Genexis
Glasvezel aansluitset
Element-P1090

Installatiehandleiding
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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.

2. Installatie van de Genexis NTU (Glasvezel aansluitset)
•	Verwijder de Protection Plug van het Genexis NTU (afbeelding 4). Dit is een verwijderbare
zwarte dop die u aan de onderzijde van het NTU vindt (afbeelding 5) die de glasvezel
connector in het NTU beschermt.
•	Installeer de Genexis NTU door de onderzijde in de sleuf te drukken en vervolgens naar beneden
te drukken totdat de FTU is bedekt en u een klik hoort (afbeelding 6).
• De Genexis NTU is nu geïnstalleerd.

1. Verwijder de dummy deksel van de FTU
•	De FTU (glasvezel aansluitpunt) is het punt waar de glasvezel aansluiting uw huis binnenkomt.
U herkent dit vaak aan de oranje kabel die hierop aangesloten is. De FTU vindt u vaak in de
meterkast van uw woning (afbeelding 1). Let op: bijgaande foto’s zijn van een dubbele grondplaat. Soms wordt ook een enkele grondplaat geïnstalleerd, ook hiervoor geldt onderstaande
instructie.
•	Om de bijgeleverde Genexis NTU te kunnen installeren dient u eerst naar de FTU te gaan en de
linker deksel te verwijderen (A).
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3. Aansluiten van de Genexis NTU

•	Druk op de ontgrendelingskop (afbeelding 2) van de FTU.
•	Verwijder nu het deksel door deze tot de gemarkeerde lijn omhoog te schuiven. En neem
vervolgens het deksel weg (afbeelding 3).
Let op: Kijk niet in de glaskabel van de grondplaat! De glaskabel is aangesloten op een laser.

A

•	Sluit het modem aan door de bijgeleverde adapter aan de Genexis NTU te koppelen en dan in
het stopcontact te steken (afbeelding 7).
Let op: indien u slechts 1 stopcontact beschikbaar heeft, maak dan gebruik van de verlengdoos.
Dit i.v.m. het aansluiten van het ZyXEL modem.
	Als het power lampje aan de voorzijde van de Genexis NTU niet brandt, controleer dan de
stroomverbinding.
•	Verbind de Genexis NTU met het Zyxel modem via de Ethernetpoort van de NTU en de blauwe
WAN-poort op het ZyXEL modem (afbeelding 8).
•	Druk de witte afdekplaat op de Genexis NTU en ga nu verder met de installatiehandleiding
Zyxel Internet modem (afbeelding 9).
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