
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ROUTER ASUS DSL-N14U

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

DSL-N14U ADSL router
Τροφοδοτικό
2 Τηλεφωνικά καλώδια
Ethernet καλώδιο
2 Αποσπώµενες κεραίες
∆ιαχωριστής PSTN
∆ιαχωριστής ISDN
Οδηγίες εγκατάστασης
Συνοδευτικά έγγραφα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ROUTER

ADSL2/2+ Router για ταχύτητες ως 24Mbps/
1Mbps (down/up)
Συµβατό µε ISDN & PSTN σύνδεση
USB 2.0 για 3G/4G back-up, file sharing, printer
sharing
WiFi: IEEE 802.11 b/g/n για ταχύτητες ως 300 Mbps
Κουµπί WPS/Wi-Fi on/off
4 Ethernet 10/100
Πολλαπλά SSIDs
Firewall NAT,SPI
PPTP server για VPN
QoS, DHCP Server
ASUS AiCloud & Media Server
3 χρόνια εγγύηση



Σύνδεσε τη µία άκρη του ενός τηλεφωνικού καλωδίου (χρώµατος γκρι) µε µία ελεύθερη 
τηλεφωνική πρίζα και την άλλη άκρη του καλωδίου µε το διαχωριστή (splitter) στη θύρα “LINE”. 
Εάν έχεις απλή τηλεφωνική γραµµή (PSTN), χρησιµοποίησε το διαχωριστή (splitter)
µε την µπλε ένδειξη στο πλάι ●, διαφορετικά, σε περίπτωση τηλεφωνικής
γραµµής ISDN, χρησιµοποίησε το διαχωριστή (splitter)
µε την πράσινη ένδειξη ●.

Σύνδεσε τη µία άκρη του άλλου τηλεφωνικού καλωδίου (χρώµατος γκρι) µε τη µπλε θύρα 
“ADSL” του Router (έχοντας αφαιρέσει το υλικό συσκευασίας)  και την άλλη άκρη µε
το διαχωριστή στη θύρα “MODEM”.

Α. Απλή τηλεφωνική
γραµµή (PSTN)

Β. Γραµµή (ΙSDN)

Αν συνδέεσαι µόνο ασύρµατα µέσω tablet, smartphone κλπ. προχώρησε στο Βήµα 5. Σύνδεσε 
τη µία άκρη του κίτρινου Ethernet καλωδίου µε την Ethernet θύρα στην πίσω πλευρά του 
υπολογιστή σου και την άλλη άκρη σε µία οποιαδήποτε από τις 4 Ethernet θύρες (µε κίτρινο 
χρώµα) του Router.
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Στην υποδοχή PHONE του διαχωριστή (splitter):

Εάν έχεις απλή τηλεφωνική γραµµή (PSTN), σύνδεσε την τηλεφωνική σου
συσκευή χρησιµοποιώντας το τηλεφωνικό καλώδιο της συσκευής.

Εάν έχεις τηλεφωνική γραµµή ISDN, σύνδεσε τη θύρα U του ISDN Network
Terminal (βρίσκεται στο κάτω µέρος της συσκευής), χρησιµοποιώντας το τηλεφωνικό 
καλώδιο της συσκευής. Στη συνέχεια, σύνδεσε στο ISDN Network Terminal
τις τηλεφωνικές σου συσκευές.  
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Σύνδεσε το τροφοδοτικό µε το Router στη θύρα “DCIN” και στην πρίζα του ρεύµατος. 
Μην χρησιµοποιείς ποτέ άλλο τροφοδοτικό από αυτό που περιέχεται στη συσκευασία. 
Η συνδεσµολογία θα είναι η παρακάτω:

Έλεγξε τις φωτεινές ενδείξεις στον πίνακα ενδείξεων ύστερα από µερικά δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη “     ” –τροφοδοσία ρεύµατος– στον πίνακα ενδείξεων θα είναι πράσινη και σταθερή,
µία από τις 4 αριθµηµένες ενδείξεις –σύνδεση υπολογιστή/Router– θα είναι πράσινη
(αν χρησιµοποιείς ενσύρµατη σύνδεση), η ένδειξη “ADSL” – θα είναι πράσινη και σταθερή,
η ένδειξη “    ” –πρόσβαση στο Internet– θα είναι πράσινη και σταθερή και η ένδειξη “     ” 
–ενεργό ασύρµατο δίκτυο– θα είναι πράσινη.
Αν οι φωτεινές ενδείξεις είναι διαφορετικές, παρακαλούµε ανάτρεξε στην παράγραφο
«Σηµειώσεις».

Πίεσε το κουµπί      στην πίσω πλευρά του Router (On/Off) για να ανοίξει.

Βίδωσε τις αποσπώµενες κεραίες που περιέχονται στη συσκευασία, στο πίσω µέρος του εξοπλισµού.
Για να συνδεθείς στο ασύρµατο δίκτυο, θα πρέπει µέσω του κατάλληλου προγράµµατος του 
υπολογιστή σου να ανιχνεύσεις τα διαθέσιµα δίκτυα, να επιλέξεις το δίκτυο (SSID) και να εισάγεις
το αντίστοιχο κλειδί (WiFi key), στοιχεία που αναγράφονται στην κάτω πλευρά του Router και είναι 
µοναδικά ανά συσκευή.

Για ασύρµατη σύνδεση συσκευών µέσω WPS: Βεβαιώσου πως το Ασύρµατο ∆ίκτυο είναι ενεργό 
–ένδειξη “    ”- και πίεσε το κουµπί “WPS - WiFi on/off” στην πίσω πλευρά του Router για τουλάχιστον
4 δευτερόλεπτα. Μέσα στα επόµενα 2 λεπτά µπορείς να συνδέσεις την αντίστοιχη συσκευή, σύµφωνα µε 
τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Κλειδί πρόσβασης

Όνοµα ασύρµατου δικτύου SSID: WIND_######

WiFi Key: ########
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Εάν έχεις απλή τηλεφωνική γραµµή (PSTN), σύνδεσε την τηλεφωνική σου
συσκευή χρησιµοποιώντας το τηλεφωνικό καλώδιο της συσκευής.

Εάν έχεις τηλεφωνική γραµµή ISDN, σύνδεσε τη θύρα U του ISDN Network
Terminal (βρίσκεται στο κάτω µέρος της συσκευής), χρησιµοποιώντας το τηλεφωνικό 
καλώδιο της συσκευής. Στη συνέχεια, σύνδεσε στο ISDN Network Terminal
τις τηλεφωνικές σου συσκευές.  
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Πληκτρολόγησε “192.168.1.254” σε ένα πρόγραµµα πλοήγησης
(Explorer, Firefox, Chrome, κλπ.)

Πληκτρολόγησε στη σελίδα ως Username το “admin” και ως Password το “admin”.
Για µεγαλύτερη ασφάλεια, σου συνιστούµε να αντικαταστήσεις τα αρχικά
στοιχεία πρόσβασης στο router µε αυτά της επιλογής σου: Αφού µπεις
στη διαχειριστική σελίδα του router, επίλεξε "Administration" και
συµπλήρωσε τα πεδία "New Password" και "Retype New Password".
Πάτησε "Apply" για να αποθηκευτεί η αλλαγή.

Σε περίπτωση που επιθυµείς να ρυθµίσεις το Router σου
(π.χ. για αλλαγή SSID ή WiFi key):

Τοποθέτησε το Router σε όσο το δυνατόν πιο ανοιχτό χώρο που µπορεί
να αερίζεται και µακριά από άλλες συσκευές.
 
Το Router πρέπει να συνδέεται στην κεντρική τηλεφωνική πρίζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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Εναλλακτικά κάλεσέ µας στο 13700.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ VIDEO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ: 

24 ώρες το 24ωρο, κάθε µέρα. 

www.wind.gr/home/help


