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Meer informatie?
Op www.fiber.nl/FAQ vindt u uitgebreide informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen. Maar u mag natuurlijk ook
bellen met onze klantenservice op 020-7 60 50 40 of stel uw vraag via uw persoonlijke omgeving van MyFiber (http://my.fiber.nl)

Uw Fiber Wifi router activeren.
1.
2.

3.

Handige Apps.
Afbeeldingen, muziek, video’s of andere bestanden: met MyFritz App heeft u toegang tot het interne Fritzbox geheugen en
aangesloten USB-opslagapparaten! Via de Fiber Wifi router gebruikersinterface kunt u de instellingen configureren, informatie
bekijken en alle functies op afstand beheren en dat allemaal met uw tablet of smartphone.

Sluit de voedingsadapter aan op de Fiber Wifi
router en stop de adapter in het stopcontact.
Steek de UTP kabel in de eerste poort van het glas
vezelmodem en de andere kant in de “LAN1” poort
van de Fiber Wifi router.
Het lampje “Power/DSL” op de bovenkant van de
Fiber Wifi router zal eerst knipperen en na
max. 10 minuten brandt het constant groen.

U kunt via de app ook zien of u op uw vaste nummer gebeld bent, door wie en ingesproken berichten beluisteren. Reuze handig als u een dagje weg bent en een belangrijk telefoontje verwacht. Tevens kunt u op afstand apparaten thuis aan- en
uitzetten met de Fritzbox Powerline contactdoos.

Download de app op http://en.avm.de/products/fritzapps/myfritzapp/
of via de App Store en Google Play.

Draadloos internetten? Ga naar pagina 6.

Onderkant
glasvezelmodem

“Klik”

2

(NB: De Fritzbox app is gratis beschikbaar voor alle Android en IOS smartphones en tablets)

Achterkant
Fiber Wifi router

“Klik”
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Zo installeert u uw internetverbinding.
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Zo sluit u de router aan op uw computer.
1.

1

Heeft u alles klaarliggen? Deze onderdelen heeft u nodig.

2.

3.
4.

Glasvezelmodem

Fiber Wifi router

Onderkant
glasvezelmodem

“Klik”

2x UTP kabels
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Sluit een UTP kabel aan op de onderkant van uw
glasvezelmodem. Steek de andere kant van de 		
kabel in de “LAN1” poort van de Fiber Wifi router.
De andere UTP gaat met een kant in de “LAN2”
poort van de Fiber Wifi router en de andere kant
steekt u in de UTP poort aan de achterkant van uw
computer.
Test de verbinding door naar uw favoriete website
te gaan.
Meerdere computers aansluiten? Herhaal stap 1, 2
en 3 maar gebruik de poorten “LAN3” of “LAN4”
op de Fiber Wifi router.

Achterkant
computer

Achterkant
Fiber Wifi router

“Klik”

“Klik”

“Klik”

Uw computer
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Uw draadloze verbinding instellen.

Een beetje hulp nodig?

Controleer voor u begint of het “Power/DSL” lampje op de Fiber Wifi router minimaal 1 minuut aanééngesloten brandt.
Als dit niet het geval is gaat u terug naar pagina 2 ‘Uw Fiber Wifi router activeren’.

Windows 8

Sticker

3. Klik op het netwerk waarmee u wilt verbinden en klik daarna op ‘Connect’.

Op de onderkant van de Fiber Wifi router is een sticker geplakt met
daarop de naam van het netwerk (Wireless SSID) en het wachtwoord
(Wireless Password). Deze gebruikt u om verbinding te maken met het
draadloze netwerk. Op de pagina hiernaast leggen we het nog even
rustig uit.

4. Vul uw wachtwoord in en klik op ‘Volgende’. Uw wachtwoord staat op de sticker op de Fiber Wifi router.

1. Open ‘Instellingen’ in de hoek rechtsonder van uw scherm.
2. Klik rechtsonder in uw beeld op het (draadloos) netwerksymbool.

Windows 7
1. Ga naar Start » Configuratiescherm » Netwerk- en internetverbindingen.
2. Kies de optie ‘Verbinding maken met een netwerk’.
3. Selecteer het netwerk waarmee u wilt verbinden. Uw netwerknaam staat op de sticker op de Fiber Wifi

Lampje “WLAN”

router.

Na ca. 10 minuten zal het lampje “WLAN” constant branden. Dit betekent
dat uw draadloze internetverbinding goed werkt. Fijn hè!

4. Vul uw wachtwoord in en klik op ‘Ok’. Uw wachtwoord staat op de sticker op de Fiber Wifi router.
MAC OS X
1. Klik op het ‘Wifi’ icoon in de balk rechts bovenin uw scherm.
2. Selecteer in de lijst het netwerk waarmee u wilt verbinden. Uw netwerknaam staat op de sticker op de
Fiber Wifi router.
3. Vul uw wachtwoord in en klik op ‘Toepassen’. Uw wachtwoord staat op de sticker op de Fiber Wifi router.
iPad/iPhone
1. Klik op Instellingen » Wi-Fi en schakel Wi-Fi in.
2. Selecteer het netwerk waarmee u wilt verbinden. Uw netwerknaam staat op de sticker op de Fiber Wifi
router.
3. Vul uw wachtwoord in en klik op ‘Verbind’. Uw wachtwoord staat op de sticker op de Fiber Wifi router.
Android
1. Klik op Instellingen » Draadloos en netwerk » Wi-Fi-instellingen.
2. Vink Wi-Fi aan.
3. Selecteer het netwerk waarmee u wilt verbinden. Uw netwerknaam staat op de sticker op de Fiber Wifi
router.
4. Vul uw wachtwoord in en klik op ‘Verbinden’. Uw wachtwoord staat op de sticker op de Fiber Wifi router.
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Televisie kijken blijft zoals u
gewend bent bij CAI. Simpel
toch?
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Zo sluit u uw telefoon aan.

Daar gaan we. Binnen 2 minuten kunt u bellen.

Sluit de telefoon rechtstreeks aan op de Fiber Wifi router: Steek de telefoonkabel
van uw telefoon in poort “Fon1” van de Fiber Wifi router. Klaar.

1

Heeft u alles klaarliggen? Deze onderdelen heeft u nodig.

En nu...lekker onbezorgd bellen! Kijk op
www.fiber.nl/telefonie vindt u onze goedkope
belpakketten, ook voor het buitenland.

Achterkant
Fiber Wifi router

Telefoon station

Fiber Wifi router

1x telefoonkabel met RJ11 telefoonstekker
“Klik”

Uw telefoon
10

Niet nodig...

Telefoonkabel (RJ-11)
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Uw DECT telefoon aansluiten.

Uitleg van begrippen.

Op de Fiber Wifi router kunnen maximaal zes draadloze telefoons worden aangemeld zonder tussenkomst van uw
basisstation. De draadloze telefoons moeten de DECT-standaard ondersteunen.

Analoge TV

Chat taal

Traditionele TV maar in betere beeldkwaliteit dan via de
kabel. Tussen het glasvezelmodem en uw televisie en radio
kunt u gebruik maken van de bestaande COAX-kabels. U
heeft ook geen speciale ontvanger nodig.

De digitale trend om alles maar af te korten. UTP, CPE, HDTV.
LOL. Sorry.

		
Start de aanmelding van uw draadloze telefoon op bij een basisstation. (Kijk voor uitleg in de handleiding van uw
		 toestel)

1

Digitale TV (DVB-C)

2

		

Volg de aanwijzingen op het display van uw draadloze telefoon.

		
		
		
		
		
		
		
		

Zodra u verzocht wordt de DECT-, aanmeldings- 			
of pagingknop van het Base Station 				
in te drukken, drukt u op de “DECT-knop” 			
van de Fiber Wifi router. Houd de “DECT-knop”
ca. tien seconden ingedrukt, totdat 				
het Info-lampje van de Fiber Wifi router 				
begint te knipperen.
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Uitstekende beeldkwaliteit. Tussen het glasvezelmodem en
uw televisie en radio kunt u gebruik maken van de bestaande
COAX-kabels. Het is geschikt voor TV’s die een ingebouwde
decoder hebben, maar het kan ook gebruikt worden in combinatie met een andere digitale ontvanger. Heeft u nog een
decoder van uw kabelaanbieder in huis, dan kunt u die blijven gebruiken. U heeft wel uw CAI Smart Card nodig.

Fiber televisie
Er verandert niks voor u. Televisie kijken blijft zoals u bij CAI
gewend bent. Wij hebben de aansluiting overgenomen en
hebben geregeld dat u het allervoordeligste tarief heeft.

Glasvezelmodem (CPE)
		
		
		
		

4

Als u de pincode van het DECT-basisstation moet invullen, voert u de DECT-PIN van de Fiber Wifi router in. 		
Standaard is de code “0000”. U vindt de DECT-PIN in de Fiber Wifi router webinterface onder “DECT > 		
Base Station” (DECT / Basisstation). Hoe navigeert u naar uw webinterface? Type in uw webbrowser in de URL
balk het volgende in: http://192.168.178.1 en druk op Enter. U komt nu in de webinterface van de router.

Het glasvezelmodem is het kloppende hart van uw glasvezelnetwerk. Het wordt door de Fiber Nederland monteur in uw
meterkast gemonteerd. CPE staat voor Customer Premesis
Equipment.

MyFiber Nederland
		
		
De draadloze telefoon wordt verbonden met de Fiber Wifi router en voila...u kunt bellen!
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Op my.Fiber.nl vindt u uw persoonlijke omgeving. Hier kunt
u nummerweergave aan- en uitzetten, heeft u inzage in uw
rekeningen en kunt u rechstreeks contact met ons opnemen.

Wifi
Wifi is de verzamelnaam voor draadloze netwerken. Het wordt
ook wel geschreven als Wi-Fi en WiFi. Wifi staat voor ‘Wireless
Fidelity’. De naam is bedacht met een knipoog naar de audioterm HiFi (High Fidelity, oftewel hoge betrouwbaarheid). Een
wifi-netwerk werkt in feite hetzelfde als een bedraad netwerk,
maar dan draadloos. Het verzenden en ontvangen van de gegevens gebeurt door middel van radiogolven.

Guacamole
Mexicaanse dip gemaakt van avocado, tomaat, ui en/of knoflook, sap van een limoen, jalapeño pepers en verschillende
andere kruiden. Heerlijk bij ovenwarme tortilla chips. Kijk op
de achterkant van deze brochure voor ons recept.

Alpaca
Alpaca’s zijn, net als de aan hen verwante lama’s, de minikamelen van Zuid-Amerika en zorgen, naast transport, voor
kleding, voedsel en gezelschap. Ze stammen af van de Vicuna
en werden in het Incarijk al meer dan 5000 jaar geleden gedomesticeerd. Echter, de alpaca’s hebben de mooiste en de
zachtste wol van alle diersoorten: dun zijdeachtig, zeer goed
isolerend én anti-allergeen. En wij vinden het gewoon hele
gezellige rakkers.
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Analoge TV & Radio installeren
Analoge televisie is eenvoudig te installeren. U heeft een
TV en een coaxkabel nodig. De ene kant sluit u aan op het
aansluitpunt van CAI Harderwijk (vaak in de woonkamer of
meterkast) en de andere kant stopt u in de TV. Wilt u extra
TV’s aansluiten, dan kan dat eenvoudig via een splitter (let
op dat dit de kwaliteit van het signaal kan beïnvloeden).
Voor radio geldt hetzelfde u sluit de kabel van het CAI
aansluitpunt rechtstreeks aan op uw radio met een coaxkabel.
Kijk in de handleiding van uw TV of radio hoe u de zenders
instelt. Bekijk het frequentieoverzicht analoge TV en radio
op http://harderwijk.fiber.nl

Digitale (DVB-C) installaren

Uw analoge of digitale TV installeren?
Dat is zo gepiept.

U kunt hierbij gebruikmaken van een DVB-C decoder of
een smartcard die u rechtstreeks in uw TV steekt. Als u een
decoder heeft sluit u de coaxkabel van het CAI aansluitpunt
aan op de decoder. De decoder sluit u vervolgens via de
bijbehorende kabel (HDMI of SCART) aan op de TV.
Raadpleeg de handleiding van uw decoder om deze in te
stellen.
De gegevens die u nodig voor de juiste instellingen:
Frequentie:
Netwerk ID:
Modulatie:
Symboolsnelheid:
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456.00 MHz (invullen 45600)
2244
64 QAM
6900
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Kabels en stekkers.

Eerste Hulp bij Installeren.
1.

UTP-kabel (RJ45)

2.

UTP staat voor Unshielded Twisted Pair en is de populairste kabel voor computernetwerken. Voor de glasvezeldiensten van
Fiber Nederland is de minimaal vereiste kwaliteit van deze kabel gemarkeerd als Cat5e.

3.

4.

Lukt het niet helemaal? Neem diep adem en begin
nog een keertje van het begin. Niet direct alles los
halen, maar loop de installatie nog een keer stap voor
stap eens door.
Bent u toch niet zo handig als u dacht? Vraag iemand
even mee te kijken.
Is alles correct aangesloten, maar werkt het nog niet
naar behoren? Trek dan de stekker van het modem er
even uit. Wacht 2 minuten. Steek de stekker er weer
in en kijk of de diensten het doen.
Lukt het niet? Probeer de volgende ademhalingsoefening eens, voor ontspanning en tegen stress
(ook handig als u een keertje op sollicitatie moet).

Telefoonkabel (RJ11)

Helemaal relaxed?
Voer deze cyclus een aantal keren uit. Nu mag u ons bellen.
Zo houden we het gezellig en lopen we er samen met u nog
eens doorheen. Ons telefoonnummer is 020-7 60 50 40 (kies
optie 2 voor technische ondersteuning).

Tips
•

•
•

Niet te verwarren met de UTP-kabel. De plugjes zijn iets smaller.
•

Ontspan...

Coaxkabel
Kabel die het signaal van analoge en digitale (DVB-C) televisie doorgeeft.

Kabeltrui
Brei techniek die je doorgaans zag in de minder modieuze jaren ‘80.
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•
•
•
•
•

Onze Fiber Wifi router is een slim kastje. Hij update zichzelf zodat u nooit met verouderde firmware zit. Helemaal
volautomatisch, terwijl u slaapt.
Neem bij niet werkende apparatuur contact met ons op,
we ruilen het gratis voor u om.
Tenslotte nog een milieutip: verminder het sluimer
verbruik door elektrische apparaten niet stand-by maar
echt ‘uit’ te zetten.
Vergeet u niet de verzenddoos te recyclen? Heeft u een
leuk idee hoe dat het beste kan, stuur deze dan naar
recycle@fiber.nl. De creatiefste inzending krijgt van ons
een jaar gratis Fiber. Ideetje? Een biertray!

Neem een liggende (als
u de ruimte
heeft), staande of zitten
de houding aan;
Voer vijf diepe buikademh
alingen uit;
Houd gedurende vijf tel
len uw adem in;
Adem gedurende vijf tel
len rustig uit;
Stop gedurende vijf tellen
met ademhalen
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Goed gedaan! Viel mee toch?
Nu is het tijd om even onderuit te zakken, de televisie aan te zetten
en met een drankje en een bakje tortilla chips op de bank te ploffen.
Onze Daan is een meester in de keuken en wil graag zijn recept voor
heerlijke guacamole met u delen.
Wij wensen u veel plezier met Fiber glasvezel.

Daan’s recept voor
guacamole. Zo klaar.
Ingrediënten

2-3 rijpe avocado’s
2-3 rijpe tomaten zonder pitjes
2 jalapeño pepers of chilli pepers
3 eetlepels vers limoensap
Zeezout en vers gemalen zwarte pep
er

Bereiding
Doe de avocado, tomaat, pepers in
de keukenmachine en hak het fijn. Doe het
mengsel
in een kom en maak het op smaak
met zout,
peper en vers limoensap.
Superlekker bij warme tortilla chip
s. De chips
even kort onder de grill met wat
geraspte
pittige Cheddar kaas er bovenop.
Misschien
hier en daar nog een drupje Tabasco
erop. Top!

Meer informatie?
Op www.fiber.nl vindt u uitgebreide informatie en antwoorden op
de meest gestelde vragen. Maar u mag natuurlijk ook bellen met
onze klantenservice op 020-7 60 50 40 of stel uw vraag via uw
persoonlijke omgeving van MyFiber (http://my.fiber.nl)

Telefoon: 020-7 60 50 40
E-mail: info@fiber.nl
Internet: www.fiber.nl

www.facebook.com/fiberNL

www.twitter.com/fiberNL

