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Handleiding: 

Hoe sluit u de FRITZ!Box 4020 of 4040 aan achter uw modem 
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Het instellen van de FRITZ!Box achter uw bestaande modem. 

 

Allereerst bedankt voor de aanschaf van de FRITZ!Box. Wij 

wensen u er veel plezier mee! 

 

Via deze handleiding lopen we stap voor stap met u door wat u 

moet doen om de FRITZ!Box  in de juiste instellingen te krijgen. 

Dit neemt enkele minuten in beslag. 

 

Het is aan te raden om de Wifi van uw huidige modem/router 

uit te schakelen. 

 

 

 (TIP) Zet tijdens de installatie de WiFi van uw PC/laptop uit. 
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Zodra u de FRITZ!Box uit de doos heeft gehaald sluit u hem aan 

op het netstroom en met de meegeleverde netwerkkabel sluit u 

de FRITZ!Box aan op uw laptop/pc. U gebruikt hiervoor de LAN 

1 aansluiting op de FRITZ!Box. 

 

Uw huidige modem sluit u aan (LAN1) op de WAN-poort (Blauw) 

van de FRITZ!Box.  

 

In uw  browser typt u fritz.box  in of het IP-adres 192.168.178.1 

waar na het volgende scherm zal verschijnen. (Het kan even 

duren totdat de FRITZ!Box is opgestart en het scherm 

verschijnt) 

 

Hier kiest u de gewenste taal en klikt u op next. 
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De FRITZ!Box vraagt nu om het Password. Dit vindt u aan de 

onderzijde van de FRITZ!Box (FRITZ!Box password) of op de in 

de doos meegeleverde FRITZ! Notice.

 

 

 

 

De FRITZ!Box vraagt nu om de land instellingen. U kiest hier 

Netherlands en daarna klikt u op next. 
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De FRITZ!Box zal nu herstarten om de gekozen instellingen te 

laden. Dit kan enkele minuten duren. 

 

 

 

Zodra de FRITZ!Box is herstart krijgt u het volgende scherm te 

zien waar u het FRITZ!Box password nogmaals kunt ingeven. 

Nadat u dat heeft gedaan klikt u op OK.

 

 

 

 

 



Pagina | 7  
 

De installatie van de FRITZ!Box is nu voltooid. U ziet nu de 

overview van de FRITZ!Box. 

 

 

Als laatste gaan we de Connection Settings aanpassen. Hiervoor 

klikt u op Internet en vervolgens op Account information. 

Bij Downstream en Upstream kiest u voor de maximaal in te 

voeren waarde van 1000000. 

U klikt nu op Apply. 

  

 

 

U bent nu klaar met de installatie van de FRITZ!Box.  
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Wij wensen u nogmaals veel plezier met uw aankoop. Mocht er 

onverhoopt iets zijn misgegaan of mocht u nog vragen hebben 

dan kunt u altijd contact opnemen met de FRITZ! by AVM 

helpdesk.  

 

Het telefoonnummer is 020-3220022. 

 

U kunt ook altijd een kijkje nemen op de website: 

http://nl.avm.de/  

 

Voor de Veelgestelde vragen (FAQ) kunt u terecht op onze 

website bij Vraagbaak : http://nl.avm.de/vraagbaak/ 

http://nl.avm.de/
http://nl.avm.de/vraagbaak/

