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ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΠΡΩΣΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ
Γηα απηά ηα ζηνηρεία δηαβάζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ δίλνληαη ζε έληππε κνξθή καδί κε ην πξνϊόλ θαη είλαη δηαζέζηκεο
ζηνλ δηθηπαθό ηόπν www.webdyn.com ζηελ ελόηεηα PSA – WiFi router:

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΡΟΥΩΡΗΜΔΝΟΤ

Πεξηγξαθή ηωλ παξακέηξωλ γηα πξνρωξεκέλνπο:
Δίδος

Παράμεηρος
Καλάιη
Ιζρύο εθπνκπήο

Παξάκεηξνη WiFi

Παξάκεηξνη APN

Περιγραθή
Αξηζκόο θαλαιηνύ πνπ πξέπεη λα δηακνξθωζεί αλάκεζα ζην
1 θαη ην 10.
Ιζρύο εθπνκπήο ηνπ WiFi ηνπ Κνπηηνύ (1mW, 2mW, 6mW,
12mW, 19mW ή 25mW).

Προεπιλεγμένη
ηιμή
5
25 mW

WPA/WPA2 κε
AES ή TKIP

Πξωηόθνιιν AES ή TKIP γηα ηελ θξππηνγξάθεζε WPA θαη
WPA2.
Σπληζηάηαη ην πξωηόθνιιν AES αθνύ είλαη πην πξόζθαην
θαη πην αζθαιέο. Οξηζκέλεο παιαηέο ζπζθεπέο είλαη
ζπκβαηέο κόλν κε ην πξωηόθνιιν TKIP.

AES

Δλεξγνπνίεζε ηεο
πεξηαγωγήο
(roaming)

Η πεξηαγωγή (roaming) είλαη ε ηθαλόηεηα ηνπ Κνπηηνύ WiFi
λα έρεη πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν κέζω δηθηύνπ μέλεο ρώξαο.

Απελεξγνπνηεκέλν

ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ IP ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΗ ΤΚΔΤΗ
Μπνξείηε λα ζπλδέζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο δηακνξθωκέλν γηα λα ζαο απνδνζεί απηόκαηα κηα IP δηεύζπλζε (DHCP).
Αλ ζέιεηε λα δηακνξθώζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο ζε ζηαζεξή IP δηεύζπλζε, ρξεζηκνπνηήζηε ηηο παξαθάηω παξακέηξνπο:
Γηα ζύλδεζε κέζω Ethernet :
Γηεύζπλζε IP: 192.168.1.xx (Με xx κεηαμύ 1 θαη 254 (ην 12 επεηδή ρξεζηκνπνηείηαη από ην Κνπηί WiFi,
απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί).
Μάζθα ππνδηθηύνπ: 255.255.255.0
Πξνεπηιεγκέλε πύιε: 192.168.1.12
Γηαθνκηζηήο DNS: 192.168.1.12
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Τόηε έρεηε πξόζβαζε ζηε δηαζύλδεζε δηακόξθωζεο κέζω ηήο δηεύζπλζεο http://192.168.1.12
Γηα αζύξκαηε ζύλδεζε:
Γηεύζπλζε IP: 192.168.2.xx (Με xx κεηαμύ 1 θαη 254 (ην 12 επεηδή ρξεζηκνπνηείηαη από ην Κνπηί WiFi,
απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί).
Μάζθα ππνδηθηύνπ: 255.255.255.0
Πξνεπηιεγκέλε πύιε: 192.168.2.12
Πξνηηκώκελνο δηαθνκηζηήο DNS: 192.168.2.12
Τόηε έρεηε πξόζβαζε ζηε δηαζύλδεζε δηακόξθωζεο κέζω ηεο δηεύζπλζεο http://192.168.2.12

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΟΤΣΙΟΤ WiFi
Διέγμηε ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ ηνπ θνπηηνύ WiFi ζηε ζειίδα Δηατείρηζε / Στεηηθά κε ηε δηεπαθή Web.
Σπλδεζείηε ζην δηθηπαθό ηόπν www.webdyn.com θαη δείηε ηελ ελόηεηα PSA : Κνπηί WiFi θαη ειέγμηε ηνλ αξηζκό ηεο
έθδνζεο ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ είλαη δηαζέζηκν. Δάλ απηή ε έθδνζε είλαη πην πξόζθαηε, ηειεθνξηώζηε ηελ.
Γηα λα αλαβαζκίζεηε ην ινγηζκηθό ηνύ Κνπηηνύ WiFi αθνινπζήζηε ηα παξαθάηω βήκαηα:
1- Σπλδέζηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο PC/MAC ζην Κνπηί WiFi κέζω Ethernet ή κέζω WiFi.
2- Δθθηλήζηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο έλα πξόγξακκα πεξηήγεζεο Ιζηνύ (Internet Explorer 7, Mozilla FireFox 3, Safari 3 ή
επόκελεο εθδόζεηο).
3- Σηε γξακκή δηεπζύλζεωλ, πιεθηξνινγήζηε ηε δηεύζπλζε ηνπ θνπηηνύ WiFi : http://192.168.2.12 (αλ έρεηε ζπλδεζεί
κέζω θαιωδίνπ Ethernet θαη έρεηε θάλεη δηακόξθωζε ζε ζηαζεξή IP δηεύζπλζε, πιεθηξνινγήζηε: http://192.168.1.12).
Δκθαλίδεηαη ε ζειίδα ππνδνρήο:

4- Δπηιέμηε γιώζζα.
5- Κάληε θιηθ ζην θιεηδί.
6- Σηε γξακκή δηεπζύλζεωλ αληηθαηαζηήζηε ην:

κε ην:

Δκθαλίδεηαη ε παξαθάηω ζειίδα:
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7- Κάληε θιηθ ζην Αλαδήηεζε. Δπηιέμηε ην αξρείν .pak πνπ ζα βξείηε ζηνλ δηθηπαθό ηόπν www.webdyn.com ζηελ ελόηεηα
PSA - WiFi router.
8- Κάληε θιηθ ζην Αποζηοιή αρτείοσ.
9- Πεξηκέλεηε λα θνξηώζεη ε ζειίδα, θαη ην Αρτείο αλαβάζκηζες δηαζέζηκο; ζα πεξάζεη ζην Ναη.
10- Κάληε θιηθ ζην Εθθίλεζε αλαβάζκηζες.
Τν Κνπηί WiFi θάλεη απηόκαηε επαλεθθίλεζε.
11- Σηε ζειίδα Στεηηθά κε ηε δηεπαθή Web ειέγμηε εάλ ν αξηζκόο ηεο έθδνζεο ινγηζκηθνύ όληωο αληηζηνηρεί ζε εθείλε ηνπ
pak.
Τν Κνπηί ζαο WiFi έρεη αλαβαζκηζηεί.

Δπιζηροθή ζηις προεπιλεγμένες παραμέηροσς ηης Μονάδας WiFi:
Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί επηζηξνθή ζηηο πξνεπηιεγκέλεο παξακέηξνπο ηεο Μνλάδαο WiFi, αθνινπζήζηε ηα παξαθάηω
βήκαηα:
1- Σπλδέζηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο PC/MAC ζην Κνπηί WiFi κέζω Ethernet ή κέζω WiFi.
2- Δθθηλήζηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο έλα πξόγξακκα πεξηήγεζεο Ιζηνύ (Internet Explorer 7, Mozilla FireFox 3, Safari 3 ή
επόκελεο εθδόζεηο).
3- Σηε γξακκή δηεπζύλζεωλ, πιεθηξνινγήζηε ηε δηεύζπλζε ηνπ θνπηηνύ WiFi : http://192.168.2.12.
Δκθαλίδεηαη ε ζειίδα ππνδνρήο:

4- Δπηιέμηε γιώζζα.
5- Κάληε θιηθ ζην θιεηδί.
6- Σηε γξακκή δηεπζύλζεωλ αληηθαηαζηήζηε ην:
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κε ην:

7- Η Μνλάδα WiFi ζα μεθηλήζεη μαλά κε ηηο παξαθάηω πξνεπηιεγκέλεο παξακέηξνπο:
Απλές παράμεηροι :
Δίδος

Παξάκεηξνη WiFi

Παξάκεηξνη θηλεηήο

Παξάκεηξνη APN

Παράμεηρος
WiFi SSID
Τύπνο θιεηδηνύ θξππηνγξάθεζεο

Προεπιλεγμένη ηιμή
WOBPSA

Κιεηδί θξππηνγξάθεζεο

Κελό

Κωδηθόο PIN
Όλνκα APN

Κελό

Αλαγλωξηζηηθό απνκαθξπζκέλεο πξνζπέιαζεο

Κελό

Κωδηθόο πξoζπέιαζεο από απνκαθξπζκέλν ζεκείν

Κελό

Απελεξγνπνηεκέλε

Κελό

Παράμεηροι για προτωρημένοσς :
Δίδος
Παξάκεηξνη WiFi
Παξάκεηξνη APN

Παράμεηρος
Καλάιη
Ιζρύο εθπνκπήο
WPA/WPA2 κε AES ή TKIP
Δλεξγνπνίεζε ηεο πεξηαγωγήο (roaming)

Προεπιλεγμένη ηιμή
5
25 mW
AES
Απελεξγνπνηεκέλν

8- Γηακνξθώζηε μαλά ηε Μνλάδα WiFi ζαο κε ηηο παξακέηξνπο ζαο.
9- Ξεθηλήζηε μαλά ηε Μνλάδα WiFi ζαο.

ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ
Έτεηε ζσνδεθεί μέζω Ethernet ή μέζω WiFi με ηο Κοσηί WiFi αλλά η ζύνδεζη με
ηο Γιαδίκησο δεν λειηοσργεί.
Διέγμηε κε ηε ζεηξά:
1- Διέγμηε αλ έρεηε ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηνλ ππνινγηζηή ζαο θαη ην Κνπηί ζαο WiFi.
Ethernet :
- Διέγμηε αλ ην θαιώδην Ethernet είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην Κνπηί WiFi θαη ηνλ ππνινγηζηή ζαο. Γηα λα δείηε αλ είλαη
ζπλδεδεκέλν, ειέγμηε αλ είλαη αλακκέλε ε θωηεηλή έλδεημε Ethernet ηνπ Κνπηηνύ.
Σεκείωζε: Χξεζηκνπνηήζηε ην θαιώδην Ethernet πνπ παξέρεηαη καδί κε ην Κνπηί WiFi, ή έλα ίζην ή ζηαπξωηό θαιώδην
Ethernet ηνπ εκπνξίνπ, 10/100Mbps, θαηεγνξίαο 5 θαη κήθνπο κηθξόηεξνπ από 30 κ.

WiFi :
- Διέγμηε αλ ην WiFi είλαη ελεξγό ζην Κνπηί WiFi (αλακκέλε ε θωηεηλή έλδεημε WLAN).
- Διέγμηε αλ ην WiFi είλαη ελεξγό ζηνλ ππνινγηζηή ζαο.
- Διέγμηε αλ έρεηε ζπλδεζεί κε ην Κνπηί κέζω WiFi θάλνληαο ρξήζε ηωλ δηακνξθωκέλωλ παξακέηξωλ (SSID, θιεηδί
θξππηνγξάθεζεο).
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2- Διέγμηε αλ ν ππνινγηζηήο ζαο είλαη ζωζηά δηακνξθωκέλνο γηα λα ζαο απνδνζεί απηόκαηα κηα IP δηεύζπλζε (DHCP)
(δηαβάζηε ηνλ νδεγό ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή ζαο γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο).
3- Αξρηθνπνηήζηε μαλά ηε δηαζύλδεζε Ethernet ή WiFi :
Αλνίμηε έλα παξάζπξν εληνιώλ MS-DOS. Γηα λα ην πεηύρεηε:
ηα Windows 98, XP/2000, Vista και 7 :
1- Παηήζηε ηαπηόρξνλα ηα πιήθηξα Windows
θαη R.
2- Σην πεδίν επεμεξγαζίαο πιεθηξνινγήζηε cmd θαη θαηόπηλ παηήζηε ην πιήθηξν Enter.
Δκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν MS-DOS.
Πιεθηξνινγήζηε ipconfig /release θαη θαηόπηλ παηήζηε ην πιήθηξν Enter:

Αθνύ εθηειεζηεί ε εληνιή, πιεθηξνινγήζηε ipconfig /renew θαη θαηόπηλ παηήζηε ην πιήθηξν Enter:

ηο MAC Os X :
Πεγαίλεηε ζην Προηηκώκελα δίθησα (Μελνύ Apple > Πξνηηκήζεηο ζπζηήκαηνο > Γίθηπν)
Δπηιέμηε Airport αλ έρεηε ζπλδεζεί κέζω Wifi, ή Ethernet αλ έρεηε ζπλδεζεί κέζω Ethernet
Κάληε θιηθ ζην Εθαρκογή ηώρα
Πεγαίλεηε ζηελ θαξηέια TCP/IP
Βεβαηωζείηε όηη έρεη επηιεγεί ην DHCP
Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Αλαλέωζε DHCP.
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