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LET OP
Raak het uiteinde  
van de glasvezel-
kabel niet aan, dit  

kan leiden tot 
storingen

 www.onvi.nl  |  085 - 018 8990

Stappenplan
Aansluiten 
glasvezelmodem
max. 5 minuten installatie

1

Maak het kastje open.

Haal het zwarte dopje van de groene stekker in het kapje eraf. 

Schuif het kapje van stap 2 over de bestaande aansluiting.

Haal het dopje van de blauwe connector eraf en het dopje van de glasvezel
module. Sluit de blauwe connector aan op de glasvezelmodule die al in de router zit.

STAP 1:

STAP 2:

STAP 3:

STAP 4:

Druk het blauwe klepje 
naar beneden open om 
hem open te doen.

1
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Achterzijde
AVM FRITZ!Box 
5530 - modem

Fiber FON LAN1 LAN2 LAN3 POWER
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2Aansluiten
Internet en telefonie

ZO ZIET DE INSTALATIE VAN HET INTERNET EN TELEFONIE ERUIT:
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Glasvezel modem

Achterzijde
AVM FRITZ!Box 
5530 - modem

Aansluiten op Fiber van 
de FRITZ!Box

Spannings-
adapter

Fiber FON LAN1 LAN2 LAN3 POWER

Computer via WiFi

Computer via LAN

(Netwerkkabel)

Te weinig LAN punten?
Neem contact op voor 
ondersteunende of 
uitbreidende apparaten.
Niet alle apparaten worden 
ondersteund.

Bij gebruik van 3 of
meerdere netwerk-
aansluitingen raden
we aan netwerkswitch aan

!
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Stappenplan
Eenvoudig aansluiten van
je TV-ontvanger(s)
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GLASVEZELKABEL

Glasvezel modem

Achterzijde
AVM FRITZ!Box 
5530 - modem

Fiber FON LAN1 LAN2 LAN3 POWER

Aansluiten op Fiber van 
de FRITZ!Box

Spannings-
adapter

Spannings-
adapter

TV-toestel

TV-ontvanger

HDMI

ZO ZIET DE INSTALATIE VAN DE TV-ONTVANGER ERUIT:



1.   

 

2.   

3.   

 

4.   

 

5.   

 

6.   

 

7.  

Voordat je de TV-ontvanger kunt aansluiten, dien je een werkende internetverbinding te hebben via  

de FRITZ!Box (zie voorgaande pagina’s). 

Plaats je TV-ontvanger in een vrije omgeving, zodat de warmteafvoer niet gehinderd wordt. 

Sluit de netwerkkabel aan op de 2e, 3e of 4e gele poort van de FRITZ!Box en verbind deze met de LAN poort van je 

TV-ontvanger. 

Sluit de bijgeleverde HDMI-kabel aan op je TV-ontvanger en verbind deze met de HDMI-aansluitingen van je TV-

toestel. 

Sluit de bijgeleverde voedingsadapter aan op de “spanningsaansluiting” van de TV-ontvanger en steek de stekker 

in het stopcontact. 

Selecteer met de afstandsbediening van je TV-toestel de HDMI ingang, die je bij stap 4 gekozen hebt.(Hiervoor 

kun je de handleding van je TV-toestel raadplegen). 

Zet de TV-ontvanger aan. Hiervoor gebruik je de afstandsbediening van de TV-ontvanger. Druk op de aan/uit knop, 

en volg de instructies op je TV-scherm.

Voor een visuele uitleg van het stappenplan zie de volgende pagina.

VEILIGHEIDSADVIES Zet je TV-ontvanger niet in een afgesloten of onvoldoende geventileerde kast, rechtstreeks op 

of onder een ander apparaat of op een andere plek waar de ventilatieopeningen van de TV-ontvanger zijn bedekt. 

AANZETTEN Als alle kabels correct zijn aangesloten en je afstandsbediening is voorzien van batterijen, kan je je 

nieuwe TV-ontvanger aanzetten met de standby-knop op de TV-ontvanger of afstandsbediening. Zorg ervoor datje 

het juiste HDMI-ingangskanaal op je tv hebt ingeschakeld, bijvoorbeeld HDMI1, en volg de aanwijzingen op het scherm.

Lees meer op: www.onvi.nl/televisie  |  www.onvi.nl  |  085 - 018 8990

Stappenplan
Eenvoudig aansluiten van
je TV-ontvanger(s)
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