Heeft u hulp nodig?
Meer informatie over het aansluiten, installeren en gebruik van
uw modem leest u in de uitgebreidere handleiding. Deze kunt u
downloaden op www.solcon.nl/handleidingen.

Heeft u vragen?
Stel uw vraag aan onze virtuele assistente Eva op www.solcon.nl.
Is uw vraag daarmee niet beantwoord, dan helpen onze

Modem
van Solcon

medewerkers u graag verder. U kunt ons bereiken op
werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot
17.30 uur via 088 - 003 22 22. U kunt ook een e-mail sturen naar
service@solcon.nl.

Download de uitgebreide handleiding op www.solcon.nl/handleidingen

Verkorte Handleiding
Type: AVM FRITZ!Box 7360 (Glasvezel D)
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AVM FRITZ!Box modem

Internet

Bepaal waar uw glasvezel verbinding binnenkomt.
Vervolgens sluit u het modem aan volgens onderstaand schema.
Het lampje “Power/DSL” gaat nu groen branden.

Voor bedraad aansluiten sluit u de kabel aan op de 2e, 3e of 4e gele poort van de AVM FRITZ!Box.
Na het aansluiten zullen na ongeveer 5 minuten de lampjes: Power/DSL en WLAN groen gaan branden.

Voor het instellen van draadloos internet gebruikt u standaard SSID: FRITZ!Box Fon WLAN 7360 en vindt
u het wachtwoord (WLAN Network Key) op de onderkant van het modem.

Genexis
Elements
Spanningsadapter

• Browse met uw internet browser naar fritz.box
• Selecteer als Language Selection: “English” en druk op “Next”
• Selecteer als Regional Setting: “Netherlands” en druk op “Next”
• Selecteer als Annex Setting: “Annex A”en druk op “Next”
• De FRITZ!Box zal nu herstarten
• Voer een persoonlijk wachtwoord in en druk op “OK”
• Login met dit persoonlijke wachtwoord en druk op “Login”
• Druk op “Next”
• Selecteer als Internet Connection: “Solcon Glasvezel“ en druk op “Next”
• Druk op “OK”
• Druk op “Next” (4x)
• Druk op “Cancel”
• Druk op “Exit Wizard”
• Herstart de FRITZ!Box door kortstondig de spanning van uw FRITZ!Box af te halen

TV-toestel
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Telefonie

Televisie

Sluit uw telefoontoestel aan
op de ingang “FON-1” van uw
Modem.

De Dune sluit u aan
volgens de instructie van
de verkorte handleiding
TV-ontvanger.
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