Aplikacija MyFRITZ!
z večfunkcijskim modemom FRITZ!Box

Hitri vodnik

Ta navodila podrobno opisujejo funkcionalnosti, nastavitve in uporabo aplikacije MyFRITZ! z
večfunkcijskim modemom FRITZ!Box.
Predlagamo, da preverite, ali te informacije veljajo tudi za naprave, ki jih boste uporabljali v povezavi z
modemom FRITZ!Box. Vse potrebne nastavitve modema za delovanje storitev uredi tehnik Telekoma
Slovenije ob montaži ali osebje tehnične pomoči na daljavo. Dostop do modema s strani
nepooblaščenih oseb in spreminjanje nastavitev lahko povzroči nedelovanje posameznih storitev ali
celotnega sistema, zato vam svetujemo, da pred posegom pokličete tehnično pomoč Telekoma
Slovenije na 080 1000.
Telekom Slovenije ne jamči za vsebino tega dokumenta. Družba ali osebe, udeležene pri izdelavi tega
dokumenta, v nobenem primeru ne odgovarjajo za postransko, posredno ali drugo škodo ali izgubo, ki
je lahko posledica uporabe tega dokumenta.
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Dostop
Za dostop do modema FRITZ!Box potrebujete:
-

uporabniško ime in geslo,
spletni brskalnik.

Za povezavo prek omrežja WLAN potrebujete: računalnik, ki podpira povezovanje prek omrežja WLAN.
Za povezavo prek žičnega omrežja potrebujete: računalnik, ki podpira povezovanje prek žičnega omrežja.
Pred spreminjanjem nastavitev vaše FRITZ!Box naprave priporočamo, da shranite varnostno kopijo dosedanjih
nastavitev.
V meniju System > Backup > Save(zavihek) določite geslo in kliknite gumb Save.

Uporaba
Z aplikacijo MyFRITZ!App in storitvijo MyFRITZ! lahko uporabite svoj pametni telefon ali tablični računalnik za
dostop do svoje FRITZ!Box naprave preko interneta od kjerkoli na svetu v vsakem trenutku. Omogoča vam:
-

enostavno in varno preverjanje seznama klicev na napravi FRITZ!Box,
poslušanje posnetih govornih sporočila na telefonskem odzivniku FRITZ!Box,
dostop do storitve FRITZ!NAS, da naložite, prenašate datoteke ali predvajate multimedijske vsebine,
preverjanje informacij in spremembo nastavitev v uporabniškem vmesniku FRITZ!Box,
nadzor pametne domače naprave v domačem omrežju FRITZ!Box (na primer FRITZ!DECT 200) in
porabo energije priključenih naprav,
dostop do več naprav FRITZ! (za dostop do več naprav FRITZ! preprosto kreirate račun MyFRITZ! v
vseh napravah FRITZ! in registrirate aplikacijo FRITZ!App z vsako napravo FRITZ!Box.

Zahteve/omejitve
iOS 7.0 ali novejši oz. Android različice 2.2 ali novejši nameščen na pametni telefon ali tablični računalnik.
V Android, MyFRITZ!App ni mogoče predvajati glasbene datoteke v formatu MP3 ali video posnetkov v MP4
formatu.
MyFRITZ!App uporablja Android funkcijo za predvajanje medijev. Trenutno ta funkcija ne podpira formatov
datotek MP3 ali MP4.
Vaš FRITZ!Box mora pridobiti javni IPv4 naslov od ponudnika internetnih storitev.
Nekatere nastavitve, ki so opisane tukaj so prikazane samo, če je v uporabniškem vmesniku omogočen napreden
pogled.
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Priprave
Nastavitve MyFRITZ! računa in konfiguracija FRITZ!Box naprave
Registrirajte MyFRITZ! račun na https://www.myfritz.net/ in ga nastavite na vaši FRITZ!Box napravi.

Vključitev in konfiguracija dostopa aplikacije do naprave FRITZ!Box
V tovarniških nastavitvah, je FRITZ!Box nastavljen tako, da omogoča dostop za aplikacije. Če ste spremenili
nastavitve, jih ponastavite tako, da omogočite dostop aplikacijam na naslednji način:
1.
2.
3.
4.
5.

V uporabniškem vmesniku FRITZ!Box kliknite "Home Network".
V meniju "Home Network" kliknite "Home Network Overview".
Kliknite na jeziček "Network settings".
Omogočite možnost "Allow access for applications" v predelu "Access Settings in the Home Network".
Kliknite na "Apply", da shranite nastavitve.

Nastavitev brezžične povezave do naprave FRITZ!Box
Pametni telefon ali tablični računalnik mora biti povezan z brezžičnim omrežjem FRITZ!Box, preden začnete s
konfiguracijo aplikacije.
Ne prezrite: pametni telefon ali tablični računalnik ne sme biti povezan z modemom FRITZ!Box z brezžičnim
dostopom za goste (guest access).
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Namestitev aplikacije MyFRITZ!App
1. Naložite MyFRITZ! aplikacijo iz Google Play Store, Apple App Store ali iTunes in namestite aplikacijo
na svoj pametni telefon ali tablični računalnik.
2. Zaženite MyFRITZ! App.
3. Če ste nastavili geslo za uporabniški vmesnik FRITZ!Box, vnesite geslo, če pa ste omogočili možnost
Prijava z FRITZ!Box uporabniškim imenom in geslom, vnesite uporabniško ime in geslo.
4. Če boste morali ponovno vnesti uporabniško ime in geslo, vnesite ime in geslo uporabnika FRITZ!Box, ki
ima dostop vsaj do Glasovnih sporočil, faks sporočil, aplikacije FRITZ!App Fon in seznama klicev.
Opomba: Pravice dostopa uporabnikov lahko urejate v FRITZ!Box uporabniškem vmesniku pod System >
FRITZ!Box Users ali System > FRITZ!Box Password.
5. Kliknite na gumb Save, da dokončate konfiguracijo.
Zdaj je konfiguracija MyFRITZ! aplikacije nastavljena in se samodejno poveže s FRITZ!Box napravo.

Več informacij in pomoč:
-

tehnična pomoč: 080 1000,
pomoč in svetovanje poslovnim uporabnikom 080 70 70,
na spletenem mestu www.telekom.si ali na poslovni@telekom.si,
v Telekomovih centrih in na drugih prodajnih mestih Telekoma Slovenije.
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