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Veiledning på oppsett av SIP konto og oppmelding av DECT enheter. 
Logg inn på din fritz!Box: 
IP adresse er: 192.168.178.1 
Ved første gang logg inn setter du et passord på boksen. Noter deg dette! 

 
---------- Det er to forskjellige visnings moduser på Fritz!Box’en vi viser her i Advanced View --------- 

Legge til en eller flere DECT enheter. 
- Når telefonen Fritz!Fon M2 er påskrudd for første gang vil det stå Register på høyre knappen 

under displayet; 
- Trykk på denne og trykk og hold DECT knappen på Fritz!Box’en nede til info lampen begynner 

å blinke (ca. 10 sek.) Telefonen vi da meldes opp til basen. 
- Gjenta dette med antallet telefoner dere har. 

 
            DECT – knapp     Register 
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I menyen Under Telephony  
og Telephony Devices vil dere finne enhetene som er blitt oppmeldt. 
 
Legge inn SIP konto: 
Gå inn i menyen Telephony og Phone Numbers og trykk på New Telephone Number. 
En Wizard på oppsett av SIP konto vil nå begynne, fyll inn din konto informasjon som dere har 
mottatt av deres operatør.  Se eksempel under. 

 

 

 

 

Nå er det bare og følge 
veilederen til du er ferdig. 
Får du en grønn strek slik 
som på eksempelet er SIP 
kontoen ferdig og klar til 
bruk. 
 
Får du en feil her må du 
sjekke konto innstillingene 
og passord. Trykk neste. 
Dere kan nå legge inn flere 
nr. eller «Exit Wisard» 
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Vi ser nå på vårt nr «lyser grønt» og er registrert og klart til burk. 

 
 
Ved å trykke EDIT knappen får vi opp flere valg for SIP kontoen,  
for å kunne bruke DTMF toner må vi endre til RPT or in-band i rullgardin menyen. 
 
Eller så skal innstillingene 
være identiske som  
eksempelet viser, med 
unntak av konto informasjon. 
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Linje innstillinger, det er kun Telenor som støtter T.38. 

 


