Magyar Telekom tulajdonú otthoni digitális elosztó eszköz (HGW) beállítása
Amennyiben otthonában IPTV és/vagy Digitális telefon szolgáltatással rendelkezik, akkor ezen
szolgáltatásokhoz tartozó digitális elosztó (Home Gateway, a továbbiakban: HGW) eszköz is megtalálható
Önnél.
Az IPv6 teszt szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, hogy a HGW eszköz grafikus konfigurációs felületén
ellenőrizze, hogy az eszköz beállításai megfelelőek-e.
A következő típusú eszközök egyike lehet az Ön otthonában:
 Pirelli DRG A225G
 Thomson SpeedTouch 780
Amennyiben Önnek AVM Speedport W721V típusú (VDSL) HGW eszközzel rendelkezik, sajnos egyelőre
nem áll módjában részt vennie a tesztben. Az interneten elérhető Beszélgessünk! Fórumon
(http://forum.t-home.hu/) tájékoztatást adunk amint elérhetővé válik a teszt-szolgáltatás ezen eszközön is,
illetve annak megfelelően jelen útmutató is aktualizálásra kerül.
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1. Pirelli DRG A225G
Az eszköz konfigurációs felülete alapértelmezetten a következő címen érhető el: http://192.168.1.254/
Az alapértelmezett belépési azonosító (login/password): 3play/3play
Az eszköz az 1_42S-M vagy annál újabb firmware verzióval alkalmas az IPv6 teszt szolgáltatás
igénybevételére. Kérjük, hogy a konfigurációs felület „Status” menüpontjában ellenőrizze a firmware
verziót (a képernyő jobb oldalán található). Amennyiben ennél régebbi verziójú az Ön által használt
firmware, akkor kérjük, jelezze ezt a 1722-es telefonszámon az internetes hibabejelentés menüpontban.
A bejelentés során az eszköz sorozat számát (serial number), ezen eszköz esetében ’Y’-nal kezdődő
karaktersorozatot is szükséges lesz megadni, ami szintén a képernyő jobb oldalán, illetve az eszköz alján
is megtalálható.

A hagyományos internet (IPv4) kapcsolat bejelentkezési azonosítója és a jelszava változatlan, ezen
paramétereket nem kell módosítani. Önnek csak az ún. „PPPoE Pass Through” funkciót szükséges
módosítania a következők szerint:
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Az eszköz konfigurációs felületén kérjük, klikkeljen a „SYSTEM” gombra. Az ablak közepén megjelenik a
„PPPoE Passthrough” státusza. Állítsa „Enable” állásba, majd mentse el a „Save settings”-re kattintva, és
végül lépjen ki az eszközből.
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2. Thomson SpeedTouch 780
Az eszköz konfigurációs felülete alapértelmezetten a következő címen érhető el: http://192.168.1.254/
Az alapértelmezett belépési azonosító (login/password) : 3play/3play
Az IPv6 teszt-szolgáltatás igénybevételére a 6.2.29.2 (Software Variant: FG) vagy annál újabb firmware
verzió szükséges. A firmware ellenőrzése a konfigurációs felületre belépve a „SpeedTouch” menüpont
„Information” almenüjében lehetséges. A 6.2.29.2 firmware verzió esetében kérjük, ellenőrizze a
„Software Variant” értékét is.
Amennyiben Önnek 6.1.7.2 vagy 6.2.29.2 (Software Variant: EK) verziójú firmware fut az eszközén, kérjük,
jelezze ezt a 1722-es telefonszámon az internetes hibabejelentés menüpontban. A bejelentés során az
eszköz sorozatszámát (serial number), ezen eszköz esetében ’CP’-vel kezdődő karaktersorozatot is
szükséges lesz megadni, amely a „System Information” képernyő közepén és az eszköz alján is
megtalálható.
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