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In deze handleiding kunt u lezen hoe u op uw FRITZ!Box ongewenste telefoongesprekken
blokkeert door de nummers van deze bellers te blokkeren / blacklisten.
Zie ook de Simmpl configuratiehandleiding bij de FRITZ!Box op de supportpagina.
1. Log in op uw FRITZ!Box
De FRITZ!Box heeft als standaard IP-adres: http://192.168.178.1 (aanpasbaar).
Af-fabriek is er GEEN wachtwoord ingesteld. U kunt dus gemakkelijk inloggen en alsnog
een wachtwoord instellen als u dat wenst.
Inloggen:
Log in op uw FRITZ!Box. Uw Overview verschijnt met daarin een overzicht:

In het middenscherm kunt u zien of er telefoonnummers zijn ingesteld. In het voorbeeld
is dat niet het geval. Onderin beeld kunt u zien of u als Standard of Advanced gebruiker
bent ingelogd. Als u hier Standard ziet staan, klik er dan op zodat het in Advanced
wijzigt. NB: bij oudere modellen vindt u deze instelling in menu
[System]  [Expert Mode].

2. Maak op uw FRITZBox een voicemailbox aan
Log in op uw FRITZBox en stel rechts onder in dat u de geavanceerde menu opties wilt
zien. Ga vervolgens naar menu [telephony]  [telephony devices]  [configure new
device] en maak hier een [answering Machine] aan.

Klik op [next]

2. Stel de voicemailbox in
Stel de nieuwe voicemailbox zo in dat er alleen een greeting actief is. Er wordt dan wel
een begroeting gegeven maar er kan niet worden ingesproken.

klik op [next] om de box aan te maken.
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3. Selecteer de juiste VoIP-account
Selecteer in dit scherm ook de voip-account waarvoor de voicemailbox actief moet zijn.

4. Stel de omleiding in voor de ongewenste nummers
Ga vervolgens naar menu [telephony]  [call handling]  tabblad [Call diversion]
 [new call diversion]
Bij [calls from the telephone number] vult u het te blokkeren telefoonnummer in.
Bij [divert calls to interna lanswering machine] selecteert u de aangemaakte
voicemailbox.

Met deze instellingen worden het opgegeven telefoonnummer direct naar de voicemail
doorgezet. Hier is alleen een bericht te horen dat niemand aanwezig is.
Alle andere gesprekken worden aan de telefoons aangeboden en volgen de normale
belroute.
Zie ook:
https://nl.avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7490/knowledgebase/publication/show/62_Anonieme-oproepen-automatisch-omleiden-naar-internantwoordapparaat/
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Productafbeelding FRITZ!Box 7490

Link naar website fabrikant:
http://en.avm.de/products/
http://www.fritzshop.nl
FRITZ!Box resetten naar factory defaults:
Kunt u nog inloggen? Reset uw FRITZ!Box dan via menu [System]  [Backup] 

tabblad [Factory Settings].
Kunt u niet meer inloggen? sluit een telefoontoestel op de FRITZ!Box aan.

Bel met het toestel de volgende code: #991*15901590*

U hoort een pieptoon; wacht tot u alles LED’s aan en uit ziet gaan.

Hang pas nu op. Uw fritzbox is nu gereset naar factory defaults

FRITZShop.nl
CallvoipTelefonie werkt al jaren met FRITZ!Boxen en kan u het gebruik hiervan van harte
aanbevelen. Bezoek www.fritzshop.nl voor een ruim assortiment en veel tips.
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