Nem IPv6 képes saját router beállítása
Amennyiben Ön T-Home internet-szolgáltatását otthoni/saját router segítségével veszi igénybe, és ezen
eszköz indítja a hagyományos internetes kapcsolat (PPPoE) felépítését, ebben az esetben a routeren
konfiguráció módosításra lehet szükség.
Kérjük, ellenőrizze, hogy a routeren az úgynevezett „PPPoE Pass Through” funkció (vagy más néven
PPPoE Relay) engedélyezve van-e, annak érdekében, hogy az IPv6 kapcsolat ezen a routeren keresztül,
az erre a routerre csatlakoztatott számítógépről lehetséges legyen.
Amennyiben Ön nem biztos abban, hogy saját hálózati eszköze képes az IPv6-os PPPoE kapcsolat
átengedésére, kérjük, nézzen utána annak használati utasításában, illetve érdeklődjön a hálózati eszköz
forgalmazójánál.
Az IPv6 teszt-szolgáltatás igénybe vehető például a következő – a Magyar Telekom által korábban
forgalmazott – eszközökön:
 Netgear DG834
 Linksys WRT54G
Az IPv6 teszt-szolgáltatás sajnos NEM vehető igénybe a következő – a Magyar Telekom által korábban
forgalmazott – eszközökön:
 D-Link DI-614
 Netgear WGR614
Amennyiben Ön a fentiektől eltérő típusú eszközt használ, akkor lehetséges, hogy a „PPPoE Pass
Through” funkció le van tiltva az eszközön, ez esetben, kérjük, engedélyezze azt. A router grafikus kezelői
felületén keresse meg a szóban forgó beállítási lehetőséget, és engedélyezze a funkciót. Amennyiben
nem talál ilyen funkciót a grafikus kezelői felületen, akkor kérjük, a beállítások kapcsán vegye fel a
kapcsolatot a router forgalmazójával és/vagy gyártójával.
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1. Netgear DG834
A hagyományos internet (IPv4) kapcsolathoz tartozó bejelentkezési azonosító és a jelszó változatlan,
ezen paramétereket nem szabad módosítani. Önnek csak az ún. „PPPoE Pass Through” funkciót kell
engedélyeznie a következők szerint:
1. Lépjen be az eszköz adminisztrációs felületére (alapesetben ez a böngésző címsorába beírva
http://192.168.0.1)
2. Kattintson a WAN Setup parancsra a bal oldalon, majd jelölje be az „Enable PPPoE Relay” sort

Ezután mentse el a konfigurációt az „Apply” gombra kattintva és lépjen ki az adminisztrációs
felületről.

2. Linksys WRT54G
A hagyományos internet (IPv4) kapcsolathoz tartozó bejelentkezési azonosító és a jelszó változatlan,
ezen paramétereket nem szabad módosítani.
A „PPPoE Pass Through” funkció – a gyártó tájékoztatása szerint – minden Linksys eszközben
engedélyezve van, így Önnek ezzel a továbbiakban nincs teendője.
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