
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ROUTER TECHNICOLOR TG789 V2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

TG789 V2 router
Τροφοδοτικό
Τηλεφωνικό καλώδιο
Ethernet καλώδιο
∆ιαχωριστής (splitter)
Οδηγίες
Συνοδευτικά έγγραφα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ROUTER

VDSL2/Ethernet Router
Dual band WiFi (2,4 GHz 2X2, 5GHz 3X3)
4 Gigabit Ethernet, 1 Gigabit WAN
2 FXS
1 USB 2.0
UPnP, DLNA

Πληκτρολόγησε 192.168.1.254 σε ένα πρόγραµµα πλοήγησης (browser) της 
επιλογής σου.

Στη σελίδα εισόδου, πληκτρολόγησε "admin" στο πεδίο Username και το 
Password που θα βρεις στο κάτω µέρος του router στο πεδίο Password, 
και πάτησε "OK".

Μπορείς να µπεις στη διαχειριστική σελίδα του router σου για περισσότερες 
ρυθµίσεις (π.χ. να αλλάξεις το όνοµα του ασύρµατου δικτύου σου ή το κλειδί 
πρόσβασης):

Για µεγαλύτερη ασφάλεια, άλλαξε τον προκαθορισµένο κωδικό πρόσβασης στο 
router, µε έναν της επιλογής σου: Αφού µπεις στη διαχειριστική σελίδα του router, 
πατώντας το βελάκι δίπλα από το "admin", εµφανίζεται η επιλογή για αλλαγή του 
password (“Change my password”). Πατώντας εκεί, εµφανίζεται η σελίδα αλλαγών 
των στοιχείων πρόσβασης στη διαχειριστική σελίδα του router, όπου:  

Στο πεδίο “Your old password”, πληκτρολόγησε τον υφιστάµενο κωδικό πρόσβασης, 
στα πεδίο “Your new password” και “Repeat new password”, πληκτρολόγησε έναν 
νέο κωδικό της επιλογής σου. Πάτησε "Change password" και αποµνηµόνευσε το 
νέο κωδικό.

Ο διαχωριστής (splitter) που περιλαµβάνεται στη συσκευασία χρησιµοποιείται µόνο
µετά από υπόδειξη της WIND.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1

2

Εναλλακτικά κάλεσέ µας στο 1212 ή στο 8005001212 αν είσαι οικιακός 
συνδροµητής και στο 8005001277 αν είσαι εταιρικός συνδροµητής  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ VIDEO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, 
ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΟΥ ΣΤΟ:

24 ώρες το 24ωρο, κάθε µέρα. 

www.wind.gr/home/help



Βρες το ιδανικό σηµείο για το router σου. Για την καλύτερη απόδοσή του, διάλεξε 
ένα ανοιχτό σηµείο για να µπορεί να αερίζεται, µακριά από υγρασία, σε απόσταση 
από άλλες συσκευές (υπολογιστές, τηλέφωνα, ραδιόφωνα, θερµαντικά σώµατα, 
κ.λπ.) και χωρίς απευθείας έκθεση στον ήλιο. ∆ίπλα στο router θα πρέπει να υπάρχει 
πρίζα ρεύµατος και πρίζα τηλεφώνου ή οπτικής ίνας. 

Ανάλογα µε την τεχνολογία της σύνδεσής σου, µαζί µε το router ενδέχεται να έχεις 
λάβει και ένα τερµατικό. 

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ROUTER

Πάτησε το κουµπί ΟΝ του τερµατικού.

Σύνδεσε τη µία άκρη του γκρι  τηλεφωνικού καλωδίου
που θα βρεις στη συσκευασία του τερµατικού µε την
πράσινη ή τη γκρι θύρα του τερµατικού (ανάλογα µε
το τερµατικό που έχεις λάβει) και την άλλη άκρη του
καλωδίου µε την τηλεφωνική πρίζα ή την πρίζα της ίνας.

Σύνδεσε το καλώδιο τροφοδοσίας του τερµατικού στην
πρίζα ρεύµατος. 

Σύνδεσε τη µία άκρη του Ethernet καλωδίου µε την
κίτρινη θύρα του τερµατικού και την άλλη άκρη του 
καλωδίου µε την κόκκινη θύρα WAN του router.
 

Απλά σύνδεσε τη µία άκρη του γκρι τηλεφωνικού
καλωδίου που θα βρεις στη συσκευασία του router,
µε τη θύρα “DSL” του router και την άλλη άκρη µε
την τηλεφωνική πρίζα.  

Σηµείωση: ∆εν χρειάζεται να συνδέσεις τον διαχωριστή (splitter)
που περιλαµβάνεται στη συσκευασία του router, εκτός αν σου
ζητηθεί από την τεχνική µας υποστήριξη.   

Σύνδεσε το καλώδιο τροφοδοσίας στο router και στην
πρίζα ρεύµατος. Πάτησε το κουµπί     για να ανοίξει το
router.   

Ρεύµα
Router

ΣΥΝ∆ΕΣΕ ΤΟ ROUTER

ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ:

ΒΡΕΣ ΤΟ Ι∆ΑΝΙΚΟ ΣΗMΕΙΟ 

ΑΝ ∆ΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ:
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ΣΥΝ∆ΕΣΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  

Σύνδεσε έως 2 τηλεφωνικές συσκευές στις αντίστοιχες (πράσινες) θύρες 
(1 ή 2) του router. Την πρώτη φορά που θα τις συνδέσεις, ίσως
χρειαστούν µερικά λεπτά µέχρι να ανάψει η πράσινη ένδειξη
τηλεφώνου, για να µπορείς να τις χρησιµοποιήσεις. 
Αν χρησιµοποιείς ασύρµατες τηλεφωνικές συσκευές (π.χ. DECT),
θυµήσου να είναι συνδεδεµένες στην πρίζα του ρεύµατος. 
 

Οποιαδήποτε στιγµή µπορείς να ελέγχεις τη σωστή λειτουργία του router µέσω των φωτεινών 
ενδείξεων. Οι πράσινες ενδείξεις αποτυπώνουν την ορθή κατάσταση της κάθε λειτουργίας:

Σύνδεση
σε Ethernet

Ρεύµα
(σταθερά πράσινη) 

Γραµµή
(σταθερά πράσινη) 

Ασύρµατα
δίκτυα (WiFi)

WPS

Συνδεµένο
τηλέφωνο
(σταθερά 
πράσινη)

@
2,4 5

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥ ROUTER! 

Για να συνδεθείς ενσύρµατα, απλά σύνδεσε τη µία άκρη του κίτρινου καλωδίου 
Ethernet στη θύρα Ethernet του υπολογιστή σου και την άλλη άκρη του 
καλωδίου σε µία οποιαδήποτε από τις 4 θύρες Ethernet κίτρινου χρώµατος του 
router.

Για να συνδεθείς ασύρµατα ψάξε από τον υπολογιστή σου για τα διαθέσιµα 
ασύρµατα δίκτυα, επίλεξε ένα από τα δύο διαθέσιµα δίκτυα (Network name) που 
θα βρεις στο κάτω µέρος του router και πληκτρολόγησε αντίστοιχα το κλειδί 
πρόσβασης (Wireless key). Τα ονόµατα ασύρµατου δικτύου είναι της µορφής:

i. WIND_2.4G_###### για WiFi συσκευές που υποστηρίζουν σύνδεση
 στα 2,4GHz 
ii. WIND_5G_###### για WiFi συσκευές που υποστηρίζουν σύνδεση
 wireless/ac στα 5GHz 
Αν η συσκευή σου υποστηρίζει λειτουργία στα 5GHz, προτίµησε το δίκτυο της 
µορφής WIND_5G_######  

Για να συνδεθείς ασύρµατα µέσω WPS , πάτησε το κουµπί         στην πλαϊνή πλευρά 
του router για µερικά δευτερόλεπτα. Μέσα στα επόµενα 2 λεπτά θα έχεις συνδεθεί
ασύρµατα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Internet
(πράσινο) 

ΣΥΝ∆ΕΣΟΥ ΣΤΟ INTERNET
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