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Μόντεμ Μόντεμ Μόντεμ Μόντεμ ADSLADSLADSLADSL    XXXX6, Ασύρματος-6, Ασύρματος-6, Ασύρματος-6, Ασύρματος-
GGGG Δρομολογητής ( Δρομολογητής ( Δρομολογητής ( Δρομολογητής (routerrouterrouterrouter),),),),
Προηγμένο ΤείχοςΠροηγμένο ΤείχοςΠροηγμένο ΤείχοςΠροηγμένο Τείχος
Προστασίας (Προστασίας (Προστασίας (Προστασίας (firewallfirewallfirewallfirewall), και), και), και), και
Διακόπτης 4-θυρώνΔιακόπτης 4-θυρώνΔιακόπτης 4-θυρώνΔιακόπτης 4-θυρών

ΜοντέλοΜοντέλοΜοντέλοΜοντέλο 5590
Η παρούσα Γρήγορη Εκκίνηση περιλαμβάνει
οδηγίες σχετικά με τη χρήση υπολογιστή
Windows για την εγκατάσταση καλωδιακού
ή/και ασύρματου δικτύου. Οι χρήστες
Macintosh και Linux πρέπει να ανατρέξουν
στο Εγχειρίδιο Χρήστη στο CD.

ΠληροφορίεςΠληροφορίεςΠληροφορίεςΠληροφορίες σχετικάσχετικάσχετικάσχετικά μεμεμεμε τοτοτοτο
ADSLADSLADSLADSL    XXXX6666
To Zoom ADSL X6 υποστηρίζει έως 253 συνδέσεις Internet.

Μπορείτε να συνδέσετε έναν υπολογιστή ή μία συσκευή δικτύου (για
παράδειγμα, ένα δρομολογητή, ένα κόμβο ή ένα διακόπτη) σε
οποιαδήποτε από τις τέσσερις θύρες LAN της μονάδας, και μπορείτε
να “συνδέσετε” ασύρματες συσκευές μέσω του σημείου ασύρματης
πρόσβασης της μονάδας.

Συνιστούμε αρχικά να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του μόντεμ και να
δημιουργήσετε μία σύνδεση Internet χρησιμοποιώντας έναν
υπολογιστή Windows απευθείας συνδεδεμένο σε μία από τις θύρες
LAN του μόντεμ.

Κατόπιν—αφού βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί η σύνδεσή σας—πρέπει
να εγκαταστήσετε το δίκτυό σας.
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Περιεχόμενα Συσκευασίας
Η συσκευασία σας περιέχει τα παρακάτω αντικείμενα:

Το CD περιέχει το λογισμικό εγκατάστασης, την τεκμηρίωση, τις
πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και άλλες σύνθετες
δυνατότητες, την εγγύηση και λεπτομερείς πληροφορίες υποστήριξης
πελατών. Οι πιο ολοκληρωμένες και ενημερωμένες πληροφορίες
βρίσκονται στη διεύθυνση:
http://www.zoom.com/techsupport/adsl/adsl_x6.shtml
Αν κάποιο από αυτά λείπει ή είναι κατεστραμμένο, απευθυνθείτε στην
Υποστήριξη Πελατών της Zoom, ή στο κατάστημα αγοράς του
μόντεμ σας.

Επιπλέον, η συσκευασία μπορεί να περιλαμβάνει:

•  Διαχωριστή (splitter) για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε μία
πρίζα τοίχου ADSL τόσο για σύνδεση Internet όσο και για
υπηρεσία τηλεφωνίας (μόνο σε συγκεκριμένες χώρες)

•  Αντάπτορ τηλεφωνικής υποδοχής για τοποθέτηση του
τηλεφωνικού καλωδίου σε μία συγκεκριμένη τηλεφωνική υποδοχή
(μόνο σε συγκεκριμένες χώρες)

•  Φίλτρο(α) γραμμής ADSL (μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα)
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Πριν ξεκινήσετεΠριν ξεκινήσετεΠριν ξεκινήσετεΠριν ξεκινήσετε
Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του μόντεμ X6 χρησιμοποιώντας
την παρούσα Γρήγορη Εκκίνηση, πρέπει να διαθέτετε τα παρακάτω:

•  Υπηρεσία ADSL ενεργοποιημένη στην τηλεφωνική σας
γραμμή Για να γίνει αυτό, πρέπει να γίνετε συνδρομητής σε μία
εταιρεία παροχής υπηρεσιών ADSL. Μόλις ενεργοποιηθεί αυτή η
υπηρεσία, πρέπει να έχετε μία πρίζα τοίχου με δυνατότητα
τηλεφωνικής γραμμής ADSL για σύνδεση του μόντεμ Χ6. (Η
εταιρεία παροχής υπηρεσιών σας μπορεί να αναφέρεται στην
“υπηρεσία ADSL” ως “υπηρεσία DSL.”)

•  Υπολογιστή Windows (98/Me/2000/XP) εξοπλισμένο με
θύρα Ethernet για την εγκατάσταση του Χ6. Αυτός είναι ο
υπολογιστής που θα συνδέσετε στο X6 (χρησιμοποιώντας ένα
καλώδιο Ethernet), και που κατόπιν θα χρησιμοποιήσετε για να
ρυθμίσετε τις παραμέτρους του μόντεμ.

•  Θύρα Ethernet για κάθε πρόσθετο υπολογιστή που
σχεδιάζετε να συνδέσετε σε κάποια θύρα LAN της μονάδας
(ή σε μία συσκευή δικτύου που είναι συνδεδεμένη σε μία από
τις θύρες LAN). Οι πρόσθετοι υπολογιστές που θα συνδεθούν
μπορεί να είναι υπολογιστές Windows, Macintosh, ή/και Linux.

•  Δυνατότητα ασύρματης διασύνδεσης για κάθε επιτραπέζιο ή
φορητό υπολογιστή που θα συνδέεται ασύρματα με το X6. Το
X6 υποστηρίζει προσαρμογείς δικτύου συμβατούς με 802.11b-
και 802.11g-.

•  Πρόσθετα καλώδια Ethernet. Αν σκοπεύετε να συνδέσετε
περισσότερους από έναν υπολογιστή απευθείας στο μόντεμ, θα
χρειαστείτε πρόσθετα καλώδια Ethernet για τη σύνδεση. Το
μόντεμ υποστηρίζει έως τέσσερις απευθείας συνδέσεις μέσω των
τεσσάρων θυρών LAN που διαθέτει.
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Οδηγίες ΓρήγορηςΟδηγίες ΓρήγορηςΟδηγίες ΓρήγορηςΟδηγίες Γρήγορης
ΕκκίνησηςΕκκίνησηςΕκκίνησηςΕκκίνησης
Η εγκατάσταση του X6 περιλαμβάνει τέσσερα βήματα:
Εγκατάσταση του Λογισμικού, Εγκατάσταση του Υλικού,
Δημιουργία Επικοινωνίας, και Εγκατάσταση του Καλωδιακού
ή/και Ασύρματου Δικτύου σας.

Βήμα 1: Εγκατάσταση του
Λογισμικού
Ανεξάρτητα από τον αριθμό των υπολογιστών που σκοπεύετε να
χρησιμοποιήσετε με το X6, πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό
μόνο σε έναν από αυτούς.

Θα εγκαταστήσετε το λογισμικό σε έναν υπολογιστή Windows που
θα συνδέσετε απευθείας με το X6, και κατόπιν θα τον
χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του μόντεμ.
Αυτός ο υπολογιστής πρέπει να διαθέτει θύρα Ethernet. Αν δεν
διαθέτει, μπορείτε να αγοράσετε μία Κάρτα Διασύνδεσης Δικτύου
(Network Interface Card) για να προσθέσετε μία θύρα Ethernet.

Σημαντικό!
Aν είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε έναν υπολογιστή που βρίσκεται σε
κεντρική θέση στο σπίτι ή στο γραφείο σας και που έχει εύκολη
πρόσβαση σε γραμμή ADSL. Αν δεν διαθέτετε επιτραπέζιο
υπολογιστή σε κεντρική θέση στο σπίτι σας (για παράδειγμα, αν
βρίσκεται στο υπόγειο), ή αν διαθέτετε μόνο φορητούς υπολογιστές,
και πάλι θα πρέπει να συνδέσετε απευθείας αυτόν τον επιτραπέζιο
υπολογιστή ή έναν από τους φορητούς σας υπολογιστές στο X6 για να
ρυθμίσετε τις παραμέτρους του. Μόλις εγκατασταθεί το X6 και
λειτουργεί η σύνδεση Internet, μπορείτε να αποσυνδέσετε τον
υπολογιστή από τη μονάδα και να μεταφέρετε το X6 σε πιο κεντρική
θέση.

1111 Θέστε τον υπολογιστή σας σε λειτουργία (αν δεν είναι ήδη).
2222 Τοποθετήστε το παρεχόμενο CD μέσα στη μονάδα δίσκου CD-

ROM του υπολογιστή σας. Το CD θα εκκινήσει αυτόματα και θα
εμφανιστεί η οθόνη Language Selection (Επιλογή Γλώσσας).
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(Αν το CD δεν εκκινεί αυτόματα, στην επιφάνεια εργασίας των
Windows, κάντε κλικ στο πλήκτρο Start (Έναρξη), κλικ στο
Run (Εκτέλεση), και έπειτα πληκτρολογήστε D:\setup.exe,
όπου το D είναι το γράμμα της μονάδας δίσκου CD-ROM.)

3333 Επιλέξτε τη γλώσσα. Ανοίγει η οθόνη Main Menu (Κύριο
Μενού).

4444 Κάντε κλικ στο Installation Wizard (Οδηγός Εγκατάστασης)
για να εκκινήσει η εγκατάσταση του λογισμικού, έπειτα κάντε
κλικ στο Next (Επόμενο) όταν εμφανιστεί η προτροπή.

5555 Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στο Finish
(Τέλος), έπειτα κάντε κλικ στο Exit (Έξοδος).

6666 Κλείστε όλες τις εφαρμογές που είναι ανοιχτές, κατόπιν
αφαιρέστε το CD από τη μονάδα δίσκου CD-ROM.

7777 Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή.
Συγχαρητήρια! Εγκαταστήσατε το λογισμικό. Τώρα συνεχίστε με
την επόμενη ενότητα, Εγκατάσταση του Υλικού.

Βήμα 2: Εγκατάσταση του Υλικού
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ήδη εγκαταστήσει το λογισμικό ΠΡΙΝ
ξεκινήσετε την ενότητα αυτή.

1111 Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας (αν είναι ακόμη σε
λειτουργία). Αυτός είναι ο υπολογιστής στον οποίο μόλις
εγκαταστήσατε το λογισμικό.

2222 Περιστρέψτε την κεραία στο πίσω μέρος του μόντεμ σε
κατακόρυφη θέση.
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3333 Συνδέστε το μόντεμ στη θύρα Ethernet του υπολογιστή.

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet  σε
οποιαδήποτε θύρα LAN (LAN 1, LAN 2, LAN 3, ή LAN 4)
του μόντεμ Χ6 και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα Ethernet
του υπολογιστή σας.

4444 Συνδέστε το μετασχηματιστή που περιλαμβάνεται στη
συσκευασία σε ένα πολύπριζο ή σε μία πρίζα τοίχου και κατόπιν
συνδέστε το άλλο άκρο του στην υποδοχή τροφοδοσίας (PWR)
του μόντεμ.

ΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικό!
Να χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή που αποστέλλεται
με το X6. Η χρήση άλλων μετασχηματιστών ενδέχεται να
προκαλέσει βλάβη στο υλικό σας.

Οι ενδείξεις PWR και WLAN στον μπροστινό πίνακα του
μόντεμ πρέπει να είναι αναμμένες σταθερά, και η ένδειξη LINK
να αναβοσβήνει. Αν δεν ανάψει η ένδειξη PWR, βεβαιωθείτε ότι
έχει ρεύμα η πρίζα ή το πολύπριζο στο οποίο έχετε συνδέσει το
μετασχηματιστή.

5555 Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.
6666 Τοποθετήστε το ένα άκρο του παρεχόμενου τηλεφωνικού

καλωδίου  στη θύρα ADSL του μόντεμ και το άλλο άκρο
στην πρίζα του τοίχου ADSL. Η ένδειξη LINK που αναβόσβηνε
πρέπει να ανάψει τώρα σταθερά. Αν δεν ανάψει σταθερά,
ανατρέξτε στις Συμβουλές Αντιμετώπισης Προβλημάτων στη
σελίδα 24.

Συμβουλή!
Aν το X6 σας διαθέτει διαχωριστή ADSL, μπορείτε να τον
συνδέσετε στην πρίζα τοίχου ADSL. Αυτό θα σας επιτρέψει να
χρησιμοποιείτε την πρίζα τοίχου τόσο για τη σύνδεση ADSL
όσο και για την υπηρεσία τηλεφωνίας. Ο διαχωριστής έχει δύο
υποδοχές, η μία με την ένδειξη για τη σύνδεση ADSL του
μόντεμ και η άλλη για το τηλέφωνό σας.
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7777 Τα τηλεφωνικά φίλτρα δεν απαιτούνται κατ’ ανάγκη, αλλά
ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο
για ΚΑΘΕ τηλέφωνο και φαξ το οποίο έχει κοινή γραμμή με την
τηλεφωνική γραμμή ADSL. (Μην τοποθετείτε φίλτρο ανάμεσα
στην πρίζα του τοίχου ADSL και το X6.) Τα τηλεφωνικά φίλτρα
μπλοκάρουν τις συχνότητες ADSL έτσι ώστε κάποιος που
τηλεφωνεί να μην ακούει το θόρυβο του μόντεμ στη γραμμή.
Επίσης τα φίλτρα παρεμποδίζουν την παρεμβολή του θορύβου
από το τηλέφωνο στη λειτουργία του ADSL.
Μπορεί να έχετε λάβει τηλεφωνικά φίλτρα ADSL με το Χ6 σας.
Αν όχι, ή αν χρειάζεστε περισσότερα φίλτρα, είναι διαθέσιμα στα
περισσότερα καταστήματα λιανικής πώλησης που διαθέτουν
ηλεκτρονικά είδη.

Συνήθως, συνδέετε το τηλέφωνο ή το φαξ στην υποδοχή
PHONE (ΤΗΛΕΦΩΝΟ) του φίλτρου και το άκρο LINE
(ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ) του φίλτρου στην πρίζα του
τοίχου.

Συγχαρητήρια! Εγκαταστήσατε το υλικό. Τώρα συνεχίστε με την
επόμενη ενότητα, Δημιουργία Επικοινωνίας.

Βήμα 3: Δημιουργία
Επικοινωνίας
Πρέπει να ρυθμίσετε το X6 έτσι ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με
την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet. Για το σκοπό αυτό, πρέπει
να χρησιμοποιήσετε το Zoom Configuration Manager
(Διαχείριση Ρύθμισης Παραμέτρων Zoom).

1111 Συνδεθείτε στo Zoom Configuration Manager (Διαχείριση
Ρύθμισης Παραμέτρων Zoom) από τον υπολογιστή στον οποίο
εγκαταστήσατε το λογισμικό X6:

aaaa Στην επιφάνεια εργασίας σας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο
Zoom.

Αυτό το εικονίδιο πρέπει να έχει τοποθετηθεί αυτόματα κατά
την εγκατάσταση του λογισμικού νωρίτερα. (Αν δεν υπάρχει
το εικονίδιο Zoom: Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στο
Web και, στη γραμμή διευθύνσεών του, πληκτρολογήστε
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http://10.0.0.2 και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Enter στο
πληκτρολόγιό σας.)

Σημείωση:
Aν και δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η ρύθμιση των
παραμέτρων ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε στο Internet,
το πρόγραμμα περιήγησης στο Web μπορεί να προσπελάσει
τη διασύνδεση του μόντεμ Χ6 με το Web.

bbbb Στο πλαίσιο διαλόγου Enter Network Password
(Εισαγωγή Κωδικού Πρόσβασης Δικτύου), πληκτρολογήστε
το παρακάτω όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στα
κατάλληλα πλαίσια, κατόπιν επιλέξτε OK. Θα πρέπει να τα
καταχωρήσετε χρησιμοποιώντας πεζά γράμματα.

Όνομα Χρήστη: admin
Κωδικός Πρόσβασης: zoomadsl

Αν δεν εμφανιστεί η προτροπή User Name (Όνομα
χρήστη) και Password (Κωδικός Πρόσβασης), κάντε τα
εξής με την παρακάτω σειρά: Ελέγξτε ξανά όλες τις
συνδέσεις, επανεκκινήστε το μόντεμ και τον υπολογιστή και
κάντε επαναφορά του μόντεμ εισάγοντας ένα συνδετήρα στη
μικροσκοπική οπή Reset (Επαναφορά) στο κέντρο του πίσω
πίνακα του μόντεμ και πιέζοντάς την τρεις φορές.

Συμβουλή:
Αν επιθυμείτε να επιλέξετε το δικό σας κωδικό πρόσβασης,
μπορείτε να το κάνετε αργότερα. Για οδηγίες σχετικά με την
αλλαγή του κωδικού πρόσβασης, δείτε το Εγχειρίδιο
Χρήστη (που βρίσκεται στο CD σε μορφή PDF).

Το User Name (Όνομα Χρήστη) και το Password
(Κωδικός Πρόσβασης) που εισαγάγετε εδώ δεν εξυπηρετούν

Καθώς πληκτρολογείτε
τον κωδικό πρόσβασης,
αυτός εμφανίζεται με
κουκκίδες ή
αστερίσκους (ανάλογα
με το λειτουργικό σας
σύστημα). Αυτό γίνεται
για λόγους προστασίας
του κωδικού
πρόσβασης από άλλους.
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τον ίδιο σκοπό με το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης που
ενδέχεται να σας έχει δώσει η εταιρεία παροχής υπηρεσιών
Ιnternet.

2222 Ανοίγει το Zoom Configuration Manager (Διαχείριση
Ρύθμισης Παραμέτρων Zoom) και εμφανίζεται η σελίδα Basic
Setup (Βασική Ρύθμιση).
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ιστοσελίδα για να ρυθμίσετε τις
παραμέτρους του μόντεμ έτσι ώστε να μπορεί να συνδέεται με
την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet. Κάντε τα εξής:

aaaa Καταχωρήστε το Protocol (Πρωτόκολλο), την
Encapsulation (Ενθυλάκωση), τις ρυθμίσεις VPI και
VCI στα κατάλληλα πλαίσια. Αν δεν γνωρίζετε αυτές τις
ρυθμίσεις, ανατρέξτε στους πίνακες της σελίδας 36 και
αναζητήστε την εταιρεία παροχής υπηρεσιών σας.

ΣυμβουλήΣυμβουλήΣυμβουλήΣυμβουλή!
Αν ανατρέξετε στους πίνακες και υπάρχουν περισσότερες
από μία καταχωρήσεις για την εταιρεία παροχής υπηρεσιών
σας, η συνηθέστερη έχει την ένδειξη (1), η επόμενη την
ένδειξη (2), και ούτω καθεξής.

Η ΝAT (Network Address Translation – Μετάφραση
Διεύθυνσης Δικτύου) είναι Enabled (Ενεργοποιημένη) από
προεπιλογή. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει την πρόσβαση
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στο Internet σε πολλαπλούς χρήστες που χρησιμοποιούν
κοινή διεύθυνση IP.

Επιλέξτε Disable (Απενεργοποίηση) αν οι χρήστες στο
LAN σας έχουν δημόσιες διευθύνσεις IP και μπορούν να
έχουν απευθείας πρόσβαση στο Internet.

bbbb Ανάλογα με τη ρύθμιση Encapsulation (Ενθυλάκωση) που
επιλέξατε, το κάτω μισό της σελίδας θα αλλάξει έτσι ώστε να
μπορείτε να εισαγάγετε πρόσθετες πληροφορίες.

! Αν επιλέξατε PPPoA ή PPPoE, εισαγάγετε το ADSL
Username (Όνομα χρήστη ADSL) και το ADSL
Password (Κωδικός πρόσβασης ADSL) στα
κατάλληλα πλαίσια. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να σας
έχουν παρασχεθεί από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών
Internet. (Συνήθως το Username (Όνομα χρήστη)
είναι η διεύθυνση email σας ή οι χαρακτήρες πριν την
ένδειξη @ της διεύθυνσης email σας. ΔΕΝ είναι η ίδια
παράμετρος σύνδεσης που χρησιμοποιήσατε νωρίτερα
για να ανοίξετε το Zoom Configuration Manager
(Διαχείριση Ρύθμισης Παραμέτρων Zoom).)

! Αν επιλέξατε 1483 Bridged (με γέφυρα) ή 1483
Routed (με δρομολόγηση), έχετε την επιλογή χρήσης
είτε δυναμικής είτε στατικής εκχώρησης διευθύνσεων IP.
Ανάλογα με την κατάστασή σας, επιλέξτε το κατάλληλο
πλήκτρο επιλογής:

− [ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ]
Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Obtain
an IP address Automatically (Αυτόματη λήψη
διεύθυνσης IP) αν χρησιμοποιείτε το Πρωτόκολλο
δυναμικής ρύθμισης παραμέτρων κεντρικού
υπολογιστή (Dynamic Host Configuration
Protocol ή DHCP) που είναι επίσης γνωστό ως
δυναμική εκχώρηση διευθύνσεων ΙΡ. Αυτή η
επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή
καθώς οι περισσότερες εταιρείες παροχής
υπηρεσιών Internet χρησιμοποιούν δυναμική
εκχώρηση διευθύνσεων IP.

− Επιλέξτε Use the following IP Address (Χρήση
της παρακάτω διεύθυνσης ΙΡ) αν η διεύθυνση IP
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που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε με το X6 είναι
στατική. Κατόπιν, στα πλαίσια που εμφανίζονται,
εισαγάγετε την IP Address (Διεύθυνση ΙΡ), τη
Subnet Mask (Μάσκα Υποδικτύου), τη Default
Gateway (Προεπιλεγμένη Πύλη), και το DNS που
σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε. Συνήθως η στατική
διεύθυνση IP έχει επιπλέον χρέωση και, για την
απόκτησή της, απαιτούνται ειδικές διευθετήσεις με
την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet.

cccc Κάντε κλικ στο πλήκτρο Save Changes (Αποθήκευση
Αλλαγών), κατόπιν κάντε κλικ στο πλήκτρο Write Settings
to Flash (Εγγραφή Ρυθμίσεων στη μνήμη Flash).

3333 Ελέγξτε αν λειτουργεί η σύνδεση Internet. Ανοίξτε το
πρόγραμμα περιήγησης στο Web (δηλαδή, το Internet Explorer
ή το Netscape Navigator) και προσπαθήστε να συνδεθείτε σε μια
γνωστή διεύθυνση Web.

Aν η σύνδεσή σας γίνει με επιτυχία, είστε έτοιμοι να
εγκαταστήσετε τις υπόλοιπες καλωδιακές ή/και ασύρματες
συνδέσεις Internet σας. (Αν δεν συνδεθήκατε, δείτε τις
Συμβουλές Αντιμετώπισης Προβλημάτων στη σελίδα 24).

Συμβουλή!
Αν ρυθμίσατε τις παραμέτρους του X6 χρησιμοποιώντας φορητό
υπολογιστή, μπορείτε να τον αφήσετε συνδεδεμένο ή να τον
αποσυνδέσετε από τη θύρα LAN της μονάδας. Όσο το Χ6
παραμένει συνδεδεμένο με πρίζα τοίχου ADSL και με πηγή
τροφοδοσίας, μπορεί να λειτουργεί ως ανεξάρτητη συσκευή. Σε
αυτήν την περίπτωση μπορείτε να κάνετε το φορητό υπολογιστή
σας μέρος του ασύρματου δικτύου σας.

Συγχαρητήρια! Δημιουργήσατε επικοινωνία και ο υπολογιστής σας
είναι τώρα συνδεδεμένος με το Internet. Τώρα συνεχίστε με τη
Δημιουργία Καλωδιακού ή/και Ασύρματου Δικτύου στη σελίδα 12.



12 Γρήγορη Εκκίνηση ADSL X6

Βήμα 4: Δημιουργία Καλωδιακού
ή/και Ασύρματου Δικτύου
Εφόσον ένας υπολογιστής σε απευθείας σύνδεση με το μόντεμ X6
μπορεί να εκτελεί περιήγηση στο Web, είστε βέβαιοι ότι η σύνδεση
με το Web λειτουργεί. Τώρα μπορείτε να εγκαταστήσετε το υπόλοιπο
καλωδιακό ή/και ασύρματο δίκτυό σας.

Εξαρτάται από σας το αν επιθυμείτε να έχετε κάποιους υπολογιστές
απευθείας συνδεδεμένους με το X6 και άλλους ασύρματα
συνδεδεμένους με αυτό. Το X6 υποστηρίζει τόσο καλωδιακές όσο και
ασύρματες συνδέσεις. Μπορείτε να έχετε έως 253 συνδέσεις, οι
τέσσερις από τις οποίες μπορούν να είναι καλωδιακές μέσω της
χρήσης των τεσσάρων θυρών LAN της μονάδας. Μπορείτε επίσης να
συνδέσετε μία συσκευή δικτύου (όπως έναν κόμβο, ένα διακόπτη ή
ένα δρομολογητή) σε μία θύρα LAN.

Για να εγκαταστήσετε το δίκτυό σας, μπορείτε να εκτελέσετε
οποιοδήποτε ή όλα από τα παρακάτω, με όποια σειρά επιλέξετε:

•  Αν θέλετε να συνδέσετε πρόσθετους υπολογιστές απευθείας στο
Χ6, δείτε την ενότητα Για σύνδεση πρόσθετων “καλωδιακών”
υπολογιστώ.

•  Αν θέλετε να συνδέσετε έναν κόμβο, ένα διακόπτη ή ένα
δρομολογητή απευθείας στο Χ6, δείτε την ενότητα Για σύνδεση
μίας συσκευής δικτύο στη σελίδα 13.

•  Αν θέλετε να εγκαταστήσετε ένα ασύρματο δίκτυο, δείτε την
ενότητα Για εγκατάσταση ασύρματου δικτύο στη σελίδα 14.

Για σύνδεση πρόσθετων “καλωδιακών”
υπολογιστών
Μπορείτε να συνδέσετε έως και τέσσερις υπολογιστές με θύρες
Ethernet απευθείας στο X6.

1111 Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή που θέλετε να
προσθέσετε στο X6. (Αυτό είναι σημαντικό καθώς ο υπολογιστής
πρέπει να εντοπίσει τη σωστή διεύθυνση IP για το μόντεμ. Αυτό



13

επιτυγχάνεται όταν ο υπολογιστής τίθεται ξανά σε λειτουργία στο
βήμα 3 παρακάτω.)

2222 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet στη μία από τις
θύρες LAN του μόντεμ και το άλλο άκρο στη θύρα Ethernet
του υπολογιστή σας.

3333 Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.
4444 Ελέγξτε αν λειτουργεί η σύνδεση Internet. Ανοίξτε το

πρόγραμμα περιήγησης στο Web (δηλαδή, το Internet Explorer
ή το Netscape Navigator) και προσπαθήστε να συνδεθείτε σε μια
γνωστή διεύθυνση Web.

5555 Επαναλάβετε τα βήματα 1–4 για κάθε υπολογιστή που θέλετε να
προσθέσετε.

Για σύνδεση μίας συσκευής δικτύου
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις θύρες LAN στο X6 για να
συνδέσετε σε αυτήν μία συσκευή δικτύου (για παράδειγμα, κόμβο,
διακόπτη ή δρομολογητή).

1111 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet σε μία από τις
θύρες LAN του μόντεμ και το άλλο άκρο στη θύρα Ethernet της
συσκευής δικτύου. (Σε έναν κόμβο ή σε ένα διακόπτη, η θύρα
αυτή ονομάζεται συνήθως θύρα Uplink ή Expansion
(Επέκτασης). Σε ένα δρομολογητή, η θύρα αυτή ονομάζεται
συνήθως θύρα WAN.)

2222 Εγκαταστήστε το δίκτυό σας. Για οδηγίες ως προς τον τρόπο
εγκατάστασης, ανατρέξτε στη βιβλιογραφία που παρέχεται με τη
συγκεκριμένη συσκευή δικτύου.

3333 Μόλις εγκατασταθεί το δίκτυό σας, επανεκκινήστε όλους τους
υπολογιστές που αποτελούν τμήμα του δικτύου.
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4444 Ελέγξτε αν λειτουργεί η σύνδεση Internet. Ανοίξτε το
πρόγραμμα περιήγησης στο Web (δηλαδή, το Internet Explorer
ή το Netscape Navigator) σε όλους τους υπολογιστές και
προσπαθήστε να συνδεθείτε σε μια γνωστή διεύθυνση Web.

Για εγκατάσταση ασύρματου δικτύου

1111 Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι υπολογιστές που σκοπεύετε να
χρησιμοποιήσετε στο ασύρματο δίκτυό σας έχουν δυνατότητα
ασύρματης διασύνδεσης 802.11b ή 802.11g.

" Ορισμένοι πρόσφατοι φορητοί υπολογιστές έχουν
ενσωματωμένες δυνατότητες ασύρματης διασύνδεσης και δεν
απαιτούν την εγκατάσταση ασύρματου στοιχείου. Σε αυτήν
την περίπτωση, πρέπει να εγκαταστήσετε την ασύρματη
σύνδεση του φορητού υπολογιστή χρησιμοποιώντας
Windows XP, αντί να ακολουθήσετε τα υπόλοιπα βήματα
αυτής της ενότητας. Γι’ αυτό το σκοπό, δείτε Χρήση των
Windows XP για τη δημιουργία του ασύρματου δικτύου
σα στη σελίδα 17.

Συμβουλή!Συμβουλή!Συμβουλή!Συμβουλή!
Για να δείτε αν ο φορητός υπολογιστής σας έχει
ενσωματωμένες δυνατότητες ασύρματης διασύνδεσης,
δοκιμάστε το εξής: Από την επιφάνεια εργασίας των
Windows, κάντε κλικ στο Start (Έναρξη), κλικ στο
Connect to (Σύνδεση με), και στη συνέχεια εντοπίστε την
επιλογή Wireless Network Connection (Ασύρματη
Σύνδεση Δικτύου). Αν δεν εμφανίζεται το Connect to
(Σύνδεση με), ή αν δεν υπάρχει η επιλογή Wireless
Network Connection (Ασύρματη Σύνδεση Δικτύου), τότε
ο φορητός υπολογιστής δεν διαθέτει δυνατότητες ασύρματης
διασύνδεσης.

" Ορισμένοι επιτραπέζιοι και φορητοί υπολογιστές ενδέχεται
να χρειάζονται έναν προσαρμογέα ασύρματου δικτύου
εγκατεστημένο. Ο προσαρμογέας αυτός μπορεί να είναι
προσαρμογέας USB, προσαρμογές κάρτας PC, ή
προσαρμογέας PCI. Όταν κάνετε την εγκατάσταση του
προσαρμογέα, προσπελάστε τη διασύνδεσή του και
βεβαιωθείτε ότι είναι ρυθμισμένος σε λειτουργία υποδομής ή
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σημείου πρόσβασης (ΟΧΙ σε ad-hoc (ειδική) ή peer to
peer (ομότιμη) λειτουργία). Αν χρειάζεστε βοήθεια για την
εγκατάσταση του ασύρματου προσαρμογέα ή για τη ρύθμιση
της λειτουργίας του, ανατρέξτε στη βιβλιογραφία που
παρέχεται με αυτόν.

2222 Αν εγκαταστήσατε ένα ασύρματο στοιχείο, αφήστε το λογισμικό
του να εκτελέσει μία “αναζήτηση τοποθεσίας” για να σαρώσει τα
διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα της περιοχής σας. Όταν εμφανίζεται
στη λίστα το Service Set Identifier (Αναγνωριστικό Συνόλου
υπηρεσιών) (SSID) του ασύρματου δικτύου X6 σας —το SSID
είναι το zoom—επιλέξτε το ως το δίκτυο που θέλετε να
χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση με το Internet.

Συμβουλή!
Για τους περισσότερους ασύρματους προσαρμογείς, θα
χρησιμοποιήσετε το λογισμικό διαχείρισης ασύρματης ρύθμισης
των παραμέτρων του και κάντε κλικ στο πλήκτρο Scan
(Σάρωση) ή επιλέξτε Site Scan (Σάρωση Τοποθεσίας), Scan
Networks (Σάρωση Δικτύων), ή άλλη ετικέτα με παρόμοια
ονομασία για να κάνετε αναζήτηση τοποθεσίας. Αν χρειάζεστε
βοήθεια, ανατρέξτε στη βιβλιογραφία που σας έχει παρασχεθεί
μαζί με τον ασύρματο προσαρμογέα σας.

Πρέπει να γνωρίζετε τα παρακάτω ζητήματα για τη σάρωση
τοποθεσίας:

" Αν εγκαταστήσατε έναν ασύρματο προσαρμογέα σε
επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή που λειτουργεί με
Windows XP, το λειτουργικό σας σύστημα ενδέχεται να
προσπαθήσει να ρυθμίσει τις παραμέτρους του (αντί να σας
επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό που παρέχεται
με τον ασύρματο προσαρμογέα). Θα καταλάβετε ότι
συμβαίνει αυτό καθώς θα σας εμφανιστεί η προτροπή με
μήνυμα για τη διαθεσιμότητα ενός ή περισσοτέρων
ασύρματων δικτύων και θα μπορείτε να κάνετε κλικ σε μία
σύνδεση για να ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου Wireless
Network Connection Properties (Ιδιότητες Σύνδεσης
Ασύρματου Δικτύου). Αν συμβεί αυτό, κάντε κλικ στη
σύνδεση και απαλείψτε την ένδειξη από το πλαίσιο ελέγχου
Use Windows to configure my wireless network
settings (Χρήση των Windows για τη ρύθμιση των
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παραμέτρων των ρυθμίσεων του ασύρματου δικτύου μου) για
να την απενεργοποιήσετε, κατόπιν επιλέξτε OK. Μπορείτε
τότε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό που παρέχεται με τον
ασύρματο προσαρμογέα σας χωρίς διακοπή από τα
Windows XP.

" Στη λίστα ενδέχεται να εμφανίζονται περισσότερα από ένα
ασύρματα δίκτυα. Τα άλλα ασύρματα δίκτυα είναι των
γειτόνων σας. Κάθε ασύρματο δίκτυο θα έχει ένα κανάλι
συσχετιζόμενο με αυτό. Συνιστούμε να υπάρχει διαφορά
τουλάχιστον πέντε καναλιών μεταξύ του δικτύου σας και των
δικτύων των γειτόνων σας. Αν η διαφορά είναι μικρότερη
από πέντε κανάλια, ενδέχεται να προκληθεί παρεμβολή στη
σύνδεσή σας. Από προεπιλογή, το X6 χρησιμοποιεί το
κανάλι 10. Αν θέλετε να αλλάξετε αυτό το κανάλι, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε τη σελίδα Wireless (Ασύρματο) του
Zoom Configuration Manager (Διαχείριση Ρύθμισης
Παραμέτρων Zoom). Δείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη στο CD
ή τη διεύθυνση
www.zoom.com/techsupport/adsl/adsl_x6.shtml για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή του
καναλιού που χρησιμοποιείται από το X6.

3333 Αν δεν θέλετε οι γείτονές σας να έχουν πρόσβαση στο ασύρματο
δίκτυό σας, μπορείτε να το κρυπτογραφήσετε ορίζοντας τις
ρυθμίσεις ασφαλείας. Για να μάθετε τον τρόπο, δείτε Ρύθμιση
Ασύρματης Ασφάλειας στη σελίδα 19 (Από προεπιλογή, δεν έχει
εφαρμοστεί καμία ασφάλεια στις ασύρματες συνδέσεις Internet
που παρέχονται μέσω του X6.)

4444 Δοκιμάστε τις ασύρματες συνδέσεις σας. Από κάθε επιτραπέζιο ή
φορητό υπολογιστή που μόλις εγκαταστήσατε, ανοίξτε το
πρόγραμμα περιήγησης στο Web (δηλαδή, το Internet Explorer
ή το Netscape Navigator) και προσπαθήστε να συνδεθείτε σε μια
γνωστή διεύθυνση Web.

Αν συνδεθήκατε με επιτυχία, το ασύρματο δίκτυό σας έχει
εγκατασταθεί και λειτουργεί και είστε έτοιμοι για περιήγηση
στο Web!
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Σημαντικό!
Αν θέλετε να προσθέσετε ασφάλεια στο δίκτυό σας, μεταβείτε στη
σελίδα 19.

Χρήση των Windows XP για τη δημιουργία
του ασύρματου δικτύου σας
Η παρούσα ενότητα ισχύει μόνο για τους πιο πρόσφατους φορητούς
υπολογιστές που έχουν ενσωματωμένες δυνατότητες ασύρματης
διασύνδεσης.

Σημείωση:
Αν ο φορητός υπολογιστής σας δεν έχει ενσωματωμένες δυνατότητες
ασύρματης διασύνδεσης, δείτε την προηγούμενη ενότητα, έναρξη στη
σελίδα 12.

1111 Από την επιφάνεια εργασίας των Windows, κάντε κλικ στο
πλήκτρο Start (Έναρξη), και στη συνέχεια στο Control Panel
(Πίνακας Ελέγχου).

2222 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Network Connections
(Συνδέσεις Δικτύου).

3333 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Wireless Network Connection
(Σύνδεση Ασύρματου Δικτύου), και στη συνέχεια επιλέξτε
Properties (Ιδιότητες).

4444 Στο πλαίσιο διαλόγου Wireless Network Connection
Properties (Ιδιότητες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου), επιλέξτε
την ετικέτα Wireless Networks (Ασύρματα Δίκτυα). Τα
Windows XP θα εκτελέσουν αυτόματη σάρωση για τα διαθέσιμα
ασύρματα δίκτυα της περιοχής σας. Τα αποτελέσματα της
αναζήτησης θα εμφανιστούν στη λίστα Available networks
(Διαθέσιμα δίκτυα). Θα πρέπει να βρεθεί το ασύρματο δίκτυο
του X6—που ονομάζεται zoom. (Η σάρωση γίνεται αυτόματα
καθώς από προεπιλογή είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Use
Windows to configure my wireless network settings
(Χρήση των Windows για τη ρύθμιση των παραμέτρων των
ρυθμίσεων του ασύρματου δικτύου μου).)
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5555 Επιλέξτε zoom από τη λίστα Available networks (Διαθέσιμα
δίκτυα), στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλήκτρο Configure
(Ρύθμιση παραμέτρων) για να το προσθέσετε στη λίστα
Preferred networks (Προτιμώμενα δίκτυα). Ο φορητός
υπολογιστής θα προσπαθήσει να συνδεθεί στο Internet
χρησιμοποιώντας τα ασύρματα δίκτυα που εμφανίζονται σε αυτή
τη λίστα, με τη σειρά που εμφανίζονται. (Αν υπάρχουν ήδη
δίκτυα σε αυτή τη λίστα, συνιστούμε να τα αφαιρέσετε ή να
χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Move up (Μετακίνηση επάνω) για
να μετακινήσετε το zoom στην κορυφή της λίστας.)

6666 Επιλέξτε OK.

7777 Δοκιμάστε την ασύρματη σύνδεσή σας. Από το φορητό
υπολογιστή που μόλις εγκαταστήσατε, ανοίξτε το πρόγραμμα
περιήγησης στο Web (δηλαδή, το Internet Explorer ή το
Netscape Navigator) και προσπαθήστε να συνδεθείτε σε μια
γνωστή διεύθυνση Web.

Αν συνδεθήκατε με επιτυχία, έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροι
των ασύρματων δυνατοτήτων του φορητού υπολογιστή σας και
είστε έτοιμοι για περιήγηση στο Web!

Σημαντικό!
Αν θέλετε να προσθέσετε ασφάλεια στο δίκτυό σας, μεταβείτε
στη σελίδα 19.
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Ρύθμιση Ασύρματης
Ασφάλειας
Η ρύθμιση της δυνατότητας ασφάλειας του X6 βοηθά στην
παρεμπόδιση της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο δίκτυό σας.
Για αυτό το σκοπό, θα δημιουργήσετε και θα καταχωρήσετε μία
μοναδική κωδική φράση ή ένα αλφαριθμητικό “κλειδί”. Μόλις
καταχωρηθεί, η δημιουργία σύνδεσης με το δίκτυο θα επιτρέπεται
μόνο στις συσκευές με το κατάλληλο “κλειδί” ή κωδική φράση.

Υπάρχουν δύο τρόποι ρύθμισης παραμέτρων και εφαρμογής κωδικής
φράσης ή κλειδιού. Αναφέρονται ως WPA (WiFi Protected Access,
που ονομάζεται και κοινόχρηστο κλειδί WPA) και ως WEP (Wired
Equivalent Privacy), 64 και 128 bit).

Ρύθμιση Ασφάλειας με χρήση του WPA
(ή του Κοινόχρηστου Κλειδιού WPA)
Το WPA, η συνιστώμενη μέθοδος ασφαλείας, χρησιμοποιεί μία
κωδική φράση την οποία επιλέγετε και καταχωρείτε στις άλλες
ασύρματες συσκευές στο δίκτυο (συσκευές-πελάτες) για να ρυθμίσετε
την ασφάλεια. Για να χρησιμοποιήσετε το WPA, όλες οι υπόλοιπες
ασύρματες συσκευές στο δίκτυο πρέπει να υποστηρίζουν το WPA.

1111 Ελέγξτε για να διαπιστώσετε αν όλες οι υπόλοιπες συσκευές-
πελάτες που σκοπεύετε να βάλετε στο δίκτυο υποστηρίζουν το
WPA ή το Κοινόχρηστο Κλειδί WPA. Αυτό μπορεί να γίνει
εξετάζοντας το εγχειρίδιο της κάθε συσκευής, ή εξετάζοντας το
λογισμικό ρύθμισης παραμέτρων για την εγκατεστημένη
συσκευή. Εξετάστε τη Security (Ασφάλεια) ή την Encryption
(Κρυπτογράφηση) ή τη Setup (Διαμόρφωση) ή τις Advanced
Features (Σύνθετες δυνατότητες). Αν όλες οι συσκευές-πελάτες
υποστηρίζουν το WPA, συνεχίστε στο βήμα 2. Αν δεν το
υποστηρίζουν, παραλείψτε το και μεταβείτε στη “Ρύθμιση
Ασφάλειας με χρήση του WEP”.

2222 Κάντε κλικ στο πλήκτρο Wireless (Ασύρματο) στο Zoom
Configuration Manager (Διαχείριση Ρύθμισης Παραμέτρων
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Zoom). Έτσι θα ανοίξετε το μενού Wireless Setup (Ασύρματη
Ρύθμιση). Μεταβείτε στην Encryption (Κρυπτογράφηση) (η
οποία πρέπει να λέει “None/Καμία”) και επιλέξτε WPA από το
αναπτυσσόμενο μενού. Θα πρέπει να ανοίξει ένα νέο πλαίσιο
συμπλήρωσης της κωδικής φράσης WPA Passphrase ακριβώς
κάτω από το πλαίσιο Encryption (Κρυπτογράφηση).

3333 Επιλέξτε και καταχωρήστε μία Passphrase. (Κωδική φράση)
με τουλάχιστον οκτώ χαρακτήρες. Μπορείτε να εισαγάγετε μία
λέξη, μία φράση, ή για μεγαλύτερη ασφάλεια ένα συνδυασμό
αριθμών και γραμμάτων. Για την κωδική φράση ισχύει η
συμφωνία πεζών-κεφαλαίων, έτσι φροντίστε να παρατηρήσετε αν
κάποιο γράμμα είναι με κεφαλαία.

4444 Κάντε κλικ στο Save Changes (Αποθήκευση Αλλαγών) και στη
συνέχεια κλικ στο Write Settings to Flash (Εγγραφή
Ρυθμίσεων στη μνήμη Flash).

5555 Καταχωρήστε την Κωδική φράση σε όλες τις υπόλοιπες
ασύρματες συσκευές στο δίκτυο. Η ρύθμιση κάθε συσκευής-
πελάτη του ασύρματου δικτύου πρέπει να γίνει ξεχωριστά.
Ανοίξτε το λογισμικό που σας έχει παρασχεθεί με τη συσκευή, το
οποίο πρέπει να «τρέχει» στον υπολογιστή όπου έχει
εγκατασταθεί η συσκευή. Βρείτε το μενού ρύθμισης παραμέτρων
για την ασφάλεια, επιλέξτε WPA, καταχωρήστε την κωδική
φράση, ακριβώς όπως την καταχωρήσατε στη σελίδα “Wireless
Setup/Ασύρματη Ρύθμιση” του X6. Η ρύθμιση παραμέτρων
ασφαλείας έχει ολοκληρωθεί τώρα!

Ρύθμιση Ασφάλειας με χρήση του WEP
Αν το WPA ΔΕΝ υποστηρίζεται από όλες τις συσκευές δικτύου σας,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WEP για τη ρύθμιση των
παραμέτρων της ασφάλειας του δικτύου. Το WEP ρυθμίζεται με δύο
τρόπους: 64-bit και 128-bit. Ρυθμίζονται ομοίως. Το WEP των 128-
bit παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια απ’ ότι των 64, αλλά μειώνει την
απόδοση του δικτύου. Συνιστούμε η πλειοψηφία να ρυθμίζει το WEP
για ασφάλεια 64-bit.
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1111 Κάντε κλικ στο πλήκτρο Wireless (Ασύρματο) στο Zoom
Configuration Manager (Διαχείριση Παραμέτρων Zoom).
Έτσι θα ανοίξει το μενού Wireless Setup (Ασύρματη Ρύθμιση).

2222 Μεταβείτε στην Encryption (Κρυπτογράφηση) (που πρέπει να
λέει “None/Καμία”) και επιλέξτε WEP-64 bit (ή WEP-128 bit
για περισσότερη ασφάλεια αλλά μειωμένη απόδοση δικτύου) από
το αναπτυσσόμενο μενού. Θα ανοίξουν έξι νέα πλαίσια ακριβώς
κάτω από το πλαίσιο Encryption (Κρυπτογράφηση).

3333 Βάλτε μία ένδειξη στο πλαίσιο Passphrase (κωδική φράση) και
στη συνέχεια επιλέξτε και καταχωρήστε μία κωδική φράση
τουλάχιστον οκτώ χαρακτήρων στο πλαίσιο που είναι ακριβώς
στα δεξιά. Μπορείτε να εισαγάγετε μία λέξη, μία φράση, ή για
μεγαλύτερη ασφάλεια ένα συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων.
Για την κωδική φράση ισχύει η συμφωνία πεζών-κεφαλαίων, έτσι
φροντίστε να παρατηρήσετε αν κάποιο γράμμα είναι με
κεφαλαία.
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4444 Κάντε κλικ στο Save Changes (Αποθήκευση Αλλαγών) και στη
συνέχεια κλικ στο Write Settings to Flash (Εγγραφή
Ρυθμίσεων στη μνήμη Flash). Με την ασφάλεια WEP 128-bit,
εμφανίζεται το ίδιο κλειδί και στα τέσσερα πλαίσια Key (Κλειδί):

Με την ασφάλεια WEP 64-bit, εμφανίζεται διαφορετικό κλειδί σε
κάθε πλαίσιο Key (Κλειδί). Ένα κλειδί δηλώνεται στην οθόνη ως
Default Key (Προεπιλεγμένο κλειδί), γεγονός που εξηγείται στο
βήμα 6 παρακάτω.

(Πάρτε ένα στιγμιότυπο αυτής τη οθόνης ή καταγράψτε τα
κλειδιά και φυλάξτε τα σε βολικό μέρος σε περίπτωση που τα
χρειαστείτε για τη ρύθμιση των παραμέτρων συσκευών δικτύου
που δεν είναι Zoom.)

Σε αυτό το
παράδειγμα, το
Προεπιλεγμένο
Κλειδί είναι το
Κλειδί 1.
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5555 Αν ΟΛΕΣ οι ασύρματες συσκευές (πελάτες) στο δίκτυο είναι
συσκευές Zoom, εισαγάγετε την Κωδική φράση που μόλις
καταχωρήσατε σε κάθε πελάτη. Η ρύθμιση κάθε συσκευής-
πελάτη του ασύρματου δικτύου πρέπει να γίνει ξεχωριστά.
Ανοίξτε το λογισμικό που σας έχει παρασχεθεί με τη συσκευή, το
οποίο πρέπει να «τρέχει» στον υπολογιστή όπου έχει
εγκατασταθεί η συσκευή. Βρείτε το μενού ρύθμισης παραμέτρων
για την ασφάλεια, επιλέξτε WEP, καταχωρήστε την κωδική
φράση, ακριβώς όπως την καταχωρήσατε στη σελίδα “Wireless
Setup/Ασύρματη Ρύθμιση” του X6. Η ρύθμιση παραμέτρων
ασφαλείας έχει ολοκληρωθεί τώρα!
Αν κάποια ή όλες οι υπόλοιπες ασύρματες συσκευές στο δίκτυο
(πελάτες) δεν είναι συσκευές Zoom, συνεχίστε στο Βήμα 7
παρακάτω.

6666 Αν κάποια ή όλες οι υπόλοιπες ασύρματες συσκευές στο
δίκτυο (πελάτες) δεν είναι συσκευές Zoom, θα εισαγάγετε ένα
από τα “κλειδιά” που εμφανίζονται κάτω από την κωδική
φράση σε κάθε συσκευή-πελάτη. Πρέπει να εισαγάγετε το ίδιο
κλειδί σε κάθε συσκευή. Το κλειδί που πρέπει να
χρησιμοποιήσετε είναι το κλειδί που αντιστοιχεί στον
εμφανιζόμενο αριθμό Προεπιλεγμένου Κλειδιού.
Αν ο αριθμός στο πλαίσιο του Προεπιλεγμένου Κλειδιού είναι
το 1, χρησιμοποιήστε το Κλειδί 1, και ούτω καθεξής. Μπορείτε
να επιλέξετε το προεπιλεγμένο κλειδί που προτιμάτε
χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο πλαίσιο μενού Default Key
(Προεπιλεγμένο Κλειδί).

7777 Εισαγάγετε το Κλειδί που μόλις επιλέξατε σε κάθε συσκευή-
πελάτη. Η ρύθμιση κάθε συσκευής-πελάτη του ασύρματου
δικτύου πρέπει να γίνει ξεχωριστά. Ανοίξτε το λογισμικό που σας
έχει παρασχεθεί με τη συσκευή, το οποίο πρέπει να «τρέχει» στον
υπολογιστή όπου έχει εγκατασταθεί η συσκευή. Βρείτε το μενού
ρύθμισης παραμέτρων για την ασφάλεια, επιλέξτε WEP (64-bit ή
128-bit ανάλογα με τη ρύθμιση που έχετε επιλέξει), και
καταχωρήστε το Προεπιλεγμένο Κλειδί, ακριβώς όπως
εμφανίζεται στη σελίδα Wireless Setup (Ασύρματη Ρύθμιση) του
X6.
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(Με την ασφάλειαWEP 64-bit, μία συσκευή ενδέχεται να σας
υποχρεώνει να καταχωρήσετε και τα τέσσερα κλειδιά. Αν πρέπει
να γίνει αυτό, φροντίστε να καταχωρήσετε τα κλειδιά με την ίδια
σειρά που εμφανίζονται στο X6.)

Η ρύθμιση παραμέτρων ασφαλείας έχει ολοκληρωθεί τώρα!

Συμβουλές Αντιμετώπισης
Προβλημάτων
Τα ακόλουθα είναι κάποια προβλήματα που ενδέχεται να
αντιμετωπίσετε και κάποιες πιθανές λύσεις για την αντιμετώπιση της
κατάστασης.

Πρόβλημα
Η ένδειξη LINK του X6 μου είναι σταθερά αναμμένη, αλλά δεν
μπορώ να συνδεθώ στο Internet από κανέναν υπολογιστή μου.

Αντιμετώπιση
Πριν επιχειρήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα, πρέπει πρώτα να
διαπιστώσετε αν έχετε πρόσβαση στο Internet από τον υπολογιστή ή
τους υπολογιστές που είναι απευθείας συνδεδεμένοι με το X6 με
καλώδια Ethernet.

•  Αν δεν έχετε πρόσβαση στο Internet από αυτούς τους
υπολογιστές, δείτε Οι παράμετροι του X6 μου δεν έχουν
ρυθμιστεί σωστ στη σελίδα 25.

•  Αν έχετε πρόσβαση στο Internet από αυτούς τους υπολογιστές,
αλλά δεν μπορείτε να περιηγηθείτε στο Web από υπολογιστές
που συνδέονται μέσω συσκευής δικτύου (για παράδειγμα, ένα
δρομολογητή) που είναι συνδεδεμένη στο X6, δείτε Οι
υπολογιστές που συνδέονται με συσκευή δικτύου η οποία είναι
συνδεδεμένη στο X6 δεν έχουν πρόσβαση στο Web στη
σελίδα 27.

•  Αν έχετε πρόσβαση στο Internet από τον(ους) υπολογιστή(ές)
που είναι συνδεδεμένος(οι) στο X6, αλλά δεν μπορείτε να
περιηγηθείτε στο Web από τον επιτραπέζιο ή/και τον(ους)
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φορητό(ούς) υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι ασύρματα,
δείτε Οι παράμετροι του ασύρματου δικτύου μου δεν έχουν
ρυθμιστεί σωστ στη σελίδα 28.

Οι παράμετροι του X6 μου δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά
Αν δεν έχετε πρόσβαση στο Web από τους υπολογιστές που είναι
απευθείας συνδεδεμένοι στο X6 με καλώδια Ethernet, ελέγξτε αυτά
τα στοιχεία:

•  Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε όλους τους υπολογιστές. Αυτό θα
αναγκάσει τους υπολογιστές να αποδεσμεύσουν και να
ανανεώσουν τις διευθύνσεις IP τους.

•  Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις σωστές ρυθμίσεις VPI, VCI,
Πρωτοκόλλου και Ενθυλάκωσης. Για να καταχωρήσετε ξανά
τις πληροφορίες, συνδεθείτε στο Zoom Configuration
Manager (Διαχείριση Ρύθμισης Παραμέτρων Zoom),
εισαγάγετε τις σωστές πληροφορίες στη σελίδα Basic Setup
(Βασική Ρύθμιση), στη συνέχεια κάντε κλικ στο Save Settings
(Αποθήκευση Ρυθμίσεων) και στο Write Settings to Flash
(Εγγραφή Ρυθμίσεων στη μνήμη Flash).

" Αν χρησιμοποιήσατε ρυθμίσεις που σας παρασχέθηκαν
από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών σας, βεβαιωθείτε ότι
καταχωρήσατε τις σωστές πληροφορίες. Αν ακόμη δεν
μπορείτε να συνδεθείτε, αναζητήστε την εταιρεία παροχής
στους στη σελίδα 36 και δοκιμάστε τη(ις) ρύθμιση(εις) που
εμφανίζονται, αν είναι διαφορετικές.

" Αν χρησιμοποιήσατε τις ρυθμίσεις από τους Πίνακες
Ρυθμίσεων ADSL Internet, επιστρέψτε στους πίνακες και
βρείτε την επόμενη πιο συχνά χρησιμοποιούμενη ρύθμιση
για την εταιρεία παροχής σας.

•  Αν η Ενθυλάκωση ξεκινά με PPP, βεβαιωθείτε ότι έχετε
πληκτρολογήσει σωστά το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό
Πρόσβασης ADSL. (Προσέξτε ότι αυτές οι παράμετροι ΔΕΝ
είναι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που
χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε στο Zoom Configuration
Manager (Διαχείριση Ρύθμισης Παραμέτρων Zoom) στη
σελίδα 7.) Ανοίξτε τη σελίδα Basic Setup (Βασική Ρύθμιση),
στη συνέχεια εισαγάγετε το σωστό User Name (Όνομα χρήστη)
και Password (Κωδικό πρόσβασης) στα παρεχόμενα πλαίσια.
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Κάντε κλικ στο Save Settings (Αποθήκευση Ρυθμίσεων) και στο
Write Settings to Flash (Εγγραφή Ρυθμίσεων στη μνήμη
Flash).

•  Επαληθεύστε ότι η σύνδεση ADSL της εταιρείας παροχής
υπηρεσιών σας λειτουργεί κανονικά. (Επικοινωνήστε με το τμήμα
υποστήριξης πελατών της υπηρεσίας παροχής υπηρεσιών σας για
να το επαληθεύσετε.)

•  Επαληθεύστε ότι η ρύθμιση παραμέτρων του προγράμματος
περιήγησης στο Web στον υπολογιστή στον οποίο έχετε
εγκαταστήσει το λογισμικό έχει γίνει για network connection
(σύνδεση δικτύου) (μπορεί να ονομάζεται “Local Area
Network” (Τοπικό Δίκτυο) ή σύνδεση “ευρείας ζώνης”). Αν
χρειάζεστε βοήθεια για τη ρύθμιση των παραμέτρων του
προγράμματος περιήγησης στο Web, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο
Χρήστη στο CD για πιο λεπτομερείς οδηγίες.

•  Επαληθεύστε ότι οι ιδιότητες TCP/IP όλων των υπολογιστών
σας είναι σωστές. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Internet
Protocol (TCP/IP) Properties (Ιδιότητες Πρωτοκόλλου
[TCP/IP] Internet) (ανάλογα με τον υπολογιστή σας αυτό το
πλαίσιο διαλόγου μπορεί να ονομάζεται απλά TCP/IP
Properties (Ιδιότητες TCP/IP) ) και βεβαιωθείτε ότι είναι
επιλεγμένα τα παρακάτω, ανάλογα με το αν χρησιμοποιείτε
δυναμική (DHCP) ή στατική εκχώρηση διευθύνσεων IP:

" [ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ] Αν χρησιμοποιείτε
DHCP: Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο
Obtain an IP address automatically (Αυτόματη λήψη
διεύθυνσης IP) και αν είναι επιλεγμένο το στοιχείο Obtain a
DNS server address automatically (Αυτόματη λήψη
διεύθυνσης διακομιστή DNS) ή το στοιχείο Enable DNS
(Ενεργοποίηση DNS). Όλα τα πεδία θα πρέπει να είναι κενά.

" Αν χρησιμοποιείτε στατική διεύθυνση ΙΡ: Επαληθεύστε τα
παρακάτω, ανάλογα με τον υπολογιστή σας:

! Windows 2000/XP: Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένα
τα στοιχεία Use the following IP address (Χρήση
της παρακάτω διεύθυνσης ΙΡ) και Use the following
DNS server addresses (Χρήση των παρακάτω
διευθύνσεων διακομιστή) και ότι εμφανίζονται οι σωστές
τιμές των παραμέτρων IP address (Διέυθυνση ΙΡ),
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Subnet mask (Μάσκα Υποδικτύου), Default gateway
(Προεπιλεγμένη Πύλη), και Preferred DNS server
(Προτιμώμενος Διακομιστής DNS).

! Windows 98/Me: Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το
στοιχείο Specify an IP address (Καθορισμός
διεύθυνσης ΙΡ) και ότι εμφανίζονται οι σωστές τιμές των
παραμέτρων IP Address (Διεύθυνση ΙΡ) και Subnet
Mask (Μάσκα Υποδικτύου). Στην ετικέτα DNS
Configuration (Ρύθμιση παραμέτρων DNS),
βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Enable
DNS (Ενεργοποίηση DNS) και ότι εμφανίζεται κάτι
στο πλαίσιο Host (Κεντρικός Υπολογιστής). (Εάν όχι,
εισαγάγετε κάποιο όνομα, λέξη, ή συνδυασμό
γραμμάτων και αριθμών.) Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο
DNS Server Search Order (Σειρά Αναζήτησης
Διακομιστή DNS) περιέχει την τιμή 10.0.0.2.

Σημείωση:
Αν χρειάζεστε βοήθεια για να προσπελάσετε τις ρυθμίσεις
TCP/IP του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο
Χρήστη στο CD για πιο λεπτομερείς οδηγίες ή μεταβείτε
στη διεύθυνση
www.zoom.com/techsupport/adsl/adsl_x6.shtml

Οι υπολογιστές που συνδέονται με συσκευή δικτύου η οποία
είναι συνδεδεμένη στο X6 δεν έχουν πρόσβαση στο Web
Αν οι υπολογιστές που είναι απευθείας συνδεδεμένοι στο X6 έχουν
πρόσβαση στο Web, αλλά οι υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι
μέσω συσκευής δικτύου συνδεδεμένης στο X6 δεν έχουν, ελέγξτε τα
παρακάτω:

•  Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε όλους τους υπολογιστές του
δικτύου σας. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε δρομολογητή,
επανεκκινήστε όλους τους υπολογιστές που συνδέονται στο
δρομολογητή. Αυτό θα υποχρεώσει τους υπολογιστές να
αποδεσμεύσουν και να ανανεώσουν τις διευθύνσεις IP τους έτσι
ώστε να ταιριάζουν με εκείνες που χρησιμοποιεί το μόντεμ.

•  Αν χρησιμοποιείτε δρομολογητή, επαληθεύστε ότι η συσκευή
χρησιμοποιεί το Πρωτόκολλο δυναμικής ρύθμισης παραμέτρων
κεντρικού υπολογιστή (Dynamic Host Configuration Protocol -
DHCP). Αυτό το πρωτόκολλο είναι επίσης γνωστό ως δυναμική
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εκχώρηση διευθύνσεων IP. Ανάλογα με τη συσκευή σας, ο
έλεγχος αυτού του παράγοντα μπορεί να γίνει από την επιλογή
Obtain an IP address automatically (Αυτόματη λήψη
διεύθυνσης ΙΡ) στο μενού ρύθμισης παραμέτρων της συσκευής.
Αν χρειάζεστε βοήθεια, ανατρέξτε στη βιβλιογραφία που σας έχει
παρασχεθεί με τη συσκευή δικτύου σας ή επικοινωνήστε με τον
κατασκευαστή της.

•  Για βοήθεια, ανατρέξτε στη βιβλιογραφία που σας έχει
παρασχεθεί με τη συσκευή δικτύου σας ή επικοινωνήστε με τον
κατασκευαστή της.

Οι παράμετροι του ασύρματου δικτύου μου δεν έχουν
ρυθμιστεί σωστά
Αν ο υπολογιστής που συνδέεται απευθείας στο X6 έχει πρόσβαση
στο Web, αλλά ο επιτραπέζιος ή/και οι φορητοί υπολογιστές του
ασύρματου δικτύου σας δεν έχουν, ελέγξτε τα παρακάτω:

•  Βεβαιωθείτε ότι κάθε επιτραπέζιος ή φορητός υπολογιστής έχει
εγκατεστημένο ασύρματο προσαρμογεά 802.11b ή 802.11g.
Αυτός ο προσαρμογέας μπορεί να είναι ενσωματωμένος,
προσαρμογέας USB, προσαρμογέας κάρτας PC ή
προσαρμογέας PCI.

•  Βεβαιωθείτε ότι περιστρέψατε την κεραία στο X6 σε κατακόρυφη
θέση και ότι η κεραία όλων των ασύρματων προσαρμογέων έχει
κατάλληλη κατεύθυνση. Προσέξτε ότι πολλοί ασύρματοι
προσαρμογείς έχουν ενσωματωμένες κεραίες “προσωρινής
σύνδεσης” και όχι μετακινούμενες κεραίες. Σε αυτήν την
περίπτωση και αν πιστεύετε ότι το πρόβλημα οφείλεται στην
κεραία, δοκιμάστε διαφορετικές κατευθύνσεις της κεραίας του
μόντεμ σας για να βρείτε τη βέλτιστη κατεύθυνση. Για
παράδειγμα, προσπαθήστε να κατευθύνετε την κεραία του μόντεμ
σας στο ίδιο επίπεδο με την κάρτα του ασύρματου προσαρμογέα
(για παράδειγμα, αν ο ασύρματος προσαρμογέας σας με κεραία
προσωρινής σύνδεσης είναι τοποθετημένος μέσα σε φορητό
υπολογιστή οριζόντια, περιστρέψτε την κεραία του μόντεμ σας σε
οριζόντια θέση).

•  Η διαμόρφωση του σπιτιού ή του γραφείου σας (δηλαδή, ο
αριθμός και το πάχος των τοίχων, ο αριθμός των δωματίων, κτλ.)
ενδέχεται να επηρεάζει την εμβέλεια της κεραίας. Δοκιμάστε να
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τοποθετήστε το X6 σε πιο κεντρική θέση. Μόλις ρυθμιστούν οι
παράμετροί του (και ο υπολογιστής που είναι συνδεδεμένος σε
αυτό με καλώδιο Ethernet έχει πρόσβαση στο Web), μπορεί να
μετακινηθεί το X6. Το X6 μπορεί να λειτουργήσει ως
ανεξάρτητη συσκευή εφόσον είναι συνδεδεμένο με πρίζα ADSL
και έχει σύνδεση τροφοδοσίας.

Ένα παράδειγμα:
Ο επιτραπέζιος υπολογιστής σας βρίσκεται στο ισόγειο. Τον
συνδέσατε στο X6, ρυθμίσατε τις παραμέτρους της μονάδας, και
έχετε πρόσβαση στο Web από αυτόν τον υπολογιστή. Επίσης
έχετε εγκαταστήσει ένα φορητό υπολογιστή για ασύρματη
χρήση. Αυτός ο φορητός υπολογιστής έχει πρόσβαση στο Web
από τον πρώτο όροφο του σπιτιού σας, αλλά όχι από το δεύτερο.
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, μεταφέρετε το X6 στον πρώτο
όροφο έτσι ώστε να είναι σε πιο κεντρική θέση. (Μόλις
ρυθμιστούν οι παράμετροί του, το X6 αρκεί να είναι συνδεδεμένο
μόνο σε πρίζα τοίχου ADSL και σε μία πηγή τροφοδοσίας.) Με
αυτήν την ενέργεια, ωστόσο, ο επιτραπέζιος υπολογιστής σας στο
ισόγειο δεν είναι πλέον συνδεδεμένος στο Web. Για να επιλύσετε
αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε έναν ασύρματο προσαρμογέα
(σύμφωνα με την περιγραφή της ενότητας Για εγκατάσταση
ασύρματου δικτύο στη σελίδα 14) και κάντε τον τμήμα του
ασύρματου δικτύου σας.

•  Για να βελτιώσετε το σήμα, δοκιμάστε να αλλάξετε τη θέση του
ασύρματου προσαρμογέα που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής σας.
Αν ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί εσωτερικό προσαρμογέα
PCI, δοκιμάστε να αλλάξετε τη θέση του υπολογιστή σας.

•  Επαληθεύστε ότι όλοι οι ασύρματοι προσαρμογείς
χρησιμοποιούν το ίδιο SSID και Channel (Κανάλι) με το
μόντεμ X6. Από προεπιλογή, το μόντεμ χρησιμοποιεί το zoom
ως SSID και είναι ρυθμισμένο στο Κανάλι 10. Το SSID έχει
συμφωνία πεζών-κεφαλαίων. Δείτε τη βιβλιογραφία του
συγκεκριμένου ασύρματου προσαρμογέα σας όσον αφορά τις
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσπέλασης των ρυθμίσεων
SSID και Channel (Κανάλι). Αν και πάλι δεν έχετε πρόσβαση
στο Internet, δοκιμάστε τη μία ή/και τις δύο παρακάτω
ενέργειες:

" Ρυθμίστε το SSID σε κάθε ασύρματο προσαρμογέα στο
ALL (Όλα) (προσέξτε ότι πρέπει να είναι με κεφαλαία).
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Αυτή η ενέργεια θα επιτρέψει στον προσαρμογέα να
συνδέεται με οποιοδήποτε SSID.

" Δοκιμάστε να αλλάξετε το κανάλι που χρησιμοποιεί τόσο το
Χ6 όσο και οι ασύρματοι προσαρμογείς σας από το 10 στο
1. (Για να αλλάξετε το κανάλι που χρησιμοποιεί το X6,
πρέπει να συνδεθείτε στο Zoom Configuration Manager
(Διαχείριση Ρύθμισης Παραμέτρων Zoom), να κάνετε κλικ
στο εικονίδιο Wireless (Ασύρματο) στην κορυφή
οποιασδήποτε σελίδας, και στη συνέχεια να αλλάξετε την
τιμή της ρύθμισης Channel (Κανάλι). Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη σελίδα Wireless (Ασύρματο),
δείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη στο CD ή μεταβείτε στη
διεύθυνση
www.zoom.com/techsupport/adsl/adsl_x6.shtml)

•  Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ασφαλείας (αν υπάρχουν) είναι ίδιες
για το X6 και για όλες τις ασύρματες συσκευές που
χρησιμοποιείτε με αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την ασφάλεια, δείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη στο CD.

Πρόβλημα
Η φωτεινή ένδειξη LINK του Χ6 μου αναβοσβήνει και δεν
παραμένει σταθερά αναμμένη.

Αντιμετώπιση
Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που μπορεί να προκαλέσουν αυτό το
πρόβλημα. Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία:

•  Βεβαιωθείτε ότι το τηλεφωνικό καλώδιο είναι σταθερά
συνδεδεμένο στην πρίζα τοίχου και στη θύρα ADSL στο πίσω
μέρος του Χ6.

•  Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα στην οποία είναι συνδεδεμένο το
τηλεφωνικό καλώδιο έχει ενεργοποιηθεί από την υπηρεσία
ADSL. Αν η εταιρεία παροχής υπηρεσιών σας δεν το έχει
ενεργοποιήσει, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια
τυποποιημένη πρίζα τηλεφώνου για την υπηρεσία ADSL.

•  Τα τηλέφωνα που έχουν κοινή τηλεφωνική γραμμή με τη γραμμή
ADSL σας ενδέχεται να προκαλούν θόρυβο στη γραμμή.
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Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τηλεφωνικά φίλτρα για κάθε
τηλέφωνο ή φαξ ή ότι έχετε ένα φίλτρο στο σημείο οριοθέτησης.
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Γενικής χρήσης συσκευή
τοποθέτησης και άμεσης
λειτουργίας
Το X6 είναι ενεργοποιημένο για συσκευές τοποθέτησης και άμεσης
λειτουργίας γενικής χρήσης (Universal Plug and Play - UPnP™).
Αυτό σημαίνει ότι οι εφαρμογές που εκτελούνται στον Η/Υ σας και
οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή ή στο δίκτυό
σας και που χρησιμοποιούν τη δυνατότητα UPnP πρέπει να
εντοπίσουν αυτόματα το X6 και να κάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις
παραμέτρων για να λειτουργούν με αυτό. Για παράδειγμα, αυτό
ισχύει για μία εφαρμογή παιχνιδιού, ένα δρομολογητή ή ένα
ανεξάρτητο τείχος προστασίας (firewall). Δεν χρειάζεται να κάνετε
εσείς ρυθμίσεις.

Αν Χρειαστείτε ΒοήθειαΑν Χρειαστείτε ΒοήθειαΑν Χρειαστείτε ΒοήθειαΑν Χρειαστείτε Βοήθεια
Το Zoom έχει πολλές διαθέσιμες υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης
για τους πελάτες του. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις
υπηρεσίες με πολλούς τρόπους:

•  Εισαγάγετε το CD, επιλέξτε τη γλώσσα σας, και στη συνέχεια
κάντε κλικ στη σύνδεση Customer Support (Υποστήριξη
Πελατών) για να δείτε τις πληροφορίες υποστήριξης,
περιλαμβανόμενου του τρόπου επικοινωνίας με τους ειδικούς μας
της υποστήριξης. Επίσης το CD περιλαμβάνει ένα Εγχειρίδιο
Χρήστη (που είναι διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες) το οποίο
περιέχει πρόσθετες πληροφορίες για το καινούριο σας μόντεμ.

•  Επισκεφθείτε το Διαδικτυακό μας τόπο  στη διεύθυνση
www.zoom.com και επιλέξτε Technical Support (Τεχνική
Υποστήριξη). Από εδώ, μπορείτε να στείλετε email στους
ειδικούς μας της τεχνικής υποστήριξης και/ή να κάνετε ευφυή
αναζήτηση μέσω της βάσης δεδομένων μας χρησιμοποιώντας το
SmartFacts™.
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Συμβουλή:
Κατά διαστήματα, το Zoom μπορεί να εκδίδει βελτιωμένο
υλικολογισμικό. Αυτό είναι επίσης διαθέσιμο στη διεύθυνση
www.zoom.com , μαζί με οδηγίες αναβάθμισης. Συνιστούμε να
ελέγχετε περιοδικά το Διαδικτυακό μας τόπο για τυχόν
αναβαθμίσεις και πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το
προϊόν.

•  Τηλεφωνήστε στο γραφείο τεχνικής υποστήριξης στις Ηνωμένες
Πολιτείες στο (561) 241-7170 ή στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 44
(0)1276 704440.

•  Ορισμένοι πωλητές λιανικής των προϊόντων Zoom παρέχουν
υποστήριξη ή μπορούν να συστήσουν ένα κέντρο υποστήριξης.
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Περιγραφές εμπρόσθιου και
οπίσθιου πίνακα
Ο εμπρόσθιος πίνακας του X6 έχει την παρακάτω όψη:

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις φωτεινές ενδείξεις του
εμπρόσθιου πίνακα.

Ένδειξη Περιγραφή

LAN Ανάβει όταν μία θύρα LAN του X6 είναι συνδεδεμένη στη
θύρα Ethernet μίας συσκευής που τίθεται σε λειτουργία.
Αναβοσβήνει όταν αποστέλλονται δεδομένα.

WLAN Ανάβει όταν λειτουργεί το σημείο ασύρματης πρόσβασης.
Αναβοσβήνει όταν αποστέλλονται δεδομένα.

LINK Αναβοσβήνει όταν το X6 εκτελεί την ακολουθία εκκίνησής
του. Μένει σταθερά αναμμένη όταν η μονάδα συγχρονιστεί
με τη σύνδεση ADSL της.

Σημείωση: Αν η ένδειξη που αναβόσβηνε δεν αλλάξει σε
σταθερά αναμμένη έπειτα από ένα ή δύο λεπτά, ελέγξτε με
τον παροχέα ADSL σας ότι η σύνδεση ADSL είναι
ενεργοποιημένη, ή ανατρέξτε στο Αντιμετώπιση
Προβλημάτων στη σελίδα 30.

STATUS Αναβοσβήνει με κόκκινο κατά την έναρξη λειτουργίας του
X6. Κατόπιν, θα ανάψει μόνο εάν υπάρχει πρόβλημα με τη
μονάδα.

PWR Ανάβει όταν το X6 είναι συνδεδεμένο σε παροχή ρεύματος.
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Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τον οπίσθιο πίνακα.

Θύρα   Περιγραφή

PWR Θύρα για τη σύνδεση της μονάδας με το μετασχηματιστή του
X6.

RESET Κουμπί για την επαναφορά του μόντεμ στις προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις συστήματος (απαραίτητο αν χαθεί η σύνδεση
επικοινωνίας). Για να κάνετε επαναφορά, πρέπει να
εισαγάγετε ένα συνδετήρα και να πιέσετε γρήγορα το κουμπί
τρεις φορές.

LAN 1

LAN 2

LAN 3

LAN 4

Θύρες LAN που μπορούν να συνδέσουν τη μονάδα με ένα
σημείο πρόσβασης, έναν κόμβο δικτύου ή μία θύρα Ethernet
ενός υπολογιστή. Το X6 διαθέτει τέσσερις θύρες LAN.

Πάνω από κάθε θύρα υπάρχει μία μικρή κίτρινη και πράσινη
φωτεινή ένδειξη. Η κίτρινη φωτεινή ένδειξη ανάβει όταν
λαμβάνονται δεδομένα με 100 megabit ανά δευτερόλεπτο και
σβήνει όταν λαμβάνει με 10 ανά δευτερόλεπτο. Η πράσινη
φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει όταν υπάρχει δραστηριότητα
στη συγκεκριμένη γραμμή LAN.

ADSL Υποδοχή για τη σύνδεση του μόντεμ στην τηλεφωνική πρίζα
τοίχου ADSL.
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Πίνακες Ρυθμίσεων ADSL
Internet
Αυτοί οι πίνακες αφορούν εκείνους που οι εταιρείες παροχής
υπηρεσιών δεν τους εφοδιάζουν με τις ρυθμίσεις ADSL για σύνδεση
στο Internet. Πολλές εταιρείες παροχής ADSL χρησιμοποιούν
διαφορετικές ρυθμίσεις ανάλογα με την περιοχή στην οποία
λειτουργούν, και για το λόγο αυτό μπορεί να υπάρχουν περισσότερες
από μία ρυθμίσεις για την εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Η εταιρεία
μας δημοσιεύει ενημερωμένους πίνακες στον Διαδικτυακό μας τόπο.
Αν η χώρα σας δεν βρίσκεται στους παρακάτω πίνακες, απευθυνθείτε
στη διεύθυνση www.zoom.com

Εταιρεία Παροχής
Υπηρεσιών

VPI VCI Πρωτόκολλο Ενθυλάκωση

Αυστραλία-Telstra 8 35 PPPoΑ LLC
Αργεντινή-Telecom 0 33 PPPoE LLC
Αργεντινή-Telefonica 8 35 PPPoE LLC
Βέλγιο-ADSL Office 8 35 1483

Δρομολόγηση IP
LLC

Βέλγιο-Turboline 8 35 PPPoΑ LLC
Βολιβία 0 34 1483

Δρομολόγηση IP
LLC

Βραζιλία-Brasil Telcom 0 35 PPPoE LLC
Βραζιλία-Telefonica 8 35 PPPoE LLC
Βραζιλία-Telmar 0 33 PPPoE LLC
Βραζιλία-South Region 1 32 PPPoE LLC
Κολομβία-EMCALI 0 33 PPPoΑ VC-MUX
Δανία-Cybercity, Tiscali 0 35 PPPoΑ VC-MUX
Γαλλία (1) 8 35 PPPoE LLC
Γαλλία (2) 8 67 PPPoΑ LLC
Γαλλία (3) 8 35 PPPoΑ VC-MUX
Γερμανία 1 32 PPPoE LLC
Ουγγαρία-Sci-Network 0 35 PPPoE LLC
Ισλανδία-Islandssimi 0 35 PPPoΑ VC-MUX
Ισλανδία-Siminn 8 48 PPPoA VC-MUX
Ισραήλ 8 48 PPPoA VC-MUX
Ιταλία 8 35 PPPoA VC-MUX
Τζαμάικα (1) 8 35 PPPoA VC-MUX
Τζαμάικα (2) 0 35 PPPoA VC-MUX
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Εταιρεία Παροχής
Υπηρεσιών

VPI VCI Πρωτόκολλο Ενθυλάκωση

Τζαμάικα (3) 8 35 1483 Γεφυρωμένο
IP

LLC SNAP

Τζαμάικα (4) 0 35 1483 Γεφυρωμένο
IP

LLC SNAP

Καζακστάν 0 33 PPPoA VC-MUX
Μεξικό 8 35 PPPoE LLC
Ολλανδία-BBNED 0 35 PPPoA VC-MUX
Ολλανδία-MX Stream 8 48 PPPoA VC-MUX
Πορτογαλία 0 35 PPPoE LLC
Σαουδική Αραβία (1) 0 33 PPPoE LLC
Σαουδική Αραβία (2) 0 35 PPPoE LLC
Σαουδική Αραβία (3) 0 33 1483 Γεφυρωμένο

IP
LLC

Σαουδική Αραβία (4) 0 33 1483
Δρομολόγηση IP

LLC

Σαουδική Αραβία (5) 0 35 1483 Γεφυρωμένο
IP

LLC

Σαουδική Αραβία (6) 0 35 1483
Δρομολόγηση IP

LLC

Ισπανία-Albura, Tiscali 1 32 PPPoΑ VC-MUX
Ισπανία-Colt Telecom, Ola
Internet

0 35 PPPoΑ VC-MUX

Ισπανία-EresMas, Retevision 8 35 PPPoΑ VC-MUX
Ισπανία-Telefonica (1) 8 32 PPPoE LLC
Ισπανία-Telefonica (2), Terra 8 32 1483

Δρομολόγηση IP
LLC

Ισπανία-Wanadoo (1) 8 35 PPPoΑ VC-MUX
Ισπανία-Wanadoo (2) 8 32 PPPoE LLC
Ισπανία-Wanadoo (3) 8 32 1483

Δρομολόγηση IP
LLC

Σουηδία-Telenordia 8 35 PPPoE
Σουηδία-Telia 8 35 1483 Γεφυρωμένο

IP
LLC

Ελβετία 8 35 PPPoE LLC
Τουρκία (1) 8 35 PPPoE LLC
Τουρκία (2) 8 35 PPPoΑ VC-MUX
Ηνωμένο Βασίλειο 0 38 PPPoΑ VC-MUX
Βενεζουέλα-CANTV 0 33 1483

Δρομολόγηση IP
LLC

Βιετνάμ 0 35 PPPoE LLC
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Πληροφορίες ΚανονισμώνΠληροφορίες ΚανονισμώνΠληροφορίες ΚανονισμώνΠληροφορίες Κανονισμών
Ευρωπαϊκή Δήλωση Συμμόρφωσης

Ο κατασκευαστής δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με
την Οδηγία 1999/5/ΕΕ (Οδηγία R&TTE) μέσω των παρακάτω. Αυτό το προϊόν φέρει τη
Σήμανση CE.

Οδηγία Πρότυπο Αναφορά
Ελέγχου

73/23/EEC-Χαμηλή
Τάση

EN 60950-1
IEC 60950-1

Ηλεκτρική
ασφάλεια

89/336/EEC-EMC ΕΝ 55024
EN 55022

ατρωσία σε EMC
εκπομπές-EMC

EN300 328
EN301 489-01
EN301 489-17

Ασύρματος
Εξοπλισμός

Προσοχή: Αυτός ο εξοπλισμός προορίζεται για χρήση σε όλες τις χώρες τις Ε.Ε. και στις
χώρες της Ε.Ζ.Ε.Σ. Η χρήση σε εξωτερικούς χώρους μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένες
συχνότητες ή/και μπορεί να απαιτεί άδεια λειτουργίας. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για
τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε.

Σημείωση: Οι συνδυασμοί επιπέδων ισχύος και κεραιών που έχουν ως αποτέλεσμα στάθμη
ακτινοβολούμενης ισχύος άνω των 100 mW ισοδύναμης ισχύος ισότροπης ακτινοβολίας (EIRP)
θεωρούνται μη συμβατοί με την προαναφερθείσα οδηγία και η χρήση τους δεν επιτρέπεται στην
ευρωπαϊκή κοινότητα και σε χώρες που έχουν υιοθετήσει την ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE
1999/5/EC.

Δήλωση Ηλεκτροστατικής Εκφόρτισης

Αυτή η μονάδα ενδέχεται να χρειαστεί επαναρύθμιση μετά από συμβάν έντονης
ηλεκτροστατικής εκφόρτισης.

Σημειώσεις Ασφαλείας
Προσοχή: Για τη μείωση κινδύνου πυρκαγιάς, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδιο για
τηλεπικοινωνιακή χρήση Αρ.. 26 AWG ή μεγαλύτερο.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν πλησίον σε νερό, για παράδειγμα, σε υγρό υπόγειο ή κοντά
σε πισίνα.
Αποφύγετε τη χρήση αυτού του προϊόντος κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Ενδέχεται να
προκληθεί σπάνια κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω κεραυνού.

Στο CD παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες για τη συμμόρφωση.
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