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Κεφάλαιο 3 Γρήγορη Εγκατάσταση 

Διαδικτύου 

Αυτό το κεφάλαιο σας καθοδηγεί να εγκαταστήσετε γρήγορα τη σύνδεση διαδικτύου σας. 

 

3.1 Συνδεθείτε στο Διαχειριστή Ιστού 

Μπορείτε να συνδεθείτε αυτόματα στο διαχειριστή ιστού του δρομολογητή με τον Βοηθό Εγκατάστασης στο CD που 

συμπεριλαμβάνεται ή χειροκίνητα χρησιμοποιώντας έναν περιηγητή ιστού. Ο Βοηθός Εγκατάστασης στο CD της 

εγκατάστασης, διαχειρίζεται αυτόματα τις ιδιότητες του Πρωτοκόλλου Ελέγχου Μετάδοσης/Πρωτοκόλλου Διαδικτύου 

(TCP/IP) του υπολογιστή σας και σας κατευθύνει στο παράθυρο σύνδεσης στον ιστό χωρίς να απαιτείται διεύθυνση 

Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address). 

 

Χρησιμοποιώντας τον Βοηθό Εγκατάστασης 

Πριν χρησιμοποιήσετε τον βοηθό εγκατάστασης, πρέπει να συνδέσετε τον δρομολογητή σας πρώτα στον υπολογιστή, π.χ. 

τέλος της εγκατάστασης υλικών υπολογιστή (Hardware). 

1. Εισάγεται το CD που συμπεριλαμβάνεται στην υποδοχή του υπολογιστή σας και το CD αυτόματα «τρέχει». Εάν το CD 

δεν «τρέχει» αυτόματα, κάντε διπλό κλικ         . Θα δείτε την παρακάτω οθόνη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Επιλέξτε το μοντέλο του προϊόντος που ανταποκρίνεται, και πατήστε Εκκίνηση Εγκατάστασης (Start Setup) και 

προχωρήστε σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται για να εγκαταστήσετε το δρομολογητή. Εάν θέλετε να διαβάσετε 

τον οδηγό χρήσης του προϊόντος, πατήστε στον οδηγό χρήστης (User Guide) του προϊόντος. 

 
Χρησμοποιώντας τον Περιηγητή  

1. Ρυθμίστε τον υπολογιστή σας να αποκτήσει μια διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) αυτόματα. Για 

περισσότερες πληροφορίες, δείτε  Παράρτημα  1 Διαμορφώστε τον υπολογιστή σας. 

2. Εκκινήστε έναν περιηγητή ιστού και εισάγεται 192.168.1.1 για να εμφανιστέι το παράθυρο σύνδεσης. 
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3. Εισάγεται admin και στα δύο πεδία σύνδεσης, όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης, εάν έχετε για πρώτη φορά πρόσβαση 

στο δρομολογητή σας και μετά πατήστε Σύνδεση (Login) για να μπείτε στην αρχική σελίδα. 

 

 

Συμβουλή: 

Εάν αλλάξετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και τα ξεχάσετε, πατήστε το κουμπί WPS/RST στην συσκευή για 

τουλάχιστον 7’’ για να επαναφέρετε το δρομολογητή, και ύστερα μπείτε στην αρχική σελίδα με το προκαθορισμένο κωδικό 

πρόσβασης “admin”. 

 

 

3.2 Εγκατάσταση Διαδικτύου 

 
Ασύμμετρη Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή (ADSL) 

1. Είδος  Σύνδεσης: επιλέξτε  ADSL. 

2. Επιλέξτε τη χώρα σας. 

3. Επιλέξτε τον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου σας (ISP). 

4. Τα πεδία VPI και VCI θα συμπληρωθούν αυτόματα εάν επιλέξετε σωστώ χώρα και Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου σας 

(ISP). 

5. Επιλέξτε το είδος σύνδεσης, και συμπληρώστε τις σχετικές πληροφορίες διαδικτύου, όπως PPPoE όνομα 

χρήστη και κωδικό πρόσβασης από τον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου σας (ISP). 

6. Διαμορφώστε το ασύρματο δίκτυό σας. (Συστήνεται)  

 Εγκαταστήστε το Αναγνωριστικό Συνόλου Υπηρεσιών (SSID). 

 Εγκαταστήστε το ασύρματο κλειδί σας. 

7. Πατήστε ΟΚ για να εφαρμόσετε τη διαμόρφωση. 
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Ανάλογα το είδος της σύνδεσης, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τις ρυθμίσεις του Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου σας 

(ISP), όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Είδος Σύνδεσης Πληροφορίες Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου σας (ISP) 

 
PPPoE/ PPPoA 

Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό του Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου σας (ISP). Εάν 

δεν γνωρίζετε τις συγκεκριμένες πληροφορίες, ζητήστε από τον Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου 

σας (ISP) να σας τις παρέχει.  

 

 

 
 

IPoE 

Δυναμική IP Δεν χρειάζονται στοιχεία. 

 
 

Στατική (Fixed) IP 

Εισάγετε την διέυθυνση IP, την μάσκα υποδικτύου και την διεύθυνση IP του αρχικού 

εξυπηρετητή DNS του Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου σας (ISP). Αυτές οι πληροφορίες πρέπει 

να σας τις παρέχει ο Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP). Εάν υπάρχει και δεύτερη διεύθυνση 

εξυπηρετητή DNS, την εισάγετε επίσης. 

 
 

IPoA 

 
 

Στατική (Fixed) IP 

Εισάγετε την διέυθυνση IP, την μάσκα υποδικτύου και την διεύθυνση IP του αρχικού 

εξυπηρετητή DNS του Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου σας (ISP). Αυτές οι πληροφορίες πρέπει 

να σας τις παρέχει ο Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP). Εάν υπάρχει και δεύτερη διεύθυνση 

εξυπηρετητή DNS, την εισάγετε επίσης. 

 
 

Γέφυρα 

(Bridge) 

Όταν η λειτουργία Bridge είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή αυτή λειτουργεί σαν μόντεμ. Εάν θα 

θέλατε να ξεκινήσετε μια σύνδεση απευθείας από τον υπολογιστή σας για πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, ή να απολάυσετε όλη τη σύνδεση στο διαδίκτυο μόνοι σας (αντί να τη μοιράζεστε με 

άλλους), μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη Γέφυρα ( Bridge). 
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1. Είδος Σύνδεσης: Επιλέξτε ETH. 

2. Επιλέξτε το είδος σύνδεσης σύμφωνα με τον τρόπο πρόσβασης. 

3. Διαμορφώστε το ασύρματο δίκτυό σας. (Συστήνεται)  

4. Εγκαταστήστε το Αναγνωριστικό Συνόλου Υπηρεσιών (SSID). 

5. Εγκαταστήστε το ασύρματο κλειδί σας. 

6. Πατήστε ΟΚ για να εφαρμόσετε τη διαμόρφωση. 

 

Ανάλογα το είδος της σύνδεσης, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τις ρυθμίσεις του Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου σας 

(ISP), όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Είδος Σύνδεσης Πληροφορίες Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου σας (ISP) 

 

PPPoE 

Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό του Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου σας 

(ISP). Εάν δεν γνωρίζετε τις συγκεκριμένες πληροφορίες, ζητήστε από τον Πάροχο 

Υπηρεσιών Διαδικτύου σας (ISP) να σας τις παρέχει.  

 

 

 
 

IPoE 

Δυναμική IP Δεν χρειάζονται στοιχεία. 

 

 
Στατική (Fixed) IP 

Εισάγετε την διέυθυνση IP, την μάσκα υποδικτύου και την διεύθυνση IP του αρχικού 
εξυπηρετητή DNS του Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου σας (ISP). Αυτές οι 
πληροφορίες πρέπει να σας τις παρέχει ο Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP). Εάν 
υπάρχει και δεύτερη διεύθυνση εξυπηρετητή DNS, την εισάγετε επίσης. 

 
 

Γέφυρα 

(Bridge) 

Όταν η λειτουργία Bridge είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή αυτή λειτουργεί σαν 
μόντεμ. Εάν θα θέλατε να ξεκινήσετε μια σύνδεση απευθείας από τον υπολογιστή σας 
για πρόσβαση στο διαδίκτυο, ή να απολάυσετε όλη τη σύνδεση στο διαδίκτυο μόνο σας 
(αντί να τη μοιράζεστε με άλλους), μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη Γέφυρα ( Bridge). 
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Σημείωση: 

 

Εάν η χώρα σας και/ή ο Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου σας (ISP) δεν καλύπτονται από την αρχική σελίδα, παρακαλούμε πατήστε το 

κουμπί      στην αρχική σελίδα και ύστερα επιλέξτε Προχωρημένη Εγκατάσταση(Advanced Setup) -> Διεπαφή 

Layer2 (Layer2 Interface) -> Διεπαφή ATM (ATM Interface) και έπειτα πατήστε Προσθήκη (Add) εκεί για να διαμορφώσετε 

χειροκίνητα τα VPI και VCI.Εάν δεν μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Παράρτημα 4 VPI/VCI Λίστα ή 

ζητήστε από τον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου σας (ISP) να σας τα παρέχει. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εγκατάσταση της 

Διεπαφής ATM και Εγκατάσταση της υπηρεσίας WAN Service για τη Διεπαφή ATM. 

 

 

f. Μετά τη διαμόρφωση όλων των παραπάνω ρυθμίσεων, πατήστε ΟΚ για να τις αποθηκεύσετε και να τις εφαρμόσετε. 

g. Ελέγξτε την Συνδεσιμότητα Διαδικτύου 

Εκκινήστε έναν περιηγητή ιστού και εισάγετε www.tendacn.com.  Εάν η ιστοσελίδα εμφανίζεται κανονικά, είστε 

συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. 

 

3.3 Γρήγορη Ασύρματη Ρύθμιση Ασφαλείας  

Για λόγους ασφαλείας, συστήνουμε ανεπιφύλακτα να διαμορφώσετε ένα νέο κλειδί ασφαλείας. Απλά εισάγετε 8-63 ASCII 

ή 64 δεκαεξαδικούς χαρακτήρες. 

 

 
Συμβουλή: 

1. Εάν διαμορφώσετε ένα νέο κλειδί ασφαλείας, σημειώστε το σε μια αυτοκόλλητη ετικέτα και κολλήστε το στο κάτω μέρος της 

συσκευής. Θα χρειαστείτε το νέο κλειδί ασφαλείας εάν θελήσετε να συνδεθείτε στη συσκευή ασύρματα στο μέλλον. 

2. Για να μπείτε στο ασφαλές ασύρματο δίκτυο, δείτε Παράρτημα 2 Μπείτε στο Ασύρματο Δίκτυο σας 

 

 

 

 

  

http://www.tendacn.com/

