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UWAGA:

Przepustowość sieci bezprzewodowej Wi-Fi 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 prędkość łącza, wykorzystując do 
testu połączenie kablowe komputera z modemem. Wydajność sieci bezprzewodowej Wi-Fi 
jest niższa.

UWAGA:

Do zasilania modemu Technicolor CGA2121 należy używać dołączonego do zestawu oryginalnego 
zasilacza. Zastosowanie innego zasilacza może spowodować uszkodzenie modemu.  

UWAGA:

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

UWAGA:

Modem przeznaczony jest do użytku wewnątrz budynków. Nie należy otwierać pokrywy 
produktu.

Otwarcie lub zdjęcie pokrywy może spowodować niebezpieczeństwo porażania prądem 
elektrycznym. 
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1. PREZENTACJA MODEMU

1.1 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

A Technicolor CGA2121

B Zasilacz sieciowy

C Kabel typu RJ45 



5 powrót do spisu treści

1.2 PANEL PRZEDNI

Zdjęcie 1. - Panel czołowy urządzenia.

Diody sygnalizujące stan pracy urządzeń

A  POWER – dioda sygnalizująca zasilanie.

B   DS/US (Downstream/upstream) – dioda sygnalizująca, że modem odbiera/wysyła dane  
z sieci kablowej.

C   WIRELESS – dioda sygnalizująca sprawny Punkt Dostępu Bezprzewodowego. Migotanie diody 
oznacza bezprzewodowy transfer danych. Status OFF oznacza, że Punkt Dostępu Bezprzewodowego 
został wyłączony przez użytkownika lub moduł Wi-Fi został wyłączony przez operatora.

D   ETHERNET 1-4 – dioda sygnalizująca, że urządzenie jest podłączone do jednego z portów Ethernet. 
Migotanie diody oznacza transfer danych za pomocą połączenia Ethernet. 

       • Jeśli dioda świeci na żółto, to znaczy, że prędkość z podłączonym urządzeniem wynosi 100 Mb/s, 

       • Jeśli na zielono, to znaczy, że prędkość z podłączonym urządzeniem wynosi do 1 Gb/s.

E   TEL 1 – dioda sygnalizująca aktywne Usługi Telefoniczne. Migotanie sygnalizuje użycie 1 linii 
telefonicznej. OFF sygnalizuje wyłączoną 1 linię telefoniczną.

F   TEL 2 – Port Tel 2 jest nieaktywny. Działanie Usługi Telefonicznej gwarantowane jest  
po podłączeniu aparatu telefonicznego kablem RJ-11 do gniazda Tel 1.

G  Przycisk WPS – celem aktywacji należy przytrzymać minimum 5 sekund.

H  Przycisk Wi-Fi – służy do wyłączenia sieci bezprzewodowej Wi-Fi.
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1.3 PANEL TYLNY

Zdjęcie 2. - Panel tylny urządzenia.

A   ON/OFF – przełącznik umożliwiający włączenie i wyłączenie zasilania modemu bez odłączenia 
kabla zasilającego.

B  POWER – gniazdo zasilające.

C   CABLE – złącze RF – złącze RF – umożliwia podłączenie sygnału z sieci dostawcy usług.

D  ETHERNET – 4 porty Ethernet z gniazdem RJ-45 [LAN 1-4].

E  PORT USB – funkcjonalność niewspierana.

F   RESET – przytrzymanie przycisku powyżej 10 sekund powoduje przywrócenie domyślnych ustawień 
fabrycznych oraz ponowne uruchomienie modemu.

G   TELEPHONE 1 i 2 – porty RJ-11 do podłączenia linii telefonicznej z tradycyjnymi aparatami 
telefonicznymi lub faksem. 

UWAGA:UWAGA:

Przycisk RESET wymusza na modemie ściągnięcie fabrycznej konfiguracji, co może 
powodować utratę konfiguracji Wi-Fi, jeżeli była ona wcześniej ustawiona ręcznie. Aby 
wymusić pobieranie ustawień fabrycznych, przycisk RESET powinien zostać naciśnięty  
i przytrzymany przez minimum 10 sekund.
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2. PROCEDURA PODŁĄCZENIA USŁUGI INTERNETU

2.1 PODŁĄCZENIE KABLOWE – SCHEMAT PODŁĄCZEŃ

Zdjęcie 3. – Schemat podłączenia modemu.
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2.2 PODŁĄCZENIE DO SIECI BEZPRZEWODOWEJ WI-FI

 

Zdjęcie 4. – Zdjęcie przykładowej naklejki z numerem seryjnym urządzenia,  
nazwą sieci Wi-Fi oraz hasłem.

Aby podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi, użyj następujących, fabrycznie skonfigurowanych  
w modemie ustawień modułu Wi-Fi:

•  Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID): umieszczona na naklejce, która znajduje się na spodzie 
obudowy.

•  Hasło do sieci bezprzewodowej (PRE-SHARED KEY): umieszczone na naklejce, która znajduje 
się na spodzie obudowy.

Domyślna konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi zapewnia największą kompatybilność  
z urządzeniami dostępowymi. Niezalecane jest dokonywanie zmian w ustawieniach Wi-Fi,  
jeśli nie jest to konieczne.   

 

UWAGA:UWAGA:

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich danych. Zmień hasło do sieci Wi-Fi na własne.
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3. ZARZĄDZANIE URZĄDZENIEM
Modem Technicolor CGA2121 posiada możliwość zarządzania za pomocą interfejsu WWW. 

Aby skonfigurować urządzenie poprzez przeglądarkę WWW, komputer musi być podłączony  
do modemu za pomocą kabla Ethernet RJ-45 lub sieci bezprzewodowej.

3.1 LOGOWANIE DO STRONY ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ MODEMU

W celu połączenia się ze stroną do zarządzania konfiguracją modemu należy otworzyć przeglądarkę 
internetową, a następnie w pole adresu wpisać adres IP modemu: http://192.168.0.1/ (domyślny adres)  
i potwierdzić na klawiaturze klawiszem „Enter”. 

Po chwili w przeglądarce powinno pojawić się okno które umożliwi zalogowanie się do modemu  
za pomocą następujących danych: 

• Nazwa użytkownika (User name): admin

• Hasło (Password): W2402

• Język – do wyboru wersja językowa

i nacisnąć przycisk Zatwierdź.

UWAGA:UWAGA:

Po pierwszym zalogowaniu zalecana jest zmiana hasła do strony WWW służącej 
do zarządzania konfiguracją modemu oraz hasła potrzebnego do połączenia się  
z siecią bezprzewodową Wi-Fi. Można to wykonać przy pomocy strony do zarządzania 
urządzeniem w zakładkach opisanych w podpunkcie 4.2.4.
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4.  ZAKŁADKI DOSTĘPNE NA STRONIE DO ZARZĄDZANIA 
MODEMEM TECHNICOLOR CGA2121

4.1 USTAWIENIA PODSTAWOWE

 

Po zalogowaniu, na urządzeniu ukazują się cztery główne zakładki:

•  Bezprzewodowa (skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej) – zakładka odpowiedzialna  
za ustawienia sieci bezprzewodowej Wi-Fi.

•  Sieć domowa (skonfiguruj ustawienia dla swojej sieci lokalnej (LAN)) – umożliwia skonfigurowanie 
ustawień dla sieci lokalnej (LAN).

•  Status (zobacz aktualne informacje dotyczące działania urządzenia) – zakładka wyświetla podstawowe 
informacje sieci LAN, WAN i sieci bezprzewodowej. W tym miejscu można sprawdzić konfigurację 
adresu IPv4 modemu oraz status połączenia.

•  Diagnostyka (narzędzia pomocne w rozwiązywaniu problemów z połączeniem internetowym)  
– narzędzia ułatwiające rozwiązywanie problemów z połączeniem internetowym.
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4.1.1 KONFIGURACJA BEZPRZEWODOWA 

Zakładka służy do zmiany konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz oraz  
5 GHz. Nazwa sieci i hasło są ustawione domyślnie, zgodnie z naklejką na modemie, lecz jest możliwość 
zmiany na własne. Dla obydwu pasm jest taka sama nazwa sieci i hasło, urządzenia automatycznie 
przełączają się między pasmami w zależności od parametrów połączenia.

•  Sieć bezprzewodowa – pozycja musi być zaznaczona jako „Włączony”, aby sieć bezprzewodowa 
była dostępna.

•  Nazwa sieci – nazwa naszej sieci bezprzewodowej. 

•  Zabezpieczenia Wi-Fi – wybór metody zabezpieczenia sieci:

   •  Najbezpieczniejszy – ta opcja używa szyfrowania WPA2 i trybu szyfrowania AES, które są 
najsilniejszymi ustawieniami zabezpieczeń i szyfrowania dostępnych dla sieci bezprzewodowej.

   •  Najbardziej kompatybilny – ta opcja pozwala urządzeniom korzystać z zabezpieczenia WPA2 
dodatkowo przy użyciu szyfrowania TKIP, kompatybilnych ze starszymi urządzeniami.

   •  Wyłącz ochronę – ta opcja usuwa wszystkie zabezpieczenia i szyfrowania z sieci bezprzewodowej. 
Każde urządzenie bezprzewodowe będzie mogło dołączyć do Twojej sieci.

UWAGA: UWAGA: 

Używanie trybu „wyłącz ochronę” powoduje, że każde urządzenie bezprzewodowe 
będzie mogło dołączyć do Twojej sieci, w tym nieupoważnieni użytkownicy.

•  Hasło sieci bezprzewodowej – hasło dostępu do sieci bezprzewodowej.

•  Pozwól gościom się połączyć? – umożliwia skonfigurowanie sieci gościnnej, domyślnie wyłączona 
(wyłącz).

Wszystkie wprowadzone zmiany wymagają potwierdzenia poprzez wybranie przycisku  

„Zapisz ustawienia”.
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4.1.2 SIEĆ DOMOWA

•  Serwer DHCP – włączanie/wyłączanie serwera DHCP.

•  Firewall – zapora ogniowa ma trzy poziomy zabezpieczeń:

   •  Niski – to ustawienie pomaga chronić sieć przed atakami typu (DoS) i innymi powszechnymi 
atakami internetowymi.

   •  Średni – to ustawienie pomaga chronić sieć tak jak tryb „Niski”, do tego zapora będzie blokować 
cały ruch, z wyjątkiem dozwolonych usług dla tego trybu zabezpieczeń.

   •  Wysoki – to ustawienie pomaga chronić sieć tak jak tryb „Niski”, do tego zapora będzie blokować 
cały ruch, z wyjątkiem dozwolonych usług dla tego trybu zabezpieczeń.

•  Ustawienia czasu – umożliwia konfigurację synchronizacji czasu na modemie. Wzorcowy czas 
pochodzi pośrednio ze specjalizowanych serwerów czasu (Primary/Secondary Time Server).
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•  Połączone urządzenia – lista urządzeń podłączonych do modemu:

   •  Ethernet – urządzenia podłączone do sieci za pomocą kabla Ethernet (Eth 1-4).

   •  Bezprzewodowy – urządzenia podłączone do sieci bezprzewodowo (Wi-Fi).

UWAGA:UWAGA:

Ustawienia zaawansowane. To przestrzeń konfiguracji specjalistycznych. W przypadku 
potrzeby zmiany rekomendujemy kontakt z obsługą. 

4.1.3 STATUS

Zakładka wyświetla podstawowe informacje o sieci LAN i sieci bezprzewodowej. W tym miejscu 
można sprawdzić konfigurację adresu IPv4 modemu, status połączenia oraz informacje o nazwie  
i wersji oprogramowania urządzenia.



14 powrót do spisu treści

 



15 powrót do spisu treści



16 powrót do spisu treści

4.1.4 DIAGNOSTKA

Zakładka zawiera narzędzie ping, traceroute i test prędkości umożliwiające wykonanie podstawowej 
diagnostyki z poziomu modemu.

UWAGA:UWAGA:

W celu przeprowadzenia weryfikacji prędkości Internetu rekomendowane jest korzystanie 
z dedykowanych narzędzi do speed testów:

• vectra.pl/test 

• pro.speedtest.pl (certyfikat UKE)
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4.2 USTAWIENIA ZAAWANSOWANE

4.2.1  USTAWIENIA ZAAWANSOWANE --> BEZPRZEWODOWY --> USTAWIENIA SIECI

• USTAWIENIA RADIA

Zakładka służy do zmiany konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz  
oraz 5 GHz.

•  Włącz radio – ta pozycja musi być zaznaczona, aby sieć bezprzewodowa była włączona.

•  Tryb sieciowy – służy do wyboru standardów sieci bezprzewodowych, w jakich ma pracować modem, 
aby był zgodny z urządzeniami dostępowymi do niego podłączonymi (Auto (b/g/n), g/n, b/g, ac).

•  Szerokość kanału – zmiana szerokości pasma.

•  Kanał sterowania – wybierając odpowiednią wartość lub automatyczne wybieranie kanału 
(Auto), pozwala zmienić kanał, na którym działa sieć bezprzewodowa. Jest to kanał, na którym 
nadaje sieć bezprzewodowa. W przypadku wyboru wartości innej niż Auto należy wybrać 
najmniej obciążony kanał. Zajętość pasma i obciążenie kanałów nadawania można sprawdzić  
w zakładce: Bezprzewodowy --> WiFi Insight --> Ankieta. 
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• SIEĆ PODSTAWOWA

•  Nazwa sieci – nazwa naszej sieci bezprzewodowej.

•  Tryb bezpieczeństwa – metoda zabezpieczenia sieci bezprzewodowej. Nie zalecamy korzystania 
z innej metody uwierzytelniania niż „WPA/WPA2 Personal”.

•  Szyfrowanie – wybór trybu szyfrowania (AES, TKIP/AES).

•  Hasło – hasło dostępu do sieci bezprzewodowej.

•   Włącz WPS – włącz lub wyłącz funkcję WPS, przycisk WPS (domyślnie aktywny).

Wprowadzone zmiany wymagają potwierdzenia za pomocą przycisku „Zapisz ustawienia”. 
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• SIEĆ GOŚCI 

Zakładka umożliwia skonfigurowanie dodatkowej sieci gościnnej.
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• KONTROLA DOSTĘPU

 

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 urządzeniom.

•  Włącz kontrolę dostępu – ta pozycja musi być zaznaczona jako „Włączyć”, aby filtrowanie ruchu 
MAC było aktywne.

•  Tryb kontroli dostępu – wybór trybu filtrowania:

   •  Pozwól – ustawiamy, jeśli chcemy zezwolić na dostęp do sieci jedynie wybranym urządzeniom 
(dodanym poprzez „Dodaj urządzenie”).

   •  Zablokuj – ustawiamy, jeżeli chcemy zablokować konkretne urządzenia (dodanym poprzez „Dodaj 
urządzenie”), reszta urządzeń będzie miała możliwość dostępu do modemu i sieci.

•  Dodawanie urządzeń – aby uruchomić filtr dla urządzeń, należy wpisać adres MAC urządzenia, które ma 
mieć dostęp do sieci (w zależności od trybu kontroli dostępu), następnie dodać do listy „Dodaj urządzenie”.  
Wybrane wpisy można usunąć, wybierając „Delete”.
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• USTAWIENIA ZAAWANSOWANE

 Zakładka umożliwia włączenie/wyłączenie zaawansowanych funkcji sieci bezprzewodowej:

•  Bezprzewodowa jakość usługi (QoS):

   •  Brak potwierdzenia – brak potwierdzeń, domyślnie wyłączona.

   •  Oszczędność energii – oszczędzanie energii, domyślnie włączona.

•  Sterowanie pasmem – służy do zrównoważenia obciążenia ruchu pomiędzy pasmami 2,4 GHz  
i 5 GHz, domyślnie włączone.

•  Airtime Fairness – funkcja zapewnia, że każde urządzenie otrzyma podobny czas dostępu  
do kanału bezprzewodowego, domyślnie wyłączona. Używany zazwyczaj w sieciach bezprzewodowych 
z urządzeniami obsługującymi różne prędkości.

UWAGA:UWAGA:

Aby korzystać z funkcji „Sterowanie pasmem”, sieć 2,4 GHz, jak i 5 GHz muszą być 
skonfigurowane pod tą samą nazwą sieci (SSID) i z tymi samymi ustawieniami zabezpieczeń.
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• WIFI INSIGHT

Zakładka umożliwia zeskanowanie sieci bezprzewodowej, aby móc zebrać informacje diagnostyczne 
sieci bezprzewodowej w paśmie 2,4 GHz i 5 GHz, między innymi:

•  Liczba sąsiadujących punktów dostępowych oraz ich parametry:

   •  Nazwa sieci (SSID),

   •  Siła sygnału (dBm),

   •  Współczynnik sygnału do szumu (SNR),

   •  Numer kanału, na jakim pracuje dany punkt dostępowy,

   •  Obsługiwany standard 802.11,

   •  Metoda zabezpieczenia sieci.

•  Statystyki kanału:

   •  Pojemność kanału [%],

   •  Interferencje [%],

   •  Sąsiadujące kanały [dBm].
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4.2.2 USTAWIENIA ZAAWANSOWANE – SIEĆ DOMOWA

• TOPOLOGIA SIECI

Zakładka wyświetla podłączone urządzenia w sieci LAN (eth) oraz WLAN (Wi-Fi).
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• USTAWIENIA LAN I DHCP

 

W tym miejscu można zmienić prywatną adresację IPv4 modemu w sieci lokalnej.
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• FIREWALL

 •  Firewall – zapora ogniowa ma trzy poziomy zabezpieczeń:

  •  Niski – to ustawienie pomaga chronić sieć przed atakami typu (DoS) i innymi powszechnymi 
atakami internetowymi.

  •  Średni – to ustawienie pomaga chronić sieć tak jak tryb „Niski”, do tego zapora będzie blokować 
cały ruch, z wyjątkiem dozwolonych usług dla tego trybu zabezpieczeń.

  •  Wysoki – to ustawienie pomaga chronić sieć tak jak tryb „Niski”, do tego zapora będzie blokować 
cały ruch, z wyjątkiem dozwolonych usług dla tego trybu zabezpieczeń.
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• APLIKACJE I GRY

Zakładka umożliwia konfigurację przekierowania portów publicznych na lokalne oraz pozwala na 
dodanie lokalnego adresu IP do strefy DMZ („Demilitarized zone”). Ustawienie to najczęściej dotyczy 
serwerów i innych urządzeń, które wszystkie swoje usługi powinny udostępniać w Internecie.

Dodanie reguł dla przekierowania portów jest możliwe, wybierając „Przekierowanie zakresu portów”.
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•  Włącz regułę – włączenie/wyłączenie usługi przekierowania portów.

•  Zewnętrzny port – zakres portów po stronie WAN.

•  Adres IP – wybór podłączonego urządzenia, poprzez wprowadzenie powiązanego z nim adresu IPv4.

•  Wewnętrzny port – zakres portów po stronie LAN.

•  Protokół – wybór protokołu komunikacyjnego dla przekierowania portów:

   •  TCP,

   •  UDP,

   •  TCP/UDP.
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4.2.3 USTAWIENIA ZAAWANSOWANE – KONTROLA RODZICIELSKA

• ZASADY KONTROLI RODZICIELSKIEJ

 

Zakładka pozwala na wprowadzenie reguł dostępu do sieci (kontrola rodzicielska) dla konkretnych 
urządzeń dostępowych.

Konfiguracja kontroli rodzicielskiej:

•  Wybór czasu aktywności reguł odpowiedzialnych za kontrolę dostępu.

•  Konfiguracja reguł:

   •  blokowanie kluczowych słów,

   •  blokowanie stron WWW,

   •  dozwolone strony WWW.
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•  URZĄDZENIA I UŻYTKOWNICY

 

Zakładka umożliwia przypisanie utworzonych reguł do konkretnych urządzeń w sieci.

• RAPORTY

 

Zakładka umożliwia wyświetlanie informacji o zablokowanych i dozwolonych aktualnie sesjach.
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4.2.4 USTAWIENIA ZAAWANSOWANE – ADMINISTRACJA

• ZMIEŃ HASŁO

 

Zakładka umożliwia zmianę hasła do zarządzania modemem za pomocą interfejsu WWW.

PAMIĘTAJ:
Bezpieczne hasło powinno mieć długość co najmniej 8 znaków. 

Hasło powinno zawierać:

•  małe i wielkie litery [A-Z] bez polskich znaków i spacji,

•  cyfry [0-9],

•  znaki specjalne: $  ^ ` , | % ; . ~ ( ) / \ { } : ? [ ] - + _ # ! .
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•  DIAGNOSTYKA

 

Zakładka zawiera narzędzie Ping, Traceroute oraz Test prędkości umożliwiające wykonanie podstawowej 
diagnostyki z poziomu modemu.
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•  ZARZĄDZANIE ZDALNE

 

Zakładka umożliwia skonfigurowanie zdalnego dostępu do zarządzania modemem. W przypadku 
potrzeby zmiany rekomendujemy kontakt z obsługą.

•  USTAWIENIA KOPII ZAPASOWEJ/PRZYWRACANIA

Zakładka umożliwia przywrócenie modemu do ustawień fabrycznych oraz do utworzenia kopii 
zapasowej i przywracania ustawienia konfiguracji urządzenia.
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•  ZRESTARTUJ URZĄDZENIE

Zakładka umożliwia ponowne uruchomienie modemu.
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801 080 180
z tel. komórkowego
58 742 65 00
 (opłaty wg stawek operatorów)

 
Godziny pracy

Działu Telefonicznej Obsługi Klienta

pon.–pt. 8.00–20.00
sob. 10.00–18.00

Infolinia techniczna

pon.–pt. 7.00–22.00
sob.–nd. 8.00–22.00

vectra.pl
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