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Eerste keer aanmelden op uw FritzBox 
 

Open de browser en voer in de adresbalk in: fritz.box 

 
 
Als u voor de eerste keer uw FritzBox opstart, krijgt u waarschijnlijk een wizard te zien 
waarin om instellingen worden gevraagd. Deze kunt u doorlopen door de gevraagde 
gegevens in te voeren. Aan het einde van deze wizard zal om een nieuw wachtwoord 
worden gevraagd. Deze voert u in, u kunt het hoofdstuk “Hoe stel ik een wachtwoord in” 
overslaan. 
Als u dit niet krijgt, gaat u verder met “Hoe stel ik een wachtwoord in”. 

Hoe stel ik een wachtwoord in: 
 

1. Het is aan te raden om uw Fritz!Box te voorzien van een wachtwoord. Dit kunt u als 

volgt instellen door onderstaande stappen uit te voeren: 

 

 
Let er op dat u het wachtwoord niet vergeet. Bewaar het op een veilige plaats. 
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2. Nu gaan we inloggen met het wachtwoord dat zojuist ingesteld is: 
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Hoe stel ik toegangsregels in: 
In de router bestaat de mogelijkheid om toegangsregels in te stellen voor de apparaten die 
ermee verbonden zijn, draadloos of bekabeld. 
U kunt 2 soorten instellen:  

- Het wifi signaal automatisch in en uit laten schakelen op tijdstippen door u bepaald 

(Figuur1) 

- Toegangsregels maken en koppelen aan de verbonden apparaten. (Figuur2) 

Figuur 1: Wifi signaal automatisch in of uit laten schakelen: 

Ga naar WLAN – schedule. Aanvinken Use schedule for wireless radio network.  
Uitvinken: The wireless radio network cannot…. 
Aanvinken Switch off wireless network according to schedule, waarna u met de muis deze 
kunt bepalen. 
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Figuur 2: Toegangsregels instellen: 

Klik op Internet (1.) – Filters (2.) – Acces profiles (3.) – New acces profile (4.) 

 
Geef het een naam (1.), klik op restricted (2.) en met de muis kunt u dan opgeven wanneer 
er op internet mag (3.). Eventueel kunt u meerdere profielen maken, net wat u wilt. Met OK 
rechtsonderin slaat u de instellingen op. 
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Nu moeten we het opgeslagen profiel nog koppelen aan een apparaat: 

Ga naar Home Network (1.), Network (2.), klik op Network connections (3.) en klik op het 

aanpas symbool aan de rechterkant (4.)  

 
Rechts onderin kunt u dan bij Acces Profile het aangemaakte profiel kiezen: 

 
Daarna klikt u op OK, en is het ingesteld. Zo kunt u alle apparaten van een restrictie 
voorzien. Als u geen toegangsprofiel wijzigt, blijft voor het betreffende apparaat de toegang 
ongelimiteerd. 
Optioneel is het mogelijk om bij Internet – Filters – Parental Controls het standaard profiel 
aan te passen. Dit is dan voor alle apparaten die verbinding met de router maken van 
toepassing. Kijk hiermee uit! De kans bestaat dat u internet ontoegankelijk maakt voor 
iedereen binnen uw huishouden. Beter is het om als er een nieuwe telefoon / tablet / laptop 
/ etc. aangesloten wordt, een access profile te koppelen aan het nieuwe apparaat via 
bovengenoemde stappen. 
 
 


