
Red Connect handleiding | Plug & Play

Glasvezel 
tegen de tarieven 
van thuis



1. Plug & Play

Stroomadapter

Fritz!Box 5530 Router Slede met 
glasvezelkabel

Kaartje met
Wi-Fi gegevens

Wi-fi Network

Wi-fi Password

FRITZ!Box Password

Optioneel:
Wi-Fi versterker

Check of je alle onderdelen van het installatiepakket hebt ontvangen. 
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Je vindt de FTU meestal in jouw meterkast.

1. Soms is de aansluiting nog verzegeld. 

 Knip in dat geval eerst de verzegeling door. 

2. Aan beide uiteinden van de glasvezelkabel zit een 

 plastic dopje. Verwijder deze dopjes, voordat je verder 

 gaat naar stap 3.

3. Verwijder de slede uit poort 1 en vervang deze door 

 het meegeleverde exemplaar (B) uit jouw box. 

2. Vervang de slede in de FTU

Tip: duw bij het verwijderen van de lege slede 

het uiteinde iets omhoog en trek deze naar je toe. 

Zo komt de slede los en is deze gemakkelijk te verwijderen.
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Dit is
de FTU



1. Stop de glasvezelkabel uit poort 1 (B) in de router.

2 Doe de adapter (C) in de router en in het stopcontact.

3. Sluit de kabels aan
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1. Selecteer het netwerkicoontje op jouw laptop of PC. 

2. Selecteer in de netwerklijst de FRITZ!Box 5530 Fiber en 

 klik op ‘Verbinding maken’. 

3. Druk aansluitend op de toets ‘Connect/WPS’ op de router. 

 De verbinding wordt tot stand gebracht.

Liever gebruik maken van bedraad internet? Sluit de netwerkkabel 

aan op één van de LAN poorten van jouw router. 

4. Verbind de computer met het nieuwe draadloze netwerk

Fiber
FON LAN 1 LAN 2 LAN 3 Power



Pak het kaartje erbij met daarop je inloggegevens en wachtwoord (D). 

Voer het FRITZ!Box-wachtwoord in en volg de instructies 

van de wizard tot de configuratie is voltooid. 

Alles doorlopen? Dan is je internettoegang geregeld.  

Het internetten kan beginnen! 

5. Ga naar http://fritz.box

Wi-fi Network

Wi-fi Password

FRITZ!Box Password



We proberen de aansluiting zo makkelijk mogelijk te maken. 

Mocht je hier toch niet uit komen of het gemak willen van een 

servicemonteur? Dat kan, voor €50,- komt er een servicemonteur 

bij je die je helpt om jouw zo snel mogelijk online te brengen.

App of mail ons en we zorgen dat er vliegensvlug iemand bij je 

langs komt. support@redconnect.nl | www.redconnect.nl

6. Hulp nodig bij de installatie?

Maak gebruik van onze servicemonteur.

Red Connect | Bezoekadres

Burgemeester Roelenweg 13, 

8021 EV Zwolle

Red Connect | Postadres

Postbus 321, 

8000 AH Zwolle


