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Kedves Ügyfelünk!
Ön egy Sagemcom F@st 5670 típusú, Wi-Fi 6 képes digitális elosztót tart a kezében, 
amivel a legkorszerűbb szabvány szerinti Wi-Fi élményt nyújtja a Telekom Önnek. 

Mielőtt telepíti a Sagemcom F@st 5670 típusú digitális elosztót, összeszedtünk 
néhány hasznos információt, amit a problémamentes telepítés érdekében kérjük 
olvasson el. 

Amennyiben Ön internet csomagját módosította, és Önnél egy régebbi
típusú digitális elosztó van felszerelve, akkor a korábbi internet előfizetéséhez 
tartozó eszközt most díjmentesen erre a korszerűbb eszközre cseréljük. Kérjük, 
ez esetben vegye figyelembe az alábbi információkat. A régi típus helyett most 
díjmentesen egy új, modernebb digitális elosztót biztosítunk Önnek. Kérjük, a 
szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében a jelenleg üzemelő digitális elosz-
tót cserélje az ebben a csomagban található új eszközre. 

Hamarosan egy SMS üzenetet küldünk Önnek arról, hogy megkezdheti az eszköz 
cseréjét. 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az eszközcsere megkezdésére felkérő 
SMS-ünktől számított 10 napon belül nem történik meg az eszköz üzembe helye-
zése, akkor felvesszük Önnel a kapcsolatot telefonon, hogy segítsünk az üzembe 
helyezés mihamarabbi elvégzésében.
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Ha elakadt a telepítésben és szeretne segítséget kérni a telepítéshez, műszaki 
problémája megoldásához hívjon minket 8 és 20 óra között díjmentesen elérhető 
számunkon! 

Telefonos segítségnyújtás:  
+36 80 40 40 50

Amennyiben helyszíni kiszállással szakértő kollégánk segítségét kéri az eszköz 
beüzemelésével kapcsolatban, úgy a szolgáltató Lakossági ÁSZF 5/c vezetékes 
internet – értékesíthető – melléklete szerinti szerelési opciós díjat számíthat fel.

Felhívjuk figyelmét, hogy szíveskedjen figyelmesen áttanulmányozni a digitális 
elosztó használói útmutatóját is, melyben lényeges információkat talál a bizton-
sági óvintézkedésekkel kapcsolatban.  
https://www.telekom.hu/sagemcomfast5670
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Kérjük, vegye figyelembe, hogy a választott sávszélesség az eszközcsere elvég-
zése után, a különböző frissítések miatt, maximum 2 óra múlva érhető el. Ezzel 
kapcsolatban szíves türelmét és megértését kérjük. Amennyiben a 2 óra letelte 
után sem tapasztalja a választott sávszélesség adta sebességet, kérjük, hívja 
„Szereld magad ügyfélszolgálatunkat” a 06 80 40 40 50-es telefonszámon. 

Az Ön új digitális elosztója új, fokozott biztonságú Wi-Fi jelszóval van ellátva, 
ezért a Wi-Fi-n kapcsolódó eszközeit újra kell csatlakoztatni.

A gyorstelepítési és használati útmutató 
tartalma:

Biztonsági óvintézkedések  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.
Doboz tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.
Gyorstelepítési útmutató lépésről-lépésre . . . . . . . . . . . . . . 8.
Korábbi digitális elosztó eszköz visszaküldése . . . . . . . . . . 16.
Használati útmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.
Biztonsági előírások  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.
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Telepítés előtt

Biztonsági óvintézkedések

A részletes Biztonsági útmutató a Használati útmutató része, kérjük figyelmesen 
olvassa el és tartsa be előírásait.
•  Ne nézzen közvetlenül bele az optikai kábel szálforrásba, vagy a csatlakozta-

tott optikai kábel végébe, mert a sugárzás láthatatlan az emberi szemnek és 
a retinát rongálhatja!

•  Ne hajlítsa meg az optikai kábelt. A kábel meghajlítása belső károkat okozhat 
az optikai szálban. 

•  Ne érjen az optikai kábel végéhez. Fontos, hogy az tiszta maradjon a legjobb 
működés érdekében.



GYORSTELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
SAGEMCOM F@ST 5670 7

1. A doboz tartalma 

 
1. Sagemcom F@ST 5670 digitális elosztó (Home Gateway) 
2. Használati útmutató
3. Hálózati adapter
4.  Sárga Ethernet kábel, amivel a digitális elosztót a számítógép  

Ethernet portjához csatlakoztathatja
5. Biztonsági előírások

1. 2. 3. 4. 5.
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Gyorstelepítési útmutató lépésről-lépésre
A meglévő digitális elosztójához eszközök csatlakozhatnak, és a csere után Ön 
a saját eszközeit az ábrához hasollóan fogja csatlakoztatni a Sagemcom F@st 
5670 digitális elosztóba. 

WiFi 2,4 és 5 GHz

PC

telefonkészülék

Set-top-box

TV

Hálózati adapter 
csatlakozó

Hálózati adapter
a vezetékével

Hálózati fali
csatlakozóaljzat
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1. lépés  Először húzza ki a cserélni kívánt digitális elosztóból a kapcsolódó esz-
közeit, majd az optikai kábelt, és áramtalanítsa azt. Ne nézzen az optikai 
kábelbe, ne hajlítgassa és ne érjen a kábel végéhez!

2. lépés  Miután kicsomagolta az új Sagemcom F@st 5670 digitális elosztót, 
elsőként az optikai kábelt csatlakoztassa hozzá. 
Ehhez a készülék alján található, az optikai kábelnek kialakított csatla-
kozóról távolítsa el a porvédő fedelet, és ide dugja be az optikai kábelt. 
Ezután felállíthatja az eszközt. 
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3. lépés  Most a korábban kihúzott eszközöket tudja a digitális elosztóhoz csatla-
koztatni.
• a digitális elosztó TEL1 feliratú csatlakoztatójába tudja telefonkészü-

lékét csatlakoztatni (a készülékhez a vezeték nem a digitális elosztó 
csomag része)

• a set-top box vevőegységeket – amennyiben van ilyen és korábban 
kihúzta azt – a digitális elosztó bármelyik LAN feliratú csatlakozójába 
dugja.

4. lépés  Most helyezze áram alá a digitális elosztót. Dugja be a dobozban talál-
ható új tápegységet a digitális elosztó POWER feliratú csatlakozójába, 
majd a tápegységet a konnektorba. 

5. lépés  A készülék hátoldalán található  ON/OFF gombbal végezetül kap-
csolja be a készüléket. 
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Honnan tudhatjuk, hogy az eszköz üzemkész? 

A bekapcsolást követően a készülék elején található LED-ek világítani kezdenek: 
•  először a POWER felirattal ellátott LED kijelző világít a bekapcsolást követően 
•  majd a PON LED kijelző folyamatosan világít az internet kapcsolat létrejöttét jelezve
•  ezután várja meg, míg mindkét Wi-Fi LED (2,4 GHz és5 GHz) folyamatosan zöl-

den világít. Ez jelzi a vezeték nélküli hálózat működését. Ez a folyamat eltarthat 
pár percig.

•  Amennyiben a LED-ek nem világítanak, kérjen telefonos segítséget a hiba 
javításához.

LED SZÍN ÁLLAPOT JELENTÉS

POWER Zöld Nem világít Nincs áram alatt a készülék

Zölden villog A készülék indul, betölt

Folyamatosan zöld A készülék normál üzemben van

PON  
kapcsolat 
állapota

Zöld/Piros Nem világít A készülék ki van kapcsolva, vagy éppen 
betölt

Folyamatosan zöld Az ONT szinkronizált a PON interfészen 
keresztül

Folyamatosan piros A vett optikai jel teljesítménye kívül esik az 
adott tartományon

Internet Zöld Nem világít Nincs Internet kapcsolat

Folyamatosan zöld A digitális elosztó csatlakozott az Internethez



GYORSTELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
SAGEMCOM F@ST 567012

LED SZÍN ÁLLAPOT JELENTÉS

Telephone Zöld/Piros Nem világít Nincs regisztrált VOIP kapcsolat, nem képes 
telefonhívások indítására és fogadására.

Folyamatosan zöld VOIP kapcsolat regisztrálva van, képes tele-
fonhívások indítására és fogadására.

Zölden villog Hívás folyamatban (legalább egy fiók 
részéről)

Folyamatosan piros Hibás hitelesítés (legalább egy fiók részéről)

WPS Zöld Nem világít Alapállapot, a WPS inaktív

Zölden villog lassan (1Hz) WPS egyeztetés aktiválva

Zölden villog gyorsan (2Hz) WPS párosítás folyamatban van

Folyamatosan zöld

Wi-Fi 2.4 GHz Zöld Nem világít A Wi-Fi interfész ki van kapcsolva

Folyamatosan zöld A Wi-Fi interfész be van kapcsolva

Zölden villog A Wi-Fi interfész be van kapcsolva, adatfor-
galmazás folyamatban

Wi-Fi 5 GHz Zöld Nem világít A Wi-Fi interfész ki van kapcsolva

Folyamatosan zöld A Wi-Fi interfész be van kapcsolva

Zölden villog A Wi-Fi interfész be van kapcsolva, adatfor-
galmazás folyamatban
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Mire figyeljen még?

A set-top box vevőegységeket, – amennyiben van ilyen – ne felejtse el az új 
eszközhöz történő csatlakoztatás után újraindítani.

A gyorstelepítést követően mit érdemes még beállítani? 
 
TIPP:  Ha szeretné, hogy a Wi-Fi-re csatlakoztatott eszközein ne kelljen a Wi-Fi 

nevét és jelszavát módosítani, akkor az új Sagemcom F@st 5670 digitális 
elosztón módosíthatja a gyári Wi-Fi név/jelszó párost a jelenleg használ-
takra. Ehhez segítséget a Használati utasítás Vezeték nélküli kapcsolat 
beállítások fejezetében kap.  

Wi-Fi – vagyis vezeték nélküli hálózat beállítása
A vezeték nélküli kapcsolat a készülék elején lévő Wi-Fi gomb megnyomásával
kapcsolható be, illetve ki.
Az eszköz elülső oldalán lévő LED-ek a következőt mutathatják: 
•  Wi-Fi 2,4GHz/Wi-Fi 5GHz LED világít: bekapcsolva
•  Wi-Fi 2,4GHz/Wi-Fi 5GHz LED villog: bekapcsolva, adatforgalmazás
•  Wi-Fi 2,4GHz/Wi-Fi 5GHz LED nem világít: Wi-Fi kikapcsolva

A vezeték nélküli hálózat neve (Wi-Fi) és jelszava (Wi-Fi Key) az eszköz alján,
illetve hátán is megtalálható címkén szerepel.



GYORSTELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
SAGEMCOM F@ST 567014

Amennyiben a QR kód beolvasásával csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz, úgy nem 
kell jelszót beírnia, készüléke felismeri az új Wi-Fi hálózatot és készülékén 
csupán a kapcsolódás elfogadását kell Önnek jóváhagynia. 

Vezetékes eszközök közvetlen csatlakoztatása a digitális elosztóhoz
A dobozban található sárga Ethernet kábel segítségével tud az internetre kap-
csolódni vezetéken keresztül. Ehhez az Ethernet kábel egyik végét bármely LAN 
feliratú csatlakozó aljzatba, másik végét az eszközön lévő hasonló csatlakozó 
aljzatba dugja be. Ezzel vezetéken keresztül, a legjobb minőségben élvezheti a 
nagysebességű internet. 

A következő részt akkor olvassa el, ha van olyan eszköze, melyet WPS gombbal 
szeretne konfigurálni. Ha ezt a részt most kihagyja, lapozzon a digitális elosztó 
visszaküldési lehetőségekhez. 

WPS technológiát támogató eszközök csatlakoztatása Wi-Fi-n keresztül a WPS 
gombbal történő konfigurálással

Először győződjön meg róla, hogy WiFi-s eszköze (pl.: Telekom Wi-Fi Extra eszkö-
zök), amit csatlakoztatni kíván, támogatja a WPS technológiát.

1.  Röviden nyomja meg a Sagemcom F@st 5670 digitális elosztó elején található 
WPS gombot, kicsit feljebb a WPS LED zölden villogni kezd.

2.  Két percen belül indítsa el a WPS-t Wi-Fi-s eszközén is. Ezt valószínűleg az 
alábbi módok egyikén teheti meg:
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• Wi-Fi-s eszközén is nyomja meg a WPS gombot.
• Indítsa el a WPS-t WiFi-s eszköze kezelőfelületén.
• Majd, nyissa meg az elérhető Wi-Fi hálózatok listáját és válassza ki a digitális 

elosztó hátlapján, illetve alján található matricán szereplő Wi-Fi hálózat 
nevét.

3.  Maximum 2 perc elteltével a WPS LED a következőképp fog jelezni:
• WPS LED folyamatosan zölden világít 10 mp-ig, majd kikapcsol: az Ön Wi-Fi-s 

eszköze csatlakozott a hálózathoz, a párosítás sikeresen megtörtént
• WPS LED pirosan világít: hiba történt, nem jött létre kapcsolat a Wi-Fi-s 

eszköz és az elosztó között

Ha a WPS segítségével nem jött létre kapcsolat Wi-Fi-s eszköze és a Sagemcom
F@st 5670 digitális elosztó között, kövesse az alábbi hasznos tippek lépéseit.

HASZNOS TIPPEK:
1.  Nyomja meg újra a WPS gombot mindkét eszközön, a Sagemcom F@st 5670 

digitális elosztóval kezdve.
2.  Bizonyos jelfogó felületek befolyásolhatják a Wi-Fi jelek terjedését, ezért 

próbálja minimalizálni a falak számát a két eszköz között, ne rakja TV, mik-
rohullámú sütő, hűtő, vagy egyéb nagy kiterjedéssel rendelkező fém felület 
közelébe az eszközöket. A digitális elosztót igyekezzen lakása közepén elhe-
lyezni, min. 1 méter magasságban, jól látható módon. Wi-Fi-s eszközét szintén 
hasonló magasságban, jól látható módon helyezze el.

3.  Vigye Wi-Fi-s eszközét közelebb a digitális elosztóhoz, és próbálkozzon újra a 
kapcsolat létrehozásával a WPS gombok egymás utáni megnyomásával.
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Korábbi digitális elosztó eszköz  
visszaküldése
Kérjük, hogy a telepítés befejezésével korábbi digitális elosztóját küldje 
vissza nekünk!

Ehhez az alábbi, díjmentes visszaküldési módok közül választhat: 

Postán történő feladás:
Amennyiben régi készülékét postán szeretné visszaküldeni, feladhatja 
bármely csomagfeladási lehetőséget kínáló postahelyen, a postán külön 
erre a célra biztosított dobozban az eszköz átvételét követő 8 mun-
kanapon belül. A csomagra csak az internet szolgáltatásra vonatkozó 
MT-ügyfél-azonosítót kell ráírnia, amelyet számlája első oldalán talál 
meg. Kérjük, hogy a régi készüléket, annak tápegységét is helyezze be 
a dobozba, majd csomagolja be a dobozban található „Home Gateway 
visszaküldési tájékoztató”-val együtt. A postai szolgáltatás díjmentes!
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Eszközök személyesen történő leadása:
Eszközök leadására személyesen Telekom üzleteink valamelyikében is 
lehetősége van. Az eszközök leadásához kérjük, hogy az azonosításhoz 
szükséges MT-ügyfél-azonosítóját, illetve személyi okmányait vigye 
magával. Kérjük, hogy a régi készülékét, annak tápegységét (útmutatótól 
függően a távirányítót is), abba a dobozba helyezve, amelybe az újat is 
kapta, vigye magával! Az üzletben történő díjmentes eszközleadásra 8 
munkanap áll rendelkezésére!

Fontos!
Abban az esetben, ha az eszköz átvétele után 8 munkanapon belül nem 
történik meg a régi eszköz és annak tápegységének feladása a fentiekben 
leírtak szerint és így az nem érkezik vissza Társaságunkhoz, akkor a Lakos-
sági ÁSZF 2/c és 3/c vezetékes internet – értékesíthető – mellékletek 
alapján kártérítést számolunk fel.
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Használati útmutató

A F@ST 5670 digitális elosztó egy optikai hálózat lezáró egység (ONT Optical 
Network Terminal), amely a gigabit sebességű optikai előfizetői hálózatban 
(GPON Gigabit-capable Passive Optical Network) használható (az ITU G.984.1 
ajánlásnak megfelelően).  

A Sagemcom F@ST 5670 a 4 db Gigabit Ethernet (GE) interfész (LAN1-4) 
mellett rendelkezik 1 db 2.5G Ethernet interfésszel, 2 USB porttal, 2 telefon 
csatlakozóval, valamint WiFi 2,4 és 5 GHz frekvenciájú hálózatot tesz elérhetővé.
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A CE jelölés igazolja, hogy a termék megfelel az Európai Parlament 
és a Tanács rádió-berendezésekre és távközlő végberendezésekre, valamint a 
megfelelőségük kölcsönös elismerésére vonatkozó RED irányelve alapvető köve-
telményeinek; illetve a környezettudatos tervezés követelményeivel foglalkozó 
2009/125/EK ErP irányelv alapvető követelményeinek. Ez a jelölés tanúsítja a 
berendezés megfelelőségét a felhasználók biztonsága és egészsége, a beren-
dezés elektromágneses kompatibilitása, a rádiófrekvencia-spektrum megfelelő 
használata és a termék környezeti hatásainak csökkentése tekintetében 

A Sagemcom Broadband SAS minden felelősséget elhárít, ha a felhasználás 
helyén érvényben levő előírásokat nem tartják be, vagy ha az erre az alkalma-
zásra vonatkozó, az adott országra érvényes nemzeti szabályozások be nem 
tartása valamely harmadik fél rádiófrekvenciás zavarását okozza. 

A berendezés a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es sávokban rádióhullámokat bocsájt 
ki. A rádióhullámoknak való kitettség minimalizálása érdekében javasolt, hogy 
a termék és a személyek között a távolság legalább 20 cm legyen. WiFi 5GHz: 
A 5150-5350 MHz korlátozódik beltéri használatra.

Az EK megfelelőségi nyilatkozat megtekinthető a Sagemcom weboldalának – 
www.sagemcom.com – SUPPORT részén, vagy beszerezhető az alábbi címről: 

Sagemcom Broadband SAS 
250, route de l’Empereur

92848 Rueil-Malmaison Cedex – FRANCIAORSZÁG

Szerzői jog © Sagemcom Broadband SAS. Minden jog fenntartva. A Sagemcom bejegyzett védjegy. 
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1. A doboz tartalma 

 
1. Sagemcom F@ST 5670 digitális elosztó (Home Gateway) 
2. Használati útmutató
3. Hálózati adapter
4.  Sárga Ethernet kábel, amivel a digitális elosztót a számítógép  

Ethernet portjához csatlakoztathatja
5. Biztonsági előírások

1. 2. 3. 4. 5.
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2. Biztonsági óvintézkedések 

A részletes biztonsági útmutató az eszköz dobozában, külön dokumentumként 
található. Kérjük, hogy üzembehelyzés előtt figyelmesen olvassa el, és tartsa be 
előírásait.
Az eszköz beüzemelésének részletei, lépésről lépésre bemutatott folyamata, 
valamint a részletes biztonsági útmuatató az alábbi webcímen érhető el: 
https://www.telekom.hu/sagemcomfast5670 

3. Üzembehelyezés

Optikai kábel csatlakoztatása
A készülék alján található, az optikai kábelnek kialakított csatlakozóba csatlakoz-
tassa az optikai kábelt! Távolítsa el a csatlakozót védő műanyag porvédő fedelet!
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A digitális elosztó csatlakoztatása 
Hozza létre az alábbi ábrán látható összeköttetéseket. Részletes segítséget 
a Gyorstelepítési útmutatóban talál hozzá.

WiFi 2,4 és 5 GHz

PC

telefonkészülék

Set-top-box

TV

Hálózati adapter 
csatlakozó

Hálózati adapter
a vezetékével

Hálózati fali
csatlakozóaljzat
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A digitális elosztó felügyelete 
A digitális elosztó működését és állapotát az alábbi eszközök használatával 
ellenőrizheti:
•  az eszköz előlapján levő LED kijelzők státusza alapján,
•  az eszköz menedzselési interfészét használva, ami a http://192.168.1.1. címen 

érhető el.

LED SZÍN ÁLLAPOT JELENTÉS

POWER Zöld Nem világít Nincs áram alatt a készülék

Zölden villog A készülék indul, betölt

Folyamatosan zöld A készülék normál üzemben van

PON  
kapcsolat 
állapota

Zöld/Piros Nem világít A készülék ki van kapcsolva, vagy éppen 
betölt

Folyamatosan zöld Az ONT szinkronizált a PON interfészen 
keresztül

Folyamatosan piros A vett optikai jel teljesítménye kívül esik az 
adott tartományon

Internet Zöld Nem világít Nincs Internet kapcsolat

Folyamatosan zöld A digitális elosztó csatlakozott az Internethez
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LED SZÍN ÁLLAPOT JELENTÉS

Telephone Zöld/Piros Nem világít Nincs regisztrált VOIP kapcsolat, nem képes 
telefonhívások indítására és fogadására.

Folyamatosan zöld VOIP kapcsolat regisztrálva van, képes tele-
fonhívások indítására és fogadására.

Zölden villog Hívás folyamatban (legalább egy fiók 
részéről)

Folyamatosan piros Hibás hitelesítés (legalább egy fiók részéről)

WPS Zöld Nem világít Alapállapot, a WPS inaktív

Zölden villog lassan (1Hz) WPS egyeztetés aktiválva

Zölden villog gyorsan (2Hz) WPS párosítás folyamatban van

Folyamatosan zöld

Wi-Fi 2.4 GHz Zöld Nem világít A Wi-Fi interfész ki van kapcsolva

Folyamatosan zöld A Wi-Fi interfész be van kapcsolva

Zölden villog A Wi-Fi interfész be van kapcsolva, adatfor-
galmazás folyamatban

Wi-Fi 5 GHz Zöld Nem világít A Wi-Fi interfész ki van kapcsolva

Folyamatosan zöld A Wi-Fi interfész be van kapcsolva

Zölden villog A Wi-Fi interfész be van kapcsolva, adatfor-
galmazás folyamatban
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4. A digitális elosztó menedzselése

A digitális elosztó a LAN1-4 portok valamelyikére, vagy a 2.5G Ethernet portra 
csatlakoztatott számítógépen keresztül egy egyszerű Web böngésző alkalma-
zással menedzselhető. Ez azt jelenti, hogy a készülék üzemállapotaira vonatkozó 
aktuális beállítások lekérdezhetők, illetve a felhasználó által változtatható para-
méterek a Web-es felületről beállíthatók. A vezeték nélküli kapcsolat engedélye-
zése és beállítása is erről a felületről történik. 

A digitális elosztó szolgáltatással összefüggő tulajdonságait a szolgáltató előre 
beállította a készüléken. Ezeket a tulajdonságokat a felhasználó nem tudja 
megváltoztatni. A felhasználói menedzsment felületen szürkével jelölt elemek a 
felhasználó által nem változtathatóak meg. 

A leírásban szereplő képek és illusztrációk csak példaként szolgálnak az egyes 
funkciók könnyebb megérthetőségének érdekében. 

4.1 A TCP/IP tulajdonságok beállítása a számítógépen 
A digitális elosztó konfigurálásához használt PC hálózati interfészeit úgy kell 
beállítani, hogy automatikusan szerezzenek IP címet a hálózati DHCP szervertől 
(alapállapotban ez a beállítás). A digitális elosztó beépített DHCP kiszolgálója ad 
IP címet a PC számára, amennyiben az eszközt csatlakoztattuk az optikai interfé-
szén keresztül a szolgáltatói hálózathoz. 



GYORSTELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
SAGEMCOM F@ST 567026

4.2 Bejelentkezés a készülékbe 
A következő lépésekkel jelentkezzen be a digitális elosztóba:
1.  Nyisson meg egy internet böngészőt a számítógépén, Chrome ajánlott, az 

IE-nél verzió függő a helyes működés.
2.  Írja be a címsorba a http://192.168.1.1 címet (a digitális elosztó alapértelme-

zett IP címe) és üsse le az Entert. 
3.  Megjelenik a következő ábrán látható bejelentkező képernyő. 
4.  Írja be a felhasználónevet (User) és jelszót (Password), melyek a készülék alján 

lévő címkén találhatóak User name és Password névként. 
5.  A Log-in feliratra kattintás után konfigurálható a berendezés.

Megjegyzés: A jelszó a későbbiekben a Web-es felületen keresztül bármikor 
megváltoztatható.

1. ábra: Bejelentkezési képernyő
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4.3. Kapcsolódás az internethez 
A főképernyőn az Internet Connectivity-re kattintva tudjuk megadni az internet 
kapcsolódáshoz szükséges adatokat. Főképernyő -> Internet Connectivity -> Basic 
lapon adható meg a csatlakozáshoz szükséges Log-in (Felhasználó név) és Pass-
word (Jelszó). Ezek beírását követően az Apply (alkalmaz) gomb megnyomásával 
érvényesíthetjük a beállítást. Sikeres csatlakozás után az Internet Connectivity -> 
Basic lapon tekinthető meg az Internet kapcsolathoz tartozó bővebb információ, 
illetve a jobb felső sarokban Connected-re vált a földgömb melletti felirat. 

Figyelem: Az internet kapcsolathoz szükséges Username és password nem azo-
nos az eszköz alján lévő címkén szereplő Username és password-del. (Utóbbiak 
az eszközbe történő belépéshez kelle- nek). Az internet kapcsolathoz szükséges 
username és password-öt a szolgáltató külön adja meg szerződéskötéskor

2. ábra: Főképernyő
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4.4. Vezeték nélküli kapcsolat beállítások 
A Wi-Fi 2,4GHz és Wi-Fi 5GHz lapon lehet a vezeték nélküli kapcsolatok beállí-
tásait elvégezni. A két Wi-Fi sáv egyidejűleg is használható, amennyiben csak 
egyiket használja a használaton kívülit javasolt kikapcsolni!

Figyelem: Nem mindegyik Wi-Fi eszköz kompatibilis az 5GHz-s rendszerrel! 

Alapvető WLAN beállítások 

A Főképernyő -> Wi-Fi 2,4GHz -> Basic lapon lehet engedélyezni, vagy tiltani a 
vezeték nélküli kapcsolatot: ON (engedélyezve, status UP) OFF (kikapcsolva, 
status DOWN). Az alapvető beállítások találhatók itt.

3. ábra: Internet Connectivity



GYORSTELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
SAGEMCOM F@ST 5670 29

4. ábra: Wi-Fi kapcsolat alapbeállításai
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Beállítási lehetőségek: 

Basic: 
•  Enable 2,4GHz Wireless: ON/OFF 
•  SSID: Az SSID a vezeték nélküli kapcsolat azonosítója. 
•  Visible: Az SSID láthatóságát lehet beállítani. Kiválasztásával beállítható, 

hogy az SSID látható legyen-e a vezeték nélküli hálózatok felderítését szolgáló 
alkalmazások számára. 

•  Channel Selection: Alkalmazni kívánt csatorna kiválasztása. 
•  Security: Itt lehet kiválasztani az azonosítás módját. Javasoljuk, hogy a 

csatlakoztatott eszközök által támogatott legnagyobb biztonsági szintű módot 
használják. 

A Security mód kiválasztása mellett megjelenő mezőben segítséget kapunk, 
hogy az adott biztonsági módhoz milyen karaktereket használhatunk a jelszóban 
(password). 

Password: a Wi-Fi kapcsolat eléréséhez tartozó jelszó. Ebben a mezőben állít-
ható be a biztonsági kulcs, amely 8-63 karakter, vagy 64 hexadecimális szám 
lehet. Ezeknek a digitális elosztóban és a csatlakoztatni kívánt eszközön (pl. 
számítógép, tablet, telefon) azonosnak kell lenni, ellenkező esetben a csatlakozás 
nem lehetséges. Show Password előtti négyzetet kipipálva a beállított jelszó 
láthatóvá válik. A szándékolatlan tévesztések elkerülése érdekében a jelszót meg 
kell adni kétszer egymás után, második alkalommal a Confirm Password (jelszó 
megerősítése) mezőben. 
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A beállítást követően az Apply (alkalmaz) gomb megnyomásával érvényesít-
hetjük azokat. A beállítási képernyőn megjelenő QR-kód kinyomtatható illetve 
megfelelő alkalmazással beolvasva automatikusan beállítja a Wi-Fi csatlakozást 
az alkalmazást futtató eszközön. 

A Wi-Fi 5GHz beállítása teljesen megegyezik a fent említett 2,4GHz-es beállításával.

31
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Band steering

A tökéletes Wi-Fi élmény biztosítását szolgálja a Band steering funkció, ami hasz-
nálat közben folyamatosan monitorozza a felhasználók eszközeit és automatiku-
san a legjobb internetkapcsolatot biztosítja nekik azáltal, hogy mind a 2,4 GHz 
és 5GHz frekvenciasávot kihasználva az éppen optimális jelet küldő csatornára 
csatlakoztatja a Wi-Fi-s eszközt.

Ezt a funkciót a Band steering gomb bekapcsolásával, majd az Apply (alkalmaz) 
gomb megnyomásával érvényesíthetjük.

5. ábra: Band steering
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Műszaki paraméterek: 

•  Méret (magasság x mélység x szélesség): 255 x 200 x 90 mm 
•  Tápellátási paraméterek: 

– bemenet: 200-240V AC 50/60Hz 1.0A max. 
– kimenet: 12V DC 2.5A

•  Hőmérséklet tartomány: 5°C - 40°C 
•  Páratartalom: 5% - 85%
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A TERMÉK TELEPÍTÉSE VAGY HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL 
FIGYELMESEN EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.
ÜGYELJEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK PONTOS BETARTÁSÁRA.

A tűz, az áramütés és a személyi sérülések veszélyeinek elkerülése érdekében a 
termék használata során tartsa be az alapvető biztonsági előírásokat, beleértve 
a következőket:
•  mindig tartsa be a termékhez mellékelt dokumentációban megadott telepítési 

utasításokat.
•  ne csatlakoztassa és ne használja a terméket vihar esetén. Az elektromos és/

vagy a telefonos hálózat által továbbított zavarok meghibásodást idézhetnek 
elő a termékben és áramütést okozhatnak. Ezen túlmenően a termék hangalapú 
kommunikációra történő használata esetén, a termék fejhallgatójában akuszti-
kus lökések keletkezhetnek, és a túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.

A terméket zárt térben kell telepíteni és használni, és a termék házát tilos lefedni.
A műanyag zacskók fulladási veszélyt idézhetnek elő. Tartsa ezeket gyermekek-
től távol.
A termék függőleges, álló pozíciójú elhelyezésben történő használatra lett 
tervezve.
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OPTIKAI KÁBEL
Ne nézzen közvetlenül bele az optikai kábel szálforrásba, vagy a csatlakoztatott 
optikai kábel végébe. 
Ne hajlítsa meg az optikai kábelt. A kábel meghajlítása belső károkat okozhat az 
optikai szálban. 
Ne érjen az optikai kábel végéhez. Fontos, hogy az tiszta maradjon a legjobb 
működés érdekében. 
Az üzembehelyezés előtt az optikai kábel mindkét végét csatlakoztatni a számára 
kialakított csatlakoztatókba.

TÁPEGYSÉG
Ne takarja el és ne fedje le a digitális elosztó hálózati adatperét. 
A digitális elosztót csak a dobozban található tápegységgel használja! 
Úgy rendezze el a hálózati csatlakozókábelt, hogy elkerülje a digitális elosztó 
véletlen lekapcsolását az elektromos hálózatról. 
A rövidzárlat, valamint a fázisvezeték, nullavezeték és föld közötti átvezetés (szi-
várgás) elleni védelmet az épület elektromos berendezésének kell biztosítania. 
Ennek a berendezésnek a tápáramkörét 16 amper (A) nagyságú túláramvédelem-
mel és differenciálvédelemmel kell ellátni. 
A digitális elosztó elektromos lekapcsolását lehetővé tevő, könnyen hozzáfér-
hető fali konnektoron keresztül csatlakoztassa a taphálózathoz. 

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK
A termék legfeljebb 40°C (104°F) hőmérsékletű irodahelységben vagy lakóhely-
ségben történő helyhez kötött használatra szolgál.
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Nem telepíthető közvetlen és túlzott mértékű napsugárzásnak és/vagy sugárzó 
hőnek kitett helyre.
Nem helyezhető olyan helyre, ahol hőfelhalmozódás fordulhat elő (például más 
elektronikus berendezésekre vagy azok alá) és nem lehet kitéve nedvesség vagy 
páralecsapódás hatásának.
2-es szennyezettségi fokozatú környezetbe telepíthető (szennyeződésmentes 
környezet, vagy száraz, nem vezető szennyezéssel rendelkező környezet).

VÍZ ÉS NEDVESSÉG
Ne telepítse a terméket nedves vagy poros környezetbe. Ne hagyja hogy vízzel 
vagy más folyadékokkal érintkezzen. Nem juthat be semmilyen folyadék a termék 
belsejébe. Ne használja a terméket vizes berendezési tárgyak pl. fürdőkád, mos-
dókagyló, mosogató, mosógép közelében, nedves pincében vagy úszómedence 
mellett. 
Ha a készülék belsejébe folyadék vagy bármilyen más anyag jut, azonnal kap-
csolja ki a készüléket vagy kösse le a tápkábelt az elektromos aljzatról. A további 
használat elektromos áramütést idézhet elő vagy tüzet okozhat.
A termék hideg környezetből meleg környezetbe történő áthelyezése esetén, 
egyes belső elemeken páralecsapódás jelenhet meg. Hagyja megszáradni a 
készüléket, mielőtt ismét működésbe hozza azt.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
A tisztítás előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, majd kösse le a 
fali csatlakozót és a számítógép csatlakozóját. 
Ne használjon folyékony tisztítószereket vagy spray-ket, olyan vegyi anyagokat, 
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amelyek károsíthatják a műanyag elemeket, illetve alkoholt, benzolt, hígítót vagy 
egyéb gyúlékony termékeket tartalmazó anyagokat. Ezen termékek használata 
tüzet okozhat.
Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne szerelje szét a terméket. 
A készülék belső alkatrészeinek cseréjét kizárólag szakember végezheti el; ezért 
felesleges azt felnyitni. A fedelek felnyitása vagy eltávolítása veszélyes feszült-
ségeknek teheti ki Önt. A helytelen összeszerelés a következő használat során 
áramütést okozhat. Ha a készüléket meg kell javítani vagy át kell nézni, vegye fel 
a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

ELEKTROMOS TÁPLÁLÁS
Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet és áramellátó tartozékokat használja. 
Csatlakoztassa azokat az elektromos hálózathoz, a jelen kézikönyv telepítési elő-
írásainak és a berendezés tápegységén elhelyezett azonosító matricán szereplő 
utasításoknak megfelelően (az elektromos hálózat feszültsége, áramerőssége, 
frekvenciája).
A berendezéshez ajánlottaktól eltérő tápforrások használata a készülék túlmele-
gedését vagy deformációját idézheti elő és áramütést vagy tüzet okozhat.

HOZZÁFÉRHETŐSÉG ÉS ELEKTROMOS TÚLTERHELÉS
Hogy probléma esetén biztosítható legyen a készülék lecsatlakoztatása, győ-
ződjön meg arról, hogy a csatlakozóaljzat, amelybe a tápkábelt csatlakoztatja, 
könnyen hozzáférhető, és a berendezéshez a lehető legközelebb helyezkedik el.
Ne terhelje túl a hálózati csatlakozóaljzatokat és a hosszabbítókat, mivel ez növeli 
a tűz és az áramütés kockázatát.
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BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ KÁROSODÁS
Kösse le a készüléket az elektromos aljzatról és végeztesse el a javítást egy 
minősített értékesítés utáni szervizzel a következő esetekben:
•  ha a tápellátás, vagy a csatlakozódugó sérült;
•  ha a mellékelt kábelek valamelyike megsérült vagy szétbomlott;
•  ha a készülékbe folyadék ömlött, vagy ha a készüléket eső vagy víz érte;
•  ha a készülék nem működik megfelelően vagy a teljesítményében jelentős 

eltérések tapasztalhatók;
•  ha a készülék bármilyen módon leesett vagy megsérült;
•  ha túlmelegedés bármilyen jelét észleli;
Amennyiben véletlenül apró fém tárgyak (gombostűk, gemkapcsok stb.) kerültek 
a készülékbe a lehető leghamarabb kösse le azt az elektromos hálózatról (áramü-
tés veszélye) és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, hogy megtudja, 
hogyan kell eljárni ilyen esetekben. Ne csatlakoztassa a terméket addig, amíg az 
idegen tárgy nincs eltávolítva. Azonnal húzza ki a terméket, ha azt tapasztalja, 
hogy az égett szagot vagy füstöt bocsát ki. Semmilyen körülmények között ne 
nyissa fel a készüléket, mert áramütés érheti.

A berendezés beltéren történő magán célú használatra lett tervezve.
Bizonyos környezetben és bizonyos körülmények között a vezeték nélküli 
eszközök használatát az épület tulajdonosa vagy az érintett létesítmény felelős 
képviselői megtilthatják. Amennyiben kétségei vannak a vezeték nélküli eszközök 
adott létesítményen vagy környezeten (például repülőtereken) belüli használa-
tára vonatkozó előírásokkal kapcsolatban, ajánlott a bekapcsolás előtt engedélyt 
kérni a készülék használatára. A Sagemcom SAS elhárít minden felelősséget 
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a telepítés helyén érvényben lévő előírások be nem tartása esetén, valamint 
a készülékre vonatkozó nemzeti előírások betartásának elmulasztásából adó-
dóan harmadik fél felé okozott rádiózavarok esetén.
A berendezés a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es sávokban rádióhullámokat bocsájt 
ki. A rádióhullámoknak való kitettség minimalizálása érdekében javasolt, hogy 
a termék és a személyek között a távolság legalább 20 cm legyen.
WiFi 5GHz: A 5150-5350 MHz korlátozódik beltéri használatra.

A CE jelölés igazolja, hogy a termék megfelel az Európai Parlament és 
a Tanács  rádió-berendezésekre és távközlő végberendezésekre, valamint 

a megfelelőségük kölcsönös elismerésére vonatkozó RED irányelve alapvető köve-
telményeinek; illetve a környezettudatos tervezés követelményeivel foglalkozó 
2009/125/EK ErP irányelv alapvető követelményeinek. Ez a jelölés tanúsítja a 
berendezés megfelelőségét a felhasználók biztonsága és egészsége, a beren-
dezés elektromágneses kompatibilitása, a rádiófrekvencia-spektrum megfelelő 
használata és a termék környezeti hatásainak csökkentése tekintetében

A termék által alkalmazott frekvenciasávok és maximális adóteljesítmények 
a következők:
•  2400 – 2483,5 MHz: 100 mW
•  5150 – 5350 MHz: 200 mW
•  5470 – 5725 MHz: 1 W

A berendezés 5150 - 5350 MHz-es frekvencia tartományban csak beltérben 
üzemeltethető.
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Korlátozások:
Ez a rádióberendezés bizonyos korlátozásoknak van kitéve, amikor a következő 
országokban kerül forgalomba: Belgium (BE), Bulgária (BG),  
Cseh Köztársaság (CZ), Dánia (DK), Németország (DE), Észtország (EE), Írország (IE),  
Görögországban (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR) Horvátország (HR), 
Olaszország (IT), Ciprus (CY), Lettország (LV), Litvánia (LT), Luxemburg (LU), 
Magyarország (HU), Málta (MT), Hollandia (NL), Ausztria (AT)  
Lengyelország (PL), Portugália (PT), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), 
Finnország (FI), Svédország (SE), Egyesült Királyság (UK), Norvégia (NO),  
Svájc (CH ), Izland (IS), Törökország (TR), Lichtenstein (LI).

Tartozékok és szoftveradatok:
Az Ön elektromos berendezése, a megvásárolt modelltől függően, a következő 
elemeket tartalmazhatja:
1. tápegység, amely magában foglal egy hálózati adaptert és egy tápkábelt,
2. maga a készülék.
A szoftverfrissítéseket a gyártó a termék funkcióinak javítása vagy fejlesztése 
érdekében teszi közzé.
A tartozékokkal és a szoftverrel kapcsolatos legfrissebb információk elérése 
érdekében kérjük, olvassa el az EU megfelelőségi nyilatkozatot.
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A megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a www.sagemcom.com oldalon, 
a „Support” (Támogatás) mezőben vagy kérhető a következő címen:

Sagemcom Broadband SAS
250, route de l’Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex - France

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az Ön használatból kivont elektronikus 
berendezését elkülönítve kell összegyűjteni, és az nem dobható a ház-
tartási hulladék közé. Ennek érdekében az Európai Unió létrehozott 
egy speciális összegyűjtő és újrahasznosító rendszert, amelyért 
a gyártók vállalják a felelőséget.

•  Helyileg gyűjtőpontok állnak a rendelkezésére (hulladéklerakó, szelektív hulla-
dékgyűjtő stb.).

•  Egyenértékű berendezés vásárlása esetén ingyenes visszavételi rendszer áll 
rendelkezésre a terjesztési pontokon.

•  Az újrahasznosítás megkönnyítése érdekében tartsa be a csomagolási hulladé-
kokra vonatkozó válogatási előírásokat.

A berendezés tervezése és gyártása kiváló minőségű anyagok és összetevők 
alkalmazásával történt, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók.
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A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1782 RENDELETE (2019. október 1.) a külső tápegysé-
gek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeknek a 2009/125/
EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról, valamint 
a 278/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről.

191491225-xx

A gyártó neve vagy védjegye, 
cégjegyzékszáma és címe

Sagemcom Broadband SAS  
FR10 440294510  

CS 50001, 92848 RUEIL CEDEX- Franciaország

Modellazonosító ADS-36FLJ-12Y 12030EPG-H

Bemenő feszültség 200 - 240 V

Bemenő váltóáram frekvenciája 50/60 Hz

Kimenő feszültség 12,0 V DC

Kimenő áramerősség 2,5 A

Kimenő teljesítmény 30,0 W

Aktív üzemmódban mért  
átlagos hatásfok 87,7 %

Hatásfok alacsony (10 %-os) 
terhelésnél 77,7 %

Üresjárási üzemmódban mért 
energiafogyasztás 0,075 W
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