weer terug te plaatsen. 
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VERWIJDER BESCHERMKAPJE 

Verwijder het rode beschermkapje van de glasvezelconnector (A). 

 

 
Let op! Om storingen te voorkomen, mag de glasvezelkabel 
niet worden geknikt. Raak de uiteinden van de kabel ook niet 
aan. 

CONNECTOR AANSLUITEN OP DE 
GLASVEZELAANSLUITING 

Schuif de glasvezelconnector direct in de actieve poort van de 
glasvezelaansluiting (B). Als het inschuiven niet gemakkelijk gaat, 
dan mag u wat kracht zetten. 

 

à Ga nu naar hoofdstuk 10. Aansluiten FRITZ!Box 5530. 
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3. KPN TY01 
AANSLUITING 
GLASVEZELAANSLUITING VOORBEREIDEN 

Op de grondplaat zitten twee plastic kappen, links en rechts.  
Het is de bedoeling dat u de kap aan de linkerkant (staat letter A 
bij) weghaalt. Boven op deze kap zit een veiligheidspal die u moet 
indrukken, zodat de kap losgehaald kan worden. 

 

PLAATSEN ELEMENT OP DE GRONDPLAAT 

Voordat u het aangeleverde element gaat plaatsen, moet u het 
beschermdopje aan de binnenkant verwijderen, zie de blauwe 
markering op de eerste afbeelding hieronder. 

Schuif vervolgens het element van boven naar beneden op de 
grondplaat, totdat u ‘klik’ hoort (afbeelding 2). Het element moet op 
gelijke hoogte zitten als de kap aan de rechterzijde (afbeelding 3). 
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KABELS AANSLUITEN OP ELEMENT 

Sluit de meegeleverde netwerkkabel aan op de LAN-aansluiting 
(LAN-port) van het element. 

Tevens mag u de stroomadapter van het element aansluiten (op de 
Power port). 

 

à Ga nu naar hoofdstuk 9. Aansluiten FRITZ!Box 7590. 
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4. KPN TK01 
AANSLUITING 
VERWIJDER BESCHERMDOP 

Aan de binnenzijde van het element 
bevindt zich een zwart dopje in het 
groene koppelstuk. Deze mag u 
verwijderen. 

PLAATS ELEMENT 

Schuif het element over de 
glasvezelaansluiting totdat u ‘klik’ hoort.  
Zie onderstaande afbeeldingen. 
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KABELS AANSLUITEN OP ELEMENT 

Sluit de meegeleverde netwerkkabel aan op de LAN-aansluiting 
(LAN-port) van het element. 

Tevens mag u de stroomadapter van het element aansluiten (op de 
Power port).

 

à Ga nu naar hoofdstuk 9. Aansluiten FRITZ!Box 7590. 
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5. KPN GN02 
AANSLUITING 

  

Verwijder het beschermdopje Plaats het element over de 
geleiders tot u ‘klik’ hoort 

Schuif de vezels goed  
omhoog in de connector 

Schuif het deksel erop en  
sluit de stroom aan 
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KABELS AANSLUITEN OP HET ELEMENT 

Sluit de meegeleverde netwerkkabel aan op de LAN-aansluiting 
(LAN-port) van het element. 

Tevens mag u de stroomadapter van het element aansluiten (op de 
Power port). 

 

à Ga nu naar hoofdstuk 9. Aansluiten FRITZ!Box 7590.  
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6. GPON  
AANSLUITING 
BLINDKAP GEREEDMAKEN 

De blindkap wordt als twee onderdelen geleverd: de blindkap zelf 
en de (glasvezel) aansluitkabel. 
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Verwijder beschermdopje (binnenkant) 

Verwijder beschermdopje (buitenkant) 
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Monteren blindkap op grondplaat 

Schuif de blindkap op de grondplaat. 

De bedoeling is dat deze van onder naar boven op de plaat 
geschoven wordt, totdat hij ‘klik’ zegt, en de opening aan de 
bovenkant aansluit op het vierkante blokje. 

 

Aansluiten kabel op de blindkap 

Verwijder het beschermdopje van de kabel (de groene stekker). 
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De stekker kan op één manier aangesloten worden. Op de 
bovenkant van de stekker zit een nippeltje. Die moet aan de 
bovenkant zitten, zodat de kabel aangesloten kan worden. 

 

NOKIA ONT AANSLUITEN 

Sluit netwerkkabel aan 
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Sluit glasvezelkabel aan 

Voor het aansluiten van de kabel verwijdert u het zwarte 
beschermdopje, en het beschermdopje van de glasvezelkabel. 

 

 

 

 

à Ga nu naar hoofdstuk 9. Aansluiten FRITZ!Box 7590. 
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7. XGS-PON  
AANSLUITING 
Het zwarte element dat u heeft ontvangen, 
moet u installeren op de glasvezelaansluiting. 
Volg daarvoor onderstaande instructies. 

VERWIJDER BESCHERMDOP 

Aan de binnenzijde van het element bevindt 
zich een zwart dopje in het groene koppelstuk. 
Deze mag u verwijderen. 

PLAATS ELEMENT 

Schuif het element over de 
glasvezelaansluiting totdat u ‘klik’ hoort.  
Zie onderstaande afbeeldingen. 
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KABEL AANSLUITEN OP ELEMENT 

U mag de meegeleverde netwerkkabel op de LAN-poort van het 
element aansluiten. 

Ook mag u de stroomadapter van het element aansluiten op de 
stroompoort. Na het aansluiten de AAN/UIT-knop indrukken om het 
element aan te zetten. De LED-lampjes gaan branden. 

 

 

à Ga nu naar hoofdstuk 9. Aansluiten FRITZ!Box 7590.  
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8. DFN CTS  
AANSLUITING 
VERBREEK DE VERZEGELING VAN DE 
GLASVEZELAANSLUITING 

Knip met een schaar de verzegeling van poort 1 van de glasvezel- 
aansluiting door. 

 

  



22 – Handleiding Installeren Glasvezel – november 2021 

VERWIJDER DE LEGE HULS VAN DE 
GLASVEZELAANSLUITING 

1. Verwijder de lege huls uit poort 1 van de glasvezelaansluiting. 
2. Haal het lipje eerst een klein beetje naar u toe (A) en schuif 

de huls naar buiten (B). 
3. De lege huls heeft u niet meer nodig voor de installatie, maar 

bewaar hem wel. U dient deze bijvoorbeeld bij een verhuizing 
weer terug te plaatsen. 
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SLUIT CONNECTOR AAN OP DE 
GLASVEZELAANSLUITING 

Verwijder beschermkapje 

Verwijder het rode beschermkapje van de glasvezelconnector (A). 
 
Let op! Om storingen te voorkomen, mag de glasvezelkabel 
niet worden geknikt. Raak de uiteinden van de kabel ook niet 
aan. 

Connector aansluiten op de glasvezelaansluiting 

Schuif de glasvezelconnector direct in de actieve poort van de 
glasvezelaansluiting (B). Als het inschuiven niet gemakkelijk gaat, 
dan mag u wat kracht zetten. 
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PLAATSEN ELEMENT 

Connector koppelen 

Het uiteinde van de connector mag u koppelen met de connector. 
Haal eerst het beschermdopje van het uiteinde van de kabel. 
Vervolgens klikt u de kabel op de aansluiting aan de linkerkant van 
de connector met het lipje naar boven. 
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Netwerkkabel koppelen 

De meegeleverde netwerkkabel mag u in de rechterkant van het 
element aansluiten. Aansluitend mag u het element voorzien van 
stroom door de bijgeleverde stroomadapter aan te sluiten. 

 

Instellingen element controleren 

Achter op het element zitten zogeheten ‘DIP-switches’.  
Voor een correcte verbinding moeten switch 3 en 4 omhoog staan. 

à Ga nu naar hoofdstuk 9. Aansluiten FRITZ!Box 7590.  
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9. AANSLUITEN 
FRITZ!BOX 7590 
KABELS AANSLUITEN OP MODEM 

Sluit het andere uiteinde van de netwerkkabel aan op de blauwe  
WAN-aansluiting. Vervolgens sluit u ook de stroomadapter aan. 

TELEFOON AANSLUITEN 

Als u een vaste telefoonaansluiting heeft, kunt u uw toestel 
aansluiten op de zwarte FON1-aansluiting. Heeft u nog een tweede 
toestel of nummer, dan mag u deze aansluiten op FON2. 

 
à Ga nu naar hoofdstuk 11. Instellen FRITZ!Box. 
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10. AANSLUITEN 
FRITZ!BOX 5530 
SLUIT KABEL OP MODEM AAN 

Verwijder eerst het beschermdopje van de kabel. 

 

Sluit de meegeleverde kabel aan met het lipje naar boven.  
De kabel moet erin ‘klikken’. 

 

à Ga nu naar hoofdstuk 11. Instellen FRITZ!Box. 
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11. INSTELLEN 
FRITZ!BOX 
KOPPEL UW COMPUTER 

Om uw modem te kunnen instellen, is het van belang dat uw 
apparaat is verbonden met het modem. Dit kan door een kabel 
tussen uw computer en het modem aan te sluiten of draadloos (via 
wifi). 

In geval van verbinden via wifi moet u bij de beschikbare netwerken 
kiezen voor het netwerk met de naam die onder op het modem 
staat bij ‘WLAN Network (SSID)’. Als er gevraagd wordt om een 
sleutel of wachtwoord, kunt u ‘WLAN Network Key’ invoeren. Die 
staat onder op uw modem (een code van 20 cijfers). 
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TAALKEUZE + INLOGGEN 

Open uw browser (Chrome, FireFox, Safari e.d.) en vul boven in de 
adresbalk ‘fritz.box’ in.  

In het eerste scherm mag u kiezen voor Nederlands en op ‘OK’ 
drukken. Vervolgens krijgt u de loginpagina te zien. Het 
wachtwoord kunt u vinden onderop uw modem onder ‘FRITZ!Box 
password’ (zie voor een voorbeeld de afbeelding op de vorige 
pagina, het rode kader). Druk op ‘Aanmelden’. 

 

LANDKEUZE 

Bij het keuzelijstje voor landen 
moet u kiezen voor ‘Nederland’. 
Druk op ‘Volgende’. De FRITZ!Box 
wordt opnieuw gestart, dit kan tot 
2 minuten duren. 

Het is belangrijk 
dat u het juiste land 
heeft gekozen. 
Anders krijgt u de 
verbinding niet 
online. 
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WIZARD + INTERNETTOEGANG 

U komt terug op het loginscherm. Na inloggen krijgt u een scherm 
te zien met een wizard die u verder begeleidt in de installatie. 
Druk op ‘Volgende’ om verder te gaan. 
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Internetaanbieder 

Op het volgende scherm kunt u de internettoegang gegevens 
instellen. Kies bij ‘Internetaanbieder’ voor ‘Kliksafe’, klik het 
keuzerondje aan ‘Kliksafe Glasvezel’ en klik op ‘Volgende’. 

 

 

 

 

Als uw glasvezelaansluiting 
eruit zoals op de afbeelding 
rechts, is het de bedoeling dat 
u bij ‘Internetaanbieder’  
de keuze maakt voor  
‘Kliksafe Glasvezel via Caiw’. 
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INTERNETTOEGANG INSTELLEN 

U krijgt vervolgens een aantal schermen ter informatie die gaan 
over het instellen van de internettoegang. Op elk scherm kunt u 
kiezen voor ‘Volgende’. 
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SAMENVATTING 

Als u door de vorige schermen heen bent, worden de instellingen 
overgenomen - dit kan tot 30 seconden duren. Aansluitend krijgt u 
een samenvatting te zien van de instellingen en of de controle van 
de verbinding is geslaagd (groene balk) of niet (rode balk). Als de 
controle niet is geslaagd, neem dan contact met ons op.  
De gegevens staan op de laatste bladzijde van deze handleiding. 
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TELEFONIE + WIFI 

De volgende stap is voor het instellen van telefonie. U hoeft hier 
niets te doen. Als u belt via Kliksafe worden deze instellingen 
automatisch ingesteld. Klik op ‘Volgende’. 

Hierna volgt het scherm van de wifi-instellingen. Als u uw eigen 
naam en sleutel (wachtwoord) wilt instellen, kunt u het vakje  
‘WiFi-instellingen wijzigen’ aankruisen en de velden invullen. 

Uiteraard kunt u ook de standaardinstellingen aanhouden die 
overeenkomen met de gegevens onderop de FRITZ!Box.  
Klik daarna op ‘Stap voltooien’. 
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LAATSTE STAP 

In de laatste stap ziet u onderstaand scherm. Als u op de hoogte 
wilt blijven van de status van uw FRITZ!Box, nieuws of  
software-updates kunt u hier uw e-mailadres invullen. Dit kan door 
het aankruisen van ‘Informatie over deze FRITZ!Box per e-mail 
ontvangen’. U sluit de installatieprocedure af door een klik op de 
knop ‘Stap voltooien’. 
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13. CONTACT 
KLIKSAFE 
Ga naar www.kliksafe.nl en controleer of uw internet werkt.  

Alles werkt? Veel internetplezier!  

Meer tips over veilig gebruik maken van internet?  
Kijk op www.kliksafe.nl en volg ons op Facebook!  

ONDERSTEUNING BIJ INSTALLATIE? 

Wilt u ondersteuning bij de installatie van de FRITZ!Box of heeft u 
vragen over uw internetverbinding?  

Bel dan met ons klantcontactcentrum op 0341-274 999.  

Op werkdagen staan wij voor u klaar van 09:00 - 20:00 uur en op 
zaterdag van 09:00 tot 17:00 uur. 

 

 


