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*A modemet eredetileg az Arris készítette, amit felvásárolt a Commscope. Emiatt mindkét névvel találkozhattok a későbbiekben.
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• Commscope TG3442 modem

• Tápegység: 12V, 2,5A 

• UTP kábel: 1,5 m, CAT5e 

• Távtartók falra szereléshez

• Kártya a Wifi adatokkal

• RJ11 – TAE átalakító (német változatban)

Csomag tartalma
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Csatlakozók

2 db RJ11-es csatlakozó aljzat két külön telefonos szolgáltatás ellátására

USB csatlakozó (nem lesz szerepe a szolgáltatásokban)

4 db RJ45-ös aljzat 10/100/1000 Mb/s-os átviteli sebességgel
Sárga LED világít: 10 vagy 100 Mb/s-os csatlakozás
Zöld LED világít:  1000 Mb/s-os csatlakozás
Zöld vagy sárga LED villog: adatátvitel a porton

Koax bemenet

Táp bemenet, 12V 2,5A, billenőkapcsolóval
A régi tápegységeket minden esetben cserélni kell!
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Gyári elérési adatok

A modem hátulján lévő matricán és a kártyán található adatok:
Network Name/WLAN Name: WiFi gyári neve (SSID)
Wi-Fi Password/WLAN Kennwort: WiFi gyári jelszó
Router access/Einrichtung: IP cím a modem belső oldalának eléréséhez: 

192.168.0.1
Password/Kennwort: Gyári jelszó a belépéshez a belső oldalon

A jelszavak megváltoztatására folyamatosan figyelmeztetni fog a modem a webes 
felületen, míg a gyári értékek vannak megadva. Ezeket a munkautasításban előírt 
módon meg kell változtatni.

!
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Modem eleje

LED-ek:
A modem állapotát az elején lévő ledek jelzik villogással/világítással és 
színükkel. A LED-ek fénye a modem webes felületén kikapcsolható. 
Kikapcsolt állapotban csak online állapotban sötétülnek el teljesen. A 
modem újraindítása után ez a beállítás megszűnik és ismét ki kell kapcsolni 
a felületen, ha zavaró a világítása. Hibajavításnál fontos erre a funkcióra 
odafigyelni, megtévesztő lehet.

Gombok:
A WPS és WIFI gombokkal ki/be kapcsolható a két szolgáltatás. Ezeket a 
funkciókat a modem webes felületéről is lehet vezérelni, vagy akár tiltani.
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PHONE LED

Pirosan villog:
Online-ba állás utáni azonosításnál.

Fehéren világít folyamatosan: 
Ha online állapotban van a modem és van aktív telefonos szolgáltatás.

Fehéren villog:
Bejövő hívásnál, vagy ha fel van emelve a kézibeszélő.
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INTERNET LED

Pirosan villog (folyamatosan):
Előre irányú jel keresése.

Pirosan villog (duplákat):
Visszirányú jel keresése.

Fehéren villog:
CMTS-re feljelentkezésnél, vagy Firmware 
upgrade-et végez a modem.

Fehéren folyamatosan világít:
Online állapotban van a modem.
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WPS

WPS (Wifi Protected Setup): 
Ezzel a funkcióval a jelszó megadása nélkül tudunk csatlakozni a modemhez Wifi-n. 

Aktiválása:
A WPS gombot megnyomva, vagy szoftveresen a modem belső oldaláról indítható. 
Ilyenkor 2 percen keresztül lehet csatlakozni. A modem belső oldalán tiltható a funkció. 

WPS LED:
Addig villog, ameddig lehet csatlakozni.

Csatlakoztatható eszközök:
Ezzel a funkcióval kompatibilis eszközök csatlakoztathatóak így a routerhez. Az IOS-es 
és az újabb Androidos (9.0-tól) rendszerek nem támogatják sebezhetősége miatt. 
Például nyomtatóknál és Windows-os laptopoknál lehetséges az alkalmazása. A 
kapcsolat a későbbiekben is megmarad. 



C3 Confidential

Wifi LED:
Világít:

Működik a Wifi.

Nem világít:
Ki van kapcsolva a Wifi.

Wifi gomb:
A gombbal ki- és bekapcsolhatjuk a Wifi-t a modemen. A Wifi működés a 
webes felületen is állítható.

Power LED:
Ha áram alatt van a készülék, világít.

A LED-ek fénye a modem belső oldalán kikapcsolható. Az online-ba állási fázisokat 
ilyenkor is kijelzi a készülék. Újraindítás után a LED-ek újból be lesznek kapcsolva. 

WIFI és POWER LED
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Újraindítás, gyári beállítások 
visszaállítása

Gyári beállítások visszaállítása:
15 másodpercnél hosszabb ideig nyomva tartva a RESET gombot a modem 
beállításai visszaállnak a gyári értékekre. Hiba, vagy jelszavak elfelejtése esetén 
érdemes alkalmazni. A gyári beállítások visszaállítása a modem webes felületéről 
is megtehető, amennyiben elérjük az opciót. 

Újraindítás:
A modem újraindítása szoftveresen vagy a RESET gomb rövid 
megnyomásával vagy áramtalanítással lehetséges.
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Wifi tulajdonságok

Működési frekvenciák:
2,4 GHz és 5 GHz

Támogatott szabványok:
a/b/g/n/ac Wave 2

Multiuser MIMO technológia: 
2,4 GHz-en 3X3 és 5 GHz-en 4X4, ami lehetővé teszi egyidőben 
a több csatornán történő adatforgalmat, akár több eszközzel is.

Fontos kihangsúlyozni az ügyfeleknek, hogy függetlenül attól, hogy a modem 
nagyon fejlett Wifi technológiával rendelkezik, a Vodafone nem garantál 
semmilyen sebességet a vezeték nélküli kapcsolatoknál. !
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Wifi - Band Steering

Bekapcsolásakor a 2,4 GHz és az 5 GHz-es frekvencia esetében is azonos 
az SSID és a jelszó. A modem vezérli, hogy melyik eszköz melyik 
frekvenciát használja. Ha egy eszköz mindkét frekvencián képes 
kommunikálni és a modem megfelelőnek találja a körülményeket, 5 GHz-
re csatlakoztatja azt. 

Előnye, hogy ezen a frekvencián nagyobb átviteli sebesség érhető el és a 
csatornákon megosztja a terheltséget. Ezt kikapcsolva külön állítható a 
két frekvenciára az SSID és a jelszó. Band Steering nélkül is megadható 
azonos SSID és jelszó.

Bizonyos esetekben problémát is okozhat ez a funkció, szakadozó Wifi 
kapcsolat vagy nem megfelelő átviteli sebesség esetén érdemes 
kikapcsolni és úgy tesztelni a hálózatot. !
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Vendég WiFi

Használatával egyszerű, biztonságos és gyors csatlakozás biztosítható 
vendégek számára.

Vendég WiFi létrehozásával megoldható, hogy olyan felhasználóknak is 
lehessen internet elérést biztosítani, akiknek nem szeretnénk megadni a 
bizalmas jelszavunkat, vagy ideiglenes csatlakozásuk miatt egy 
esetlegesen MAC szűréssel ellátott hálózaton nem kell konfigurálni a 
modemet. 

A vendég WiFi-re csatlakoztatott eszközöknek lesz internet elérésük, 
viszont az otthoni hálózathoz nem lesz hozzáférésük.
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DOCSIS szabványok támogatása

A modem támogatja az újonnan bevezetésre kerülő 
DOCSIS 3.1 szabványt és visszafelé kompatibilis az azt 
megelőző DOCSIS szabványokkal is.

Előreirány:
2db DOCSIS 3.1 OFDM és
32 db DOCSIS 3.0 stream

Visszirány:
2 db DOCSIS 3.1 OFDMA és
8 db DOCSIS 3.0 stream
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Működési frekvenciák és jelszintek
Működési frekvenciatartomány:

Letöltés: 108 - 1218 MHz

Feltöltés: 5 - 204 MHz

Gyártó által meghatározott működési jelszintek:
Előre irány:

-15 és 15 dBmV (45 és 75 dBμV) között 
Az OFDM jelek stabilabb működése érdekében törekedjünk arra, hogy a modemek nagyobb 
jelet kapjanak. Legalább 0 dBmV-nál (60 dBμV) nagyobb, de 10 dBmV-hoz (70 dBμV) közelítő 
jelszint esetén nagyobb és stabilabb QAM moduláció érhető el OFDM csatornahasználatnál.

Visszirány:
Maximális adási teljesítmény kötegelésnél 57 dBmV, de egy csatorna használatával a 
működés érdekében még akár 65dBmV adásszint is lehetséges 64-QAM streamek esetében.

Ezek az jelszintek a gyártó által meghatározott működési értékek, a Vodafone-os hálózaton továbbra is a 
munkautasításban előírt jelszinteken kell üzemeltetni a modemeket:

Rx -10 és +15 dBmV között, Tx +38 és +50 dBmV között! !
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Streamek
Channel Type:

OFDM: DOCSIS 3.1 stream
SC-QAM: DOCSIS 3.0 egyvivős stream ( SingleCare )

Frequency:
OFDM esetében a frekvenciatartomány
SC-QAM esetében a vivő frekvenciája

Modulation:
QAM moduláció típusa

Rx/Tx Power:
Vételi/adási jelszintek dBmV/dBμV-ban

SNR/MER:
Modulációs hibaarány, jelminőség

Lock Status/ Ranging Status:
Mely streameket használja ténylegesen a modem 
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Internet 1000/Internet 1000 Optika

Sebesség lakossági ügyfelek számára:

Eszközök: Az újonnan induló Internet 1000 szolgáltatás Arris modemekkel fog működni.

Szolgáltatási terület: Kizárólag DOCSIS 3.1 rendszerű normál és RFoG-s HFC-s területeken.

OFS (OFSC, ETA) jelölések:

Egyéb fontos információk:
-Wi-free szolgáltatás nem működik rajta
-Boostereinkkel az automatikus beállítás nem fog működni

Berendezés típus: ARRIS TG3442

Berendezés kategória: INT_FIBER_MODEM_D31_NO_FIXIP

Szolgáltatás neve: INTERNET 1000/Internet 1000 optika

Sebesség Letöltés Feltöltés

Névleges: 1000 Mb/s 40 Mb/s

Garantált 200 Mb/s 10 Mb/s



C3 Confidential

Business Office Net 1000 / Business Office Net 1000 Optika

Sebesség SOHO ügyfelek számára:

Eszközök: Az újonnan induló Business Office Net 1000 szolgáltatás Arris modemekkel fog működni.

Szolgáltatási terület: Kizárólag DOCSIS 3.1 rendszerű normál és RFoG-s HFC-s területeken.

OFSC (ETA) jelölések:

Egyéb fontos információk:
-Wi-free szolgáltatás nem működik rajta
-Boostereinkkel az automatikus beállítás nem fog működni
-nincs mobile backup 
-nincs FIX IP

Sebesség Letöltés Feltöltés

Névleges: 1000 Mb/s 50 Mb/s

Garantált 200 Mb/s 15 Mb/s

Berendezés típus: ARRIS TG3442

Berendezés kategória: INT_FIBER_MODEM_D31_NO_FIXIP

Szolgáltatás neve: 
Business Office Net 1000 Basic/
Business Office Net 1000 Optika
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Kezdeti szolgáltatási területek

Tervezett indulás:
Az Internet 1000 szolgáltatás a Vodafone Home portfolió indulásával egyidejűleg indul. A Vodafone 
Home indulása 2020. július 14-én lesz. 

Az első ütemben induló területek:
Budapest, Budaörs, Diósd, Halásztelek, Szigetszentmiklós, Aszaló, Felsőzsolca, Alsóvadász, Gesztely, 
Miskolc, Szikszó, Hernádkak, Onga, Pereces

Az első ütem indulását követő 60 napra indulnak a monori átépített 
területek:

Alsónémedi, Bugyi, Dabas, Inárcs, Kakucs, Ócsa, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, 
Bénye, Csévharaszt, Gomba, Káva, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, Pánd Péteri, Vasad, Nagykáta, 
Szentmártonkáta
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Sebességek tesztelése

Wifi sebesség:
A Vodafone nem garantál semmilyen sebességet a vezeték nélküli 
kapcsolatoknál. Ennek oka, hogy a modem képességein kívül a vezeték 
nélküli adatátvitel sebességét a rácsatlakoztatott eszközök képességei, a 
helyi adottságok (épületszerkezet, tereptárgyak), valamint a környezeti 
rádiófrekvenciás tényezők is befolyásolják.

UTP-n sebesség:
Az 1 Gb/s-os névleges kommunikációs sebesség nem jelent tényleges 1 
Gb/s-os átvitelt. Ez nem a szolgáltatás miatt van, hanem a technológia 
sajátossága. A átviteli sebességet befolyásolja még az UTP kábel 
minősége, a csatlakoztatott eszköz hardwere és szoftverei, a böngésző, 
melyben a sebességmérés futtatva van, a sebességmérő aktuális 
terheltsége, kiszolgálóképessége.
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Modem elhelyezése

• függőlegesen álljon a talpán (nem lehet elfektetni)

• ne legyenek letakarva a készülék szellőzőnyílásai

• a levegő szabadon áramoljon körülötte

• ne legyen más hőleadó eszközre, vagy fűtőeszköz közelében telepítve

• a háta a legközelebbi fal felé nézzen

• felborulás vagy mozgatás esetén ne eshessen a padlóra, a károsodás 

megelőzése érdekében

A modem telepítésénél a következő gyártói előírásokat kell figyelembe 
venni a túlmelegedés és a minél jobb WiFi szolgáltatás elérése érdekében: 
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Modem rögzítése falra
Két távtartó műanyag van a csomagban az oldalra 
nyúló fémcső miatt az eltartáshoz. A modem oldalán 
vannak a csavarhelyek a falra rögzítéshez.

A modem aljáról a vascső eltávolítása tilos, a 
távtartók segítségével ez biztosítja a hőleadást falra 
szerelt állapotban is.
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RJ11 – TAE NFN átalakító

A kezdeti időszakban Németországból fognak érkezni modemek, amelyek doboza tartalmazni 
fog egy RJ11 – TAE átalakítót. Ez egy Magyarországon nem használt szabvány. Teendő nincs 
vele, a későbbi szállítmányokban nem lesz a tartozékok között. Ezeken a modemeken a 
matricák német feliratúak lesznek, a késöbbiek már angol nyelvű feliratokkal lesznek ellátva. 


