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Glasvezelmodem Fritz!Box 5490.

Omdat u een nieuw type modem toegestuurd krijgt, ontvangt u deze toevoeging op de handleiding. We gaan eerst aan de slag met 
uw glasvezel hoofdaansluiting. Deze zit vaak in de meterkast en is te herkennen aan de tekst ‘Glasvezelaansluitpunt”.

Wij hebben u toegestuurd: een kap met daaraan bevestigt een kabel met connector en niet te vergeten een Fritz!Box 5490 
glasmodem. Hieronder staat in stappen vermeld hoe u een glasvezelverbinding tot stand brengt.

In de binnenzijde van de kap bevindt zich een groene connector. Verwijder hier de zwarte plug inclusief het zegel en schuif de kap 
via de onderkant over het “Glasvezelaansluitpunt” tot u een do� e klik hoort. De bovenzijde van de grondplaat heeft een drukknop die 
exact in de uitsparing van de kap valt. Wanneer correct geïnstalleerd zit de kap verankert aan de glasvezel hoofdaansluiting.

Pak hierna het Fritz!Box 5490 modem erbij (verwijder het stofkapje zoals hieronder te zien is aan de achterzijde van het modem). 
Verwijder het beschermkapje van de blauwe connector aan de kabel. Op de connector zit een nokje wat naar boven dient te wijzen. 
Plaats nu de blauwe connector die uit de kap komt, in de ‘Fiber’ poort op het Fritz!Box modem. Uw aansluitingen moeten nu correct 
zijn als u de stroom van uw modem heeft aangesloten. Zie onderstaande illustraties.

Toevoeging op de handleiding.

POWERFiber FON 1 FON 2 LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4FON S0 POWERFiber FON 1 FON 2 LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4FON S0

POWERFiber FON 1 FON 2 LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4FON S0

Meterkast 
Glasvezelaansluitpunt.

Haal de zwarte plug uit het 
Fritz!Box 5490 modem.

Steek de connector in het Fritz!Box 5490 modem. 
Als laatste voorziet u het modem van stroom.

Verwijder plug en 
schuif de kap via de 

onderkant naar boven.
U hoort een do� e klik en 

de kap zit verankert.


