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Het eerste telefoonstopcontact is dat waarbij er, nadat de bedrading links  
is losgekoppeld (van de klemmen a en b), geen enkele toon meer te horen  
is op alle andere stopcontacten. Gelieve de toon te testen op alle stopcon
tacten in uw woning, ook op de niet gebruikte.

>  Als u alleen telefoonstopcontacten zoals deze hebt, dan moet u absoluut 
het eerste telefoonstopcontact vinden waarop het Proximusnetwerk in uw 
woning is aangesloten.

In oudere huizen kunnen nog andere dozen aanwezig zijn (zwarte, grijze of witte 
doos, met de naam of het logo  van Belgacom, of zelfs   ).  
Daar is de ingangskabel van het Proximusnetwerk meestal op aangesloten.

U hebt meerdere 5-polige aansluitpunten en/of één 6-polig aansluitpunt

1  Waar bevindt zich de ingang van het Proximus-netwerk?
Als het aansluitpunt nog niet geïnstalleerd is, zoekt u eerst waar de 
ingangskabel van het Proximusnetwerk bij u is aangesloten.

2 mogelijkheden
>  Als uw installatie slechts een van de onderstaande elementen  

omvat, dan is de ingangskabel van het netwerk daar op aangesloten.

b

a

geen toon

geen toon

Proximus 
netwerk

Maak uw aansluitpunt klaar

Tip
 Terwijl u zoekt, noteert u de plaats 
van of fotografeert u elke kabel die u 
moet afkoppelen.
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2 Plaatsing van de VDSL2-aansluitdoos

 In sommige nieuwbouwwoningen bevindt zich reeds een aansluitdoos. 
Ga in dat geval verder naar punt 5.

1  Verwijder de oude aansluitdoos (ingangspunt van het Proximus
netwerk).

2  Doe de nieuwe doos open en verwijder het centrale blok door de kleine 
klemmen uit elkaar te duwen. 

3  Bevestig de aansluitdoos.

Op de muur  In de muur

Sluit de aansluitdoos.

4  Plaats het centrale blok terug op de bevestigingsplaat en sluit de draden 
op de klemmen aan.

Deze oranje klem is bestemd voor de aarding  
(of massa) (meestal niet aangesloten).

De draden van het Proximusnetwerk  
met de toon sluit u aan op de zwarte klem.

Alle draden voor de telefonie, waaronder de alarmen 
en andere accessoires, sluit u aan op de groene klem.

Als u de aparte kabel gebruikt die enkel bestemd is 
voor de aansluiting van de modem, sluit u deze aan  
op de blauwe klem.

  Voor de inbouw
bevestiging gebruikt  
u de bevestigingsklem 
die u op de achterzijde 
van de aansluitdoos 
kleeft.

Gebruik alleen:

Aansluitdoos VDSL2
splitter

OF
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internetkabel

OF

5 Nadat de aansluitdoos geïnstalleerd is, plaatst u de VDSL2splitter.

6 Sluit uw modem op de splitter aan.

• De modem wordt geïnstalleerd in de buurt van de aansluit-
doos. Verbind in dat geval de VDSL2splitter met de modem.

  Een nieuw gebouw? 
 Het is mogelijk dat er zich 
een plug bevindt op de 
aansluitdoos. Verwijder 
eerst deze plug en vervang 
hem door de VDSL2splitter.

DSL

Dit materiaal (de aparte kabel enkel bestemd voor de aansluiting van de modem; het telefoonstopcontact; de telefoonstekker) is niet meegeleverd 
in deze doos. Het is al aanwezig in de huidige installatie of is aan te kopen. De aparte kabel enkel bestemd voor de aansluiting van de modem is een 
gewone telefoonkabel (VVTkabel of minder aangeraden UTPkabel). Deze is onder meer verkrijgbaar in een Proximusverkooppunt en in een 
vakhandel voor elektrisch materiaal. Als u een aparte kabel enkel bestemd voor de aansluiting van de modem gebruikt, check dan dat deze correct 
aangesloten is in de aansluitdoos (zie schema onderaan pagina 13).

  Problemen om een kabel  
te gebruiken? 

  Op pagina 22, vindt u meer infor
matie over het gebruik van een 
ethernetadapter via het elektri
citeitsnet (PLC). Op die manier 
vermijdt u zichtbare bekabeling.

•  De modem komt in een andere kamer dan de aansluitdoos.  
In dat geval gebruikt u de aparte kabel enkel bestemd voor de aansluiting 
van de modem en sluit u de telefoonstekker aan op de modem.

Tip
U kunt de modem ook aan de muur 
bevestigen. Verwijder hem daarom 
eerst van zijn sokkel door het toestel 
rechtsom te draaien. Bevestig de 
sokkel aan de muur met schroeven. 
Bevestig daarna de modem weer op 
de sokkel.
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7  Zet de modem onder spanning: steek de elektrische stekker van de 
modem in een stopcontact.

  Als u een klassieke telefoonlijn hebt, kunt u een telefoon aansluiten  
op de aansluitdoos.
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  Licht er niets op? 
  Controleer de kabels.

  Het lampje blijft knipperen

 1.  Dit is uw eerste verbinding  
met Proximus TV en/of 
internet? Het is normaal dat dit 
lampje blijft knipperen. U zult 
de dag van activering moeten 
afwachten.

 2.  Dit is niet uw eerste verbin-
ding met Proximus TV en/of 
internet? Controleer of de inter
netkabel goed is aangesloten.

8   Het lampje Power  licht op. Als dat niet gebeurt, controleer dan of  
de schakelaar  op de achterkant van de modem wel degelijk  
op ‘ I ’ staat.

3 Configuratie van de modem
    De inwerkstelling en de configuratie van de modem gebeuren helemaal 

automatisch en kunnen tot 30 minuten duren. Zodra de lampjes van  
uw diensten branden, kunt u overgaan tot de installatie van de apparaten  
van de bestelde diensten.

Verschillende verklikkerlampjes lichten op afhankelijk van de diensten die  
u besteld hebt.

Als u ingeschreven bent op Proximus TV, kunt u verder gaan naar de volgende stap:
Sluit uw decoder aan   >> pagina 17

Als u enkel op internet bent ingeschreven  >> pagina 24

Trek de voedingskabel en de internetkabel van de modem niet uit.


