
4.1  Sluit de Genexis NTU aan door de bijgeleverde adapter aan de 
NTU te koppelen en dan in het stopcontact te steken. 
 Let op: als het power lampje  aan de voorzijde van de Genexis 
NTU niet brandt, controleer dan de stroomverbinding.

4.2  Verbind de Genexis NTU met het ZyXEL modem via de 
Ethernetpoort van de NTU en de blauwe WAN-poort op het 
ZyXEL modem en ga nu verder met de instructies in de ZyXEL 
handleiding.
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1.1  Verwijder (indien aanwezig) de verzegelings sticker (D) die de 
schroef bedekt, en verwijder (indien aanwezig) het zegel-loodje 
(E) wat zich links van de schroef bevindt.

1.2  Verwijder (indien aanwezig) de schroef aan de onderkant van 
de witte afdekkap, zodat beide kappen van de FTU niet meer 
vergrendeld zijn.

1.3  Verwijder de witte afdekkap, door deze een stukje (ongeveer 
1 - 1.5 cm) naar beneden te trekken, parallel aan de grondplaat, 
en vervolgens in een loodrechte richting van de grondplaat af  
te trekken.

1.4  Verwijder de grijze blindkap door deze naar u toe te trekken, 
in een loodrechte richting ten opzichte van de grondplaat.  
De blindkap glijdt door geleide-rails, waardoor hij maar in één 
richting kan bewegen.

Let op:  Raak nooit het topje van de connector aan!

2.3  Beweeg de blauwe glasvezel connector naar beneden, terug naar 
zijn oorspronkelijke positie. Doe dit weer door de blauwe knop 
aan de linker kant van de vezel opslag module naar beneden te 
schuiven.

Let op: Duw de connector nooit terug door er direct met je vinger 
boven op te drukken!

2.4  Verwijder het bescherm kapje (F) van de Genexis NTU 
(Glasvezel aansluitset).

2.1  Beweeg de blauwe glasvezel connector ongeveer 1 cm naar 
boven. Doe dit door de blauwe knop, die aan de linker kant uit 
de vezel opslag module steekt, omhoog te duwen.

2.2  Verwijder het dopje van de blauwe connector. Houdt het blauwe 
connector schuifje vast zodat deze niet uit de vezel opslag 
module komt.

3.1  Plaats de Genexis NTU op de grondplaat door deze op de 
4 geleiderails te plaatsen. De Genexis NTU moet in een loodrechte 
richting naar de grondplaat geduwd worden. Zorg dat de Genexis 
NTU stevig op de grondplaat gedrukt wordt. De Genexis NTU is 
correct geplaatst als er een klik hoorbaar is. 

Let op: Kijk niet in de glaskabel van de grondplaat! De glaskabel is 
aangesloten op een laser.

3.2  Let op: Alvorens door te gaan met deze stap, controleer dat het 
bescherm dopje van de blauwe glasvezel connector verwijderd 
is (zie stap 2.1 – 2.3). Sluit de glasvezel connector aan op 
de Genexis NTU. Doe dit door het blauwe schuifje, waar de 
glasvezelconnector inzit, omhoog te duwen. 

3.3  Plaats de witte afdekkap (van stap 1.3) op de grondplaat. 
De kap moet eerst in een loodrechte richting naar de grond plaat 
gebracht worden (ongeveer 1 cm onder de glasvezel NT),  
waarna de kap omhoog geduwd wordt, parallel aan de  
grondplaat. Na het horen van een klik is de witte afdekkap  
goed geplaatst.

1. Openen van de voor-geïnstalleerde FTU

2. Verwijderen van de beschermdopjes

3. Plaatsen en aansluiten van de Genexis NTU
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Let op: vanwege de kwetsbare materialen adviseren wij extra voorzichtig te zijn tijdens de  
installatie. Bij twijfel over de installatie kunt u de apparatuur laten installeren door een  
ervaren Online.nl monteur. Voor de kosten van de monteur verwijzen wij naar onze prijslijst 
(www.online.nl/tarieven). 
Klantenservice Online.nl: 088-0038500 (lokaal tarief), maandag tot en met zaterdag van  
9.00 tot 21.00 uur.


