
Solcon - installatiekaart - AVM FRITZ!Box 7360 (v2)
instellen externe toegang

LET OP: Doe deze stappen alleen als u naar Solcon toe belt (088 003 2222) en de Solcon 
medewerker vraagt u om dit te doen of als de Socon medewerker u belt en u ziet 088 003 2222 
in uw scherm van uw telefoon staan. Dit ter voorkoming dat derden vragen u deze stappen uit 
te voeren, terwijl u denkt een Solcon medewerker aan de lijn te hebben.

STAP 1) Sluit de AVM FRITZ!Box aan zoals in de verkorte handleiding is vermeld.

STAP 2) Maak een bedrade of draadloze verbinding met uw FRITZ!Box:
              - Bedraad: Sluit met de bijgeleverde netwerkkabel een PC aan op netwerkpoort LAN 2

                of

              - Draadloos: Maak verbinding met het draadloze netwerk met netwerknaam (SSID)
                                   “FRITZ!Box Fon WLAN 7360” en met het wachtwoord dat onder op uw
                                   modem staat vermeld als “WLAN Network Key (WPA2)”

STAP 3) Browse met uw internet browser naar fritz.box (of naar 192.168.178.1)

STAP 4) Selecteer “System - FRITZ!Box Users” en druk op “Add User”
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STAP 5) Vul bij “User Name” de gewenste gebruikersnaam en bij “Password” het gewenste 
wachtwoord in en druk op “OK”
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STAP 6) Selecteer “Internet - Permit Access” en vervolgens in het tablad “FRITZ!Box Services”
               de optie “Internet access to the FRITZ!Box via HTTPS enabled” en druk op “Apply”

LET OP: U heeft nu voor de aangemaakte gebruiker de externe toegang opengezet vanuit de
                 hele wereld naar uw modem toe. 
                 Wilt u dit niet, verwijder dan de aangemaakte gebruiker !!!
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