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UWAGA: 

Nie wolno wyciągać ani zginać kabla światłowodowego! W przypadku wypięcia się kabla, nie patrz  
w jego wylot. Grozi to utratą wzroku!

UWAGA: 

Przepustowość sieci bezprzewodowej WiFi jest uzależniona od wielu czynników zewnętrznych  
i warunków panujących w najbliższym otoczeniu m.in.: od użytego standardu połączenia, wydajności 
kart sieciowych i urządzeń podłączonych do sieci, zakłóceń transmisji generowanych przez inne 
nadajniki pracujące w tym samym zakresie częstotliwości, odległości urządzenia od punktu 
dostępowego (modemu), przeszkód tłumiących sygnał, mieszczących się pomiędzy punktem 
dostępowym (modemem) a urządzeniem podłączonym do sieci.

W przypadku, gdy zauważysz znaczącą rozbieżność pomiędzy parametrami usługi oferowanymi 
przez dostawcę a rzeczywistą przepustowością, sprawdź przepustowość łącza wykorzystując do 
testu połączenie kablowe komputera z modemem. Wydajność sieci bezprzewodowej WiFi jest niższa.

UWAGA: 

Modem przeznaczony jest do użytku wewnątrz budynków. Nie należy otwierać pokrywy produktu. 
Otwarcie lub zdjęcie pokrywy może spowodować niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

Aktualną wersję instrukcji w formie elektronicznej można pobrać w formie PDF ze strony www.inea.pl.

UWAGA: 

Aby zapobiec przegrzewaniu urządzenia, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji 
i przechowywanie modemu z dala od źródeł ciepła.

UWAGA: 

Do zasilania modemu Alcatel G-241W-A należy używać dołączonego do zestawu oryginalnego 
zasilacza. Zastosowanie innego zasilacza może spowodować uszkodzenie modemu.
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1. PREZENTACJA MODEMU I SCHEMAT POŁĄCZEŃ

1.1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

A  Alcatel G-241W-A
B  zasilacz sieciowy
C  kabel typu RJ11
D  kabel typu RJ45

1.2. PANEL PRZEDNI

Rysunek 2 Panel czołowy urządzenia 

Rysunek 1 Zawartość zestawu

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

B

C D
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Diody sygnalizujące stan pracy urządzeń

1  Dioda POWER
  wyłączona – brak zasilania urządzenia. Sprawdź czy urządzenie jest włą-

czone oraz prawidłowo podłączone do prądu
  kolor zielony stały – urządzenie jest włączone i poprawnie podłączone do 

prądu
  kolor czerwony stały – włącza się podczas startu urządzenia, po chwili ko-

lor powinien zmienić się na zielony. Jeśli kolor czerwony nie zmienia się, 
może to oznaczać problem z poprawnym uruchomieniem modemu

2  Dioda Link
  wyłączona – brak połączenia z siecią optyczną GPON. Sprawdź czy wtyczka 

światłowodu jest prawidłowo podłączona do modemu oraz czy światłowód 
nie jest uszkodzony lub zagięty w nieprawidłowy sposób

  kolor zielony stały – prawidłowe połączenie z siecią optyczną, prawidłowe 
działanie usług

3  Dioda Auth
  wyłączona – modem nie został zsynchronizowany
  kolor zielony mrugający – wykryto sygnał sieci optycznej, modem synchro-

nizuje się
  kolor zielony stały – modem został zsynchronizowany 
4  Dioda LAN 1-4

  wyłączona – brak połączenia na porcie Ethernet, urządzenie nie jest podłączo-
ne lub występuje problem z okablowaniem lub kartą sieciową urządzenia podłą-
czonego

  kolor zielony mrugający – sygnalizuje aktywność na porcie Ethernet
  kolor zielony stały – sygnalizuje zestawienie połączenia z urządzeniem podłą-

czonym do tego portu
5  Diody Tel 1-2

  wyłączona – odłożona słuchawka
  kolor zielony mrugający – słuchawka jest w użyciu
  kolor zielony stały – podniesiona słuchawka
6  Dioda VOIP

  wyłączona – usługa VOIP nieaktywna
  kolor zielony stały – usługa VOIP aktywna
7  Dioda WPS (domyślnie wyłączona)

  wyłączona – protokół Wi-Fi Protected Setup jest wyłączony lub nastąpiło 
przekroczenie czasu inicjalizacji konfiguracji pomiędzy urządzeniami (Push 
Button-Connect timeout)

  kolor zielony mrugający – sygnalizacja inicjalizacji konfiguracji urządzeń
  kolor zielony stały – sygnalizacja pomyślnego zakończenia inicjalizacji kon-

figuracji urządzeń
8  Dioda WLAN

  wyłączona – sieć bezprzewodowa Wi-Fi jest wyłączona
  kolor zielony stały – sieć bezprzewodowa jest włączona i gotowa do pracy
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9  Dioda USB
  wyłączona – brak podłączonego urządzenia USB
  kolor zielony mrugający – aktywność na porcie USB
  kolor zielony stały – wykryto urządzenie podłączone do portu USB
10  Dioda Internet (aktywna tylko w przypadku, gdy modem pracuje w trybie ro-

utera; nie dotyczy, gdy modem pracuje jako bridge)
  wyłączona – brak połączenia z siecią lub brak pobranego adresu IP na in-

terfejsie WAN routera
  kolor zielony mrugający – połączenie z siecią zostało nawiązane, aktyw-

ność na porcie
  kolor zielony stały – połączenie z siecią zostało nawiązane, brak aktywno-

ści na porcie
11  Dioda Video (sygnał TV dostarczany po kablu koncentrycznym RF – nie doty-

czy IPTV)
  wyłączona – brak aktywnego portu RF
  kolor zielony – port RF aktywny, odpowiedni poziom mocy sygnału telewi-

zyjnego
  kolor czerwony – port RF aktywny, problem z mocą sygnału telewizyjnego

1.3. PANEL TYLNY

A

B C D E

Rysunek 3 Panel tylny urządzenia 

A  Anteny sieci bezprzewodowej WiFi
B  Gniazdo USB
C  Dwa porty telefoniczne POTS z gniazdem RJ11 (TEL 1-2)
D  4 porty Ethernet z gniazdem RJ45 (LAN 1-4)
E  Gniazdo światłowodu SC/APC (GPON)
F  Gniazdo zasilacza (POWER)
G  Przycisk służący włączeniu/wyłączeniu urządzenia (ON/OFF)
H  Port RF dla telewizji dosyłanej poprzez kabel koncentryczny (RF VIDEO)

F G H

A
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1.4. PANEL BOCZNY

A  Przycisk RESTORE – aby przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych 
należy przytrzymać przycisk RESTORE przez ok. 8-10 sekund, do momen-
tu, kiedy diody WAN, GPON i LAN zgasną. Po przywróceniu ustawień fa-
brycznych urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie

B  Przycisk WiFi – służy do wyłączenia/włączenia sieci bezprzewodowej WiFi
C  Przycisk WPS (domyślnie nieaktywny)

UWAGA:
Z uwagi na zagrożenia bezpieczeństwa protokół WPS (Wi-Fi Protected Setup) został 
administracyjnie wyłączony, przez co przycisk jest nieaktywny. Nie jest zalecane jego 
włączenie.

UWAGA:
Przywracanie urządzenia do ustawień fabrycznych służy wyłącznie do celów serwisowych. 
Nie należy go używać, o ile nie zażąda tego Dostawca usług. Użycie tego przycisku może 
spowodować utratę wszystkich skonfigurowanych wcześniej parametrów lub całkowity 
zanik dostępu do usług. 

A B C
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1.5. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

2. PROCEDURA PODŁĄCZENIA USŁUGI INTERNETU

Aby nawiązać połączenie z siecią Internet należy połączyć urządzenie dostępowe 
z modemem przy pomocy kabla Ethernet RJ45 (zalecana kategoria 5e lub wyżej) do 
portu LAN 1 lub korzystając z sieci bezprzewodowej Wi-Fi (w przypadku aktywnej 
usługi Wi-Fi). 

Upewnij się, że urządzenie podłączone do modemu posiada zainstalowany proto-
kół TCP/IP z konfiguracją ustawioną na automatyczne pobieranie z serwera DHCP: 
adresu IP oraz adresów serwerów DNS (jest to najczęściej domyślna konfiguracja 
większości urządzeń sieciowych). 

przewód Ethernet RJ45
przewód telefoniczny RJ11

Rysunek 4 Schemat podłączenia modemu

kabel koncentryczny

kabel HDMI

światłowód
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W przypadku problemów z konfiguracją sieci na swoim urządzeniu zapoznaj się 
z instrukcją obsługi lub skontaktuj się z producentem swojego sprzętu/dostawcą 
oprogramowania.

Alcatel G-241W-A może pracować w dwóch trybach:

Tryb BRIDGE - urządzenie podłączone do porty LAN 1 uzyskuje połączenie bezpo-
średnio z siecią Internet. Dla tego trybu niedostępne jest połączenie bezprzewodo-
we Wi-Fi. Nie ma możliwości zalogowania się na stronę do zarządzania konfigura-
cją modemu. Jest to zalecany tryb pracy w przypadku korzystania z zewnętrznego 
routera.

Tryb ROUTER - urządzenie tworzy odseparowaną sieć lokalną umożliwiającą dostęp 
do Internetu. Umożliwia wykorzystanie do połączenia z siecią Internet wszystkich 
portów Ethernet, które nie są przeznaczone do podłączenia dekoderów TV. W tym 
trybie działa połączenie bezprzewodowe Wi-Fi oraz istnieje możliwość zarządzania 
konfiguracją modemu (patrz pkt. 3 i 4). W trybie routera urządzenie jest konfiguro-
wane z domyślnym adresem IP: 192.168.1.1 i maską podsieci: 255.255.255.0.

2.1. Podłączenie do sieci bezprzewodowej WiFi

UWAGA:
Poniżej opisane informacje dotyczą tylko i wyłącznie urządzenia działającego w trybie 
routera. W przypadku pracy w trybie bridge nie mają zastosowania.

Domyślne dane dostępowe do sieci WiFi (SSID oraz hasło):

  nazwa sieci bezprzewodowej (SSID): INEA-[4_ostatnie_znaki_numeru_se-
ryjnego] *

  Hasło do sieci bezprzewodowej: [WPAKey] **

* [4_ostatnie_znaki_numeru_seryjnego] – należy zastąpić 4 ostatnimi znakami nu-
meru seryjnego, które wydrukowane są na naklejce na spodzie obudowy SN.

** [WPAKey] – należy zastąpić hasłem, który wydrukowany jest na naklejce na spo-
dzie obudowy.
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Przykład:

Jeśli modem posiada:

  numer seryjny: ALCLF2CF85C6
  WPAKey: 1587763956

dane dostępowe będą wyglądały następująco:

  nazwa sieci bezprzewodowej (SSID): INEA-85C6
  hasło do sieci bezprzewodowej: 1587763956

Domyślna konfiguracja WiFi wykorzystuje protokół WPA2 Personal (PSK) oraz szy-
frowanie AES.

W przypadku nie wspierania tych protokołów przez urządzenie dostępowe, należy 
podłączyć się do modemu kablem Ethernet do portu LAN1 oraz zalogować na stronę 
zarządzania i zmienić domyślną konfigurację sieci bezprzewodowej (patrz pkt. 4.2.4.).

UWAGA:
Zalecana jest zmiana domyślnego hasła dostępu do sieci Wi-Fi (patrz pkt. 4.2.4). Niezalecane 
jest pozostawienie sieci WiFi „otwartej” (bez wymaganego hasła koniecznego do połączenia 
się z siecią) oraz korzystanie z przestarzałego i łatwego do złamania protokołu szyfrowania 
WEP. 

3. ZARZĄDZANIE URZĄDZENIEM

UWAGA:
Poniżej opisane informacje dotyczą tylko i wyłącznie urządzenia działającego w trybie 
routera. W przypadku pracy w trybie bridge nie mają zastosowania.

Modem Alcatel G-241W-A posiada możliwość zarządzania za pomocą interfejsu 
WWW. 

Aby skonfigurować urządzenie poprzez przeglądarkę WWW komputer musi być 
podłączony do modemu za pomocą kabla Ethernet RJ45 lub sieci bezprzewodowej. 

3.1. Logowanie do strony zarządzania konfiguracją:

W celu połączenia się ze stroną do zarządzania konfiguracją należy otworzyć prze-
glądarkę internetową, następnie w pole adresu wpisać adres IP modemu:192.168.1.1 
(domyślny adres).

Po chwili powinno pojawić się okno dialogowe, w którym należy wprowadzić nastę-
pujące dane:

 nazwę użytkownika (Username): user
 hasło (Password): ineagpon
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i nacisnąć przycisk login.

UWAGA:
Po pierwszym zalogowaniu zalecana jest zmiana hasła do strony WWW służącej do 
zarządzania konfiguracją modemu optycznego (patrz pkt. 4.5.1)

4. ZAKŁADKI DOSTĘPNE NA STRONIE DO ZARZĄDZANIA 
MODEMEM ALCATEL G-241W-A

UWAGA:
Poniżej opisane informacje dotyczą tylko i wyłącznie urządzenia działającego w trybie 
routera. W przypadku pracy w trybie bridge nie mają zastosowania.

4.1.1. Status → Device Information

Zakładka umożliwia wyświetlenie informacji systemowych dotyczących sprzętu 
i oprogramowania oraz czasu pracy modemu.



12

4.1.2. Status → LAN Status 

Zakładka wyświetla podstawowe informacje sieci LAN i sieci bezprzewodowej. 
W tym miejscu można sprawdzić konfigurację adresu IPv4 modemu, status po-
łączenia oraz statystyki wysłanych/odebranych pakietów.
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4.1.3. Status → WAN Status

Zakładka wyświetla stan interfejsów zewnętrznych (WAN) urządzenia. W tym 
miejscu można sprawdzić konfigurację adresów IPv4 oraz status połączenia.
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4.1.4. Status → WAN Status IPv6

Zakładka wyświetla stan interfejsów zewnętrznych (WAN) urządzenia. Konfigu-
racja IPv6 jest administracyjnie wyłączona.

4.1.5. Status → Home Networking

Zakładka wyświetla wszystkie urządzenia podłączone do sieci lokalnej oraz ich 
status, typ podłączenia, nazwę, przydzielony adres IPv4 i adres fizyczny MAC kar-
ty sieciowej.
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4.1.6. Status → Optics Module Status

Zakładka umożliwia wyświetlanie informacji dotyczących modułu optycznego 
w modemie.

4.2.1. Network → WAN

Zakładka wyświetla konfiguracje interfejsu zewnętrznego (WAN) urządzenia. 
Ustawienia tego interfejsu są ustawiane przez dostawce usług. 
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4.2.2. Network → LAN

Zakładka wyświetla konfigurację interfejsu lokalnego (LAN) urządzenia. Usta-
wienia adresacji podsieci lokalnej są konfigurowane przez dostawcę usług. Ist-
nieje możliwość statycznego przypisania adresu lokalnego wybranego urządze-
nia.
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4.2.3. Network → LAN_IPv6

Konfiguracja IPv6 jest administracyjnie wyłączona.

4.2.4. Network → Wireless (2.4GHz)

Zakładka służy do zmiany konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej WiFi 
2,4GHz.
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Network → Wireless (2.4GHz)

 Enable – ta pozycja musi być zaznaczona, aby się bezprzewodowa była 
włączona,

 Mode – służy do wyboru standardów sieci bezprzewodowej na modemie
 Bandwidth – zmiana szerokości kanału dla sieci bezprzewodowej
 Channel – pozwala wybrać kanał pracy sieci bezprzewodowej. W przy-

padku ustawienia „Auto”. modem podczas uruchomienia sam automa-
tycznie dobiera najbardziej optymalny kanał.

Network → Wireless → SSID Configuration

 SSID Select – pozwala wybrać sieć bezprzewodową, której ustawienia zo-
staną wyświetlone poniżej

 SSID Name – pozwala zmienić nazwę naszej sieci bezprzewodowej 
 Enable SSID – pozwala włączyć (Enable) i wyłączyć (Disable) wybraną sieć 

bezprzewodową
 SSID Broadcast – pozwala włączyć (Enable) i wyłączyć (Disable) rozgła-

szanie nazwy wybranej sieci bezprzewodowej. Po wyłączeniu nazwa sieci 
bezprzewodowej nie będzie automatycznie wyszukiwana na urządzeniach 
dostępowych

 Port Mode – tryb pracy sieci bezprzewodowej. Ustawienie skonfigurowane 
przez dostawcę usług

 Encryption Mode – metoda zabezpieczenia sieci bezprzewodowej. Usta-
wienie skonfigurowane przez dostawcę usług

 WPA Version – wybór wersji szyfrowania połączenia (WPA1, WPA2, WPA1/
WPA2)

 WPA Encryption Mode – wybór trybu szyfrowania (TKIP, AES, TKIP/AES)
 WPA key – hasło dostępu do sieci bezprzewodowej. 
 Enable WPS – włącz lub wyłącz funkcje WPS, przycisk WPS (domyślnie 

nieaktywny)

Wszystkie wprowadzone zmiany wymagają potwierdzenia wybraniem przycisku 
„Save”.
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4.3.1. Security → Firewall

Zapora ogniowa (Firewall) ma zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych 
przez modem. Posiada trzy poziomy zabezpieczeń: Low, Medium, High.

Ochrona przed atakami (Attack Protection) może być włączona po wybraniu 
„Enable” z menu rozwijanego. Domyślnie funkcja ta jest wyłaczona.

4.3.2. Security → MAC Filter

Zakładka pozwala na kontrolę dostępu do sieci dla urządzeń dostępowych na 
podstawie ich adresów MAC.

Przy jej pomocy można zezwolić na dostęp do sieci jedynie wybranym urządze-
niom.

 Enable MAC Filter – ta pozycja musi być zaznaczona, aby kontrola dostępu 
na podstawie adresów MAC była aktywna

 MAC Address – aby uruchomić filtr dla urządzeń nale-
ży wpisać adres MAC urządzenia, które ma mieć dostęp do sieci   
(lub wybrać z listy rozwijanej urządzeń podłączonych)

 Mode – wybór trybu filtrowania 
  Blocked –  ustawiamy jeżeli chcemy zablokować konkretne urządzenia 

(dodane powyżej), reszta urządzeń będzie miała możliwość dostępu do 
modemu i sieci.

  Allowed – ustawiamy jeżeli chcemy zezwolić na dostęp do sieci jedynie 
wybranym urządzeniom (dodanych powyżej)

Dodane wpisy można usunąć wybierając „Delete”.
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4.3.3. Security → IP Filter

Zakładka służy do tworzenia reguł filtrowania ruchu IP.

 Enable IP Filter – ta pozycja musi być zaznaczona, aby filetowanie ruchu IP 
było aktywne

 Mode – wybór trybu filtrowania 
 drop for upstream – ustawiamy jeżeli chcemy zablokować ruch wycho-

dzący
 Local IP Adress – źródłowy adres IP,
 Source Subnet Mask – maska sieci dla adresu źródłowego,
 Remote IP Adress – docelowy adres IP,
 Destination Subnet Mask – maska sieci dla adresu docelowego,
 Protocol – wybór całego ruchu IP (ALL), protokołu lub konkretnego 

portu / zakresu portów TCP/UDP, które chcemy blokować

 drop for downstream – ustawiamy jeżeli chcemy zablokować ruch 
przychodzący

 Remote IP Adress – adres zdalnego hosta w sieci Internet,
 Destination Subnet Mask – maska sieci zdalnego hosta,
 Protocol – wybór całego ruchu IP (ALL), protokołu lub konkretnego 

portu / zakresu portów TCP/UDP, które chcemy blokować
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4.3.4. Security URL Filter

Zakładka umożliwia kontrolę dostępu do wybranych adresów URL w sieci.

Pozycja „Enable URL Filter” musi być zaznaczona, aby kontrola dostępu była ak-
tywna.

Filtr URL może działać w dwóch trybach:
 aby wyłączyć dostęp do stron WWW w domenach podanych poniżej, należy 

wybrać URL filter type: „Block”,
 aby umożliwić dostęp jedynie do stron WWW w domenach dodanych poni-

żej, należy wybrać URL filter type: „Allow”.

Aby skonfigurować filtr dla wybranej domeny, należy dodać wpis (Add Filter) 
- podać nazwę domenową i port (w przypadku braku wpisania portu, zostanie 
wstawiony domyślny port dla usługi WWW)

UWAGA:
Filtrowanie URL nie działa dla szyfrowanego protokołu HTTPS.
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4.3.5. Security DMZ and ALG

ALG Config pozwala na wybór protokołów, które będą wspierane przez ALG (Ap-
plication Layer Gatewat) dzięki czemu będą one poprawnie działać przez router 
wbudowany w modem.

DMZ Config pozwala na dodanie lokalnego adresu IP do strefy DMZ („Demilitari-
zed zone”). Ustawienie to najczęściej dotyczy serwerów i innych urządzeń, które 
wszystkie swoje usługi powinny udostępniać w Internecie.

4.4.1. Application → Port Forwarding 

Zakładka umożliwia konfigurację przekierowania portów publicznych na lokalne.

 WAN Port – zakres portów po stronie WAN
 LAN Port – zakres portów po stronie LAN
 Internal Client – służy do wyboru urządzenia lokalnego, do którego ma być 

przekierowany port. Urządzenie można wybrać z listy rozwijanej urządzęń 
podłączonych lub ręcznie wpisać adres IP 
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 Protocol – wybierz protokół komunikacyjny dla przekierowania portów 
  TCP
  UDP
  TCP/UDP

 Enable Mapping – pozycja musi być zaznaczona, aby mapowanie było ak-
tywne. 

4.4.2. Application → DDNS 

Zakładka umożliwia skonfigurowanie protokołu Dynamic Domain Name System 
w oparciu o usługi: DynDNS.org, noip.com, GNUDIP, TZO.com lub ODS. Protokół 
umożliwia skonfigurowanie stałej nazwy domenowej niezależnej od dynamicznie 
zmieniającego się IP. Do skonfigurowania DDNS wymagane jest posiadanie usłu-
gi od zewnętrznego dostawcy.

4.4.3. Application → NTP 

Zakłada umożliwia konfigurację daty i czasu na modemie.
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4.4.4. Application → USB Storage

Zakładka pozwala na uruchomienie serwera FTP (File Transfer Protocol), umoż-
liwiającego przechowywanie i udostępnianie danych na nośniku podłączonym do 
portu USB modemu. 

Aby włączyć serwer FTP należy zaznaczyć opcję „Enable FTP Server”.

Dostęp do udostępnionych zasobów będzie możliwy przy wykorzystaniu dowol-
nego klienta FTP.

Domyślny adres: 192.168.1.1

Domyślny użytkownik: ftpadmin

Domyślne hasło: ftpadmin

UWAGA:
W przypadku korzystania z tej funkcji zalecana jest zmiana domyślnego użytkownika i hasła.
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4.4.5. Application → UPNP and DLNA

Protokół UPnP jest wyłączony. Z uwagi na kwestie bezpieczeństwa nie jest za-
lecane jego włączanie. Użytkownik nie ma bezpośrednio kontroli nad tym, jakie 
porty zostaną udostępnione dla świata zewnętrznego. Decydują o tym aplikacje, 
które wysyłają żądanie do routera o przekierowanie odpowiednich portów.

DLNA (Digital Living Network Alliance) – standard rozpowszechniania mediów 
(audio, video, zdjęcia) w sieci domowej LAN.

4.5.1. Maintenance → Password

Zakładka umożliwia zmianę hasła do zarządzania modemem za pomocą inter-
fejsu WWW.
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4.5.2. Miantenance → Device Management 

Zakładka umożliwia wprowadzenie aliasu dla podłączonych lokalnie urządzeń.

4.5.3. Miantenance → Reboot Device 

Zakładka umożliwia ponowne uruchomienie modemu. 
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4.5.4. Maintenance → Factory Default

Zakładka umożliwia przywrócenie modemu do ustawień fabrycznych.

4.5.5. Maintenance Diognostics

Zakładka zawiera narzędzie ping oraz traceroute umożliwiające wykonanie pod-
stawowej diagnostyki z poziomu modemu.
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4.5.6. Maintenance → Log

Zakładka umożliwia wyświetlenie logów diagnostycznych z modemu.

5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku nieprawidłowego działania usług postępuj zgodnie z poniższymi 
wskazówkami:

 Sprawdź, czy wtyczka zasilacza modemu jest poprawnie umieszczona 
w modemie i gniazdku elektrycznym (patrz punkt 1.3 i 1.5)

 Upewnij się, że wszystkie urządzenia podłączone do modemu połączone 
są w sposób prawidłowy, zgodny z instrukcją, sprawnym okablowaniem 
właściwego typu. Sprawdź, czy kable są dociśnięte i prawidłowo leżą 
w swoich gniazdach (patrz punkt 1.3 i 1.5)

 Zwróć uwagę, czy kolor i stany diod na panelu modemu sygnalizują prawi-
dłowy status pracy urządzenia i połączeń WAN/LAN/WiFi (patrz punkt 1.2) 

 Spróbuj wyłączyć modem z prądu, odczekać kilka minut i włączyć go po-
nownie.

W przypadku problemów z dostępem do sieci Internet: 

 Zweryfikuj konfigurację TCP/IP karty sieciowej urządzenia podłączonego 
do sieci.

 Spróbuj wyłączyć pozostałe karty sieciowe, jeśli masz ich więcej.
 Sprawdź, czy Twoje urządzenie dostępowe otrzymuje z serwera DHCP 

modemu prawidłowy adres IP oraz adresy serwerów DNS.
 Jeśli modem pracuje w trybie router, spróbuj zalogować się na stronę 



30

WWW do zarządzania modemem, sprawdź informacje o połączeniu WAN 
(patrz punkt 3.1 i 4.1.3).

 Jeśli modem pracuje w trybie router, sprawdź, czy ustawienia filtrowa-
nia URL i filtrowania adresów MAC nie blokują dostępu do modemu (patrz 
punkt 4.3.2 i 4.3.4).

 Jeśli modem pracuje w trybie router, sprawdź ustawienia zapory sieciowej 
(patrz punkt 4.3.1).

 Spróbuj uruchomić ponownie urządzenie dostępowe.

W przypadku problemów z połączeniem bezprzewodowym:

 Sprawdź, czy dioda WiFi na modemie świeci się zielonym światłem sta-
łym/mrugającym. W przeciwnym wypadku sprawdź na stronie zarządzania 
urządzeniem, czy sieć bezprzewodowa jest włączona (patrz punkt 4.2.4).

 Sprawdź, czy Twoje urządzenie dostępowe otrzymuje z serwera DHCP 
modemu prawidłowy adres IP oraz adresy serwerów DNS. 

 Spróbuj zalogować się na stronę WWW do zarządzania modemem, sprawdź 
informacje o połączeniu WAN (patrz punkt 3.1 i 4.1.3).

 Sprawdź, czy ustawienia filtrowania URL i filtrowania adresów MAC nie 
blokują dostępu do modemu (patrz punkt 4.3.2 i 4.3.4).

 Upewnij się, że urządzenie, na którym występuje problem, jest prawidłowo 
połączone z Twoją (właściwą) siecią WiFi.

 Sprawdź, czy moc sygnału na urządzeniu dostępowym jest dobra.
 Spróbuj zmienić kanał (patrz punkt 4.2.4). 
 Spróbuj rozłączyć urządzenie dostępowe od sieci WiFi. Połącz się ponow-

nie ze swoją siecią wykorzystując właściwą nazwę sieci SSID i prawidłowe 
dane dostępowe. 

 Sprawdź, czy działa połączenie z Internetem korzystając z kabla Ethernet 
RJ45 podłączając się bezpośrednio w port LAN1 na modemie.

 Spróbuj uruchomić ponownie urządzenie dostępowe.

W przypadku problemów z połączeniami telefonicznymi:

 Upewnij się, że telefon jest podłączony do właściwego portu TEL. 
 Sprawdź, czy słuchawka telefonu jest odłożona prawidłowo.
 Sprawdź, czy dioda rejestracji telefonu na centrali – VOIP świeci się świa-

tłem stałym zielonym (patrz pkt. 1.2).
 Sprawdź, czy po podniesieniu słuchawki na przednim panelu właściwa 

dioda TEL1/TEL2 zaczyna świecić kolorem zielonym (patrz pkt. 1.2).
 Upewnij się, że aparat telefoniczny i kabel łączący modem z telefonem są 

sprawne.
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