
Installatiehandleiding
Internet of Internet & Bellen
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1.  HEB JE ALLES?

2. NEEM JE 
JE NUMMER MEE?

Onderdelen in het pakket

Benodigd gereedschap

telefoonstekkermodemaansluitdoos voedingsadaptertelefoonkabels netwerkkabel

Let op: dit gereedschap heb je alleen nodig als je hoofdaansluiting type 3 of 4 hebt. 
Bij stap 3 stel je vast welk type hoofdaansluiting je hebt. 

Afhankelijk van je aansluiting kan het zijn dat je niet al deze onderdelen nodig hebt.

2x

Ga je niet bellen? Sla onderstaande stap dan over. 

Ga je via Tele2 bellen met je huidige nummer? Lees dan, voor je begint met de installatie, de tekst hieronder.

Zo blijf je tijdens je overstap bereikbaar 
Wij nemen je telefoonnummer over van je huidige provider. Als we je in een eerdere mail een tijdelijk nummer hebben gegeven,  
dan betekent het dat het een paar dagen duurt voordat je huidige nummer is overgenomen. Wil je deze dagen wel bereikbaar zijn? 
Gebruik dan het tijdelijke telefoonnummer uit de mail.

Wil je tijdens de overstapdagen bereikbaar blijven op je huidige telefoonnummer? 
Schakel dit nummer dan eerst door naar je tijdelijke nummer: 
• Toets op je telefoon: *21*
• Als je de onderbroken kiestoon hoort, toets je je tijdelijke nummer in, inclusief netnummer (bijvoorbeeld 0206412392).

Sluit af met een #.  
• Na een paar seconden is je nummer doorgeschakeld. Verbreek de verbinding en begin met de installatie van het pakket.

Als we je nummer hebben overgenomen, vervalt de doorschakeling automatisch. 
Zolang het nummer doorgeschakeld is, betaal je doorschakelkosten (lokaal tarief) als je gebeld wordt.

Krijg je een nieuw nummer?
Dan hoef je niets te doen. Je nieuwe nummer heb je per mail ontvangen.
Ben je de mail kwijt? Kijk dan voor je nieuwe telefoonnummer op MijnTele2. 
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telefoonkabel
(max. 2 meter)

telefoonstekker
‘klik’

‘klik’

TEL1 TEL2 LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 INITADSL USBdLINE DC INUSBh WLAN

telefoonkabel
(max. 2 meter)

hoofdaansluiting

‘klik’
LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 USB2DSL WAN TEL2 TEL1 On/OffReset PowerUSB1

LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 USB2DSL WAN TEL2 TEL1 On/OffReset PowerUSB1

LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 USB2DSL WAN TEL2 TEL1 On/OffReset PowerUSB1

LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 USB2DSL WAN TEL2 TEL1 On/OffReset PowerUSB1
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3. SLUIT JE MODEM AAN
Kijk wat voor hoofdaansluiting in jouw huis zit en volg de stappen die daarbij horen.

TYPE 1

•  Vaak in woningen uit de jaren ’70 en ’80.
• Aan straatkant woning.
• Tegen een wand in de woonkamer.
• De opening lijkt op een stopcontact.

TYPE 2

• Vaak in een woning uit de jaren ’30. 
•  Aan straatkant woning.
• Bij de voordeur, meterkast of in de huiskamer.
• Met een dikke (meestal blauw) en een dunne kabel.

TYPE 3

1   Knip de dunne kabel uit de hoofdaansluiting  
door op minimaal 30 cm vanaf de hoofdaansluiting. 2   Verwijder ca. 5 cm van de buitenkant van deze 

 telefoonkabel.

•  Vaak in woningen vanaf 1990.
• Aan straatkant woning.
•  In de meterkast.
•  Heeft 1 of 2 poortjes waar kabel in kan klikken.

3

3

‘klik’

‘klik’

DSL-poort

DSL-poort
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LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 USB2DSL WAN TEL2 TEL1 On/OffReset PowerUSB1

LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 USB2DSL WAN TEL2 TEL1 On/OffReset PowerUSB1
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• Vaak in woningen uit de jaren ’80 en ’90.
• Aan straatkant woning.
• Bij of in de meterkast.
• Met een dikke (meestal blauw) en soms dunnere kabels. 

TYPE 4

3   Verwijder ca. 4 mm van de buitenkant van de rode en 
blauwe draad, zodat het koperdraad zichtbaar wordt. 4  Open de aansluitdoos.

5   Sluit de koperdraden aan.  
En sluit de aansluitdoos. 6

1  Open het klepje aan de bovenkant van 
de hoofdaansluiting.

4   Verwijder ca. 4 mm van de buitenkant van 
de oranje en de groen-witte draad, zodat 
het koperdraad zichtbaar wordt.

2   Knip één van de meegeleverde  
telefoonkabels door.

3   Verwijder ca. 5 cm van de buitenkant  
van deze telefoonkabel.

5   Steek de koperdraden in opening 1A en 1B van de hoofdaansluiting,  
draai de schroefjes vast en sluit het klepje aan de bovenkant. 6

‘klik’

‘klik’

DSL-poort

DSL-poort



LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 USB2DSL WAN TEL2 TEL1 On/OffReset PowerUSB1

WiFi
ON/OFF

WPSWiFi
ON/OFF

WPSWiFi
ON/OFF

WPS

LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 USB2DSL WAN TEL2 TEL1 On/OffReset PowerUSB1

10       min

LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 USB2DSL WAN TEL2 TEL1 On/OffReset PowerUSB1

LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 USB2DSL WAN TEL2 TEL1 On/OffReset PowerUSB1

LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 USB2DSL WAN TEL2 TEL1 On/OffReset PowerUSB1

LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 USB2DSL WAN TEL2 TEL1 On/OffReset PowerUSB1
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4. JE MODEM 
ACTIVEREN

5. JE TELEFOON
AANSLUITEN

Na ongeveer 10 minuten is je modem 
geactiveerd. Zowel het DSL- als het 
Powerlampje moet dan minimaal 
1 minuut aaneengesloten branden.

Druk op de aanknop aan de achterkant.

Geen groene lampjes?
1.  Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten.
2.   Controle per type hoofdaansluiting:

TYPE 1: 
Klik de telefoonkabel in een ander poortje van 
de hoofdaansluiting.

TYPE 3:
Kies bij stap 3 een andere combinatie van 
gekleurde draden.

TYPE 4:
Kies bij stap 3 een andere combinatie van 
gekleurde draden.

3.  Herstart het modem door dit 30 seconden van de
stroom te halen. Wacht opnieuw 5-10 minuten.

Steek de stekker in het stopcontact.

Draadloos internet instellen?
Zie pagina 6 voor instructies.

Ga je niet bellen? Sla deze stap dan over.

En bellen maar!3

Hoe sluit ik mijn telefoon aan?
Sluit de telefoon rechtstreeks aan op het modem: steek de telefoonkabel van je telefoon in poort Tel1 van het modem.

telefoonkabel
(min. 1 meter)

TEL1-poort

‘klik’

3



Wireless SSID:
xxxxx-xxxx
Wireless Password:
xxxxxxxxxxxx
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Windows 8
1. Open ‘Instellingen’ in de hoek rechtsonder van je scherm. 
2. Klik rechtsonder in je beeld op het (draadloos) netwerksymbool. 
3.  Klik/tik op het netwerk waarmee je wilt verbinden (‘Tele2-Modem’ of door jou gekozen netwerknaam) 

en klik/tik daarna op ‘Connect’.
4. Vul je wachtwoord in en klik/tik op ‘Volgende’. (Bij ‘Tele2-Modem’ heb je geen wachtwoord nodig.)

Windows 7
1. Ga naar Start » Configuratiescherm » Netwerk- en internet   verbindingen.
2. Kies de optie ‘Verbinding maken met een netwerk’.
3. Selecteer ‘Tele2-Modem’ of de door jou gekozen netwerknaam.
4. Vul je wachtwoord in en klik op ‘Ok’. (Als je verbinding maakt met ‘Tele2-Modem’ is er geen wachtwoord nodig.)

Windows Vista
1. Ga naar Start » Verbinding maken.
2. Dubbelklik in de lijst ‘Weergeven’ op ‘Draadloos’.
3. Selecteer ‘Tele2-Modem’ of de door jou gekozen netwerknaam.
4. Vul je wachtwoord in en klik op ‘Verbinden’. (Als je verbinding maakt met ‘Tele2-Modem’ is er geen wachtwoord nodig.)
5. Geef aan dat je op je thuislocatie bent.

Windows XP
1. Ga naar Start » Instellingen » Configuratiescherm » Netwerk  verbindingen.
2. Klik met de rechtermuisknop op het icoontje van de draadloze verbinding en kies voor ‘Bekijk draadloze netwerken’.
3. Selecteer ‘Tele2-Modem’ of de door jou gekozen netwerknaam.
4. Vul je wachtwoord in en klik op ‘Verbinden’. (Als je verbinding maakt met ‘Tele2-Modem’ is er geen wachtwoord nodig.)

Mac OS X 
1. Kies Apple-menu » Systeemvoorkeuren en klik op ‘Netwerk’.
2.  Selecteer ‘AirPort’ in de lijst met voorzieningen voor netwerkverbindingen en selecteer ‘Tele2-Modem’ 

of de door jou gekozen netwerknaam.
3. Vul je wachtwoord in en tik op ‘Toepassen’. (Als je verbinding maakt met ‘Tele2-Modem’ is er

Hulp bij het verbinding maken met een draadloos netwerk 

6. DRAADLOOS 
INTERNET INSTELLEN
Controleer voor je begint of het DSL- en Powerlampje op het modem minimaal 1 minuut aaneengesloten branden. 
Als dit niet het geval is ga je terug naar stap 3 ‘Sluit je modem aan’.  

Op je modem is een sticker geplakt met daarop de naam van het netwerk en het wachtwoord. 
Deze gebruik je om verbinding te maken met het draadloze netwerk.

Hieronder zie je een voorbeeld van de sticker.

Hier staat je 
netwerknaam.

Hier staat je 
wachtwoord.



LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 USB2DSL WAN TEL2 TEL1 On/OffReset PowerUSB1

TEL1 TEL2 LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 INITADSL USBdLINE DC INUSBh WLANTEL1 TEL2 LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 INITADSL USBdLINE DC INUSBh WLANTEL1 TEL2 LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 INITADSL USBdLINE DC INUSBh WLANTEL1 TEL2 LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 INITADSL USBdLINE DC INUSBh WLANTEL1 TEL2 LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 INITADSL USBdLINE DC INUSBh WLAN

LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 USB2DSL WAN TEL2 TEL1 On/OffReset PowerUSB1
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iPad/iPhone
1. Tik op Instellingen » Wi-Fi en schakel Wi-Fi in.
2. Selecteer ‘Tele2-Modem’ of de door jou gekozen netwerknaam.
3. Vul je wachtwoord in en tik op ‘Verbind’. (Als je verbinding maakt met ‘Tele2-Modem’ is er geen wachtwoord nodig.)

Android
1. Tik op Instellingen » Draadloos en netwerk » Wi-Fi-instellingen.
2. Vink Wi-Fi aan.
3. Selecteer ‘Tele2-Modem’ of de door jou gekozen netwerknaam.
4. Vul je wachtwoord in en klik op ‘Verbinden’. (Als je verbinding maakt met ‘Tele2-Modem’ is er geen wachtwoord nodig.)

7. INTERNET INSTELLEN 
MET DRAAD

En internetten maar!3

Verbind je computer met het modem 
in een van de 4 gele LAN-poortjes 
(LAN4/LAN3/LAN2/LAN1) via de 
bijgeleverde netwerkkabel.

‘klik’

‘klik’

3333

En internetten maar!3



490.3385 handleiding I&B print • Perc. opmaak 100% • Perc. uitdraai 100% • A4 • FC

8

HULP NODIG?

49
0.

33
85

-0
31

4

Tele2 e-mailadres instellen
Op tele2.nl/webmail kun je eenvoudig je e-mails  
bekijken en opstellen. Wil je het Tele2 e-mailadres instellen 
in Outlook of een ander e-mailprogramma?  
Klik dan op de link ‘Instellen van je e-mail’.

Langere kabels nodig?
Ons koopadvies:
Netwerkkabel: CAT5 UTP (hoge kwaliteit).
Telefoonkabel: RJ11 Double twisted (hoge kwaliteit).

Toegang tot het modem
In de instellingen van het modem kun je allerlei  
wijzigingen doorvoeren, zoals het wachtwoord en het  
type beveiliging. Het aanpassen van deze instellingen  
kan invloed hebben op je verbinding en de manier  
waarop het modem werkt. Pas dus niets aan, tenzij je precies 
weet wat de gevolgen zijn.

1.  Open je internetbrowser
2.  Typ in de adresbalk: http://192.168.1.1
3.  Klik vervolgens op ‘Ga naar’. Of druk op ‘Enter’
4.  Typ bij gebruikersnaam: user  

Typ bij wachtwoord: user

Optimaliseer je internetsnelheid
Tele2 heeft handige tips voor je waardoor je zelf het 
maximale uit je internetverbinding kunt halen. 
Op tele2.nl/internetsnelheid lees je onze tips.

Zelf eventuele problemen verhelpen? 
Veel problemen kun je oplossen door je modem  
te herstarten.
• Haal de stekker van het modem uit het stopcontact.
• Wacht 30 seconden.
• Steek de stekker opnieuw in het stopcontact.
• Wacht ongeveer 10 minuten, tot zowel het DSL- als 

het Powerlampje op het modem minimaal 1 minuut 
aaneengesloten brandt.

Voicemail gebruiken
Voicemail activeren 
Je voicemail staat niet standaard aan. Deze moet je 
(eenmalig) eerst activeren. Bel vanaf je eigen telefoon 1233 
en volg de stappen. 

Beluisteren vanaf je eigen telefoon
Bel 1233 om je berichten te beluisteren. Hoor je een  
onderbroken kiestoon als je de telefoon opneemt, dan  
heb je een voicemailbericht. Bij sommige toestellen  
krijg je een melding op het scherm. 

Beluisteren vanaf een andere telefoon of  
vanuit het buitenland
Bel je eigen telefoonnummer. Toets tijdens je eigen  
welkomst boodschap *5. De boodschap wordt nu  
onderbroken en het systeem vraagt om je pincode. 

Doorschakelen instellen
Altijd doorschakelen
Aanzetten:  *21*<nummer>#
Uitzetten:  #21#

Doorschakelen als je in gesprek bent
Aanzetten:  *67*<nummer>#
Uitzetten:  #67#

Doorschakelen als je niet binnen 20 seconden opneemt
Aanzetten:  *61*<nummer>#
Uitzetten:  #61#

Als je een nummer doorschakelt, betaal je zelf de  
belkosten van het door verbinden. 
 
Let op: Als de telefoon doorschakelt naar een ander  
nummer, dan is je voicemail niet langer werkzaam.

Monteur nodig?  € 69,95

Bel 0900-2225366 (€ 0,10 p/min) om een afspraak 
te maken. De monteur installeert je pakket voor Internet  
en Bellen (en TV). Dit kost € 69,95. De installatie van een  
extra tv kost € 40,-.

MijnTele2
Op MijnTele2, je persoonlijke pagina, kun je  
jouw gegevens wijzigen, je factuur bekijken en  
producten bestellen.

Inloggen op MijnTele2
Ga naar mijn.tele2.nl. Log in met de naam en het wachtwoord 
die op je welkomstbrief staan. Als je je wachtwoord vergeten 
bent, kan je deze ook opvragen op mijn.tele2.nl.

Toch een monteur nodig?
0900-2225366 
(€ 0,10 p/min). 

Andere vragen?
tele2.nl/klantenservice
020-754 4444. 
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Dat was het.
Veel plezier ermee!


