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Dit symbool betekent dat uw niet-functionerende elektronische toestel gescheiden moet worden 

ingezameld en niet bij het huisvuil mag worden gezet. De Europese Unie heeft een specifiek 

inzamelings- en recyclingsysteem ingevoerd waarvoor de producenten verantwoordelijk zijn. 

Dit toestel is ontwikkeld en vervaardigd van materialen en onderdelen van hoge kwaliteit die kunnen 

worden gerecycleerd en opnieuw kunnen worden gebruikt. Elektrische en elektronische toestellen 

moeten noodzakelijkerwijs onderdelen bevatten die nodig zijn voor de correcte werking van het systeem, 

maar die een gevaar voor gezondheid en milieu kunnen worden als ze niet op de juiste wijze worden 

gehanteerd of geplaatst. Dientengevolge dient u uw niet-functionerende toestel niet bij het huisvuil te 

doen. 

Indien u de eigenaar van het toestel bent, moet u het op het aangewezen lokale inzamelpunt afgeven of 

het achterlaten bij de verkoper wanneer u een nieuw toestel koopt. 

- Indien u een beroepsmatige gebruiker bent, volg dan de instructies van uw leverancier. 

- Indien u het toestel huurt of het aan uw hoede is toevertrouwd, neem dan contact op met uw 

serviceprovider. 

Help ons om ons leefmilieu te beschermen! 

 

  

 

WAARSCHUWING 

Haal de stekker uit het 

stopcontact vóór het uitvoeren 

van onderhoud. 

 

Het modem  is uitsluitend 

bedoeld voor gebruik 

binnenshuis. De 

telefooncontacten Lijn 1 en 

Lijn 2 mogen niet worden 

verbonden met 

buitenbekabeling. 

WAARSCHUWING 

Om een betrouwbare werking te garanderen en 

oververhitting te voorkomen, dient u te zorgen voor 

voldoende ventilatie voor dit modem en het uit de buurt 

van warmtebronnen te houden. Plaats het niet dichtbij 

warmteroosters of andere voorzieningen die warmte 

voortbrengen. Zorg voor een onbelemmerde luchtstroom 

rondom het modemen de stroomtoevoer. 
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Veiligheidsaanbevelingen 

DENK ERAAN: VEILIGHEID EERST 

Voorzieningen veilig gebruiken 

Uw kabelmodem is vervaardigd om te voldoen aan veiligheidsstandaarden, maar u dient voorzichtig te 

zijn als u wilt dat het op correcte en veilige wijze functioneert. 

 

Het is belangrijk dat u dit boekje volledig leest, vooral de onderstaande veiligheidsinstructies. Indien u 

enige twijfel hebt over de installatie, werking of veiligheid van de decoder, neem dan contact op met uw 

leverancier.  

 

Vermijden van het risico op een elektrische schok 

 Koppel het kabelmodem los van de stroomvoorziening voordat u het kabelmodem aansluit op (of het 

ontkoppelt van) enige andere uitrusting. Denk eraan dat het verbinden met een elektriciteitsnet van 

230 Volt wisselstroom fataal kan zijn of een ernstige elektrische schok kan veroorzaken. 

 Verwijder nooit de behuizing van het kabelmodem. Neem contact op met de klantenservice als het 

kabelmodem niet functioneert om het te laten repareren of nakijken. 

 Laat nooit iemand iets in gapingen, sleuven of andere openingen in het omhulsel stoppen.  

 Blokkeer de ventilatiesleuven van het kabelmodem niet; plaats het kabelmodem nooit op zacht 

meubilair of tapijt. 

 Zet nooit iets op het kabelmodem dat erin zou kunnen lopen of druppelen (bijv. brandende kaarsen of 

dingen die vloeistoffen bevatten). Stel het kabelmodem niet bloot aan druppels of spetters. Als er een 

voorwerp of vloeistof in het kabelmodem komt, trek de stekker dan onmiddellijk uit en neem contact 

op met de klantenservice. 

 Berg het kabelmodem niet op op plekken met buitensporig veel hitte, koude of vocht. Het 

kabelmodem is bestemd om te functioneren bij een omgevingstemperatuur onder de 40 graden Celsius 

en een maximaal vochtigheidsniveau van 75%. In geval van storm wordt aangeraden het kabelmodem 

los te koppelen van het elektriciteitsnet en van het RF-netwerk. 

 Laat de contactdoos vrij toegankelijk zodat u de stekkers van de set snel kunt uittrekken. 

 

Aansluiting op het elektriciteitsnet 

 Dit kabelmodem is bestemd om te functioneren op 230 V-wisselstroom. 

 Als u twijfelt over de elektriciteitsleiding, de stekker of de aansluiting, neem dan contact op met de 

klantenservice. 

 U dient uitsluitend de stroomadapter die is meegeleverd met de decoder te gebruiken. 

 

Verzekering op optimale prestaties 

 Laat 7cm tot 10cm rondom het kabelmodem vrij om er verzekerd van te zijn dat het kabelmodem 

voldoende kan ventileren.  

 Laat 20cm tussen de gebruiker en het kabelmodem 

 Berg uw kabelmodem niet op zijn zijde (indien niet toegestaan) op. 

 Gebruik een droge, schone en zachte doek zonder schoonmaakmiddel of schurende producten om het 

kabelmodem te reinigen. Maak de ventilatieopeningen regelmatig schoon.  
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BELANGRIJKSTE TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Algemeen 

Gebruiksvoltage 230 V wisselstroom 

Typisch vermogenverbruik 18 W max 

Afmetingen (B x H x D) 220mm x 166.7mm x 43mm 

Reikwijdte gebruikstemperatuur 0 – 40 °C 

Reikwijdte opslagtemperatuur -20 – 70 °C 

Type wisselstroomadapter (of 

plug-in-adapter) 

ADAPTER 18W 12VDC/1.5A 

 

Aansluitingen  

DC input 12V/ 1.5A  

Kabel input 1x coaxkabel aansluiting 

USB input 1x 2.0 USB-aansluiting 

Telefooncontacten 2xRJ11 

Ethernetcontacten 4xRJ-45 

 

Dit symbool op uw set garandeert dat uw product voldoet aan de Europese richtlijnen 1999/5/EG 

en 2009/125/EG betreffende veiligheid, telecom, elektromagnetische compatibiliteit en 

energiegerelateerde producten, en ook aan Europese richtlijnen RoHS2 2011/65/EU.  

 

 

 

 

De lichtflits met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek dient de gebruiker er attent op 
te maken dat er niet-geïsoleerde “gevaarlijke spanning” in de behuizing van het 
toestel aanwezig is die dermate hoog kan zijn dat personen er een elektrische 
schok van zouden kunnen krijgen.  

 

Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek dient de gebruiker er attent op te 
maken dat er belangrijke aanwijzingen voor bediening en onderhoud (reparatie) in 
de bij het toestel geleverde gebruiksaanwijzing staan. 

 

 

Voor de CE Conformiteits Declaratie, zie http://www.technicolor.com 

 

 

 

 

  

http://www.technicolor.com/
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HOOFDSTUK 1: AANSLUITINGEN EN SET-UP 

Inschakelen van de Wireless Voice Gateway 

Nadat u het modem heeft geïnstalleerd en  voor de eerste keer hebt ingeschakeld (en telkens wanneer het 

modem weer wordt aangezet), worden er verschillende stappen doorlopen voordat u het modem kunt 

gebruiken. Elk van deze stappen wordt aangeduid door een ander patroon van oplichtende lampjes op de 

voorzijde van het modem. 

Als er geen leds op het frontpaneel oplichten, controleer dan of de stroomadapter correct is aangesloten en 

steek hem op correcte wijze in het contact op het kabelmodem. 

Opmerking: alle controlelampjes knipperen eenmaal voordat de initialiseringsreeks start. 

Als zowel de DS- en US-leds oplichten, betekent dit dat het modem automatisch de systeemsoftware aan 

het bijwerken is. Wacht tot de lampjes niet meer oplichten. Trek de stekker van het modem niet uit en 

reset het modem  niet tijdens dit proces. 

 

Introductie 

Functies van de Wireless Voice Gateway 

 Full Band Capture (FBC) front-end 

 Vermindert vermogen met geavanceerd vermogenbeheer 

 Geavanceerde processorarchitectuur. 

 Cable Europe Labs Euro-DOCSIS 1.0/1.1/2.0/3.0 Standaard gecertificeerd.  

 Euro-PacketCable 1.0/1.5 Standaard gecertificeerd.  

 Ondersteuning Multiple Provisioning modus. 

 Standaard RJ-45 connector voor 10/100/1000BaseT Ethernet met functies voor autonegotiation en 

MDIX. 

 RJ-11 Foreign Exchange Station (FXS)-poort voor IP-telefonie. 

 Ondersteuning gelijktijdige spraak- en gegevenscommunicatie. 

 Echo-onderdrukking. 

 Stem Activiteit Opsporing (VAD). 

 DTMF-detectie en generatie. 

 Comfort Geluid Generatie (CNG). 

 Ondersteuning V.90 fax- en modemservices. 

 Ondersteuning SNMP-netwerkbeheer. 

 802.11a/b/g/n worden ondersteund, 20/40 MHz bandbreedte. 

 Ondersteuning webpagina's en persoonlijke DHCP-server voor statusbewaking. 

 

Afhankelijk van de configuratie die is geselecteerd door uw kabelaanbieder / Internet serviceprovider, zijn 

sommige van de functionaliteiten genoemd in deze handleiding misschien niet beschikbaar voor u. 
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Wat staat er op de cd-rom 

Steek de cd-rom van het modem in uw cd-rom-speler voor het weergeven van tips om problemen op te 

lossen, interne diagnostieken en andere waardevolle informatie. 

Inhoud cd-rom: 

 Elektronische kopie van deze gebruikersgids in extra talen (pdf-formaat) 

 Adobe Acrobat Reader — toepassing die u kunt laden om het pdf-formaat te lezen indien u deze 

nog niet hebt 

 Links naar de Technicolor-website 

Euro-DOCSIS en Euro-PacketCable zijn handelsmerken van Cable Television Laboratories, Inc. 

 

Computervereisten 

Voor de best mogelijke prestaties van uw Wireless Voice Gateway, dient uw personal computer te 

voldoen aan de volgende minimale systeemvereisten (let op, de minimale vereisten kunnen variëren 

afhankelijk van kabelbedrijven): 

 COMPATIBEL MET IBM PC MACINTOSH** 

CPU Liefst Pentium PowerPC of hoger 

Systeem RAM 16MB (liefst 32MB) 24MB (liefst 32MB) 

Besturingssysteem Windows* NT / 2000 / Me / XP / 

Vista / Windows 7, Linux 

Mac OS** 7.6.1 of hoger 

Video VGA of beter (liefst SVGA) VGA of beter (liefst ingebouwde SVGA) 

cd-rom-speler Vereist Vereist 

Ethernet 10BaseT, 100BaseT of 1000BaseT 10BaseT, 100BaseT of 1000BaseT 

Met een ethernetkaart kan uw computer gegevens naar en van internet 

doorgeven. U moet een ethernetkaart hebben en software-stuurprogramma's 

hebben geïnstalleerd op uw computer. U zult ook een standaard ethernetkabel 

nodig hebben om de ethernetkaart aan te sluiten op uw Wireless Voice 

Gateway. 

Software  Een TCP/IP-netwerkprotocol voor elke machine 

 Microsoft Internet Explorer 4.0 of nieuwer of 

Netscape Navigator 4.0 of nieuwer.  

* Windows is een handelsmerk van Microsoft Corporation. 

** Macintosh en de Mac OS zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc. 
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Overzicht van de Wireless Voice Gateway 

Voorpaneel 

Fig. 1-1 Voorpaneel 

 

De volgende afbeelding toont het voorpaneel: 

 

 
Power - Geeft aan of het modem  is ingeschakeld. 

 
DS - Geeft de status van gegevensontvangst door het kabelmodem van het 

netwerk aan (DownStream verkeer). 

 
US - Geeft de status van gegevensoverdracht door het kabelmodem naar het 

netwerk aan (UpStream verkeer). 

 

Online - Geeft de status van uw kabelverbinding weer. Het lampje is uit wanneer 

er geen kabelverbinding is gedetecteerd en licht volledig op wanneer het modem 

een verbinding met het netwerk tot stand heeft gebracht en er gegevens kunnen 

worden overgedragen. 

 Eth. - Geeft de staat van de ethernetpoorten aan. 

 
Wireless - Geeft het verkeer op het draadloze netwerk aan. 

 Phone - Geeft de status van telefoon Phone 1 en Phone 2 aan. 
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De leds op het voorpaneel worden beschreven in de onderstaande tabel (van links naar rechts): 

ON = de led licht op, OFF = de led is grijs, FLASH = de led knippert. 

TC7200.U Power 
Internet 

Eth. 
Wireless 

(Draadloos) 
Phone 1 
(Tel. 1) 

Phone 2 
(Tel. 2) 

Beschrijving 
DS US Online 

Opstart- 
handeling 

AAN AAN AAN AAN 
AAN X AAN AAN Power 0,25 sec. aan 

AAN 0.25 seconde 

AAN FLASH FLASH FLASH X X X X 
Van Power ON naar systeeminitialisatie 
compleet 

AAN 
AAN AAN AAN 

X X X X 
Volgt op systeeminitialisatie compleet 
tot (voor) DS-scanning 

1 seconde 

DOCSIS 
Opstart- 

handeling 

AAN FLASH UIT  UIT X X X X 
Tijdens DS-scanning en SYNC-
verwerving 

AAN AAN FLASH UIT X X X X 
Van SYNC compleet, ontvangen van 
UCD tot instelling compleet 

AAN AAN AAN FLASH X X X X 

Tijdens DHCP, download 
configuratiebestand, registratie en 
initialisatie Baseline Privacy 
DHCP-status: 1 seconde AAN en 1 
seconde UIT,  
TFTP-status: 0,25 seconde AAN en 0,25 
seconde UIT  

AAN AAN AAN AAN X X X X Operationeel (NACO=AAN) 

AAN FLASH FLASH UIT X X X X Operationeel (NACO=UIT) 

Kanaal 

 Verbindings-
handeling 

FLASH FLASH FLASH FLASH FLASH X X X 

In afwachting van registratie met alle 
DS en alle US - Lampjes knipperen 
achtereenvolgend van rechts naar 
links. Minimumduur 3 seconden 

X X X X UIT X X X 

Van 1 tot 4 DS, van 1 tot 4 leds zijn 
AAN 

Van 5 tot 8 DS, van 1 tot 4 leds 
knipperen 

Gedurende 3 seconden 

UIT X X X X X X X 
Van 1 tot 4 US, van 1 tot 4 leds zijn 
AAN. 

FLASH FLASH FLASH FLASH FLASH X X X 
In afwachting van registratie met alle 
DS en alle US - Lampjes knipperen 
achtereenvolgens van links naar rechts 

MTA 
initialisatie  

AAN AAN AAN AAN X X FLASH UIT MTA DHCP 

AAN AAN AAN AAN X X UIT FLASH MTA SNMP/TFTP 

AAN AAN AAN AAN X X AAN AAN RSIP voor NCS/Registratie voor SIP 

CPE- 
handeling 

AAN X X X 
UIT 
AAN 

FLASH 

UIT 
AAN 

FLASH 
X X 

Geen ethernet / draadloze koppeling 
Ethernet / draadloze koppeling 
TX/RX Ethernet / draadloos verkeer 

MTA- 
handeling 

AAN 

<kabelmodem normale werking> 

AAN AAN Beide lijnen op de haak 

AAN FLASH AAN Tel1 van de haak, Tel2 op de haak 

AAN AAN FLASH Tel1 op de haak, Tel2 van de haak 

AAN FLASH FLASH Beide lijnen van de haak 
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SW 
Download 
handeling 

AAN FLASH FLASH AAN X X X X 
Softwaredownload en tegelijkertijd 
bijwerken van het FLASH-geheugen 

 

Tabel 1-1 Gedrag van de leds 

Achterpaneel 

Fig. 1-2 Achterpaneel 

 

Connector Beschrijving 

Aan/uit-
schakelaar 

Kabelmodem aan-, uitzetten. 

Jackaansluiting Connector voor DC12V. 
Kabel Connector voor de netwerkkabel. 

Reset Om het modem opnieuw te starten. 5 seconden ingedrukt houden kan 
het modem op de standaardinstellingen terugzetten. 

USB Host USB 2.0 connector 
Ethernet 4 GigE Ethernetpoorten, RJ-45 connector. 

Tel1 / Tel2 2 Telefoon RJ11 Connectors. 

  
1-2 Beschrijving achterpaneel 

Zijpaneel voor WPS 

 
Fig. 1-3 Zijpaneel 

 
WPS – Geeft de status van de WPS-functionaliteit aan. 

WPS-knop: Wi-Fi Protected Setup
TM

. Deze knop kan worden gebruikt voor:  

Het beveiligen van de verbinding met een ander apparaat (pc bijvoorbeeld) door gebruikmaking van 

een WPS-protocol. Lang drukken (2 seconden langer) op de knop stelt u in staat de verbinding van het 

modem met een pc of andere voorziening tot stand te brengen.  

Na totstandbrenging verbinding. Een korte druk op de knop schakelt Wi-Fi in/uit. 
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Ophangen aan de wand 

In dit artikel wordt de gebruiker geholpen bij het aan de wand bevestigen van de Wireless Voice Gateway 

De adapter heeft twee sleuven voor het ophangen in het achterpaneel. 

Er zijn twee schroeven nodig om de adapter op te hangen. 

 

Fig. 1-4 Ophangen aan de wand 

Om dit te doen: 

1. Verzeker u ervan dat de wand die u gebruikt glad, vlak, droog en stevig is en gebruik de 2 

schroefopeningen die 101,6mm (4 inches) uit elkaar liggen. 

2. Bevestig de schroeven in de muur, laat de koppen 3mm (0,12 inch) uit de wand steken. 

3. Verwijder alle aansluitingen uit het toestel en plaats het over de koppen van de schroeven. 

Wanneer de openingen zich tegenover de schroeven bevinden, druk het toestel dan 

voorzichtig tegen de wand en beweeg het naar beneden om het stevig te bevestigen. 
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Relatie tussen de apparaten 

Deze afbeelding toont een kabelbedrijf dat DOCSIS/Euro-DOCSIS en PacketCable/Euro-PacketCable 

compliant met spraak/gegevensservices biedt. 

 

Fig. 1-5 Verbindingsoverzicht 

Wat het modem doet 

Het modem verschaft toegang tot hogesnelheidsinternet en rendabele telefoon, spraak en 

fax/modemservices van "toll"-kwaliteit aan huishoudens, zakelijke abonnees en onderwijsinstellingen op 

openbare en particuliere netwerken via een bestaande CATV-infrastructuur. Het toestel werkt in 

combinatie met met de PacketCable compliant head-end apparatuur en op IP gebaseerde 

spraakcommunicatie verschaffen. Het IP-verkeer kan worden overgedragen tussen het modem en de 

DOCSIS/-DOCSIS compliant apparatuur. De gegevensbeveiliging beveiligt upstream en downstream 

communicaties. 

 

Wat het modem nodig heeft om zijn werk te doen 

 Het juiste kabelbedrijf: verzeker u ervan dat uw plaatselijke kabelbedrijf gegevensservices 

verschaft die gebruikmaken van kabeltelevisie volgens de industriestandaard DOCSIS/Euro-

DOCSIScompliant en PacketCable/Euro-PacketCable compliant technologie. 

 Internet/telefoonaanbieder (Internet/Telephony Service Provider - ISP/TSP): uw kabelbedrijf 

verschaft u toegang tot een internetaanbieder (ISP) en telefoonaanbieder (Telephone Service 

Provider - TSP). De ISP is uw toegang naar internet en verschaft u een toevoerkanaal zodat u 

toegang hebt tot internetcontent op het World Wide Web (WWW). De TSP verschaft u 

telefoontoegang tot andere modems of andere telefoondiensten op het Public Switched Telephone 

Network (PSTN). 
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Ga met uw kabelbedrijf na of u beschikt over alles wat u nodig hebt om te starten; ze kunnen het u 

vertellen als u speciale software moet installeren of uw computer opnieuw moet configureren zodat uw 

kabelinternetservice bij u kan functioneren. 

Neem contact op met uw plaatselijke kabelbedrijf 

U moet contact opnemen met uw kabelbedrijf om een internetaccount in te stellen voordat u het modem  

kunt gebruiken. U dient de volgende gegevens bij de hand te hebben (u vindt deze op de sticker op  het 

modem ): 

 Het serienummer 

 Het modelnummer 

 Het kabelmodem (Cable Modem - CM) Media Access Control (MAC)-adres 

 Het Terminal Adapter (EMTA) MAC-adres 

 Beveiligingsinformatie: Service Set Identifier (SSID), vercijfersleutel / wachtwoordzin (standaard 

WPA2-PSK), kanaalnummer. De standaardwaarden staan op de onderkant van het modem op de 

sticker. 

Controleer het volgende met het kabelbedrijf 

 De kabelservice naar uw woning ondersteunt DOCSIS/Euro-DOCSIS compliant modemtoegang 

in twee richtingen. 

 Uw internetaccount is ingesteld. (De Media Terminal Adapter zal gegevensservices verschaffen 

als het kabelaccount is ingesteld maar er geen telefoondienst beschikbaar is). 

 U hebt een kabelcontactpunt in de buurt van uw pc en dit is klaar voor de kabelmodemservice. 

Opmerking: het is belangrijk om het modem voortdurend aan te laten. Als uw modem aan blijft staan, 

blijft het verbonden met internet. Dit betekent dat het altijd klaar is wanneer u het nodig hebt.  

 

Belangrijke informatie 

U dient altijd contact op te nemen met uw kabelbedrijf voordat er een nieuw kabelcontactpunt wordt 

geïnstalleerd. Probeer niet zelf nieuwe bedrading aan te leggen zonder contact op te nemen met uw 

kabelbedrijf. 

Controleer het volgende op het modem 

De led 'Power' dient op te lichten als u de stroomtoevoer inschakelt. 

 

Aansluiting van het modem op een enkele computer 

Dit deel van de handleiding legt uit hoe u uw Wireless Voice Gateway aansluit op de ethernetpoort van 

uw computer en hoe u de benodigde software installeert. Kijk naar Figuur 1 -5 voor hulp bij het 

aansluiten van uw digitale kabelmodem met de beste verbinding die mogelijk is. 
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Het kabeltelevisiesnoer bevestigen aan de Wireless Voice Gateway 

1. Zoek het kabeltelevisiesnoer. U kunt dit op een van drie manieren vinden: 

a. Rechtstreeks aangesloten op een televisie, converterbox kabeltelevisie of VCR. Het snoer is 

aangesloten op het contact dat een van de namen IN, CABLE IN, CATV, CATV IN, enz. heeft. 

b. Ingestoken in een wandcontactdoos. 

c. Zichtbaar vanonder een plint, verwarming of andere plaats. Zie Figuur 1-6 voor een voorbeeld 

van bedrading. 

Opmerkingen: voor optimale prestaties dient u zich ervan te 

verzekeren dat u uw Wireless Voice Gateway aansluit op het 

eerste punt waarop de kabel uw woning binnenkomt. De 

splitter moet een vermogen van minstens 1GHz hebben. 

 

Fig. 1-6 Basisbedrading woning 
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Installatieprocedure voor de aansluiting op de ethernetinterface 

Volg deze stappen voor een correcte installatie. 

Steek de coaxkabel in de kabelwandcontactdoos en het andere uiteinde in het kabelcontact van het 

modem. 

Opmerking: om zeker te zijn van een snelle registratie van het modem, moet de coaxkabel 

zijn verbonden met het modem voordat dit wordt ingeschakeld. 

Sluit de netadapter aan op het contactpunt in het kabelmodem en steek de tweepuntsstekker in het 

stopcontact (wisselstroom). Druk dan op de aan/uitschakelaar om het modem aan te zetten. 

Opmerking: gebruik alleen de netadapter die met het modem wordt meegeleverd. Gebruik 

van een andere netadapter kan schade veroorzaken aan het product en de garantie vervalt.  

Sluit een ethernetkabel (rechtstreekse aansluiting, zie hieronder) aan op de ethernetpoort aan de 

achterkant van de computer, en sluit het andere  uiteinde aan op de ETHERNETpoort op het achterpaneel 

van het kabelmodem. Het modem zal zoeken naar het juiste kabelsignaal op het kabeltelevisienetwerk en 

vanzelf door het eerste registratieproces gaan. Het modem is klaar voor gegevensoverdracht nadat de 

groene led "ONLINE" onafgebroken oplicht. 

Opmerking: de "reset"-knop op de achterkant van het modem wordt vooral voor 

onderhoud gebruikt. 

 

Fig. 1-7 Verbinding met het modem 
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Telefoon- of faxverbinding 

Als ze op juiste wijze zijn aangesloten, kunnen de meeste telefoontoestellen worden gebruikt met de 

Wireless Voice Gateway, net als met een gebruikelijke telefoondienst. Om een gewoon telefoongesprek te 

voeren, neemt u de handset op; u luistert of er een kiestoon is en toetst het gewenst nummer in. Voor 

diensten zoals wachtende oproepen gebruikt u de telefoonschakelaar (of FLASH-knop) om te wisselen 

tussen oproepen. De volgende procedures beschrijven enkele van de mogelijke verbindingsschema's voor 

gebruik van telefoontoestellen met de Wireless Voice Gateway. 

1. Sluit een standaard telefoonsnoer rechtstreeks vanuit de telefoon (faxapparaat, antwoordapparaat, 

nummermelder, enz.) aan op een van de LINE-ingangen op de Wireless Voice Gateway. 

2. Als er een telefoonlijn in uw woning is die NIET is verbonden met een andere telefoonaanbieder, sluit 

dan een standaard telefoonsnoer vanuit de contactdoos van deze lijn aan op een van de LIJN-ingangen 

van de Wireless Voice Gateway. Sluit een standaard telefoonsnoer rechtstreeks vanuit de telefoon 

(faxapparaat, antwoordapparaat, nummermelder, enz.) aan op een van de andere ingangen in de 

woning die deze lijn gebruiken. 

3. Als u een telefoon met meerdere lijnen hebt, sluit dan een standaard telefoonsnoer (geen snoer van het 

type RJ-14) aan van de telefoon naar de LINE-ingangen op de Wireless Voice Gateway. (Er kunnen 

andere telefoons worden toegevoegd aan elke lijn door gebruik te maken van standaard 

telefoonsplitters.) 
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HOOFDSTUK 2: WEB-CONFIGURATIE 

Om er zeker van te zijn dat u goed naar internet kunt gaan, controleert u eerst het volgende. 

1. Verzeker u ervan dat de aansluiting (d.m.v. ethernet) tussen het modem en uw computer correct is. 

2. Verzeker u ervan dat het TCP/IP-protocol juist is ingesteld. 

3. Neem een abonnement bij een kabelbedrijf. 

 

Toegang tot de webconfiguratie 

Het modem biedt een lokale beheercapaciteit via een ingebouwde HTTP-server en een aantal 

diagnostische en configuratie-webpagina's. U kunt deze instellingen configureren op de webpagina en ze 

opslaan op het modem . 

Als uw host-pc correct is geconfigureerd, ga dan als volgt te werk: 

1. Start uw webbrowser en type het persoonlijke IP-adres van het modem in het URL-veld: 

192.168.0.1 

2. Nadat er verbinding is gemaakt met het modem , zal u worden gevraagd een Land en een 

Taal te selecteren. U zult deze pagina zien als u voor de eerste keer inlogt wanneer het 

modem  is ingesteld op de gebruikers- of operator-fabriekswaarden. Selecteer het land en 

de taal van uw voorkeur en klik daarna op "Next" om naar de Loginpagina te gaan. 

 

 

Fig2-1 Land- en Taalpagina 
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3. Er zal u worden gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren als het niet de 

eerste keer is dat u inlogt. Standaard is de gebruikersnaam “admin” en het wachtwoord is 

“admin”. 

 

 
Fig2-2 Loginpagina 

Als u op correcte wijze hebt ingelogd, zal de hoofdpagina verschijnen.  

De volgende pagina wordt weergegeven als de opgegeven gebruikersnaam of het wachtwoord verkeerd is. 

 

Fig2-3 Verkeerde gebruikersnaam/wachtwoord pagina 
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Overzicht van webmanager 

Het hoofdscherm zal worden getoond zoals hieronder. 

 

Fig. 2-4 Overzicht van webmanager 

 Hoofdmenu: de hyperlinks bovenaan de pagina, te weten de items Status, Basis, Geavanceerd, 

Ouderlijk Toezicht, Draadloos, en Systeem  

 Submenu: de zijbalk aan de linkerkant van de pagina geeft de titel van deze beheerinterface aan, 

bijv. Status in dit voorbeeld 

 Hoofdvenster: de huidige werkruimte van het webbeheer, met gegevens over de configuratie of 

status 

 Talenlijst: lijst van alle ondersteunde talen. Klik in het pull-down menu en selecteer de taal van uw 

voorkeur. 

 Uitloggen: Klik op “Uitloggen” om uit te loggen. 

Om gemakkelijk te kunnen navigeren, zijn de pagina's in groepen gerangschikt die u op naam in het 

hoofdmenu vindt. Individuele paginanamen binnen elke groep staan in het submenu en zijbalk. Om naar 
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een pagina te gaan, klikt u op de link van de groep bovenaan, dan op het submenu voor de functie en ten 

slotte kiest u de titel in de zijbalk. 

Het is mogelijk dat uw kabelbedrijf de vermelding van bepaalde items van de informatie op de interne 

webpagina's van het modem  niet ondersteund. In dergelijke gevallen blijft het informatieveld leeg. Dit is 

normaal. 
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Status – Status webpaginagroep 

1. Systeem 

Op deze pagina staan de systeemgegevens van uw kabelmodem.  

Het deel met softwaregegevens van uw kabelmodem op deze pagina toont hoelang het modem  heeft 

gefunctioneerd sinds het modem voor het laatst werd aangezet, en een aantal belangrijke gegevens die het 

kabelmodem ontving tijdens het initialisatieproces met uw kabelbedrijf. Als de netwerktoegang op 

"Toegestaan" staat, dan heeft uw kabelbedrijf het modem  geconfigureerd voor het hebben van een 

internetverbinding. Zo niet, dan hebt u mogelijk geen internettoegang en dient u contact op te nemen met 

uw kabelbedrijf om dit op te lossen. 

 

Fig.2-5 Status\Systeem 
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2.  Verbinding/Basis 

Deze pagina vermeldt actuele basisinformatie van het kabelmodem, waaronder de verbindingsstatus, 

opstartstatus, beveiliging, IP-adres van het kabelmodem, leasetijd, vervaldatum lease en actuele 

systeemtijd. De informatie kan bruikbaar zijn voor de technische ondersteuning van uw kabelbedrijf 

wanneer u problemen ondervindt. 

 

Fig. 2-6 Status\Verbinding\Basis  
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3.  Verbinding/Upstream 

Deze pagina vermeldt actuele upstreamgegevens van het kabelmodem, waaronder Transmitter #, Kanaal-

ID, vergrendelstatus, frequentie, modulatie, symbolrate, kanaaltype en vermogen. De informatie kan 

bruikbaar zijn voor de technische ondersteuning van uw kabelbedrijf wanneer u problemen ondervindt. 

 

Fig. 2-7 Status\Verbinding\Upstream 
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4.  Verbinding/Downstream 

Deze pagina vermeldt actuele downstreamgegevens van het kabelmodem, waaronder Receiver #, Kanaal-

ID, vergrendelstatus, frequentie, modulatie, symbolrate, SNR en vermogen. De informatie kan bruikbaar 

zijn voor de technische ondersteuning van uw kabelbedrijf wanneer u problemen ondervindt. Door de 

frequentie in KHz in te voeren en te klikken op de knop "Frequentie forceren" kunt u het kabelmodem 

forceren te vergrendelen op de aangeduide frequentie. 

 

Fig. 2-8 Status\Verbinding\Downstream 
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5.  Kabelmodem/Status 

Deze pagina geeft de initialisatiestatus van de MTA weer en bevat DHCP, beveiliging, TFTP, 

oproepserver en toevoerstatus van de telefoon. De informatie kan bruikbaar zijn voor de technische 

ondersteuning van uw kabelbedrijf wanneer u problemen ondervindt. 

De staat van de  telefoonlijn kan onderaan deze pagina worden gevonden. Deze vermeldt de actuele staat 

van Line1 en Line2. 

 

Fig. 2-9 Status\Kabelmodem\Status 
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6. Diagnostiek/Ping 

Deze pagina kan worden gebruikt om de kwaliteit van uw netwerkverbinding te bepalen. Door het 

bestemmings-IP-adres, de pakketgrootte en het pakketaantal in te stellen en daarna op de knop "Starten" 

te klikken, kunt u de kwaliteit van de netwerkverbinding controleren en bepalen. Het resultaat van Ping 

zal worden weergegeven in het kader onder aantal pakketten. U kunt op elk moment op de knop 

"Afbreken" klikken tijdens de Pingtest om de test af te breken. De informatie kan bruikbaar zijn voor de 

technische ondersteuning van uw kabelbedrijf wanneer u problemen ondervindt. 

 

Fig. 2-10 Status\Diagnostiek\Ping 
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7.  Diagnostiek/Traceroute 

Op deze pagina kunt u traceroute uitvoeren om de route (pad) weer te geven en de doorvoertijd van 

pakketten te meten. Om traceroute uit te voeren, moet er een host-IP en een maximum TTL worden 

ingevoerd alvorens te starten. Host-IP is de bestemming die u plant om de route naar te traceren. De 

MAX TTL-waarde loopt van 1 tot 30 seconden. Het resultaat van traceroute wordt weergegeven in het 

ping-tekstkader. U kunt op elk moment op de knop "Afbreken" klikken tijdens de traceroutetest om de 

test af te breken. De informatie kan bruikbaar zijn voor de technische ondersteuning van uw kabelbedrijf 

wanneer u problemen ondervindt. 

 

Fig. 2-11 Status\Diagnostiek\Traceroute 
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Basis – Basic Web Page Group 

1. Internet 

Deze pagina toont u de basisconfiguratie van de breedband gateway in relatie tot uw MSO-verbinding. 

Hiermee is configuratie van hostnaam en domeinnaam mogelijk indien nodig. 

Het klikken op de knop “WAN IP-vernieuwing” forceert het modem om de WAN-IP direct te vernieuwen. 

 

Fig.2-12 Basis\Internet 
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2.  Local Area Network 

Deze pagina stelt u in staat om Local Area Network, DHCP-server, DNS-server en domeinnaam te 

configureren. 

 

Fig. 2-13 Basis\Local Area Network 
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3.  DHCP Client Devices 

Deze pagina vermeldt informatie over de actuele DHCP-client waaronder het MAC-adres, IP-adres en 

verloop moment van elke client indien de DHCP-server was ingesteld op Local Area Network. 

 

Fig. 2-14 Basis\DHCP Client Devices 
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Geavanceerd – Geavanceerde Web Page Group 

1. Opties 

Op deze pagina kunt u de routeropties configureren. U kunt instellingen activeren door ze aan te vinken 

en te klikken op de knop "Opslaan". 

 

Fig.2-15 Geavanceerd\Opties 

 Blokkeren WAN voorkomt dat anderen aan de WAN-zijde het modem  kunnen pingen. Als WAN 

Blocking is ingeschakeld, antwoordt het modem  niet op pings die hij ontvangt en "verbergt" het 

modem  dus eigenlijk. 

 IPSec tunnel maakt het mogelijk dat pakketten van het type IPSec passeren via WAN  LAN. 

IPSec (IP Security) is een beveiligingsmechanisme dat wordt gebruikt in Virtual Private Networks 

(VPN's). 

 PPTP tunnel maakt het mogelijk dat pakketten van het type PPTP passeren via WAN  LAN. 

PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) is een ander mechanisme dat soms wordt gebruikt in 

VPN's. 

 Multicast maakt het mogelijk dat multicastverkeer kan passeren via WAN LAN. Het is mogelijk 

nodig dat u dit inschakelt om bepaalde typen broadcaststreaming en content te zien op internet. 

 UPnP Universal Plug and Play (UPnP) helpt apparaten, zoals internettoepassingen en computers, om 

toegang te hebben tot het netwerk en verbinding te maken met andere apparaten als dat nodig is. 

UPnP-apparaten kunnen automatisch de services van andere geregistreerde UPnP-apparaten binnen 

het netwerk detecteren. 
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2. IP-filters 

Deze pagina maakt het u mogelijk de reeksen IP-adressen van pc's op uw LAN in te voeren waarvan u 

niet wilt dat ze uitgaande toegang tot de WAN hebben. Deze pc's kunnen nog altijd met elkaar 

communiceren via uw LAN, maar pakketten die ze verzenden naar WAN-adressen worden geblokkeerd 

door het modem . 

 

Fig. 2-16 Geavanceerd\IP-filters 

U kunt een lege rij aan de lijst toevoegen door te klikken op de knop "Rij toevoegen". Voer dan de reeks 

IP-adressen van de pc's op uw LAN in en klik daarna op de knop "Opslaan" om de configuratie op te 

slaan. 

Vink de optie "Verwijderen" van een rij aan en klik dan op de knop "Opslaan" om de rij te verwijderen. 
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3. MAC-filters 

Deze pagina maakt het u mogelijk om het MAC-adres van specifieke pc's op uw LAN in te voeren 

waarvan u niet wilt dat ze uitgaande toegang tot de WAN hebben. Net als bij IP-filtering kunnen deze pc's 

nog altijd met elkaar communiceren via  het modem , maar pakketten die ze verzenden naar WAN-

adressen worden geblokkeerd. 

 

Fig. 2-17 Geavanceerd\MAC-filters 

U kunt een lege rij aan de lijst toevoegen door te klikken op de knop "Rij toevoegen". Voer dan de Mac-

adressen van de pc's op uw LAN in en klik daarna op de knop "Opslaan" om de configuratie op te slaan. 

Vink de optie "Verwijderen" van een rij aan en klik dan op de knop "Opslaan" om de rij te verwijderen.  
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4. Port filters 

Deze pagina stelt u in staat om reeksen bestemmingspoorten (toepassingen) in te voeren waarvan u niet 

wilt dat uw LAN-pc's er pakketten heen sturen. Alle pakketten die uw LAN-pc's naar deze 

bestemmingspoorten sturen, zullen worden geblokkeerd. U kunt bijvoorbeeld de toegang tot het surfen op 

het world wide web blokkeren (http = port 80), maar nog steeds e-mailservice toestaan (SMTP port 25 

and POP-3 port 110). Om port filtering in te schakelen, stelt u Start Port (startpoort) en End Port 

(eindpoort) in voor elke reeks en klikt u daarna op Bevestigen . Om slechts een poort te blokkeren, stelt u 

zowel Start als End port in op dezelfde waarde. 

 

Fig.2-18 Geavanceerd\Port filters 

U kunt een lege rij aan de lijst toevoegen door te klikken op de knop "Rij toevoegen".  Voer dan de 

poortreeks en het protocol dat u wilt blokkeren in en klik vervolgens op de knop "Opslaan" om de 

configuratie op te slaan. 

Vink de optie "Verwijderen" van een rij aan en klik dan op de knop "Opslaan" op de rij te verwijderen. 

De protocoloptie kan ”Beide, UDP of TCP zijn. Zowel de UDP- als de TCP-poort wordt geblokkeerd als 

"Beide" is geselecteerd. 
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5. Forwarding 

Voor LAN  WAN communicaties staat het modem  u normaal gesproken alleen toe een IP-verbinding 

met een pc op de WAN tot stand te brengen; hij zal pogingen van de WAN-pc om een verbinding met uw 

pc tot stand te brengen negeren. Dit beschermt u tegen kwaadwillende aanvallen van buitenstaanders. Het 

kan soms echter voorkomen dat u wilt dat iemand van buiten een verbinding met een bepaalde pc op uw 

LAN tot stand kan brengen indien de bestemmingspoort (toepassing) overeenkomt met de poort die u 

aangeeft. 

 

Fig. 2-19 Geavanceerd\Forwarding 

U kunt een lege rij aan de lijst toevoegen door te klikken op de knop "Rij toevoegen". Voer de openbare 

poortreeks (public port range, doel-IP-adres (target port range), doel-poortreeks (target port range) en het 

protocol in dat u wilt doorzenden en klik dan op de knop "Opslaan" om de configuratie op te slaan. 

Vink de optie "Verwijderen" van een rij aan en klik dan op de knop "Opslaan" om de rij te verwijderen. 

De protocoloptie kan "Beide", UDP of TCP zijn. Zowel de UDP- als de TCP-poort wordt geblokkeerd als 

"Beide" is geselecteerd. 
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6. Port triggers 

Sommige internetactiviteiten, zoals interactief gamen, vereisen dat een pc aan de WAN-zijde van het 

modem  in staat is om tijdens de game verbindingen tot stand te brengen met de pc waar de game op 

wordt gespeeld aan de LAN-zijde. U kunt de webpagina voor Advanced-Forwarding (geavanceerde 

doorsturing) gebruiken om een doorstuurregel tijdens de game samen te stellen, en deze daarna weer te 

verwijderen (om de volledige beveiliging van uw LAN-pc te herstellen) om dit te vergemakkelijken. Port 

triggering (poort-triggering) is een uitstekend mechanisme dat dit werk voor u doet, telkens wanneer u de 

game speelt. 

 

Fig. 2-20 Geavanceerd\Port triggers 

Port Triggering werkt als volgt. Stel dat u een bepaalde game wilt spelen met pc's ergens op internet. U 

maakt één keer tijd vrij om een Port Trigger voor die game in te stellen, door het invoeren van de reeks 

bestemmingspoorten in Trigger Start Port en Trigger End Port  waar uw pc naar zal sturen, en het 

invoeren van de reeks bestemmingspoorten in Target Start Port waar de andere speler (aan de WAN-

zijde) naar zal sturen (poorten waarop de game op uw pc ontvangt). Toepassingsprogramma's zoals 

games vermelden deze gegevens in gebruikershandleidingen. Later, telkens als u de game speelt, maakt 

het modem  automatisch de benodigde doorstuurregel aan. Deze regel is geldig tot 10 minuten nadat hij 

merkt dat de gameactiviteit is gestopt. Na 10 minuten wordt de regel inactief tot het volgende 

overeenkomstige uitgaande verkeer voorkomt. 

Bijvoorbeeld, veronderstel dat u een triggerreeks aangeeft van 6660 tot 6670 en een doelreeks (target 

range) van 113 tot 113. Er komt een uitgaand pakket bij het modem  aan met het bron-IP-adres 

192.168.0.10 van de pc waarop uw game wordt gespeeld, bestemmingspoort 666 via TCP/IP. Deze 

bestemmingspoort valt binnen de trigger bestemd voor poort 113 naar de pc waarop de game wordt 

gespeeld op 192.168.0.10.  
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7. DMZ host 

Gebruik deze pagina om één pc aan te wijzen binnen uw LAN die toegankelijk moet blijven voor alle pc's 

van de WAN-zijde, alle poorten. Bijvoorbeeld, als u een HTTP-server op deze machine zet, zal iedereen 

toegang hebben tot deze HTTP-server door het IP-adres van het modem  als bestemming te gebruiken. De 

instelling “0” betekent NO DMZ PC (geen DMZ-pc). "Host" is een andere internetterm voor een pc 

verbonden met internet. 

 

Fig.2-21 Geavanceerd\DMZ host 
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8. Firewall 

Op deze pagina's kunt u een verscheidenheid aan firewallfuncties in verband met het surfen op het web 

die het HTTP-protocol gebruiken en HTML-webpagina's overdragen inschakelen, uitschakelen en 

configureren. Op deze pagina's wijst u de typen gatewaypakketten aan die u wilt laten doorsturen of 

blokkeren. U kunt instellingen activeren door ze te aan te vinken en te klikken op de knop "Opslaan". 

De webgerelateerde filterfuncties die u kunt activeren op de Firewall-pagina omvatten Cookies filteren, 

Java-applets filteren, ActiveX filteren, Pop-up vensters filteren, Gefragmenteerde IP-pakketten blokkeren, 

Portscan gedetecteerd, IP-aanval gedetecteerd en Firewallbescherming. 

 

Fig. 2-22 Geavanceerd\Firewall 
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Ouderlijk toezicht – Web Page Group Ouderlijk Toezicht 

1. Apparaatregels 

Deze pagina stelt u in staat websites en Apparaat regels toe te voegen en te verwijderen voor het 

aangegeven apparaat. U kunt de instellingen opslaan door te klikken op de knop "Opslaan". 

 

 

Fig.2-23 Ouderlijk toezicht\apparaatregels 

 

Er kan een nieuw apparaat worden toegevoegd aan de lijst door te klikken op de knop "Voeg Device toe". 

Het dialoogvenster "Voeg Device toe" wordt weergegeven. Voer de Device Name (apparaatnaam) en het 

MAC-adres voor het modem  dat u wilt toevoegen aan de lijst in en klik dan op de knop "Voeg Device 

toe". 

 

 

Fig.2-24 Ouderlijk toezicht\Voeg Device toe 
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 Websitefilters: de filter kan worden bepaald op de pagina WEB Site Filters. Selecteer de filter in de 

scroll-lijst en klik op de knop "Opslaan" om hem op te slaan. 

 Apparaat filters: de filter kan worden bepaald op de pagina Apparaat Filters. Selecteer de filter in 

de scroll-lijst en klik op de knop "Opslaan" om hem op te slaan. 

 Vertrouwd: vink de checkbox Vertrouwd aan en klik op de knop "Opslaan" om het apparaat als te 

vertrouwen op te slaan. 

 Verwijderen: vink de checkbox Delete (Verwijderen) aan en klik op de knop "Opslaan" om het 

apparaat te verwijderen. 
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2. Basisinstellingen 

Op deze pagina kunt u Ouderlijk toezicht instellen en alle blokkeringen in Ouderlijk toezicht overslaan.  

 

Fig. 2-25 Ouderlijk toezicht\Basisinstellingen 

 Ouderlijk toezicht inschakelen: klik in het pulldownmenu bij Ouderlijk toezicht inschakelen en 

selecteer Ingeschakeld, voer het wachtwoord in en klik dan op de knop "Opslaan" om ouderlijk 

toezicht in te schakelen. 

 Wachtwoord: voer een wachtwoord in om ouderlijk toezicht te configureren. Hetzelfde wachtwoord 

MOET worden ingevoerd in het veld voor het herhalen van het wachtwoord. 

 Herhaal wachtwoord: voer hetzelfde wachtwoord in als in het veld Wachtwoord. 

 Duur toegang: dit is de beschikbare tijd van Superwachtwoord inschakelen. 

 Superwachtwoord inschakelen: dit wordt gebruikt om alle blokkeringen in ouderlijk toezicht over 

te slaan. 

 MAC-adres: voer het MAC-adres in van computers die u vertrouwd en klik dan op "Add to trusted 

computers" (aan vertrouwde computers toevoegen) om ze toe te voegen. 
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 Verwijder de geselecteerde computer: selecteer computers die u wilt verwijderen van de lijst met 

vertrouwde computers en klik dan op de knop Verwijder selectie om ze te verwijderen. 

3. Websitefilters 

Op deze pagina kunt u de websites configureren die bereikt kunnen worden, geblokkeerd moeten worden 

of geblokkeerd moeten worden als er specifieke sleutelwoorden worden gevonden. U kunt de configuratie 

toevoegen aan een nieuwe policy (gedragslijn) of een policy verwijderen van de lijst.  

 

 

Fig. 2-26 Ouderlijk toezicht\Websitefilters 

 

 Configuraties: een lijst van beschikbare WEB site filter policy's. Selecteer een policy in het pull-

down menu en klik op de knop "Verzenden" om er de actuele policy van te maken. Selecteer een 

policy in het pull-down menu en klik dan op "Verwijder huidige configuratie" om hem te 

verwijderen. Er kan een nieuwe policy worden toegevoegd door te klikken op de knop "Voeg nieuwe 

configuratie toe". Voer de naam van de policy in op de dialoogpagina "Voeg Policy toe" en klik op 

de knop "Maak aan" om hem toe te voegen aan de lijst. 
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Fig. 2-27 Ouderlijk toezicht\Voeg Policy toe 

 

 Sleutelwoorden: webpagina's die opgeslagen sleutelwoorden bevatten, zullen worden geblokkeerd. 

 Geblokkeerde domeinen: domeinen die in de opgeslagen lijst staan, zullen worden geblokkeerd. 

 Toegestane domainen: toegang tot domeinen die zijn opgeslagen in deze lijst is toegestaan. 
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4. Tijd-filters 

Gebruik deze pagina om regels in te stellen die toegang tot internet blokkeren voor pc's aan LAN-zijde, 

maar alleen op bepaalde dagen en tijden. Klik op het tijdblok om een bepaalde tijd te selecteren / te 

schrappen. Klik ten slotte op de knop "Verzenden" om uw instellingen op te slaan. 

 

 

Fig.2-28 Ouderlijk toezicht\Tijd-filters 

 

 Configuraties: een lijst van beschikbare Tijd- filter policy's. Selecteer een policy in het pull-down 

menu en klik op de knop "Verzenden" om er de actuele policy van te maken. Selecteer een policy in 

het pull-down menu en klik dan op "Verwijderen" om hem te verwijderen. Er kan een nieuwe policy 

worden toegevoegd door te klikken op de knop "Toevoegen". Voer de naam van de policy in op de 

dialoogpagina "Voeg Policy toe" en klik op de knop "Maak aan" om hem toe te voegen aan de lijst. 
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Fig. 2-29 Ouderlijk toezicht\Voeg Policy toe 

 

 U kunt op elk uurblok klikken en het blauw maken zodat het modem internetverkeer blokkeert in dat 

uur. Klik opnieuw op het blauwe blok om het weer toegankelijk te maken. 

 Leegmaken: klik op de knop "Leegmaken" om alle uurblokken leeg te maken. 

 Omkeren: klik op de knop "Omkeren" om de status van alle uurblokken om te keren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 47 / 76 

 

Draadloze – Wireless Web Page Group 

De pagina 'Wireless Web Page Group' maakt een verscheidenheid aan instellingen mogelijk die veilige en 

betrouwbare draadloze communicatie verschaffen voor zelfs de meest veeleisende technische gebruiker. 

Het modem biedt een keuze van 802.11b/g/n, WPA en WPA-PSK authenticatie van uw pc's naar het 

modem , 64 en 128 bit WEP-encryptie van communicatie tussen het modem  en uw pc's om beveiliging te 

garanderen, en een functie Access Control List die het u mogelijk maakt om draadloze toegang te 

beperken tot alleen uw specifieke pc's. 

Prestaties 

Omdat uw draadloze communicatie door de ether gaat, verschaffen de fabriekswaarden van het draadloze 

kanaal mogelijk geen optimale prestaties in uw woning indien u of uw buren andere 2.4GHz of 5GHz 

apparaten hebben die interfereren, zoals draadloze telefoons. Als uw draadloze pc een veel tragere of 

opvallend langzamere communicatie heeft in vergelijking met de snelheid die u bereikt op uw pc die is 

aangesloten op het modem , probeer dan het kanaalnummer te veranderen. Raadpleeg de uiteenzetting 

802.11b/g/n Basic Web Page hieronder voor details. 

Authenticatie 

Authenticatie stelt u in staat om de communicatie van het modem  te beperken, zodat communicatie met 

willekeurige draadloze pc's op afstand die niet van u zijn niet mogelijk is. De volgende minimum 

veranderingen met betrekking tot authenticatie aan de fabriekswaarden worden aangeraden. Raadpleeg de 

uiteenzettingen 802.11b/g/n Basic en Access Control Web Page hieronder voor details. 

Network Name (SSID) – Instelling van een unieke naam die u kiest 

Netwerktype - Instelling op open 

Access Control List – Voer de MAC-adressen van uw draadloze pc's in 

Beveiliging 

Beveiliging beveiligt of vervormt berichten die door de ether gaan tussen uw draadloze pc's en het 

modem , zodat ze niet kunnen worden bekeken door anderen. De volgende minimum veranderingen met 

betrekking tot beveiliging aan de fabriekswaarden worden aangeraden. Raadpleeg de uiteenzetting 

802.11b/g/n Security Web Page hieronder voor details. 
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1.  2.4 GHz\Radio 

Op deze pagina kunt u de toegangscontrole van het 2.4GHz AP (Access Point - Toegangspunt) 

configureren. 

 

Fig.2-30 Draadloze\2.4GHz\Radio 

 

 Inschakelen: helpt u om de draadloze functie 2.4 GHz in te schakelen  of uit te schakelen Om in te 

schakelen, moet u Ingeschakeld selecteren, om uit te schakelen, selecteert u Uitgeschakeld. 

 SSID: de SSID voor de draadloze netwerk 2.4 GHz. 

 802.11-modus: er zijn drie verschillende modi die kunnen worden geselecteerd: Gemengd, 

Uitgeschakeld en Greenfield. 

 Kanaal: in 802.11 Band 2.4GHz zijn er 1 tot 13 kanalen. In 802.11 Band 5GHz, zijn er 36, 40, 44, 

48 totaal 4 kanalen voor alle landen. Kies het kanaal dat geschikt is voor dit apparaat. 

 Bandbreedte: selecteer de draadloze kanaalbreedte 20MHz voor standaardwaarden (bandbreedte 

opgenomen door draadloze signalen van dit toegangspunt). Dit kan 20MHz of 40MHz zijn. 

 Vermogen: deze instelling bepaalt het uitgaande vermogen van dit 2.4GHz apparaat. U kunt deze 

instelling gebruiken om op elektriciteit te besparen door een lager percentage te selecteren voor het 

uitgaande vermogen. Controleer de reikwijdte van het AP (toegangspunt) door het radio-uitgaande 

vermogen af te stellen. Het vermogen kan 100%, 75%, 50% of 25% zijn. 
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2.  2.4 GHz\Beveiliging 

Op deze pagina kunt u de draadloze beveiliging configureren. 

 

Fig. 2-31 Draadloze\2.4GHz\Beveiliging 

 

 Draadloze beveiligingsmodus: de modus draadloze beveiliging kan ofwel WPA-Thuis ofwel WPA 

zijn. 

 Verificatie: de authenticatiemethode kan WPA/WPA3 of WPA zijn. 

 Wachtwoord: in dit veld kunt u ASCII-codes invoeren. De reeks loopt van 8 tekens tot 64 tekens. 

Voor ASCII-tekens kunt u 63 tekens in dit veld invoeren. Als u 64 tekens wilt invoeren, kunt u 

alleen het zestientallige stelsel gebruiken. 

 Type nogmaals het wachtwoord: voer de wachtwoordzin nogmaals in ter bevestiging. 
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3. 2.4 GHz\Geavanceerd 

Op deze pagina kunt u geavanceerde draadloze instellingen configureren. 

 

Fig. 2-32 Draadloze\2.4GHz\Geavanceerd 

 

 Land: selecteer de landcode. 

 MAC-adres: het MAC-adres voor dit draadloze apparaat zal automatisch worden weergegeven in 

dit veld. 

 Bakeninterval: stel de periode voor beacon-transmissies in om het mobiele stations mogelijk te 

maken een BSS te lokaliseren en te identificeren. De meeteenheid zijn tijdseenheden van 1024 

microseconden. (Invoerbereik: 1~65535) 

 DTIM Interval: de waarde die u hier instelt, wordt gebruikt om mobiele stations ervan te 

informeren wanneer multicast-pakketten die zijn gebufferd op het modem worden afgeleverd en hoe 

vaak aflevering plaatsvindt. (Invoerbereik: 1~255) 

 Fragmentdrempel: stel de waarde in voor het fragmenteren van pakketten om ervoor te zorgen dat 

gegevens worden afgeleverd zonder fouten veroorzaakt door de interferentie. Pakketten die langer 

zijn dan de waarde die u hier instelt, worden gefragmenteerd voor de eerste transmissie in 

fragmenten die niet langer zijn dan de drempelwaarde. (Invoerbereik: 256~ 2346) 



 

Page 51 / 76 

 

 RTS drempel: stel de waarde in voor het verzenden van een verzoek naar de bestemming. Alle 

pakketten met een lengte boven de drempel die u hier hebt ingesteld, zullen worden verzonden via 

four-way-frame-exchange. En een lengte onder of gelijk aan de waarde die u hebt ingesteld, zal niet 

worden behandeld door RTS. (Invoerbereik: 0~ 2347) 

 WMM: Wi-Fi Multimedia (WMM) is een component van de IEEE 802.11e draadloze LAN-

standaard voor Quality of Service (QoS). QoS kent voorrang toe aan het geselecteerde 

netwerkverkeer en voorkomt pakketconflicten en vertragingen waardoor VoIP-gesprekken en het 

bekijken van video via WLAN worden verbeterd. Het helpt u mogelijk om de WMM-functie in te 

schakelen (Inschakelen) of uit te schakelen (Uitschakelen). Om in te schakelen, moet u 

Ingeschakeld selecteren, om uit te schakelen, selecteert u Uitgeschakeld. 

 WMM energiebesparing: in dit veld kunt u WMM Power Save-Support inschakelen. Om in te 

schakelen, moet u Ingeschakeld selecteren, om uit te schakelen, selecteert u Uitgeschakeld. 
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4. 2.4 GHz\Toegangsbeperking 

Op deze pagina kunt u Access Control (Toegangscontrole) configureren. 

 

Fig.2-33 Draadloze\2.4GHz\Toegangsbeperking 

 

 Configuraties: policy voor instellingen van toegangscontrole. Er kunnen twee opties worden 

geselecteerd. U kunt kiezen voor Allow List (lijst toestaan) of Deny List (lijst negeren). 

 MAC-adres: de lijst met MAC-adressen die toegang toestaan of negeren. 

 Rij toevoegen: klik op "Rij toevoegen" om een nieuwe rij voor een MAC-adres toe te voegen. 

 Verwijderen: vink "Verwijderen" aan bij een rij en klik op de knop "Opslaan" om deze te 

verwijderen. 
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5. 2.4 GHz\WPS 

Op deze pagina kunt u de WPS-instelling configureren. Wi-Fi Protected Setup
TM

 (WPS) is een 

gemakkelijke en veilige manier om uw draadloze toegangspunt te configureren en te verbinden. In dit 

geval is het modem  het toegangspunt (Access Point - AP), en uw pc (of draadloze apparaat) wordt de 

STA genoemd. Wanneer u uw draadloze netwerk configureert via WPS, worden er berichten uitgewisseld 

tussen de STA en het AP om de beveiligingsinstellingen op beide apparaten te configureren. 

 

Fig. 2-34 Draadloze\2.4GHz\WPS 

 

 WPS: dit helpt u om de WPS-functie in te schakelen of uit te schakelen. Om in te schakelen, moet u 

Ingeschakeld selecteren, om uit te schakelen, selecteert u Uitgeschakeld. 

 PIN: dit is de PIN voor authenticatie. Voer de PIN in en klik dan op "PIN start" om de PIN-

verbinding te starten. 

 PBC: klik op “PBC start” om dit te starten. 
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6. 5 GHz\Radio 

Op deze pagina kunt u de toegangscontrole van het 5GHz AP configureren. 

 

 

Fig.2-35 Draadloze\5 GHz\Radio 

 

 Inschakelen: het helpt u mogelijk om de functie 5 GHz draadloos in te schakelenof uit te schakelen. 

Om in te schakelen moet u Ingeschakeld selecteren, om uit te schakelen selecteert u Uitgeschakeld. 

 SSID: de SSID voor de draadloze functie 5 GHz. 

 802.11-modus: er zijn drie verschillende modi die kunnen worden geselecteerd: Gemengd, 

Uitgeschakeld en Greenfield. 

 Kanaal: in 802.11 Band 5GHz, zijn er 36, 40, 44, 48 totaal 4 kanalen voor alle landen. Kies het 

kanaal dat geschikt is voor dit apparaat. 

 Bandbreedte: selecteer de draadloze kanaalbreedte 20MHz voor standaardwaarden (bandbreedte 

opgenomen door draadloze signalen van dit toegangspunt). Dit kan 20MHz of 40MHz zijn. 

 Vermogen: deze instelling bepaalt het uitgaande vermogen van dit 5GHz apparaat. U kunt deze 

instelling gebruiken om op elektriciteit te besparen door een lager percentage te selecteren voor het 

uitgaande vermogen. Controleer de reikwijdte van het AP (toegangspunt) door het radio-uitgaande 

vermogen af te stellen. Het vermogen kan 100%, 75%, 50% of 25% zijn. 
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7. 5 GHz\Beveiliging 

Op deze pagina kunt u de draadloze beveiliging configureren. 

 

Fig. 2-36 Draadloze\5 GHz\Beveiliging 

 

 Draadloze beveiligingsmodus: de modus draadloze beveiliging kan ofwel WPA-Thuis ofwel WPA 

zijn. 

 Verificatie: de authenticatiemethode kan WPA/WPA3 of WPA zijn. 

 Wachtwoordzin: in dit veld kunt u ASCII-codes invoeren. De reeks loopt van 8 tekens tot 64 

tekens. Voor ASCII-tekens kunt u 63 tekens in dit veld invoeren. Als u 64 tekens wilt invoeren, 

kunt u alleen het zestientallige stelsel gebruiken. 

 Type nogmaals het wachtwoord: voer de wachtwoordzin nogmaals in ter bevestiging. 
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8. 5 GHz\Geavanceerd 

Op deze pagina kunt u geavanceerde draadloze instellingen configureren. 

 

Fig. 2-37 Draadloze\5 GHz\Geavanceerd 

 

 Land: selecteer de landcode. 

 MAC-adres: het MAC-adres voor dit draadloze apparaat zal automatisch worden weergegeven in 

dit veld. 

 Bakeninterval: stel de periode voor beacon-transmissies in om het mobiele stations mogelijk te 

maken een BSS te lokaliseren en te identificeren. De meeteenheid is "time units" (TU - 

tijdseenheden) van 1024 microseconden. (Invoerbereik: 1~65535) 

 DTIM interval: de waarde die u hier instelt, wordt gebruikt om mobiele stations ervan te 

informeren wanneer multicast-pakketten die zijn gebufferd op het modem worden afgeleverd en hoe 

vaak aflevering plaatsvindt. (Invoerbereik: 1~255) 

 Fragmentdrempel: stel de waarde in voor het fragmenteren van pakketten om ervoor te zorgen dat 

gegevens worden afgeleverd zonder fouten veroorzaakt door de interferentie. Pakketten die langer 

zijn dan de waarde die u hier instelt, worden gefragmenteerd voor de eerste transmissie in 

fragmenten die niet langer zijn dan de drempelwaarde. (Invoerbereik: 256~ 2346) 
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 RTS drempel: stel de waarde in voor het verzenden van een verzoek naar de bestemming. Alle 

pakketten met een lengte boven de drempel die u hier hebt ingesteld, zullen worden verzonden via 

four-way-frame-exchange. En een lengte onder of gelijk aan de waarde die u hebt ingesteld, zal niet 

worden behandeld door RTS. (Invoerbereik: 0~ 2347) 

 WMM: Wi-Fi Multimedia (WMM) is een component van de IEEE 802.11e draadloze LAN-

standaard voor Quality of Service (QoS). QoS kent voorrang toe aan het geselecteerde 

netwerkverkeer en voorkomt pakketconflicten en vertragingen waardoor VoIP-gesprekken en het 

bekijken van video via WLAN worden verbeterd. Het helpt u mogelijk om de WMM-functie in te 

schakelen of uit te schakelen. Om in te schakelen, moet u Ingeschakeld selecteren, om uit te 

schakelen, selecteert u Uitgeschakeld. 

 WMM energiebesparing: in dit veld kunt u WMM Power Save-Support inschakelen. Om in te 

schakelen, moet u Ingeschakeld selecteren, om uit te schakelen, selecteert u Uitgeschakeld. 
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9. 5 GHz\Toegangsbeperking 

Op deze pagina kunt u toegangscontrole configureren. 

 

Fig.2-38 Draadloze\5 GHz\Toegangsbeperking 

 

 Configuraties: policy voor instellingen van toegangscontrole. Er kunnen twee opties worden 

geselecteerd. U kunt kiezen voor Allow List (lijst toestaan) of Deny List (lijst negeren). 

 MAC-adres: de lijst met MAC-adressen die toegang toestaan of negeren. 

 Rij toevoegen: klik op "Rij toevoegen" om een nieuwe rij voor een MAC-adres toe te voegen. 

 Verwijderen: vink "Verwijderen" aan bij een rij en klik op de knop "Opslaan" om deze te 

verwijderen. 
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10. 5 GHz\WPS 

Op deze pagina kunt u de WPS-instelling configureren. 

 

Fig. 2-39 Draadloze\5 GHz\WPS 

 

 WPS: dit helpt u om de WPS-functie in te schakelen of uit te schakelen. Om in te schakelen moet u 

Ingeschakeld selecteren, om uit te schakelen selecteert u Uitgeschakeld. 

 PIN: dit is de PIN voor authenticatie. Voer de PIN in en klik dan op "PIN start" om de PIN-

verbinding te starten. 

 PBC: klik op "PBC start" om dit te starten. 
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Systeem – System Web Page Group 

1. Wachtwoord 

Standaard is de gebruikersnaam “admin” en het wachtwoord is “admin”. 

Dit wordt ingesteld bij verschillende handelingen (niet-uitputtende lijst): 

- op fabrieksniveau, 

- als gevolg van het herstellen van fabriekswaarden op het modem,  

- als gevolg van het resetten door de operator, 

- als gevolg van een verandering door de gebruiker die terug wil keren naar de standaardinstellingen 

na gebruik van zijn eigen instellingen. 

Als het huidige wachtwoord het standaardwachtwoord is, wordt de gebruiker ten zeerste aangeraden het 

standaard webwachtwoord te veranderen. 

Bij uw eerste verbinding of wanneer het wachtwoord het standaardwachtwoord is, wordt er een 

waarschuwingsbericht weergegeven in de bovenste balk van elke configuratie-webpagina. We willen u 

aanraden het wachtwoord te veranderen om de veiligheid van uw modem te versterken. 

Het wachtwoord kan maximaal 8 tekens lang zijn en is hoofdlettergevoelig. Verder kan deze pagina 

worden gebruikt om het modem  te herstellen naar zijn oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Gebruik dit 

voorzichtig, want alle instellingen die u hebt bepaald, gaan verloren. Om te resetten, stelt u 

Fabriekswaarden herstellen in op Ja en klikt u op Bevestigen. Dit heeft hetzelfde effect als het resetten 

naar fabriekswaarden met gebruikmaking van de resetknop op het achterpaneel, door deze 5 seconden in 

te drukken en dan los te laten. 

Opmerking: we raden u altijd aan het wachtwoord te wijzigen. Dit is een basisbeveiliging tegen 

onterechte toegang tot het modem  Webpagina's. 

 

 

Fig.2-45 Systeem\Wachtwoord 
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2. Back-up en herstel\Back-up 

Op deze pagina kunt u uw huidige instellingen lokaal opslaan op uw pc. De standaard bestandsnaam is 

"GatewaySettings.bin". 

Voer het wachtwoord in als u de back-up van uw configuratie wilt versleutelen. Hetzelfde wachtwoord 

MOET ter bevestiging worden ingevoerd in het veld voor het herhalen van het wachtwoord. Klik op de 

knop "Back-up" om de back-up van de configuratie op te slaan. 

 

Fig. 2-46 Systeem\Back-up en herstel\Back-up 
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3. Back-up en herstel\DB-herstel 

Op deze pagina kunt u de instellingen herstellen die u eerder lokaal hebt opgeslagen op uw pc. De 

standaard bestandsnaam is "GatewaySettings.bin". 

Voer het wachtwoord in als u de back-up van uw versleutelde configuratie wilt herstellen. Klik op de 

knop "Zoek" en selecteer dan de back-up van de configuratie die u wilt herstellen. Klik op de knop "DB-

herstel" om de back-up van de configuratie te herstellen. 

 

Fig. 2-47 Systeem\Back-up en herstel\DB-herstel 
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4. Back-up en herstel\Fabrieksinstellingen 

Op deze pagina kunt u de fabriekswaarden herstellen.  

Als u klikt op de knop "Instellingen herstellen", dan wordt het systeem hersteld naar de 

fabrieks(standaard)waarden. 

 

Fig.2-48 Systeem\Back-up en herstel\Fabrieksinstellingen 
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5. Log\Syslog 

Op de Syslogpagina kunt u het IP-adres vermelden waarop een Syslogserver is gevestigd op de LAN-

zijde en verschillende soorten firewallgebeurtenissen die zich voor kunnen doen selecteren. Er wordt dan 

telkens wanneer een dergelijke gebeurtenis plaatsvindt automatisch een melding naar deze logserver 

verzonden. Om de Syslogserver te gebruiken, moet u Ingeschakeld selecteren in het pull-down menu van 

Remote logging, het IP-adres van de server vermelden en de Levels (niveaus) aanvinken. Vervolgens 

klikt u op de knop "Opslaan". 

 

Fig. 2-49 Systeem\Log\Syslog  
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6. Log\Lokaal Log 

Het modem  stelt een log samen van firewallblokkeringsacties die de firewall heeft ondernomen. De log 

van de geselecteerde niveaus is zichtbaar op het scherm. Als u de Lokaal Log-pagina gebruikt, kunt u de 

niveaus van de log aanvinken en de logs in het log-tekstkader tonen. Vink de niveaus die u nodig hebt aan 

en klik op de knop "Opslaan". 

 

Fig. 2-50 Systeem\Log\Lokaal Log  
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HOOFDSTUK 3: NETWERKEN 

Communicaties 

Gegevenscommunicatie impliceert de stroom gegevenspakketten van het ene apparaat naar het andere. 

Onder deze apparaten vallen personal computers, ethernet, kabelmodems, digitale routers en schakelaars 

en hoog geïntegreerde apparaten die functies combineren, zoals de Wireless Voice Gateway. 

Het modem  integreert de functionaliteit die vaak in twee aparte apparaten wordt gezien in één apparaat. 

Het is tegelijkertijd een kabelmodem en een intelligent draadloos voice gateway netwerkapparaat dat een 

host voor netwerkfuncties kan verschaffen, zoals NAT en firewall. Fig.3-1 illustreert dit concept, met aan 

de linkerkant de functionaliteit van het kabelmodem (CM) en aan de rechterkant de 

netwerkfunctionaliteit. In dit figuur stellen de genummerde pijlen communicatie voor die is gebaseerd op 

bron en bestemming, als volgt: 

 
Fig.3-1 Communicatie tussen uw pc's en de netwerkzijde 

Type communicatie 

1. Communicatie tussen internet en uw pc's 

Voorbeeld: de pakketten die op uw verzoek zijn aangemaakt voor een pagina die is opgeslagen op een 

website, en de content van die pagina die naar uw pc wordt gestuurd. 

2. Communicatie tussen uw kabelbedrijf en de kabelmodemzijde 

Voorbeeld: wanneer uw kabelmodem opstart, moet het worden geïnitialiseerd met het kabelbedrijf. Dit 

vereist een rechtstreekse communicatie tussen het kabelbedrijf met het kabelmodem zelf. 

3. Communicatie tussen uw pc's en de netwerkzijde 

Voorbeeld: de Wireless Cable Gateway biedt een aantal ingebouwde webpagina's die u kunt gebruiken 

om de netwerkzijde te configureren; wanneer u communiceert met de netwerkzijde, volgt uw 

communicatie dit pad. Elk pakket op het internet gericht aan een pc in uw woning reist downstream via 

internet van het systeem van het kabelbedrijf naar de WAN-zijde van uw Wireless Cable Gateway. Daar 

komt het de sectie van het kabelmodem binnen. Het kabelmodem inspecteert het pakket en afhankelijk 

van het resultaat gaat het over tot het doorzenden van het pakket naar of blokkeren ervan voor de 

netwerksectie. Op dezelfde manier besluit de netwerksectie daarna of het pakket wordt doorgezonden 

naar uw pc of wordt geblokkeerd. Communicatie van uw apparaat thuis naar een internetapparaat werkt 

op dezelfde wijze, maar in tegengestelde richting, met een pakket dat upstream reist op het kabelsysteem. 
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Kabelmodemsectie (CM) 

De kabelmodemsectie (of CM-sectie) van het modem  gebruikt DOCSIS of EURO-DOCSIS Standaard 

kabelmodemtechnologie. DOCSIS of EURO-DOCSIS specificeert dat TCP/IP via ethernet volgens 

gegevenscommunicatie wordt gebruikt tussen de WAN-interface van uw kabelmodem en uw 

kabelbedrijf. 

Een DOCSIS of EURO-DOCSIS-modem voert een volledig geautomatiseerd initialisatieproces uit dat 

geen tussenkomst van de gebruiker vereist als het is aangesloten op een kabelsysteem dat is uitgerust om 

dergelijke modems te ondersteunen. Een deel van deze initialisatie configureert het kabelmodem met een 

CM IP (Cable Modem Internet Protocal)-adres, zoals getoond in Figuur 3-2, zodat het kabelbedrijf 

rechtstreeks kan communiceren met het kabelmodem zelf. 

Netwerksectie 

De Netwerksectie van het modem  gebruikt ook TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet 

Protocol) voor de pc's die u hebt aangesloten op de LAN-zijde. TCP/IP is een netwerkprotocol dat 

communicatie verschaft binnen onderling verbonden netwerken, tussen computers met diverse hardware-

architecturen en verschillende besturingssystemen. 

TCP/IP vereist dat elk communicatieapparaat is geconfigureerd met een of meer TCP/IP-stacks, zoals 

geïllustreerd in Fig.3-2. Op een pc gebruikt u vaak software die is meegeleverd met de pc of de 

netwerkinterface ervan (als u een aparte netwerkinterfacekaart hebt gekocht) om deze configuratie uit te 

voeren. Om te communiceren met internet, moet de stack ook een IP-(Internet Protocol)adres worden 

toegekend. 192.168.100.1 is een voorbeeld van een IP-adres. Een TCP/IP-stack kan op verschillende 

manieren worden geconfigureerd om dit IP-adres, inclusief een DHCP-server, te verkrijgen. U kunt het 

rechtstreeks invoeren, of soms kan een pc er zelf een genereren. 

Ethernet vereist dat elke TCP/IP-stack op het modem is geassocieerd met een ethernet MAC-(Media 

Access Control)-adres. MAC-adressen zijn definitief bepaald in netwerkapparaten op het moment dat 

deze worden vervaardigd. 00:90:64:12:B1:91 is een voorbeeld van een MAC-adres. 

Gegevenspakketten komen een apparaat binnen en verlaten het via een van de netwerkinterfaces van het 

apparaat. Het modem Het modem  biedt ethernet en 802.11b/g/n draadloze netwerkinterfaces aan de 

LAN-zijde en de DOCSIS-netwerkinterface aan de WAN-zijde. 

Wanneer een pakket een netwerkinterface binnenkomt, wordt het aangeboden aan alle TCP/IP-stacks die 

zijn geassocieerd met de apparaatzijde waaraan het binnenkwam. Maar één stack kan het echter 

accepteren - een stack waarvan het geconfigureerde ethernetadres overeenkomt met het 

ethernetbestemmingsadres in het pakket. Verder moet het bestemmings-IP-adres van het pakket op de 

eindbestemming ervan ook overeenkomen met het IP-adres van de stack. 

Elk pakket dat een apparaat binnenkomt bevat bron-MAC- en IP-adressen die vertellen waar het vandaan 

komt en bestemmings-MAC- en IP-adressen die vertellen waar het heengaat. Aanvullend bevat het pakket 

een volledig bericht of een deel ervan dat is bestemd voor sommige toepassingen die worden uitgevoerd 

op het bestemmingsapparaat. IRC gebruikt in een instant messaging-programma op internet, HTTP 

gebruikt door een webbrowser en FTP gebruikt door een bestandsoverdrachtprogramma zijn allemaal 

voorbeelden van toepassingen. Binnenin het pakket worden deze toepassingen aangeduid door hun 

poortnummer. Poort 80, de standaard HTTP-poort, is een voorbeeld van een poortnummer. 

De netwerksectie van de router voert veel uitstekende functies uit door het herkennen van verschillende 

pakkettypen gebaseerd op hun content, zoals bron- en bestemmings-MAC-adres, IP-adres en poorten. 

Drie netwerkmodi 

Het modem  kan worden geconfigureerd voor het verschaffen van connectiviteit tussen uw kabelbedrijf 

en uw LAN thuis in om het even welke van drie netwerkmodi: CM, RG, en CH. Deze modusinstelling 

valt onder het beheer van uw kabelbedrijf dat de modus kan instellen die overeenkomt met het niveau van 
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thuisnetwerkondersteuning waar u een abonnement op hebt genomen. Alle toestellen komen uit de 

fabriek met een instelling op de RG-modus, maar dit kan worden veranderd tijdens de initialisatie door 

een configuratiebestand dat het kabelbedrijf naar de kabelmodemsectie stuurt. 

Cable Modem (CM) Mode (kabelmodemmodus) 

 

Fig. 3-2 Kabelmodemmodus 

 

Fig. 3-3 Er zijn twee IP-stacks geactiveerd in de kabelmodemmodus 

De kabelmodemmodus verschaft een basis voor thuisnetwerken. In deze modus zijn er twee IP-stacks 

actief: 

 IP-stack 1 - voor gebruik door het kabelbedrijf om te communiceren met de kabelmodemsectie alleen. 

Deze stack ontvangt zijn IP-adres van het kabelbedrijf tijdens de initialisatie van het kabelmodem. Het 

gebruikt het MAC-adres dat op het label op de Wireless Cable Gateway staat. 
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 IP-stack 2 - voor gebruik door u, de eindgebruiker, om te communiceren met het kabelmodem en 

netwerksecties, om naar de internet webpagina diagnostieken en configuratie te gaan. Deze stack 

gebruikt een vast IP-adres: 192.168.100.1. Het gebruikt een MAC-adres 00:10:95:FF:FF:FE. 

Met de kabelmodemmodus moet het kabelbedrijf een IP-adres voor de kabelmodussectie verschaffen, 

plus een IP-adres uit hun verzameling beschikbare adressen voor elke pc die u verbindt. Uw kabelbedrijf 

vraagt u of uw installateur mogelijk om deze toegekende adressen handmatig in te voeren op uw pc, of 

gebruikt een DHCP-server om ze naar uw pc's te communiceren, of gebruikt een methode die inhoudt dat 

u hostnamen in uw pc's invoert. 

Let op, in de kabelmodemmodus reizen pakketten die worden overgebracht tussen internet en uw pc's 

(naar en van) niet via om het even welke IP-stacks; in de plaats daarvan overbruggen ze rechtstreeks de 

WAN- en LAN-zijden. 

Residential Gateway (RG) Mode (modus home gateway) 

 
Fig. 3-4 Modus Home Gateway – RG Mode 

 
Fig. 3-5 Er zjin drie IP-stacks geactiveerd in de kabelmodemmodus 

RG (Residential Gateway) Mode (modus home gateway) verschaft een basis voor thuisnetwerken plus 

NAT (Network Address Translation). In deze modus zijn er drie IP-stacks actief: 
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 IP-stack 1 - voor gebruik door het kabelbedrijf om te communiceren met de kabelmodemsectie alleen. 

Deze stack ontvangt zijn IP-adres van het kabelbedrijf tijdens de initialisatie van het kabelmodem. Het 

gebruikt het MAC-adres dat op het label op de Wireless Cable Gateway staat. 

 IP-stack 3 - voor gebruik door u om op afstand (d.w.z. elders op de WAN-zijde, zoals vanuit uw 

werkplek op afstand) te communiceren met het kabelmodem en de netwerksecties, om op afstand 

toegang te hebben tot de webpagina's diagnostieken en configuratie. Deze stack wordt ook gebruikt 

door uw kabelbedrijf om pakketten af te leveren tussen internet en de netwerksectie van het modem , 

zodat deze kunnen worden verzonden naar/van uw pc's. Deze stack vereist een IP-adres dat is 

toegekend door het kabelbedrijf uit hun verzameling beschikbare adressen. Uw kabelbedrijf vraagt u 

of uw installateur mogelijk om deze toegekende adressen handmatig in te voeren op het modem , of 

gebruikt een DHCP-server om ze te communiceren, of gebruikt een methode die inhoudt dat u 

hostnamen invoert. Deze stack gebruikt een MAC-adres of MAC-label + 2 (het MAC-label staat op 

de onderkant van het toestel). Bijvoorbeeld, als het MAC-adres 00:90:64:12:B1:91 is, dan zou dit 

MAC-adres  00:90:64:12:B1:93 zijn. 

 IP-stack 5 - voor gebruik door u om lokaal (d.w.z. ergens op de LAN-zijde in uw woning) te 

communiceren met het kabelmodem en de netwerksecties, om toegang te hebben tot de webpagina's 

diagnostieken en configuratie. Deze stack wordt ook gebruikt door de netwerksectie van het modem  

om pakketten te verzenden tussen de netwerksectie van het modem  en uw pc's. Deze stack gebruikt 

een vast IP-adres: 192.168.0.1. Hij gebruikt een MAC-adres of MAC-label + 4 (het MAC-label staat 

op de onderkant van het toestel). Bijvoorbeeld, als het MAC-adres 00:90:64:12:B1:91 is, dan zou dit 

MAC-adres  00:90:64:12:B1:95 zijn. 

Met de RG mode moet het kabelbedrijf een IP-adres voor de kabelmodussectie verschaffen, plus een IP-

adres voor de netwerksectie uit hun verzameling beschikbare adressen. In de RG mode krijgt elke pc die u 

aansluit een IP-adres van een DHCP-server die deel uit maakt van de netwerksectie van het modem . 
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HOOFDSTUK 4: AANVULLENDE INFORMATIE 

Vaak voorkomende vragen 

V. Wat gebeurt er als ik geen abonnement op kabeltelevisie neem? 

A. Als er kabeltelevisie beschikbaar is in uw gebied, dan zijn gegevens- en voiceservices mogelijk 

beschikbaar gemaakt met of zonder kabeltelevisie. Neem contact op met uw plaatselijke kabelbedrijf 

voor volledige informatie over kabelservices, inclusief hogesnelheidsinternet. 

V. Hoe krijg ik het systeem geïnstalleerd? 

A. Professionele installatie door uw kabelaanbieder wordt ten zeerste aangeraden. Ze garanderen een 

goede kabelverbinding naar het modem en uw computer. Het is echter mogelijk dat uw verkoper u een 

set heeft gegeven waarmee u het zelf kunt installeren, inclusief de benodigde software om te 

communiceren met uw kabel-ISP. 

V. Als mijn Wireless Voice Gateway is aangesloten, hoe krijg ik dan toegang tot internet?  

A. Uw lokale kabelbedrijf verschaft u een internetservice* en biedt een breed scala aan services, 

waaronder e-mail, chat, nieuws- en informatiediensten en een aansluiting op het World Wide Web. 

V. Het lijkt alsof het draadloze netwerk niet werkt. 

A. Controleer de led Wireless (Draadloos) op het voorpaneel. Als deze niet oplicht, druk dan kort op de 

WPS-knop, korter dan 1 seconde, aan de zijkant van het modem, en controleer de led Wireless 

opnieuw. Als deze oplicht, dan is de draadloze overdracht ingeschakeld. 

V. Kan ik televisie kijken, surfen op internet en met mijn vrienden praten via het modem en dat 

allemaal tegelijkertijd? 

A. Absoluut! 

V. Wat bedoelen jullie met "Broadband"? 

A. Eenvoudig gesteld betekent het dat u gegevens krijgt via een "dikkere leiding", met meer bandbreedte, 

dan een standaard telefoonlijn kan bieden. Een bredere, "broader" band betekent meer gegevens en 

sneller. 

V. Wat is Euro-DOCSIS en wat betekent het? 

A. “Data over Cable Service Interface Specifications” is de industriestandaard die de meeste 

kabelbedrijven aannemen wanneer ze hun systemen upgraden. Als u ooit besluit om te verhuizen, dan 

zal het modem werken met alle geüpgraded kabelsystemen die Euro-DOCSIS-compliant zijn. 

V. Wat is Euro-PacketCable en wat betekent het? 

A. Euro-PacketCable is de industriestandaard voor telefoondiensten die de meeste kabelbedrijven 

aannemen als ze hun systemen upgraden. Als u ooit besluit om te verhuizen, dan zal het modem 

werken met alle geüpgraded kabelsystemen die Euro-PacketCable-compliant zijn. 

V. Wat is Xpress Technology en wat betekent het? 

A. Dit is een van de populaire prestatieverhogende Wi-Fi-technologieën, bedoeld om de efficiëntie van 

het draadloze netwerk te verbeteren en de verwerkingscapaciteit te verhogen. Het is efficiënter in 

gemengde omgevingen en kan werken met 802.11a/b/g netwerken. Wanneer Xpress is ingeschakeld, 

kan de totale verwerkingscapaciteit (het totaal van snelheden van de individuele verwerkingscapaciteit 
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van elke client op het netwerk) worden verhoogd tot 27% in 802.11g-only netwerken en tot 75% in 

gemengde netwerken bestaand uit 802.11g en 802.11b standaardvoorzieningen. De technologie bereikt 

een hogere verwerkingscapaciteit door gegevens opnieuw te bundelen, het aantal overhead-control-

packets te verminderen, zodat er meer bruikbare gegevens kunnen worden verzonden in een bepaalde 

tijd. 

* Maandelijkse abonneekosten van toepassing. 

** Aanvullende voorzieningen vereist. Neem contact op met uw kabelbedrijf en ISP voor beperkingen of 

extra kosten. 
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Algemene probleemoplossing 

U kunt de meeste problemen die u ondervindt met uw product oplossen door de volgende lijst voor 

probleemoplossing te raadplegen. 

Ik heb geen toegang tot internet. 

 Controleer alle aansluitingen op het modem.. 

 Mogelijk werkt uw ethernetkaart niet. Raadpleeg de documentatie van elk product voor meer 

informatie. 

 De netwerkeigenschappen van uw besturingssysteem zijn mogelijk niet goed geïnstalleerd of de 

instellingen zijn misschien niet juist. Controleer dit met uw ISP of kabelbedrijf. 

Het lukt me niet het modem een ethernetverbinding tot stand te laten brengen. 

 Zelfs nieuwe computers hebben niet altijd ethernetcapaciteiten - controleer of uw computer een 

correct geïnstalleerde ethernetkaart heeft met een stuurprogramma die deze ondersteunt. 

 Controleer om te bekijken of u het juiste type ethernetkabel gebruikt. 

Het modem registreert geen kabelverbinding. 

 Als het modem in de modus Initialisatie is, dan knippert het lampje INTERNET. Bel uw kabelbedrijf 

wanneer het dit proces van 5 stappen niet binnen 30 minuten heeft voltooid, en vermeldt bij welke 

stap het proces blijft steken. 

 Het modem zou moeten werken met een standaard RG-6 coaxkabel, maar wanneer u een andere 

kabel gebruikt dan de kabel die uw kabelbedrijf aanraadt, of wanneer de terminalaansluitingen los 

zitten, werkt het mogelijk niet. Ga met uw kabelbedrijf na of u de juiste kabel gebruikt. 

 Indien u een abonnement neemt op een videodienst via kabel, kan het zijn dat het kabelsignaal het 

modem niet bereikt. Ga na dat er kabeltelevisiebeeld van goede kwaliteit beschikbaar is op de 

coaxconnector die u gebruikt door er een televisie op aan te sluiten. Indien uw kabelstopcontact het 

niet meer doet, ben dan uw kabelbedrijf. 

 Controleer of de kabelmodemservice Euro-DOCSIS compliant en PacketCable-compliant is door uw 

kabelaanbieder te bellen. 

Ik hoor geen kiestoon wanneer ik een telefoon gebruik. 

 Telefoonservice is niet geactiveerd. Als het meest rechtse lampje op het modem aan blijft terwijl de 

andere knipperen, controleer de service dan met uw telefoonaanbieder of kabelbedrijf. Als het 

modem is aangesloten op de bestaande bedrading van de huistelefoon, controleer dan dat er geen 

andere telefoondienst is aangesloten. De andere dienst kan normaal gesproken worden uitgeschakeld 

in het netwerkinterfaceapparaat buiten de woning. 

 Wanneer de tweede lijn van een tweelijnstelefoon wordt gebruikt, gebruik dan een adaptersnoer voor 

aanpassing van de 2 lijnen naar 1 lijn. 

 

Voor meer tips voor gebruik en probleemoplossing gebruikt u de links op de website die u op de cd-rom 

vindt: 

http://www.technicolor.com  

http://www.technicolor.com/
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Servicegegevens 

Als u het modem  rechtstreeks bij uw kabelbedrijf hebt gekocht of huurt, dan kan er een garantie voor het 

digitale kabelmodem worden verschaft via uw kabelbedrijf of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger. 

Neemt u voor informatie over 1) Besteldienst, 2) Verkrijgen van klantenservice of 3) Aanvullende 

servicegegevens a.u.b. contact op met uw kabelbedrijf.  
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Verklarende woordenlijst 

10/100/1000 BaseT – Unshielded, tweeaderige kabel met een RJ-45-connector, gebruikt met Ethernet 

LAN (Local Area Network). “10/100/1000” geeft de snelheid aan (10/100/1000 BaseT), “Base” verwijst 

naar de basisband en “T” betekent 'getwist paar' (tweeaderige kabel). 

Authenticatie - Het proces van het controleren van de identiteit van een entiteit op een netwerk. 

DHCP (Dynamic Host Control Protocol) – Een protocol dat een server toestaat om op dynamische 

wijze IP-adressen toe te wijzen aan werkstations zoals het zich voordoet. 

Ethernetadapters – Een plug-in printplaat geïnstalleerd in een insteeksleuf van een personal computer. 

De ethernetkaart (soms een netwerkinterfacekaart, netwerkadapter of NIC genoemd) neemt parallelle 

gegevens van de computer, converteert ze naar seriële gegevens, zet ze in pakketjes en verzendt ze via de 

10/100/1000 BaseT LAN-kabel. 

DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specifications) – Een project met als doel het 

ontwikkelen van een set benodigde specificaties en interfacespecificaties voor ondersteuning van 

handelingen voor kabelmodems en bijbehorende voorzieningen.  

F Connector – Een type coaxconnector met de naam CABLE IN op het achtergedeelte van het modem  

dat het modem met het kabelsysteem verbindt. 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) – HTTP is onzichtbaar voor de gebruiker en wordt gebruikt door 

servers en clients om te communiceren en informatie weer te geven op een clientbrowser. 

Hub – Een apparaat dat wordt gebruikt om meerdere computers aan te sluiten op het modem . 

IP-adres – Een uniek 32-bit adres dat is toegewezen aan elk apparaat in het netwerk. Een IP-(Internet 

Protocol)adres heeft twee delen: een netwerkadres en een hostadres. Dit modem ontvangt een nieuw IP-

adres van uw kabelaanbieder via DHCP, telkens wanneer het wordt geïnitialiseerd. 

Key exchange - Het ruilen van wiskundige waarden tussen entiteiten op een netwerk om versleutelde 

communicatie tussen deze entiteiten toe te staan. 

MAC-adres – De permanente "identiteit" van een apparaat dat is geprogrammeerd in de Media Access 

Control-laag in de netwerkarchitectuur tijdens de fabricage van het modem. 

NID - Network Interface Device, de onderlinge verbinding tussen de interne huistelefoonbedrading en de 

voorziening van een conventionele telefoonaanbieder. Deze door draad verbonden aansluitingen zijn 

normaal gesproken geplaatst in een kleine kunststoffen box op een buitenmuur van de woning. Het is de 

wettelijke scheiding tussen het eigendom van de abonnee en van de serviceprovider. 

PacketCable – Een project met als doel het ontwikkelen van een set benodigde telefoonspecificaties en 

interfacespecificaties voor ondersteuning van handelingen voor Wireless Voice Gateways en 

bijbehorende voorzieningen gebruikt over het op DOCSIS gebaseerde kabelnetwerk. 

PSTN (Public Switched Telephone Network) - Het wereldwijde spraaktelefoonnetwerk dat kiestoon, 

bellen, duplex spraak- en audio-overbrenging en optionele diensten verschaft via standaard telefoons. 

Provisioning - Het proces Media Terminal Adapter (MTA) om services op het netwerk te registreren en 

te verschaffen. 
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TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – Een netwerkprotocol dat communicatie 

verschaft binnen onderling verbonden netwerken, tussen computers met diverse hardware-architecturen 

en verschillende besturingssystemen. 

TFTP - Trivial File Transfer Protocol, het systeem dat het configuratiegegevensbestand van de Media 

Terminal Adapter downloadt. 

TSP - Telefonie Service Provider, een organisatie die telefoondiensten verschaft, zoals kiestoon, lokale 

diensten, diensten op lange afstand, records voor facturering en onderhoud. 

Universal Serial Bus (USB) – USB is een “plug-and-play” interface tussen een computer en add-on 

apparaten zoals het modem . 

Xpress Technologie - Een van de populaire prestatieverhogende Wi-Fi-technologieën, bedoeld om de 

efficiëntie van het draadloze netwerk te verbeteren en de verwerkingscapaciteit te verhogen. Het is 

efficiënter in gemengde omgevingen en kan werken met 802.11a/b/g netwerken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICOLOR Inc. 
101 W. 103rd St., INH700 Indianapolis, IN. 46290 USA 
Tel: +1 (317) 587-3000 - Fax: +1 (317) 587-6763 

www.technicolor.com 

 

 


