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Οδηγίες Χρήσης για το 3

Περιεχόμενα Συσκευασίας
Η συσκευασία ΑΡ+2 περιέχει τα ακόλουθα:

•  Συσκευή AP+2

•  Καλώδιο
Ethernet

•  Μετασχηματιστής

•  CD για Windows, Macintosh και Linux

Αν κάποιο από αυτά λείπει ή είναι κατεστραμμένο, απευθυνθείτε
στην Υποστήριξη Πελατών της Zoom ή στο κατάστημα αγοράς
του ΑΡ+2.

Συνοπτική παρουσίαση
Ανάλογα με τις ανάγκες σας, το Zoom AP+2 μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

•  Σημείο Πρόσβασης. Μπορείτε να συνδέσετε το ΑΡ+2 σε ένα
δρομολογητή, μόντεμ/δρομολογητή, διακόπτη ή διανομέα
ώστε να δίνει δυνατότητα σε ασύρματες συσκευές (για
παράδειγμα, υπολογιστές ή κονσόλες παιχνιδιών) να
συνδέονται στο δίκτυό σας με ασύρματο τρόπο. Η
εγκατάσταση του AP+2 ως σημείου πρόσβασης εξηγείται στο
Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση του ΑΡ+2 ως Σημείο
Πρόσβασης στη σελίδα 5.

•  Πελάτης Ethernet. Μπορείτε να συνδέσετε το ΑΡ+2 στη
θύρα Ethernet μιας κονσόλας παιχνιδιών ή ενός υπολογιστή
έτσι ώστε η συσκευή να έχει ασύρματη πρόσβαση σε
ασύρματο δίκτυο. Αυτό είναι επίσης γνωστό ως "γέφυρα
προγράμματος πελάτη". Η εγκατάσταση του AP+2 ως πελάτη
Ethernet εξηγείται στο Κεφάλαιο 2: Εγκατάσταση του
AP+2 ως πελάτη Ethernet στη σελίδα 11.

•  Αναμεταδότης. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το ΑΡ+2 κοντά
στο άκρο της περιοχής κάλυψης ενός ασύρματου δικτύου για
να επεκτείνετε την περιοχή κάλυψης. Η εγκατάσταση του
AP+2 ως αναμεταδότη εξηγείται στο Κεφάλαιο 3:
Εγκατάσταση του AP+2 ως Αναμεταδότη στη σελίδα 16.

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης παρέχει οδηγίες για την
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εγκατάσταση του AP+2 για κάθε μια από τις παραπάνω εκδοχές.
Περιέχει, επίσης, οδηγίες σχετικά με τη διαμόρφωση της
ασφάλειας, τις προηγμένες ρυθμίσεις καθώς και ειδικές
πληροφορίες για χρήστες Windows, Macintosh και Linux.

Όταν γίνεται ενημέρωση πληροφοριών σχετικά με το AP+2,
παρέχουμε τις πληροφορίες αυτές στον δικτυακό τόπο του
Zoom:

http://www.zoom.com/techsupport/index.html

http://www.zoom.com/techsupport/index.html
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1
Εγκατάσταση του AP+2 ως

Σημείο Πρόσβασης
Στο κεφάλαιο αυτό υπάρχουν λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την
εγκατάσταση του AP+2 ως σημείο πρόσβασης. Αν το έχετε ήδη
κάνει αυτό χρησιμοποιώντας το έντυπο βιβλίο Ταχείας
Εκκίνησης, δε χρειάζεται να ακολουθήσετε τα βήματα του
παρόντος κεφαλαίου. Αντι αυτού, πρέπει στο σημείο αυτό να
διαμορφώσετε την ασφάλεια για το ασύρματο δίκτυό σας. Για να
το κάνετε αυτό, παρακαλούμε συνεχίστε με το Κεφάλαιο 4:
Ρύθμιση Ασφάλειαςστη σελίδα 21.

Εγκατάσταση του Υλικού
1111 Συνδέστε το AP+2 στο δρομολογητή, στο

μόντεμ/δρομολογητή, στο διακόπτη ή στο hub σας. Για να
το κάνετε αυτό, συνδέστε το ένα άκρο του
συμπεριλαμβανομένου καλωδίου Ethernet στη θύρα RJ-45
στο πίσω μέρος του AP+2 και συνδέστε το άλλο άκρο σε μια
διαθέσιμη θύρα Ethernet του δρομολογητή,
μόντεμ/δρομολογητή, διακόπτη ή διανομέα. Το AP+2
λειτουργεί και με τις δυο ταχύτητες της θύρας Ethernet, στα
100 και 10 Mbps.

2222 Συνδέστε το μετασχηματιστή που περιλαμβάνεται στη
συσκευασία σε ένα πολύπριζο ή σε μία πρίζα τοίχου και
κατόπιν συνδέστε το άλλο άκρο του στην υποδοχή Power
[Τροφοδοσία] στο πίσω μέρος του σημείου πρόσβασης.
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ΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικό! Να χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή που
αποστέλλεται με το ΑΡ+2. Η χρήση άλλων μετασχηματιστών μπορεί να
προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

Οι λυχνίες TX/RX, LINK/ACT, και Power στο πάνω μέρος
της μονάδας πρέπει να αναβοσβήνουν καθώς το AP+2
εκκινεί και ρυθμίζει τις παραμέτρους του. Μόλις
δημιουργηθεί μια έγκυρη σύνδεση, η λυχνία LINK/ACT
[Σύνδεση/Δράση] ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα (για
μια σύνδεση Ethernet των 100 Mbps) ή με πορτοκαλί χρώμα
(για μια σύνδεση Ethernet των 10 Mbps).

3333 Μπορεί να θέλετε να προσπαθήσετε να τοποθετήσετε τις
κεραίες της μονάδας για να βελτιώσετε την ασύρματη
ταχύτητα και κάλυψη. Συνήθως οι κεραίες δεν πρέπει να
είναι παράλληλες. Για παράδειγμα, προσπαθήστε να κάνετε
τη μια κατακόρυφη και την άλλη οριζόντια.

Προσθήκη Συσκευών στο
Ασύρματο Δίκτυο
Η κάθε συσκευή που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε στο
ασύρματο δίκτυό σας πρέπει να έχει δυνατότητα ασύρματης
σύνδεσης. Ορισμένοι σύγχρονοι επιτραπέζιοι και φορητοί
υπολογιστές έχουν ενσωματωμένη αυτή τη δυνατότητα, ενώ σε
άλλους υπολογιστές Windows, Macintosh, ή Linux απαιτείται η
εγκατάσταση αντάπτορ ασύρματου δικτύου.

Σημείωση:Σημείωση:Σημείωση:Σημείωση: Οι κονσόλες παιχνιδιών συνήθως χρειάζονται τη χρήση πελάτη
Ethernet (όπως άλλο ένα AP+2 σε κατάσταση λειτουργίας Γέφυρα
Προγράμματος Πελάτη - Υποδομή) προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο
ασύρματο δίκτυό σας. Αφού έχετε εγκαταστήσει ασύρματο δίκτυο, δείτε το
Κεφάλαιο 2 για να μάθετε πως να χρησιμοποιείτε ένα δεύτερο AP+2 ως
πελάτη Ethernet με κονσόλα παιχνιδιών.

Αν χρησιμοποιείτε επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή Windows
XP που έχει ενσωματωμένες δυνατότητες ασύρματης
διασύνδεσης, συνεχίστε με την ενότητα Ο υπολογιστής μου
Windows XP διαθέτει ενσωματωμένες δυνατότητες
ασύρματης διασύνδεσης στη σελίδα 7. Αν δε διαθέτει τέτοιες
δυνατότητες ή αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Macintosh ή Linux
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συνεχίστε με την ενότητα Ο υπολογιστής μου χρειάζεται
προσαρμογέα ασύρματου δικτύου στη σελίδα 8.

Συμβουλή!Συμβουλή!Συμβουλή!Συμβουλή! Για να δείτε αν ο φορητός υπολογιστής σας Windows διαθέτει
ενσωματωμένες δυνατότητες ασύρματης διασύνδεσης,: Από την επιφάνεια
εργασίας των Windows, κάντε κλικ στο Έναρξη, κλικ στο Σύνδεση με, και
στη συνέχεια εντοπίστε την επιλογή Ασύρματη Σύνδεση Δικτύου). Αν δεν
εμφανίζεται το Σύνδεση με, ή αν δεν υπάρχει η επιλογή Ασύρματη Σύνδεση
Δικτύου, τότε ο φορητός υπολογιστής δεν διαθέτει δυνατότητες ασύρματης
διασύνδεσης. Αν χρειάζεστε βοήθεια, ανατρέξτε στη βιβλιογραφία που
διατίθεται μαζί με το φορητό υπολογιστή Windows.

Ο υπολογιστής μου Windows XP
διαθέτει ενσωματωμένες δυνατότητες
ασύρματης διασύνδεσης
1111 Από την επιφάνεια εργασίας των Windows, κάντε κλικ στο

πλήκτρο Έναρξη, και στη συνέχεια στο Πίνακας Ελέγχου.

2222 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Συνδέσεις Δικτύου.

3333 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Σύνδεση Ασύρματου
Δικτύου, και στη συνέχεια επιλέξτε Ιδιότητες.

4444 Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες Σύνδεσης Ασύρματου
Δικτύου, επιλέξτε την ετικέτα 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
Διαθέσιμα δίκτυα. Θα πρέπει να βρεθεί το ασύρματο
δίκτυο του νέου σας σημείου πρόσβασης—που ονομάζεται
zoom. (Η σάρωση γίνεται αυτόματα καθώς από προεπιλογή
είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Χρήση των Windows
για τη ρύθμιση των παραμέτρων των ρυθμίσεων του
ασύρματου δικτύου μου.)

5555 Επιλέξτε zoom από τη λίστα Διαθέσιμα δίκτυα, στη
συνέχεια κάντε κλικ στο πλήκτρο Ρύθμιση παραμέτρων για
να το προσθέσετε στη λίστα Προτιμώμενα δίκτυα. Ο
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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 Μετακίνηση επάνω για να μετακινήσετε το zoom
στην κορυφή της λίστας.)

6666 Επιλέξτε OK.

7777 Αν ανήκετε στην πλειοψηφία των χρηστών, εγκαταστήστε
το AP+2 ως σημείο πρόσβασης ώστε να έχετε ασύρματη
πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Αν αυτή είναι η περίπτωσή σας,
ελέγξτε την ασύρματη σύνδεσή σας ανοίγοντας ένα
πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στον υπολογιστή που
μόλις εγκαταστήσατε και προσπαθώντας να συνδεθείτε με
κάποια γνωστή σας διεύθυνση στο Διαδίκτυο. (Αν δεν
συνδεθήκατε, δείτε Παράρτημα Α: Αντιμετώπιση
Προβλημάτων στη σελίδα 56)

Συγχαρητήρια! Αυτός ο υπολογιστής προστέθηκε στο
ασύρματο δίκτυό σας. Αν δεν έχετε άλλους υπολογιστές για να
προσθέσετε στο δίκτυο, μπορείτε προαιρετικά να προσθέσετε
ασφάλεια στο δίκτυό σας ακολουθώντας τις οδηγίες του
Κεφαλαίου 4: Δείτε το Ρύθμιση Ασφάλειας στη σελίδα 21.

Ο υπολογιστής μου χρειάζεται
προσαρμογέα ασύρματου δικτύου
Αν ο υπολογιστής σας δεν έχει ενσωματωμένες δυνατότητες
ασύρματης διασύνδεσης, πρέπει να εγκαταστήσετε έναν
προσαρμογέα ασύρματου δικτύου, όπως η Wireless-G Κάρτα PC
της Zoom ή ο Wireless-G Προσαρμογέας USB της Zoom.

Αν και συνιστούμε τη χρήση προσαρμογέα της Zoom, το Zoom
AP+2 είναι συμβατό με τους περισσότερους προσαρμογείς USB,
προσαρμογείς Κάρτας PC ή προσαρμογείς PCI της αγοράς.
Ωστόσο, θα έχετε καλύτερη απόδοση αν χρησιμοποιήσετε
ασύρματους προσαρμογείς Zoom.
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1111 Εγκαταστήστε τον προσαρμογέα και βεβαιωθείτε ότι είναι
ρυθμισμένος σε λειτουργία υποδομής ή σημείου
πρόσβασης (ΟΧΙ σε ad-hoc (ειδική) ή peer-to-peer
(ομότιμη) λειτουργία). Αν χρειάζεστε βοήθεια για την
εγκατάσταση του προσαρμογέα ή για τη ρύθμιση της
λειτουργίας του, ανατρέξτε στη βιβλιογραφία που παρέχεται
με αυτόν.

2222 Εισέλθετε στο λογισμικό του προσαρμογέα και εκτελέστε
μία "αναζήτηση τοποθεσίας" για να εντοπίσετε τα διαθέσιμα
ασύρματα δίκτυα στην περιοχή σας. Για τους περισσότερους
ασύρματους προσαρμογείς, θα χρησιμοποιήσετε το
λογισμικό διαχείρισης ασύρματης ρύθμισης των
παραμέτρων του και κάντε κλικ στο πλήκτρο Scan
(Σάρωση) ή επιλέξτε την ετικέτα Site Scan (Σάρωση
Τοποθεσίας), Scan Networks (Σάρωση Δικτύων) ( ή άλλη
με παρόμοια ονομασία) για να κάνετε αναζήτηση
τοποθεσίας. Αν χρειάζεστε βοήθεια, ανατρέξτε στη
βιβλιογραφία που σας έχει παρασχεθεί μαζί με τον
ασύρματο προσαρμογέα σας.

Συμβουλή!Συμβουλή!Συμβουλή!Συμβουλή! Αν ο υπολογιστής σας λειτουργεί με Windows XP, το
λειτουργικό σας σύστημα ενδέχεται να προσπαθήσει να ρυθμίσει τις
παραμέτρους του AP+2 (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 Ιδιότητες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου. Αν συμβεί αυτό,
κάντε κλικ στη σύνδεση και απαλείψτε την ένδειξη από το πλαίσιο
ελέγχου Χρήση των Windows για τη ρύθμιση των 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.

3333 Όταν εμφανιστεί μια λίστα με τα διαθέσιμα ασύρματα
δίκτυα, θα δείτε το Service Set Identifier (SSID)
(Αναγνωριστικό Συνόλου Υπηρεσιών) του zoom. Επιλέξτε
το ως το δίκτυο που θέλετε να χρησιμοποιείτε για σύνδεση
στο με το Διαδίκτυο.
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4444 Αν ανήκετε στην πλειοψηφία των χρηστών, εγκαταστήστε
το AP+2 ως σημείο πρόσβασης ώστε να έχετε ασύρματη
ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Αν αυτή είναι η
περίπτωσή σας, ελέγξτε την ασύρματη σύνδεσή σας
ανοίγοντας ένα πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στον
υπολογιστή που μόλις εγκαταστήσατε και προσπαθώντας να
συνδεθείτε με κάποια γνωστή σας διεύθυνση στο Διαδίκτυο.
(Αν δεν συνδεθήκατε, δείτε δείτε Παράρτημα Α:
Αντιμετώπιση Προβλημάτων στη σελίδα 56.)

Συγχαρητήρια! Αυτός ο υπολογιστής προστέθηκε στο
ασύρματο δίκτυό σας. Αν δεν έχετε άλλους υπολογιστές για
προσθήκη στο δίκτυο, μπορείτε προαιρετικά να προσθέσετε
ασφάλεια στο δίκτυό σας ακολουθώντας τις οδηγίες του
Κεφαλαίου 4: Δείτε το Ρύθμιση Ασφάλειας στη σελίδα 21.
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2
Εγκατάσταση του AP+2 ως

Πελάτης Ethernet
Το Ap+2 μπορεί να συνδεθεί σε μια κονσόλα παιχνιδιών(για
παράδειγμα, ένα Xbox ή Playstation) ή σε έναν υπολογιστή έτσι
ώστε η συσκευή να έχει ασύρματη πρόσβαση σε ασύρματο δίκτυο.
Σε αυτό το κεφάλαιο εξηγείται πως μπορείτε να το κανετε αυτό.

Συμβουλή!Συμβουλή!Συμβουλή!Συμβουλή! Οι συσκευές Sony PlayStation® δεν διαθέτουν θύρα Ethernet.
Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ασύρματης διασύνδεσης ενός Sony
PlayStation χρησιμοποιώντας το AP+2, πρέπει να αγοράσετε έναν
προσαρμογέα Ethernet από τη Sony. Το AP+2 μπορεί να συνδεθεί με αυτό τον
προσαρμογέα.

1111 Μεταβείτε στο Web Management Interface (Διεπαφή
Διαχείρισης Διαδικτύου) του AP+2, αφού συνδεθείτε με τη
συσκευή, με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.

aaaa Συνδέστε απευθείας το AP+2 με έναν υπολογιστή
εξοπλισμένο με Ethernet που διαθέτει πρόγραμμα
περιήγησης Διαδικτύου. Για να το κάνετε αυτό,
συνδέστε το ένα άκρο του συμπεριλαμβανομένου
καλωδίου Ethernet στη θύρα RJ-45 στο πίσω μέρος του
AP+2 και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα Ethernet του
υπολογιστή.

bbbb Συνδέστε το μετασχηματιστή που περιλαμβάνεται στη
συσκευασία σε ένα πολύπριζο ή σε μία πρίζα τοίχου και
κατόπιν συνδέστε το άλλο άκρο του στην υποδοχή
Power [Τροφοδοσία] στο πίσω μέρος του ΑΡ+2.
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ΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικό! Να χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή που
αποστέλλεται με το ΑΡ+2. Η χρήση άλλων μετασχηματιστών μπορεί
να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

cccc Αλλάξτε τις ρυθμίσεις TCP/IP στον υπολογιστή ώστε να
χρησιμοποιεί καθορισμό στατικής διεύθυνσης IP καθώς
και την παρακάτω διεύθυνση IP και τη μάσκα
υποδικτύου. Μην παραλείψετε να σημειώσετε ποιες
ήταν οι ρυθμίσεις πριν να τις αλλάξετε, αφού θα
χρειαστεί να τις επαναφέρετε τις ρυθμίσεις αυτές
αργότερα.

Διεύθυνση ΙΡ: 10.0.0.100
Μάσκα Υποδικτύου: 255.255.255.0

Συμβουλή!Συμβουλή!Συμβουλή!Συμβουλή! Αν δε γνωρίζετε πως να μεταβείτε και να καθορίσετε
τις ρυθμίσεις TCP/IP στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στο
Παράρτημα B: Καθορισμός των Ρυθμίσεων TCP/IP στη σελίδα
58.

dddd Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου,
πληκτρολογήστε 10.0.0.200 στο πεδίο της διεύθυνσης
και μετά πατήστε Enter. (Αυτή είναι η διεύθυνση ΙΡ για
το AP+2)

eeee Όταν ανοίξει η Login Screen (Οθόνη Σύνδεσης), μην
εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε το κουμπί
Login (Σύνδεση) για να μεταβείτε στο Web
Management Interface (Διεπαφή Διαχείρισης
Διαδικτύου) για το AP+2.
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2222 Πατήστε το System (Σύστημα) στο αριστερό μενού
πλοήγησης και μετά πατήστε το Operation Mode
(Κατάσταση Λειτουργίας) για να ανοίξετε τη σελίδα
Operating Mode (Κατάσταση Λειτουργίας).

3333 Από την πτυσσόμενη λίστα του Operating Mode
(Κατάσταση Λειτουργίας), επιλέξτε είτε Client Bridge
(Infrastructure)(Γέφυρα Προγράμματος Πελάτη)
(Υποδομή) ή Client Bridge (Γέφυρα Προγράμματος
Πελάτη) (AdHoc). Αν χρησιμοποιείτε το AP+2 με κονσόλα
παιχνιδιών, επιλέξτε το Infrastructure (Υποδομή).

4444 Πατήστε το κουμπί Save Changes (Αποθήκευση Αλλαγών).

5555 Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε OK για
να αποθηκεύσετε τον τρόπο λειτουργίας. Θα εμφανιστεί
άλλο ένα μήνυμα που θα σας ενημερώνει ότι ίσως να
χρειαστούν λίγα λεπτά μέχρι να επανεκκινήσει η μονάδα και
να αλλάξει τρόπο. Επιλέξτε OK. (Όταν το AP+2
επανεκκινήσει, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε πάλι με το
Web Management Interface (Διεπαφή Διαχείρισης
Διαδικτύου).)

6666 Κάντε κλικ στο Wireless (Ασύρματο) στο αριστερό μενού
πλοήγησης και μετά κάντε κλικ στο Site Survey (Έρευνα
Τοποθεσίας). Στη σελίδα που θα ανοίξει υπάρχουν τα
ασύρματα δίκτυα που έχει εντοπίσει το AP+2. Κάντε κλικ
στο SSID του δικτύου στο οποίο θέλετε να ανήκετε και μετά
κάντε κλικ στο OK όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε αυτή
την επιλογή.

7777 Σε κατάσταση λειτουργίας Client Bridge (Γέφυρα
Πελάτη), το AP+2 λειτουργεί με δίκτυα που διαθέτουν
ασφάλεια WEP ή με δίκτυα χωρίς ασφάλεια, και δεν
λειτουργεί με δίκτυα στα οποία είναι ενεργοποιημένη η
ασφάλεια WPA. Αν το ασύρματο δίκτυο που επιλέξατε
διαθέτει ασφάλεια WEP, κάντε κλικ στην επιλογή WEP
Configuration (Ρύθμιση Παραμέτρων WEP) στο
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αριστερό τμήμα του μενού πλοήγησης. Καθορίστε τις ίδιες
ρυθμίσεις ασφάλειας WEP με αυτές του δικτύου, και στη
συνέχεια κάντε κλικ στο πλήκτρο Save Changes
(Αποθήκευση Αλλαγών). Αυτή η ενέργεια θα επιτρέψει στο
AP+2 να αποκτήσει πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο. (Αν
χρειαστείτε βοήθεια για τον καθορισμό της ασφάλειας στο
AP+2, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση Ασφάλειας με
Χρήση του WEP στη σελίδα 25.)

8888 Κάντε κλικ στο εικονίδιο Logout (Αποσύνδεση) στο επάνω
δεξιό μέρος της οθόνης και μετά κλείστε το πρόγραμμα
περιήγησης Διαδικτύου.

9999 Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις TCP/IP του υπολογιστή σε αυτές
που ίσχυαν πριν να τις αλλάξετε.

10101010 Συνδέστε το AP+2 με τη συσκευή της οποίας τη
δυνατότητα ασύρματης διασύνδεσης θέλετε να
ενεργοποιήσετε:

! Αν ο υπολογιστής που χρησιμοποιούσατε για την
πρόσβαση στο Web Management Interface (Διεπαφή
Διαχείρισης Διαδικτύου) είναι αυτός του οποίου τη
δυνατότητα ασύρματης διασύνδεσης θέλετε να
ενεργοποιήσετε, αφήστε το καλώδιο Ethernet και το
μετασχηματιστή συνδεδεμένα και συνεχίστε με το βήμα
11.

! Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ασύρματης
διασύνδεσης μιας κονσόλας παιχνιδιών ή ενός
διαφορετικού υπολογιστή, μετακινήστε το AP+2 στη
συγκεκριμένη κονσόλα παιχνιδιών ή υπολογιστή.
Πρώτα, αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή του AP+2
από το πολύπριζο ή την πρίζα τοίχου και αποσυνδέστε
το καλώδιο Ethernet του AP+2 από τη θύρα Ethernet
του υπολογιστή που χρησιμοποιήσατε για να ρυθμίσετε
τις παραμέτρους του. Μετά συνδέστε το AP+2 στη θύρα
Ethernet της κονσόλας παιχνιδιών ή του διαφορετικού
υπολογιστή και συνδέστε τον μετασχηματιστή του AP+2
με πολύπριζο ή πρίζα τοίχου κοντά στη συγκεκριμένη
κονσόλα παιχνιδιών ή υπολογιστή.
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11111111 Μπορεί να θέλετε να προσπαθήσετε να τοποθετήσετε τις
κεραίες της μονάδας για να βελτιώσετε την ασύρματη
ταχύτητα και κάλυψη. Συνήθως οι κεραίες δεν πρέπει να
είναι παράλληλες. Για παράδειγμα, προσπαθήστε να
κάνετε τη μια κατακόρυφη και την άλλη οριζόντια.

Συγχαρητήρια! Το AP+2 σας εγκαταστάθηκε ως πελάτης
Ethernet και η κονσόλα παιχνιδιών ή ο υπολογιστή σας πρέπει
να έχει τη δυνατότητα να συνδέεται με ασύρματο τρόπο στο
ασύρματο δίκτυο που καθορίσατε.
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3
Εγκατάσταση του AP+2 ως

Αναμεταδότη
Το AP+2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναμεταδότης για την
επέκταση της εμβέλειας του ασύρματου δικτύου σας. Για
παράδειγμα, μπορεί να έχετε αγοράσει δύο συσκευές AP+2 ώστε
να διασφαλίσετε ασύρματη κάλυψη σε ολόκληρο το χώρο ένος
μεγάλου σπιτιού ή γραφείου. Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται ο
τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό.

Όταν εγκαθίσταται ως αναμεταδότης το AP+2 έχει τη
δυνατότητα να επικοινωνεί με ασύρματο τρόπο με άλλα σημεία
πρόσβασης και ασύρματες πύλες μέσω συνδέσεων Ασύρματου
Συστήματος Διανομής (WDS).

ΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικό! Οποιοδήποτε σημείο πρόσβασης σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε
με το AP+2 σε τρόπο λειτουργίας αναμεταδότη, πρέπει να υποστηρίζει το
WDS προκειμένου να επικοινωνεί με το AP+2.

1111 Μεταβείτε στο Web Management Interface (Διεπαφή
Διαχείρισης Διαδικτύου) του AP+2 πραγματοποιώντας
σύνδεση με τη συσκευή με τον τρόπο που περιγράφεται
παρακάτω.

aaaa Συνδέστε απευθείας το AP+2 με έναν υπολογιστή
εξοπλισμένο με Ethernet που διαθέτει πρόγραμμα
περιήγησης Διαδικτύου. Για να το κάνετε αυτό,
συνδέστε το ένα άκρο του συμπεριλαμβανομένου
καλωδίου Ethernet στη θύρα RJ-45 στο πίσω μέρος του
AP+2 και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα Ethernet του
υπολογιστή.
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bbbb Συνδέστε το μετασχηματιστή που περιλαμβάνεται στη
συσκευασία σε ένα πολύπριζο ή σε μία πρίζα τοίχου και
κατόπιν συνδέστε το άλλο άκρο του στην υποδοχή
Power [Τροφοδοσία] στο πίσω μέρος του ΑΡ+2.

ΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικό! Να χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή που
αποστέλλεται με το ΑΡ+2. Η χρήση άλλων μετασχηματιστών μπορεί
να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

cccc Αλλάξτε τις ρυθμίσεις TCP/IP στον υπολογιστή σας
ώστε να χρησιμοποιεί καθορισμό στατικής διεύθυνσης
IP καθώς και την παρακάτω διεύθυνση IP και τη μάσκα
υποδικτύου. Μην παραλείψετε να σημειώσετε ποιες
ήταν οι ρυθμίσεις πριν να τις αλλάξετε, αφού θα
χρειαστεί να τις επαναφέρετε τις ρυθμίσεις αυτές
αργότερα.

Διεύθυνση ΙΡ: 10.0.0.100
Μάσκα Υποδικτύου: 255.255.255.0

Συμβουλή!Συμβουλή!Συμβουλή!Συμβουλή! Αν δε γνωρίζετε πως να μεταβείτε και να καθορίσετε
τις ρυθμίσεις TCP/IP στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στο
Παράρτημα B: Καθορισμός των Ρυθμίσεων TCP/IP στη σελίδα
58.

dddd Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου,
πληκτρολογήστε 10.0.0.200 στο πεδίο της διεύθυνσης
και μετά πατήστε Enter (Εισαγωγή). (Αυτή είναι η
διεύθυνση ΙΡ του AP+2.)
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eeee Όταν ανοίξει η Login Screen (Οθόνη Σύνδεσης), μην
εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.  Πατήστε το κουμπί
Login (Σύνδεση) για να μεταβείτε στο Web
Management Interface (Διεπαφή Διαχείρισης
Διαδικτύου) για το AP+2.

2222 Κάντε κλικ στο System (Σύστημα) στο αριστερό μενού
πλοήγησης και μετά πατήστε το Operation Mode
(Κατάσταση Λειτουργίας) για να ανοίξετε τη σελίδα
Operating Mode (Κατάσταση Λειτουργίας).

3333 Από την πτυσσόμενη λίστα Operating Mode (Κατάσταση
Λειτουργίας), επιλέξτε Repeater (Αναμεταδότης).

4444 Κάντε κλικ στο πλήκτρο Save Changes (Αποθήκευση
Αλλαγών).

5555 Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο
OK για να αποθηκεύσετε την κατάσταση λειτουργίας. Θα
εμφανιστεί άλλο ένα μήνυμα που θα σας ενημερώνει ότι
ίσως να χρειαστούν λίγα λεπτά μέχρι να επανεκκινήσει η
μονάδα και να αλλάξει τρόπο. Επιλέξτε OK. ( Όταν το
AP+2 επανεκκινήσει, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε πάλι με
το Web Management Interface (Διεπαφή Διαχείρισης
Διαδικτύου).)
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6666 Κάντε κλικ στο Wireless (Ασύρματο) στο αριστερό μενού
πλοήγησης και μετά κάντε κλικ στο Repeater Settings
(Ρυθμίσεις Αναμεταδότη). Στη σελίδα που θα ανοίξει
υπάρχουν οι συνδέσεις WDS των ασύρματων δικτύων και
πυλών που έχει εντοπίσει το AP+2. (Κάθε σύνδεση έχει
καθοριστεί από τη διεύθυνση MAC του άλλου σημείου
πρόσβασης με δυνατότητα λειτουργίας ως αναμεταδότης.
Αυτό συμβαίνει επειδή το WDS επικοινωνεί
χρησιμοποιώντας μόνο διευθύνσεις MAC στο Data Link
Layer (Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων. Τα SSID δε
χρησιμοποιούνται για επικοινωνία.)

7777 Επιλέξτε ένα πλαίσιο ελέγχου για κάθε σύνδεση WDS που
θέλετε να συσχετίσετε με τον αναμεταδότη σας. Μπορείτε
να επιλέξετε μέχρι και έξι συνδέσεις WDS.

ΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικό! Για κάθε σύνδεση WDS που επιλέγετε εδώ, πρέπει να
μεταβαίνετε στις ρυθμίσεις του αναμεταδότη για το συγκεκριμένο σημείο
πρόσβασης ή την ασύρματη πύλη και να καθορίζετε το Zoom AP+2 ως
σύνδεση WDS.

8888 Αν οποιοδήποτε από τα ασύρματα δίκτυα ή πύλες που μόλις
επιλέξατε διαθέτει ασφάλεια, κάντε κλικ στο WEP
Configuration (Ρύθμιση Παραμέτρων WEP) στο αριστερό
μενού πλοήγησης. (WDS only supports WEP.) Καθορίστε
τις ίδιες ρυθμίσεις ασφαλείας με του δικτύου, και μετά
πατήστε το κουμπί Save Changes (Αποθήκευση Αλλαγών).
Αυτή η ενέργεια θα επιτρέψει στο AP+2 να συνδέεται με το
ασύρματο δίκτυο/πύλη. ( Αν χρειαστείτε βοήθεια για τον
καθορισμό ασφάλειας WEP στο AP+2, ανατρέξτε στο
Ρύθμιση Ασφάλειας με χρήση του WEP στη σελίδα 25.)

9999 Κάντε κλικ στο εικονίδιο Logout (Αποσύνδεση) στο επάνω
δεξιό μέρος της οθόνης και μετά κλείστε το πρόγραμμα
περιήγησης Διαδικτύου.

10101010 Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις TCP/IP του υπολογιστή σε
αυτές που ίσχυαν πριν να τις αλλάξετε.
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11111111 Αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή από το πολύπριζο ή
την πρίζα τοίχου και αποσυνδέστε το καλώδιο Ethernet
από τη θύρα Ethernet του υπολογιστή.

12121212 Μετακινήστε το AP+2 σε κάποιο σημείο στην άκρη της
περιοχής κάλυψης του σημείου πρόσβασης ή της
ασύρματης πύλης που θέλετε να επεκτείνετε.

13131313 Συνδέστε το μετασχηματιστή που περιλαμβάνεται στη
συσκευασία σε ένα πολύπριζο ή σε μία πρίζα τοίχου και
κατόπιν συνδέστε το άλλο άκρο του στην υποδοχή
Power [Τροφοδοσία] στο πίσω μέρος του σημείου
πρόσβασης.

ΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικό! Να χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή που διατίθεται
με αυτό το σημείο πρόσβασης. Η χρήση άλλων μετασχηματιστών
ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

Οι λυχνίες TX/RX, LINK/ACT και Power στο πάνω μέρος
της μονάδας πρέπει να αναβοσβήνουν καθώς το AP+2
εκκινεί και ρυθμίζει τις παραμέτρους του. Μόλις
δημιουργηθεί μια έγκυρη σύνδεση, η λυχνία LINK/ACT
[ΣΥΝΔΕΣΗ/ΔΡΑΣΗ] θα ανάψει σταθερά.

14141414 Μπορεί να θέλετε να προσπαθήσετε να τοποθετήσετε τις
κεραίες της μονάδας για να βελτιώσετε την ασύρματη
ταχύτητα και κάλυψη. Συνήθως, οι κεραίες δεν πρέπει
να είναι παράλληλες. Για παράδειγμα, προσπαθήστε να
κάνετε τη μια κατακόρυφη και την άλλη οριζόντια.

Συγχαρητήρια! Το AP+2 σας εγκαταστάθηκε ως αναμεταδότης.
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4
Ρύθμιση Ασφάλειας

Αυτό το κεφάλαιο επεξηγεί πώς να ενεργοποιήσετε την
ασφάλεια για το AP+2 χρησιμοποιώντας WPA και WEP.
Κατά την πρώτη εγκατάσταση του Zoom AP+2, η ασφάλεια
είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Αυτό σημαίνει ότι το
ασύρματο σήμα σας δεν είναι κρυπτογραφημένο και ότι
οποιοσδήποτε με συμβατή ασύρματη τεχνολογία μπορεί να έχει
πρόσβαση στο δίκτυό σας.

Μπορείτε να επιλέξετε έναν ή δυο τρόπους για τη διαμόρφωση
και την ενεργοποίηση ασφάλειας για το δικό σας ασύρματο
δίκτυο:

•  WPA - WiFi Protected Access (Προστατευμένη Πρόσβαση
WiFi), ονομάζεται επίσης και WPA Shared Key
(Κοινόχρηστο Κλειδί WPA). Είναι πιο ασφαλές και εύκολο
στην εγκατάσταση από το WEP, αλλά μπορείτε να το
χρησιμοποιήσετε μόνο αν όλες οι ασύρματες συσκευές σας
υποστηρίζουν το WPA και χρησιμοποιείτε το AP+2 ως
σημείο πρόσβασης.

•  τη WEP – Απόρρητο Ισοδύναμο Καλωδιακού. Αυτή
χρησιμοποιεί στατικά κλειδιά και είναι λιγότερο ασφαλής
από την WPA. Η ασφάλεια WEP σας επιτρέπει να
καθορίσετε αν επιθυμείτε κρυπτογράφηση 64-bit ή 128-bit.
Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ασφάλεια WEP αν
χρησιμοποιείτε το AP+2 σε κατάσταση λειτουργίας  Client
Bridge (Γέφυρα Πελάτη) ή Repeater (Επαναλήπτης).

Πριν να προχωρήσετε με τις οδηγίες της παρούσας ενότητας,
πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την
ασφάλεια WPA ή τη WEP. Αν όλες οι ασύρματες συσκευές σας
υποστηρίζουν WPA ή το Κοινόχρηστο Κλειδί WPA, σας
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συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη WPA. Μπορείτε να ελέγξετε
μια συσκευή εξετάζοντας το εγχειρίδιο που διατίθεται με τη
συσκευή ή εξετάζοντας το λογισμικό ρύθμισης παραμέτρων για
αυτή τη συσκευή. Εξετάστε τη Security (Ασφάλεια) ή την
Encryption (Κρυπτογράφηση) ή τη Setup (Διαμόρφωση) ή τις
Advanced Features (Σύνθετες δυνατότητες).

Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το WEP, ανατρέξτε στο Ρύθμιση
Ασφάλειας με χρήση του WEP στη σελίδα 25. Διαφορετικά,
συνεχίστε παρακάτω.

Εγκατάσταση Ασφάλειας με χρήση
του WPA/Κοινόχρηστου Κλειδιού
WPA
1111 Μεταβείτε στο Web Management Interface (Διεπαφή

Διαχείρισης Διαδικτύου) του AP+2 πραγματοποιώντας
σύνδεση με τη συσκευή με τον τρόπο που περιγράφεται
παρακάτω.

aaaa Συνδέστε απευθείας το AP+2 με έναν υπολογιστή
εξοπλισμένο με Ethernet που διαθέτει πρόγραμμα
περιήγησης Διαδικτύου. Για να το κάνετε αυτό,
συνδέστε το ένα άκρο του συμπεριλαμβανομένου
καλωδίου Ethernet στη θύρα RJ-45 στο πίσω μέρος του
AP+2 και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα Ethernet του
υπολογιστή. (Αν το AP+2 σας είναι ήδη συνδεδεμένο με
άλλη συσκευή, για παράδειγμα με δρομολογητή ή
κονσόλα παιχνιδιών, μην ανησυχείτε. Απλά συνδέστε το
πάλι αφού χρησιμοποιήσετε υπολογιστή εξοπλισμένο με
Ethernet ώστε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις που
χρειάζεστε.)

bbbb Συνδέστε το μετασχηματιστή που περιλαμβάνεται στη
συσκευασία σε ένα πολύπριζο ή σε μία πρίζα τοίχου και
κατόπιν συνδέστε το άλλο άκρο του στην υποδοχή
Power [Τροφοδοσία] στο πίσω μέρος του ΑΡ+2.

ΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικό! Να χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή που
αποστέλλεται με το ΑΡ+2. Η χρήση άλλων μετασχηματιστών μπορεί
να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
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cccc Αλλάξτε τις ρυθμίσεις TCP/IP στον υπολογιστή σας
ώστε να χρησιμοποιεί καθορισμό στατικής διεύθυνσης
IP καθώς και την παρακάτω διεύθυνση IP και τη μάσκα
υποδικτύου. Μην παραλείψετε να σημειώσετε ποιες
ήταν οι ρυθμίσεις πριν να τις αλλάξετε, αφού θα
χρειαστεί να τις επαναφέρετε τις ρυθμίσεις αυτές
αργότερα.

διεύθυνση IP: 10.0.0.100
Μάσκα Υποδικτύου: 255.255.255.0

ΣυμβουλήΣυμβουλήΣυμβουλήΣυμβουλή!!!! Αν δε γνωρίζετε πως να μεταβείτε και να καθορίσετε
τις ρυθμίσεις TCP/IP στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στο
Παράρτημα B: Καθορισμός των Ρυθμίσεων TCP/IP στη σελίδα
58.

dddd Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου,
πληκτρολογήστε 10.0.0.200 στο πεδίο της διεύθυνσης
και μετά πατήστε Enter (Εισαγωγή). (Αυτή είναι η
διεύθυνση ΙΡ του AP+2.)

eeee Όταν ανοίξει η Login Screen (Οθόνη Σύνδεσης), μην
εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε το κουμπί
Login (Σύνδεση) για να μεταβείτε στο Web
Management Interface (Διεπαφή Διαχείρισης
Διαδικτύου) για το AP+2.

2222  Κάντε κλικ στο Wireless (Ασύρματο) στο αριστερό μενού
πλοήγησης και μετά κάντε κλικ στο WPA Configuration
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(Ρύθμιση παραμέτρων WPA) για να ανοίξετε τη σελίδα
Ρύθμισης παραμέτρων WPA.

3333 Από την πτυσσόμενη λίστα του WPA Mode (Λειτουργία
WPA), επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία:

! WPA-PSK – Η επιλογή αυτή είναι για το WPA με ένα
“προεπιλεγμένο κοινόχρηστο κλειδί.” Όταν κάνετε αυτή
την επιλογή, εμφανίζεται το πλαίσιο Passphrase
(Κωδική φράση) ώστε να εισαγάγετε μια κωδική φράση
(κωδικό πρόσβασης). Η κωδική φράση μπορεί να
περιλαμβάνει από οκτώ έως 63 χαρακτήρες. Μπορείτε
να χρησιμοποιείτε κεφαλαία και πεζά γράμματα και
αριθμούς. Μόλις το εισάγετε, πατήστε το Save Changes
(Αποθήκευση Αλλαγών).

! WPA-802.1x – Προτιμήστε αυτή την επιλογή αν έχετε
διακομιστή RADIUS που υποστηρίζει 802.1x
εγκατεστημένο μέσω ασύρματης σύνδεσης. Όταν κάνετε
αυτή την επιλογή, εμφανίζονται διάφορα πλαίσια ώστε
να μπορέσετε να εισαγάγετε τις ειδικές ρυθμίσεις για τον
διακομιστή RADIUS. Μόλις εισάγετε τις απαραίτητες
πληροφορίες, πατήστε το Save Changes (Αποθήκευση
Αλλαγών).

Συμβουλή!Συμβουλή!Συμβουλή!Συμβουλή! Αν δε γνωρίζετε τι είναι ο διακομιστής RADIUS, πολύ
πιθανόν να μην διαθέτετε τέτοιον και πρέπει να επιλέξετε WPA-
PSK.

4444 Κάντε κλικ στο εικονίδιο Logout (Αποσύνδεση) στο επάνω
δεξιό μέρος της οθόνης και μετά κλείστε το πρόγραμμα
περιήγησης Διαδικτύου.

5555 Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις TCP/IP του υπολογιστή σε αυτές
που ίσχυαν πριν να τις αλλάξετε.
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6666 Αποσυνδέστε το AP+2 από τον υπολογιστή και συνδέστε το
πάλι εκεί όπου ήταν πριν να ρυθμίσετε την ασφάλεια.

7777 Αν χρησιμοποιείτε το AP+2 ως σημείο πρόσβασης,
εντοπίστε τις ρυθμίσεις ασφαλείας σε κάθε συσκευή που θα
χρησιμοποιήσει το ασύρματο δίκτυό σας και εισάγετε τις
ίδιες ρυθμίσεις WPA με του AP+2. Αυτό θα επιτρέψει σε
κάθε συσκευή να έχει πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυό σας
zoom. Αν χρειάζεστε βοήθεια για αυτό, ανατρέξτε στη
βιβλιογραφία που διατίθεται με τη συσκευή.

Συγχαρητήρια! Καθορίσατε την ασφάλεια WPA για το
ασύρματο δίκτυό σας. Η εγκατάσταση του AP+2 σας πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί.

Ρύθμιση Ασφάλειας με χρήση του
WEP
Θυμηθείτε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο ασφάλεια WEP
αν δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ασφάλεια WPA.

1111 Μεταβείτε στο Web Management Interface (Διεπαφή
Διαχείρισης Διαδικτύου) του AP+2 πραγματοποιώντας
σύνδεση με τη συσκευή με τον τρόπο που περιγράφεται
παρακάτω.

aaaa Συνδέστε απευθείας το AP+2 με έναν υπολογιστή
εξοπλισμένο με Ethernet που διαθέτει πρόγραμμα
περιήγησης Διαδικτύου. Για να το κάνετε αυτό,
συνδέστε το ένα άκρο του συμπεριλαμβανομένου
καλωδίου Ethernet στη θύρα RJ-45 στο πίσω μέρος του
AP+2 και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα Ethernet του
υπολογιστή. (Αν το AP+2 σας είναι ήδη συνδεδεμένο με
άλλη συσκευή, για παράδειγμα με δρομολογητή ή
κονσόλα παιχνιδιών, μην ανησυχείτε. Απλά συνδέστε το
πάλι αφού χρησιμοποιήσετε υπολογιστή εξοπλισμένο με
Ethernet ώστε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις που
χρειάζεστε.)
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bbbb Συνδέστε το μετασχηματιστή που περιλαμβάνεται στη
συσκευασία σε ένα πολύπριζο ή σε μία πρίζα τοίχου και
κατόπιν συνδέστε το άλλο άκρο του στην υποδοχή
Power [Τροφοδοσία] στο πίσω μέρος του ΑΡ+2.

ΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικό! Να χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή που
αποστέλλεται με το ΑΡ+2. Η χρήση άλλων μετασχηματιστών μπορεί
να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

cccc Αλλάξτε τις ρυθμίσεις TCP/IP στον υπολογιστή σας
ώστε να χρησιμοποιεί καθορισμό στατικής διεύθυνσης
IP καθώς και την παρακάτω διεύθυνση IP και τη μάσκα
υποδικτύου. Μην παραλείψετε να σημειώσετε ποιες
ήταν οι ρυθμίσεις πριν να τις αλλάξετε, αφού θα
χρειαστεί να τις επαναφέρετε τις ρυθμίσεις αυτές
αργότερα.

διεύθυνση IP: 10.0.0.100
Μάσκα Υποδικτύου: 255.255.255.0

Συμβουλή!Συμβουλή!Συμβουλή!Συμβουλή! Αν δε γνωρίζετε πως να μεταβείτε και να καθορίσετε
τις ρυθμίσεις TCP/IP στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στο
Παράρτημα B: Καθορισμός των Ρυθμίσεων TCP/IP στη σελίδα
58.

dddd Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου,
πληκτρολογήστε 10.0.0.200 στο πεδίο της διεύθυνσης
και μετά πατήστε Enter (Εισαγωγή). (Αυτή είναι η
διεύθυνση ΙΡ του AP+2.)
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eeee Όταν ανοίξει η Login Screen (Οθόνη Σύνδεσης), μην
εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε το κουμπί
Login (Σύνδεση) για να μεταβείτε στο Web
Management Interface (Διεπαφή Διαχείρισης
Διαδικτύου) για το AP+2.

2222 Από το AP+2 Web Management Interface (Διεπαφή
Διαχείρισης Διαδικτύου), κάντε κλικ στο Wireless
(Ασύρματο) στο αριστερό μενού πλοήγησης και μετά κάντε
κλικ στο WEP Configuration (Ρύθμιση Παραμέτρων WEP)
για να ανοίξετε τη σελίδα της Ρύθμισης Παραμέτρων WEP.

3333 Χρησιμοποιήστε την πτυσσόμενη λίστα WEP Mode
(Λειτουργία WEP) για να καθορίσετε αν θέλετε να
χρησιμοποιείτε κρυπτογράφηση 64-bit ή 128-bit και αν
θέλετε να εισαγάγετε με το χέρι τα δεκαεξαδικά κλειδιά ή αν
θέλετε να δημιουργούνται αυτόματα βάσει της κωδικής
φράσης. (Σημειώστε ότι η κρυπτογράφηση 128-bit είναι πιο
ασφαλής, αλλά η 64-bit μπορεί να είναι ταχύτερη, ανάλογα
με τις συσκευές του δικτύου σας.)

! 64-bit manually (εισαγωγή 64-bit με το χέρι) – Όταν
κάνετε αυτή την επιλογή, η οθόνη αλλάζει ώστε να
μπορέσετε να εισαγάγετε με το χέρι μέχρι και τέσσερα
κλειδιά WEP. Επιλέξτε το πλήκτρο επιλογής για το
κλειδί που θέλετε να εισαγάγετε (για παράδειγμα, Key1)
και μετά εισάγετε πέντε δεκαεξαδικά ζεύγη στα πλαίσια
που εμφανίζονται. Η περιοχή για δεκαεξαδικούς
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χαρακτήρες είναι 0-9 και A-F. Όταν πληκτρολογήσετε
τα κλειδιά που θέλετε, κάντε κλικ στο πλήκτρο Save
Changes (Αποθήκευση Αλλαγών).

Σημείωση:Σημείωση:Σημείωση:Σημείωση: Η επιλογή εισαγωγή 64-bit με το χέρι options
χρησιμοποιεί μόνο ένα κλειδί για την κρυπτογράφηση των
δεδομένων και η συσκευή που το δέχεται θα χρησιμοποιήσει το ίδιο
κλειδί για να το αποκρυπτογραφήσει. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι
συσκευές πρέπει να έχουν ακριβώς τα ίδια κλειδιά με την ίδια
ακριβώς σειρά. Ωστόσο, για κάθε συσκευή μπορεί να καθοριστεί
ποιο κλειδί μπορεί να χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση ώστε
να μην χρησιμοποιούν όλες οι συσκευές τα ίδια κλειδιά. Πρέπει να
συμπληρωθούν και τα τέσσερα κλειδιά.
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! 64-bit automatically (αυτόματη εισαγωγή 64-bit) –
Προτιμήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε να
χρησιμοποιήσετε μια κωδική φράση (κωδικό
πρόσβασης) για τον καθορισμό των δεκαεξαδικών
κλειδιών. Όταν κάνετε αυτή την επιλογή, η οθόνη
αλλάζει ώστε να μπορέσετε να καθορίσετε μια κωδική
φράση. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το κουμπί Save
Changes (Αποθήκευση Αλλαγών). Και τα τέσσερα
δεκαεξαδικά κλειδιά δημιουργούνται αυτόματα και
εμφανίζονται στην οθόνη. (Μην ξεχάσετε να
σημειώσετε τα δεκαεξαδικά κλειδιά. Ίσως να τα
χρειαστείτε στο μέλλον.)

Συμβουλή!Συμβουλή!Συμβουλή!Συμβουλή! Αν χρησιμοποιείτε το AP+2 με συσκευή που δεν σας
επιτρέπει να χρησιμοποιείτε κωδική φράση για τον καθορισμό
κλειδιών WEP ή αν η κωδική φράση της συσκευής αυτής δε
δημιουργεί τους ίδιους δεκαεξαδικούς χαρακτήρες για τα κλειδιά,
αντιγράψτε τα δεκαεξαδικά κλειδιά που δημιουργεί το AP+2 και
εισάγετέ τα στα κατάλληλα πεδία στην άλλη συσκευή.
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! 128-bit manually (εισαγωγή 128-bit με το χέρι) – Όταν
κάνετε αυτή την επιλογή, η οθόνη αλλάζει ώστε να
μπορέσετε να εισαγάγετε με το χέρι ένα κλειδί WEP.
Εισάγετε 13 δεκαεξαδικά ζεύγη στα πλαίσια που
εμφανίζονται. Η περιοχή για δεκαεξαδικούς χαρακτήρες
είναι 0-9 και A-F. Όταν πληκτρολογήσετε τα κλειδιά
που θέλετε, κάντε κλικ στο πλήκτρο Save Changes
(Αποθήκευση Αλλαγών).

! 128-bit automatically (αυτόματη εισαγωγή 128-bit –
Προτιμήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε να
χρησιμοποιήσετε κωδική φράση (κωδικό πρόσβασης)
που να αναπαριστά τα 13 δεκαεξαδικά ζεύγη στο κλειδί.
Όταν κάνετε αυτή την επιλογή, η οθόνη αλλάζει ώστε να
μπορέσετε να εισαγάγετε μια κωδική φράση. Εισάγετε
μαι κωδική φράση στο πλαίσιο Passphrase (Κωδική
Φράση) και μετά πατήστε το κουμπί Save Changes
(Αποθήκευση Αλλαγών). Το δεκαεξαδικό κλειδί που
δημιουργείται από την κωδική φράση που εμφανίζεται
στην οθόνη. (Μην ξεχάσετε να σημειώσετε τα
δεκαεξαδικά κλειδιά που δημιουργούνται από την
κωδική φράση. Ίσως να τα χρειαστείτε στο μέλλον.)

4444 Κάντε κλικ στο εικονίδιο Logout (Αποσύνδεση) στο επάνω
δεξιό μέρος της οθόνης και μετά κλείστε το πρόγραμμα
περιήγησης Διαδικτύου.
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5555 Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις TCP/IP του υπολογιστή σε αυτές
που ίσχυαν πριν να τις αλλάξετε.

6666 Αποσυνδέστε το AP+2 από τον υπολογιστή και συνδέστε το
πάλι εκεί όπου ήταν πριν να ρυθμίσετε την ασφάλεια.

7777 Αν χρησιμοποιείτε το AP+2 ως σημείο πρόσβασης,
εντοπίστε τις ρυθμίσεις ασφαλείας σε κάθε συσκευή που θα
χρησιμοποιήσει το ασύρματο δίκτυό σας και εισάγετε τις
ίδιες ρυθμίσεις WEP με του AP+2. Αυτό θα επιτρέψει σε
κάθε συσκευή να έχει πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυό σας
zoom. Αν χρειάζεστε βοήθεια για αυτό, ανατρέξτε στη
βιβλιογραφία που διατίθεται με τη συσκευή.

ΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικό! Αν οι συσκευές-πελάτες σας δεν είναι συσκευές Zoom,
εισάγετε τα δεκαεξαδικά κλειδιά που δημιουργούνται από την κωδική
φράση σας, όχι την ίδια την κωδική φράση. Αυτό συμβαίνει επειδή οι
συσκευές άλλων εταιριών ενδεχομένως να μη μεταφράζουν την κωδική
φράση με τον ίδιο τρόπο.

Συγχαρητήρια! Καθορίσατε την ασφάλεια WEP για το
ασύρματο δίκτυό σας. Η εγκατάσταση του AP+2 σας πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί.
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5
Προηγμένες Επιλογές

Αφού το AP+2 σας είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί, ίσως να
θέλετε να καθορίσετε μερικές προηγμένες ρυθμίσεις για την
συσκευή. Οι προηγμένες αυτές επιλογές δεν είναι απαραίτητες και
πολλοί χρήστες ίσως να μη χρειαστεί ή να μη θελήσουν να τις
χρησιμοποιήσουν. Ωστόσο, για τους προχωρημένους χρήστες που
επιθυμούν να τις χρησιμοποιήσουν, το παρόν κεφάλαιο περιέχει
λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις επιλογές καθώς και με τον
τρόπο εφαρμογής τους στο ασύρματο δίκτυό σας.

Για να καθορίσετε τις προηγμένες επιλογές, πρέπει να
συνδεθείτε με το Web Management Interface (Διεπαφή
Διαχείρισης Διαδικτύου) του AP+2, με τον τρόπο που
περιγράφεται παρακάτω.

1111 Συνδέστε απευθείας το AP+2 με έναν υπολογιστή
εξοπλισμένο με Ethernet που διαθέτει πρόγραμμα
περιήγησης Διαδικτύου. Για να το κάνετε αυτό, συνδέστε το
ένα άκρο του συμπεριλαμβανομένου καλωδίου Ethernet στη
θύρα RJ-45 στο πίσω μέρος του AP+2 και συνδέστε το άλλο
άκρο στη θύρα Ethernet του υπολογιστή. (Αν το AP+2 σας
είναι ήδη συνδεδεμένο με άλλη συσκευή, για παράδειγμα με
δρομολογητή ή κονσόλα παιχνιδιών, μην ανησυχείτε. Απλά
συνδέστε το πάλι αφού χρησιμοποιήσετε υπολογιστή
εξοπλισμένο με Ethernet ώστε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις
που χρειάζεστε.)

2222 Συνδέστε το μετασχηματιστή που περιλαμβάνεται στη
συσκευασία σε ένα πολύπριζο ή σε μία πρίζα τοίχου και
κατόπιν συνδέστε το άλλο άκρο του στην υποδοχή Power
[Τροφοδοσία] στο πίσω μέρος του ΑΡ+2.
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ΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικό! Να χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή που
αποστέλλεται με το ΑΡ+2. Η χρήση άλλων μετασχηματιστών μπορεί να
προκαλέσει βλάβη στη συσκευή

3333 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις TCP/IP στον υπολογιστή σας ώστε να
χρησιμοποιεί καθορισμό στατικής διεύθυνσης IP καθώς και
την παρακάτω διεύθυνση IP και τη μάσκα υποδικτύου. Μην
παραλείψετε να σημειώσετε ποιες ήταν οι ρυθμίσεις πριν να
τις αλλάξετε, αφού θα χρειαστεί να τις επαναφέρετε τις
ρυθμίσεις αυτές αργότερα.

διεύθυνση IP: 10.0.0.100
Μάσκα Υποδικτύου: 255.255.255.0

Συμβουλή!Συμβουλή!Συμβουλή!Συμβουλή! Αν δε γνωρίζετε πως να μεταβείτε και να καθορίσετε τις
ρυθμίσεις TCP/IP στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στο Παράρτημα B:
Καθορισμός των Ρυθμίσεων TCP/IP στη σελίδα 58.

4444 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου,
πληκτρολογήστε 10.0.0.200 στο πεδίο της διεύθυνσης και
μετά πατήστε Enter (Εισαγωγή). (Αυτή είναι η διεύθυνση
ΙΡ του AP+2.)

5555 Όταν ανοίξει η Login Screen (Οθόνη Σύνδεσης), μην
εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε το κουμπί Login
(Σύνδεση) για να μεταβείτε στο Web Management
Interface (Διεπαφή Διαχείρισης Διαδικτύου) για το AP+2.
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Αφού έχετε συνδεθεί, ένα μενού πλοήγησης εμφανίζεται στην
αριστερή πλευρά του Web Management Interface (Διεπαφή
Διαχείρισης Διαδικτύου). Αν κάνετε κλικ πάνω σε κάποιο
στοιχείο του μενού, εμφανίζεται μια λίστα σελίδων στις οποίες
μπορούν να καθοριστούν οι ρυθμίσεις.

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχει κάθε σελίδα στην οποία
μπορείτε να έχετε πρόσβαση από το Web Management
Interface (Διεπαφή Διαχείρισης Διαδικτύου). Κάθε σελίδα
περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο.

Στοιχείο
Μενού

Σελίδα Χρησιμοποιήστε αυτή τη Σελίδα για
να...

Ρύθμιση
Κωδικού
Πρόσβασης:

Καθορίσετε έναν κωδικό που να
περιορίζει την πρόσβαση στο Web
Management Interface (Διεπαφή
Διαχείρισης Διαδικτύου) του AP+2.

Σύστημα

Κατάσταση
λειτουργίας

Καθορίσετε αν θα χρησιμοποιήσετε το
AP+2 ως σημείο πρόσβασης, πελάτη
Ethernet/γέφυρα προγράμματος
πελάτη, ή αναμεταδότη. (Η προεπιλογή
είναι το σημείο πρόσβασης.)

LAN Ρυθμίσεις
LAN

Καθορίσετε αν θέλετε το AP+2 να
λειτουργεί ως Πελάτης DHCP ή
Διακομιστής DHCP. Στον τρόπο
λειτουργίας DHCP Client, το AP+2 θα
δέχεται διευθύνσεις IP από έναν
δρομολογητή και θα τις περνάει στις
συσκευές στο ασύρματο δίκτυό σας.
Στον τρόπο λειτουργίας DHCP Server,
το AP+2 θα αντιστοιχίζει τις διευθύνσεις
IP στις συσκευές στο δίκτυό σας.

Από προεπιλογή, το AP+2 είναι
ρυθμισμένο στον τρόπο λειτουργίας
DHCP Client.
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Στοιχείο
Μενού

Σελίδα Χρησιμοποιήστε αυτή τη Σελίδα για
να...

Ρυθμίσεις Καθορίσετε τις ασύρματες ρυθμίσεις,
όπως το SSID και οι πληροφορίες
καναλιού. Οι ρυθμίσεις που μπορείτε
να καθορίσετε σε αυτή τη σελίδα
εξαρτώνται από τον τρόπο λειτουργίας
του AP+2.

WEP
Configuration
(Ρύθμιση
παραμέτρων
WEP)

Καθορίσετε τις ρυθμίσεις
κρυπτογράφησης WEP για το AP+2
ώστε να προστατεύεται το ασύρματο
δίκτυο από μη εξουσιοδοτημένη
χρήση. Από προεπιλογή, καμία
ασφάλεια δεν είναι ενεργοποιημένη.

WPA
Configuration
(Ρύθμιση
παραμέτρων
WPA)

Καθορίσετε τις ρυθμίσεις
κρυπτογράφησης WPA για το AP+2
ώστε να προστατεύεται το ασύρματο
δίκτυο από μη εξουσιοδοτημένη
χρήση. Από προεπιλογή, καμία
ασφάλεια δεν είναι ενεργοποιημένη.

Λίστα
Πελατών

Δείτε μια λίστα με τις συσκευές που
είναι αυτή τη στιγμή συνδεδεμένες με
το ασύρματο δίκτυό σας.

Ασύρματο

Έρευνα
Τοποθεσίας

Αναζητήσετε και να εμφανίσετε με το
AP+2 τα διαθέσιμα ασύρματα σημεία
πρόσβασης. Στη σελίδα αυτή η
πρόσβαση είναι εφικτή όταν το
Operating Mode (Κατάσταση
Λειτουργίας) είναι ρυθμισμένο στο
Client Bridge (Infrastructure).

Wireless
(Ασύρματη)
(συνρχ.)

Ρυθμίσεις
Αναμεταδότη

Καθορίσετε τις διευθύνσεις MAC των
ασύρματων πυλών των οποίων την
περιοχή κάλυψης θέλετε να συνδέσετε
μέσω συνδέσεων Ασύρματου
Συστήματος Διανομής (WDS). Στη
σελίδα αυτή η πρόσβαση είναι εφικτή
όταν το Operating Mode (Κατάσταση
Λειτουργίας) είναι ρυθμισμένο στο
Repeater (Αναμεταδότης).
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Wireless
(Ασύρματη)
(συνρχ.)

Έλεγχος
Σύνδεσης

Ενεργοποιήσετε το φίλτρο MAC και να
καθορίσετε ποιες συσκευές θέλετε να
έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο
ασύρματο δίκτυο. Από προεπιλογή,
όλες οι συσκευές εντός εμβέλειας
μπορούν να έχουν πρόσβαση στο
δίκτυο.

Configuration
Tool
(Εργαλείο
Ρύθμισης
Παραμέτρων)

Δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα
των ισχυουσών ρυθμίσεων
παραμέτρων του AP+2, να
επαναφέρετε τη μονάδα σε
αποθηκευμένες ρυθμίσεις
παραμέτρων ή να επαναφέρετε τις
εργοστασιακές προεπιλογές της.

Firmware
Update
(Ενημέρωση
Υλικολογισμικ
ού)

Αν η Zoom εκδώσει ενημερωμένο
λογισμικό για το AP+2, για να
αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό.

Επαναφορά Επανεκκινήσετε το AP+2,
διατηρώντας όμως τις ισχύουσες
ρυθμίσεις παραμέτρων.

Εργαλεία

Κατάσταση Δείτε την ισχύουσα κατάσταση του
AP+2, του ασύρματου δικτύου ή του
τοπικού δικτύου.

Προβολή της Σελίδας
Κατάστασης Συστήματος
Η σελίδα System Status (Κατάστασης Συστήματος) ανοίγει όταν
συνδέεστε για πρώτη φορά με το Web Management Interface
(Διεπαφή Διαχείρισης Διαδικτύου). (Μπορείτε επίσης να
μεταβείτε σε αυτή κάνοντας κλικ στο Tools (Εργαλεία) στο
αριστερό μενού πλοήγησης και μετά κάνοντας κλικ στο Status
(Κατάσταση).)

Σε αυτή τη σελίδα εμφανίζονται οι ισχύουσες ρυθμίσεις των
παρακάτω:

•  Κατάσταση Συσκευής. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το
AP+2, συμπεριλαμβάνοντας και την έκδοση του
υλικολογισμικού που είναι εγκατεστημένο σε αυτό καθώς
και τον σειριακό αριθμό του.
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•  Wireless Status (Ασύρματη Κατάσταση). Εμφανίζει τις
ισχύουσες ασύρματες ρυθμίσεις για το AP+2,
συμπεριλαμβάνοντας και το SSID του ασύρματου δικτύου
με το οποίο είναι συνδεδεμένο, το κανάλι από το οποίο
εκπέμπει, τον τρόπο λειτουργίας του (Σημείο
Πρόσβασης/Ασύρματος Πελάτης/Αναμεταδότης) καθώς και
τον τύπο κρυπτογράφησης (αν υπάρχει) που χρησιμοποιείται
για την ασφάλεια (WPA/WEP).

•  Κατάσταση LAN. Εμφανίζει τις ισχύουσες ρυθμίσεις για το
τοπικό δίκτυό σας, συμπεριλαμβάνοντας και τη διεύθυνση
IP του AP+2, τη μάσκα υποδικτύου, τις ρυθμίσεις
παραμέτρων καθώς και τη διεύθυνση MAC.

Χρήση της Σελίδας Ρύθμισης
Κωδικού Πρόσβασης
Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Password Settings (Ρυθμίσεις
Κωδικού Πρόσβασης) για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης
που χρειάζεται για την πρόσβαση στο Web Management
Interface (Διεπαφή Διαχείρισης Διαδικτύου). Αυτό συνήθως
γίνεται αν θέλετε να απαγορεύσετε σε άλλους χρήστες να
συνδέονται με τη διεπαφή του AP+2.

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε αυτή τη σελίδα για να
καθορίσετε πόσο χρόνο η διεπαφή μπορεί να μένει σε
κατάσταση αδράνειας πριν να λήξει το χρονικό όριο λειτουργίας
της. (Αν λήξει το χρονικό όριο λειτουργίας της, ο χρηστής θα
πρέπει να συνδεθεί πάλι για να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη
διεπαφή.)
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Για να ανοίξετε τη σελίδα Password Settings (Ρυθμίσεις
Κωδικού Πρόσβασης), κάντε κλικ στο System (Σύστημα) στο
αριστερό μενού πλοήγησης και μετά κάντε κλικ στο Password
Settings (Ρυθμίσεις Κωδικού Πρόσβασης).

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης

1111 Εισάγετε τον ισχύοντα κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο
Current Password (Ισχύων Κωδικός Πρόσβασης). (Από
προεπιλογή, δεν υπάρχει κωδικός πρόσβασης, γι’ αυτό αν
εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για πρώτη φορά, αφήστε
κενό αυτό το πλαίσιο.)

2222 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να
χρησιμοποιείτε στο πλαίσιο New Password (Νέος Κωδικός
Πρόσβασης). Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να έχει έως 12
αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και δεν χρειάζεται να υπάρχει
συμφωνία πεζών κεφαλαίων.

3333 Πληκτρολογήστε πάλι τον νέο κωδικό πρόσβασης στο
πλαίσιο Re-Enter Password for Verification (Επαλήθευση
Κωδικού Πρόσβασης).

4444 Πατήστε το κουμπί Save Changes (Αποθήκευση Αλλαγών).
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Για να αλλάξετε τον χρόνο αδράνειας για τη λήξη
λειτουργίας

1111 Στο πλαίσιο Idle Time Out (Χρόνος Αδράνειας για Λήξη
Λειτουργίας), εισάγετε τον αριθμό των λεπτών μετά το
πέρας των οποίων θα λήξει η σύνδεση Web Management
Interface (Διεπαφή Διαχείρισης Διαδικτύου) με τον
τρέχοντα υπολογιστή (αν η σύνδεση παραμείνει αδρανής για
αυτό το χρονικό διάστημα). Μπορείτε να εισάγετε μια τιμή
από το 1 μέχρι το 99.

2222 Πατήστε το κουμπί Save Changes (Αποθήκευση Αλλαγών).

Χρήση της Σελίδας Κατάστασης
Λειτουργίας
Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Operating Mode (Κατάσταση
Λειτουργίας) για να καθορίσετε αν θέλετε να χρησιμοποιείτε το
AP+2 της Zoom ως σημείο πρόσβασης, ασύρματο πελάτη ή
αναμεταδότη.

Από προεπιλογή, το AP+2 είναι ρυθμισμένο ως σημείο
πρόσβασης. Χρειάζεται μόνο να αλλάξετε τη ρύθμιση αυτή αν
χρησιμοποιείτε το AP+2 ως πελάτη Ethernet (ονομάζεται επίσης
γέφυρα προγράμματος πελάτη) ή ως αναμεταδότη.
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Για να ανοίξετε τη σελίδα Operating Mode (Κατάσταση
Λειτουργίας), κάντε κλικ στο System (Σύστημα) στο αριστερό
μενού πλοήγησης και μετά κάντε κλικ στο Operation Mode
(Κατάσταση Λειτουργίας).

Για να καθορίσετε τον τρόπο λειτουργίας
του AP+2

1111 Από την πτυσσόμενη λίστα του Operating Mode
(Κατάσταση Λειτουργίας), επιλέξτε πως σκοπεύετε να
χρησιμοποιήσετε τη μονάδα:

! Σημείο Πρόσβασης. This is the default option. Επιλέξτε
αυτή τη ρύθμιση αν σκοπεύετε να συνδέσετε το AP+2
σε ένα δρομολογητή, μόντεμ/δρομολογητή, διακόπτη ή
διανομέα ώστε να δίνει δυνατότητα σε άλλες ασύρματες
συσκευές (για παράδειγμα, υπολογιστές) να συνδέονται
ασύρματα με το δίκτυό σας.

! Γέφυρα Προγράμματος Πελάτη (Υποδομή).
Προτιμήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε να συνδεθείτε
με ένα υπάρχον ασύρματο σύστημα μέσω ενός σημείου
πρόσβασης (για παράδειγμα, για να ενεργοποιήσετε τη
δυνατότητα ασύρματης διασύνδεσης μιας κονσόλας
παιχνιδιών). Αν γνωρίζετε πως θέλετε να
χρησιμοποιήσετε το AP+2 ως πελάτη Ethernet/bridge
αλλά δεν είστε σίγουροι ποια επιλογή να κάνετε,
επιλέξτε το Infrastructure.

! Γέφυρα Προγράμματος Πελάτη (AdHoc). Προτιμήστε
αυτή την επιλογή αν θέλετε να συνδέεστε με ασύρματο
τρόπο χωρίς σημείο πρόσβασης με άλλον υπολογιστή ή
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κονσόλα παιχνιδιών σε ισότιμη (“peer-to-peer”)
εγκατάσταση.

! Αναμεταδότης. Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση αν σκοπεύετε
να εγκαταστήσετε το AP+2 κοντά στο άκρο της
περιοχής κάλυψης ενός ασύρματου δικτύου για να
επεκτείνετε την περιοχή κάλυψης.

2222 Πατήστε το κουμπί Save Changes (Αποθήκευση Αλλαγών).

3333 Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε OK για
να αποθηκεύσετε τον τρόπο λειτουργίας. Θα εμφανιστεί
άλλο ένα μήνυμα που θα σας ενημερώνει ότι ίσως να
χρειαστούν λίγα λεπτά μέχρι να επανεκκινήσει η μονάδα και
να αλλάξει τρόπο. Επιλέξτε OK. ( Όταν η μονάδα
επανεκκινήσει, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε πάλι με το
Web Management Interface (Διεπαφή Διαχείρισης
Διαδικτύου).)
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Χρήση της σελίδας Ρυθμίσεων
LAN
Χρησιμοποιήστε τη σελίδα των ρυθμίσεων (LAN Settings) για
να καθορίσετε τις ρυθμίσεις του τοπικού δικτύου για το AP+2
σας.

Από προεπιλογή, το AP+2 είναι ρυθμισμένο να χρησιμοποιεί
στατική διεύθυνση IP (10.0.0.200) για την πρόσβαση στο Web
Management Interface (Διεπαφή Διαχείρισης Διαδικτύου).
Οποιαδήποτε αίτηση από συσκευές LAN για πληροφορίες
DHCP θα περνάει σε έναν δρομολογητή/διακομιστή DHCP, ο
οποίος θα στέλνει τις πληροφορίες των διευθύνσεων IP μέσω
του AP+2 πίσω στη συσκευή LAN.

Για να ανοίξετε τη σελίδα των ρυθμίσεων LAN, κάντε κλικ στο
LAN στο αριστερό μενού πλοήγησης και μετά κάντε κλικ στο
LAN Settings (Ρυθμίσεις LAN).

Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις LAN

1111 [Προαιρετικό] Εισάγετε ένα όνομα για το AP+2. Από
προεπιλογή, ονομάζεται Zoom AP.

2222 Καθορίσετε αν θέλετε να χρησιμοποιείτε καθορισμό
δυναμικής ή στατικής διεύθυνσης IP επιλέγοντας ένα από τα
παρακάτω κουμπιά επιλογής:

! Configure a Static IP Address (Ρύθμιση Παραμέτρων
Στατικής Διεύθυνσης IP). Προτιμήστε αυτό το κουμπί
επιλογής αν θέλετε να χρησιμοποιείτε στατική
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διεύθυνση IP για την πρόσβαση στο Web Management
Interface (Διεπαφή Διαχείρισης Διαδικτύου) του AP+2.
Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Αν προτιμήσετε
αυτή την επιλογή, οι ασύρματες συσκευές θα λαμβάνουν
τις διευθύνσεις IP από έναν διακομιστή DHCP στο
δίκτυό σας (για παράδειγμα, έναν δρομολογητή). Αν
θέλετε το AP+2 να αντιστοιχίζει τις διευθύνσεις IP στις
ασύρματες συσκευές, προτιμήσετε την επόμενη επιλογή.

! Αυτόματη λήψη διεύθυνσης IP [DHCP].  Προτιμήστε
αυτό το κουμπί επιλογής αν έχετε διακομιστή DHCP στο
δίκτυο και θέλετε να χρησιμοποιείτε καθορισμό
δυναμικής διεύθυνσης για να αποκτάτε μια διεύθυνση IP
για την πρόσβαση στο Web Management Interface
(Διεπαφή Διαχείρισης Διαδικτύου). Στο AP+2 θα
αντιστοιχιστεί αυτόματα μια νέα διεύθυνση IP όταν
αυτό εκκινήσει. Το AP+2 θα αντιστοιχίσει επίσης μια
διεύθυνση IP σε οποιαδήποτε ασύρματη συσκευή που
χρειάζεται μία. Αν κάνετε αυτή την επιλογή, δε
χρειάζεται να καθορίσετε καμία άλλη πληροφορία σε
αυτή τη σελίδα. Πατήστε το κουμπί Save Changes
(Αποθήκευση Αλλαγών).

3333 Αν επιλέξατε Configure a Static IP Address (Ρύθμιση
Παραμέτρων Στατικής Διεύθυνσης IP), θα εμφανιστούν
πρόσθετα πεδία ώστε να μπορέσετε να καθορίσετε
περισσότερες πληροφορίες. Καθορίστε τα εξής:

aaaa Καθορίστε τη διεύθυνση IP για το Web Management
Interface Διεπαφή Διαχείρισης Διαδικτύου) του AP+2
εισάγοντάς τη στα πλαίσια που εμφανίζονται. Από
προεπιλογή, η διεύθυνση IP της μονάδας είναι
10.0.0.200.

bbbb Καθορίστε τη μάσκα υποδικτύου για τη μονάδα
εισάγοντάς τη στα πλαίσια που εμφανίζονται. Από
προεπιλογή, αυτή η ρύθμιση είναι 255.255.255.0.

cccc Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου The Access
Point acts as a DHCP Server (Το Σημείο Πρόσβασης
λειτουργεί ως διακομιστής DHCP), ανάλογα με τις
ανάγκες σας. Αν κάνετε αυτή την επιλογή, το AP+2 θα
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παράσχει πληροφορίες DHCP σε οποιεσδήποτε
συσκευές τις χρειάζονται. Όταν συμπληρώνετε τις
ρυθμίσεις που εμφανίζονται όταν προτιμάται αυτή η
επιλογή, βεβαιωθείτε ότι η περιοχή των διευθύνσεων IP
είναι στο ίδιο υποδίκτυο με τη διεύθυνση IP του AP+2.
Αν συνδέσετε το AP+2 με δρομολογητή, πρέπει να
επιτρέψετε στο διακομιστή DHCP αυτού του
δρομολογητή να αντιστοιχίζει τις διευθύνσεις IP στις
ασύρματες συσκευές του δικτύου σας.

dddd Πατήστε το κουμπί Save Changes (Αποθήκευση
Αλλαγών).
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Χρήση της σελίδας Ασύρματων
Ρυθμίσεων
Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Ασύρματων Ρυθμίσεων (Wireless
Settings) για να καθορίσετε το SSID και τις πληροφορίες
καναλιών για το AP+2.

Αφού καθορίσετε αυτές τις πληροφορίες, όλες οι συσκευές που
θέλετε να έχουν πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυό σας πρέπει να
χρησιμοποιούν αυτές τις ρυθμίσεις.

Για να ανοίξετε τη σελίδα των Ασύρματων Ρυθμίσεων, κάντε
κλικ στο Wireless (Ασύρματο) στο αριστερό μενού πλοήγησης
και μετά κάντε κλικ στο Settings (Ρυθμίσεις).

Για τον καθορισμό των ασύρματων
ρυθμίσεων
Τα ακόλουθα βήματα προϋποθέτουν ότι θέλετε να
εγκαταστήσετε ένα ασύρματο δίκτυο.

1111 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Enable Wireless Network
(Ενεργοποίηση Ασύρματου Δικτύου). (Σημειώστε ότι αν το
αποεπιλέξετε αυτό, το ασύρματο δίκτυο θα απενεργοποιηθεί
και θα εξαφανιστούν και οι υπόλοιπες ρυθμίσεις σε αυτή τη
σελίδα).

2222 Από την πτυσσόμενη λίστα Wireless Channel (Ασύρματο
Κανάλι), επιλέξτε το ραδιοφωνικό κανάλι που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε. Αν χρησιμοποιείτε το AP+2 ως πελάτη
Ethernet στον τρόπο λειτουργίας Infrastructure, δε
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χρειάζεται να το καθορίσετε αυτό επειδή ελέγχεται από το
σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείτε με τη συσκευή.

3333 Στο πλαίσιο SSID, εισάγετε το SSID που θέλετε να εκπέμπει
το AP+2 (όταν είναι στον τρόπο λειτουργίας σημείου
πρόσβασης ή αναμεταδότη). Αυτό είναι το όνομα του
ασύρματου δικτύου που θα εμφανίζεται στις υπόλοιπες
συσκευές του δικτύου σας. Από προεπιλογή, αυτή η επιλογή
είναι ρυθμισμένη στο zoom. To SSD μπορεί να έχει έως 32
αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και πρέπι να υπάρχει
συμφωνία πεζών-κεφαλαίων.

4444 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Broadcast SSID (Εκπομπή
SSID) για να εκπέμπεται το όνομα που εισήγατε στο βήμα 3
ώστε οι υπόλοιπες συσκευές εντός εμβέλειας να μπορούν να
συνδεθούν με το ασύρματο δίκτυό σας. (Αυτό το πλαίσιο
ελέγχου πρέπει να είναι η προεπιλογή.) Για λόγους
ασφαλείας, σας συνιστούμε να αποεπιλέξετε αυτό το
πλαίσιο ελέγχου αφού έχετε συνδέσει όλες τις συσκευές που
θέλετε να έχουν πρόσβαση στο δίκτυό σας. Αυτό θα
διασφαλίσει ότι οι υπόλοιπες συσκευές στην περιοχή σας—
για παράδειγμα εκείνες του γείτονά σας—δε θα βλέπουν το
δίκτυό σας όταν θα ψάχνουν για διαθέσιμα δίκτυα.

5555 Από την πτυσσόμενη λίστα Transmit Rate (Ρυθμός
Μετάδοσης), επιλέξτε το ρυθμό με τον οποίο θέλετε να
στέλνει τα δεδομένα το ασύρματο δίκτυό σας. Σας
συνιστούμε να διατηρήσετε την προεπιλεγμένη τιμή Auto
(Αυτόματος). Όταν έχει ρυθμιστεί στο Auto (Αυτόματος), ο
ρυθμός μετάδοσης θα αυξάνει ή θα μειώνεται αυτόματα
ανάλογα με την ισχύ και την ποιότητα του ραδιοφωνικού
σήματος. (Αν θέλετε να αλλάξετε την προεπιλογή,
σημειώστε ότι όσο υψηλότερος είναι ο ρυθμός, τόσο
καλύτερο είναι το σήμα.)

6666 Από την πτυσσόμενη λίστα Basic Rate (Βασικός Ρυθμός),
επιλέξτε αν θέλετε το AP+2 σας να επιτρέπει την πρόσβαση
μόνο σε συσκευές 802.11g ή αν θα επιτρέπεται η πρόσβαση
τόσο σε 802.11g όσο και σε 802.11b συσκευές. Σας
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συνιστούμε να επιλέξετε 802.11g only (μόνο 802.11g).
Πρέπει να επιλέξετε 802.11g +802.11b (mixed) (802.11g
+802.11b (μικτό) μόνο αν έχετε και του δύο τύπους
συσκευών στο δίκτυό σας.

7777 Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το Turbo Mode (Τρόπος
Λειτουργίας Turbo) επιλέγοντας είτε το κουμπί επιλογής
Enabled (Ενεργός) ή το κουμπί επιλογής Disabled
(Ανενεργός). (Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η
ασύρματη συνδεσιμότητά σας θα αυξηθεί μέχρι και 125
Mbps.)

8888 Πατήστε το κουμπί Save Changes (Αποθήκευση Αλλαγών).

Πρόσβαση στις Σελίδες Ρύθμισης
Παραμέτρων WEP/WPA
Χρησιμοποιήστε αυτές τις δύο σελίδες για να καθορίσετε την
ασφάλεια για το AP+2 σας.

Για να ανοίξετε αυτές τις σελίδες, κάντε κλικ στο Wireless
(Ασύρματο) στο αριστερό μενού πλοήγησης και μετά κάντε κλικ
στο WEP Configuration (Ρύθμιση Παραμέτρων WEP) ή στο
WPA Configuration (Ρύθμιση Παραμέτρων WPA), ότι είναι
καταλληλότερο.

Λεπτομέρειες σχετικά με την ασφάλεια υπάρχουν στο Κεφάλαιο
4: Δείτε το Ρύθμιση Ασφάλειας στη σελίδα 21.

Προβολή της Σελίδας της Λίστας
Πελατών
Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Λίστας Πελατών (Client List) για να
δείτε τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το ασύρματο
δίκτυό σας.
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Για να ανοίξετε τη σελίδα Λίστας Πελατών (Client List), κάντε
κλικ στο Wireless (Ασύρματο) στο αριστερό μενού πλοήγησης
και μετά κάντε κλικ στο Client List (Λίστα Πελατών).

Κάθε συσκευή υπάρχει στη λίστα με τη δική της διεύθυνση
MAC και τον τύπο της. Δε μπορείτε να ρυθμίσετε τις
παραμέτρους σε αυτή τη σελίδα. Ωστόσο, μπορείτε να κάνετε
κλικ στο κουμπί Refresh (Ανανέωση) για να ενημερώσετε τη
λίστα.

Χρήση της Σελίδας Φίλτρου
Διεύθυνσης MAC
Αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερη ασφάλεια στο δίκτυό
σας, χρησιμοποιήστε τη σελίδα Φίλτρου Διεύθυνσης MAC
(MAC Address Filtering) για να περιορίσετε την πρόσβαση στο
ασύρματο δίκτυό σας βάσει μια μοναδικής διεύθυνσης MAC
συσκευής. Αν το κάνετε αυτό, μόνο συσκευές με τις διευθύνσεις
MAC που έχετε καθορίσει θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο
δίκτυο.

Από προεπιλογή, το φίλτρο διεύθυνσης MAC είναι
απενεργοποιημένο.

Για να ανοίξετε τη σελίδα Φίλτρου Διεύθυνσης MAC (MAC
Address Filtering), κάντε κλικ στο Wireless (Ασύρματο) στο
αριστερό μενού πλοήγησης και μετά κάντε κλικ στο Connection
Control (Έλεγχος Σύνδεσης).
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Φιλτράρισμα συσκευών βάσει διεύθυνσης MAC

1111 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Enable Mac Address
Filtering (Ενεργοποίηση Φιλτραρίσματος Διεύθυνσης Mac).

2222 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση MAC για τη συσκευή η
οποία θέλετε να έχετε πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυό σας
και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Add (Προσθήκη). (Η
συσκευή θα εμφανιστεί στην οθόνη στη σελίδα Λίστα
Φιλτραρίσματος Διεύθυνσης MAC (MAC Address Filtering
List).)

3333 Επαναλάβετε το βήμα 2 για κάθε συσκευή που θέλετε να
έχει πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυό σας

4444 Πατήστε το κουμπί Save Changes (Αποθήκευση Αλλαγών).

Χρήση της Σελίδας Έρευνας
Τοποθεσίας
Στη σελίδα αυτή η πρόσβαση είναι εφικτή όταν το Operating
Mode (Τρόπος Λειτουργίας) του AP+2 είναι ρυθμισμένο στο
Client Bridge (Infrastructure).

Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της Έρευνας Τοποθεσίας
προκειμένου το AP+2 να εντοπίσει τα διαθέσιμα ασύρματα
δίκτυα της περιοχής. Για παράδειγμα, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε τη σελίδα Έρευνας Τοποθεσίας αν σκοπεύετε
να συνδέσετε το AP+2 με κονσόλα παιχνιδιών ώστε να
ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ασύρματης διασύνδεσης του για
να μπορέσει να συνδεθεί με κάποιο υπάρχον δίκτυο.

Για να ανοίξετε τη σελίδα Έρευνας Τοποθεσίας, κάντε κλικ στο
Wireless (Ασύρματο) στο αριστερό μενού πλοήγησης και μετά
κάντε κλικ στο Site Survey (Έρευνα Τοποθεσίας).
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Για να πραγματοποιήσετε μια Έρευνα
Τοποθεσίας

1111 Κάντε κλικ στο κουμπί Refresh (Ανανέωση) για να ψάξει το
AP+2 για διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Κάθε ένα που θα
εντοπίζει θα εμφανίζεται σε μια λίστα που θα δείχνει το
SSID του, την ισχύ του σήματός του και άλλες πληροφορίες.

2222 Κάντε κλικ στο SSID για το δίκτυο που θέλετε.

Χρήση της σελίδας Ρυθμίσεων
Αναμεταδότη
Στη σελίδα αυτή η πρόσβαση είναι εφικτή όταν το Operating
Mode (Κατάσταση Λειτουργίας) του AP+2 είναι ρυθμισμένο
στο Repeater (Αναμεταδότης).

Χρησιμοποιήστε τη σελίδα των Ρυθμίσεων Αναμεταδότη γα να
καθορίσετε τις διευθύνσεις MAC των σημείων πρόσβασης και/ή
των ασύρματων πυλών των οποίων την κάλυψη θέλετε να
μπορεί να επεκτείνει το AP+2.

Όταν λειτουργεί ως αναμεταδότης το AP+2 έχει τη δυνατότητα
να επικοινωνεί με ασύρματο τρόπο με άλλα σημεία πρόσβασης
και ασύρματες πύλες αυτών των άλλων δικτύων μέσω
συνδέσεων Ασύρματου Συστήματος Διανομής (WDS).

Για να ανοίξετε τη σελίδα των Ρυθμίσεων Αναμεταδότη, κάντε
κλικ στο Wireless (Ασύρματο) στο αριστερό μενού πλοήγησης
και μετά κάντε κλικ στο Repeater Settings(Ρυθμίσεις
Αναμεταδότη).

Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις του
αναμεταδότη

1111 Κάντε κλικ στο κουμπί Refresh (Ανανέωση) για να ψάξει το
AP+2 για διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα ή πύλες στην περιοχή.
(Κάθε σύνδεση έχει καθοριστεί από τη διεύθυνση MAC της



Κεφάλαιο 5: Ρύθμιση Ασφάλειας 51

άλλης συσκευής με δυνατότητα λειτουργίας ως
αναμεταδότης.)

2222 Επιλέξτε ένα πλαίσιο ελέγχου για κάθε σύνδεση WDS που
θέλετε να συσχετίσετε με τον αναμεταδότη σας. Μπορείτε
να επιλέξετε μέχρι και έξι συνδέσεις WDS.

ΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικό! Για κάθε σύνδεση WDS που επιλέγετε εδώ, πρέπει να
μεταβαίνετε στις ρυθμίσεις του αναμεταδότη για το συγκεκριμένο σημείο
πρόσβασης ή την ασύρματη πύλη και να καθορίζετε το Zoom AP+2 ως
σύνδεση WDS.

3333 Πατήστε το κουμπί Save Changes (Αποθήκευση Αλλαγών).
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Χρήση της σελίδας Εργαλείων
Ρύθμισης Παραμέτρων
Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Configuration Tools (Εργαλεία
Ρύθμισης Παραμέτρων) για να αποθηκεύσετε τις ισχύουσες
ρυθμίσεις του AP+2 σε ένα εφεδρικό αρχείο, για να
επαναφέρετε τη μονάδα σε αποθηκευμένες ρυθμίσεις
παραμέτρων ή για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές
προεπιλογές της.

Για να ανοίξετε τη σελίδα Configuration Tools (Εργαλεία
Ρύθμισης Παραμέτρων), κάντε κλικ στο Tools (Εργαλεία) στο
αριστερό μενού πλοήγησης και μετά κάντε κλικ στο
Configuration Tools (Εργαλεία Ρύθμισης Παραμέτρων).

Για τη δημιουργία εφεδρικού αρχείου των
ισχυουσών ρυθμίσεων

1111 Κάντε κλικ στο κουμπί Backup (Δημιουργία Αντιγράφου
Ασφαλείας).

2222 Όταν ερωτηθείτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε αυτό το
αρχείο, κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση).

3333 Στο πλαίσιο διαλόγου Save As (Αποθήκευση ως), μεταβείτε
στην τοποθεσία του υπολογιστή στην οποία θέλετε να
αποθηκεύσετε αυτό το αρχείο. Από προεπιλογή, το όνομα
του αρχείου είναι backup.bin. Φροντίστε να σημειώσετε
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αυτή την τοποθεσία γιατί θα την χρειαστείτε στην
περίπτωση που θέλετε να επαναφέρετε το AP+2 σε αυτή τη
ρύθμιση παραμέτρων.

4444 Κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση).

Επαναφορά σε αποθηκευμένες ρυθμίσεις
παραμέτρων

1111 Κάντε κλικ στο κουμπί Browse (Αναζήτηση) και μεταβείτε
στη θέση του αρχείου αντιγράφου ασφαλείας. Επιλέξτε το
αρχείο και μετά κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση). Η
διαδρομή του αρχείου εισάγεται αυτόματα στο πλαίσιο
Restore Settings (Επαναφορά Ρυθμίσεων).

2222 Κάντε κλικ στο κουμπί Restore (Επαναφορά). Εμφανίζεται
ένα μήνυμα που σας ειδοποιεί ότι το AP+2 επανεκκινεί,
κάντε κλικ στο OK.

3333 Περιμένετε όσο η μοναδα επανεκκινεί χρησιμοποιώντας τις
αποθηκευμένες ρυθμίσεις παραμέτρων. Θα σας ζητηθεί να
συνδεθείτε πάλι με το Web Management Interface
(Διεπαφή Διαχείρισης Διαδικτύου) αφού ολοκληρωθεί η
διαδικασία.

Επαναφορά των εργοστασιακών
προεπιλογών

1111 Κάντε κλικ στο κουμπί Default (Προεπιλογή). Εμφανίζεται
ένα μήνυμα που σας ειδοποιεί ότι το AP+2 επαναφέρει τις
εργοστασιακές προεπιλογές του, κάντε κλικ στο OK.

2222 Περιμένετε όσο η μοναδα επανεκκινεί χρησιμοποιώντας τις
εργοστασιακές προεπιλογές της. Θα σας ζητηθεί να
συνδεθείτε πάλι με το Web Management Interface
(Διεπαφή Διαχείρισης Διαδικτύου) αφού ολοκληρωθεί η
διαδικασία.
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Μια εναλλακτική:
Αν θέλετε να συνδεθείτε με το AP+2 για να επαναφέρετε τις
εργοστασιακές προεπιλογές, μπορείτε να κάνετε το εξής0:
Αποσυνδέστε το AP+2 από το πολύπριζο ή την πρίζα τοίχου,
εισάγετε έναν συνδετήρα στην οπή Reload (Επαναφόρτωση)
στο κάτω μέρος της μονάδας και πιέστε το κουμπί.Ενώ πιέζετε
το κουμπί, συνδέστε πάλι τη μονάδα και συνεχίστε να πιέζετε το
κουμπί για πέντε δευτερόλεπτα. Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες του
AP+2 θα σβήσουν και μετά θα ανάψουν πάλι. (Αν δεν
κρατήσετε πιεσμένο το κουμπί για τουλάχιστον πέντε
δευτερόλεπτα, το AP+2 θα επανεκκινήσει χρησιμοποιώντας τις
ισχύουσες ρυθμίσεις του, ΟΧΙ τις εργοστασιακές προεπιλογές.)

Χρήση της σελίδας Αναβάθμισης
Υλικολογισμικού
Από καιρό σε καιρό, η Zoom εκδίδει ενημερωμένο λογισμικό
για το AP+2 σας. Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Αναβάθμισης
Υλικολογισμικού (Firmware Upgrade) για να εγκαταστήσετε το
νέο λογισμικό στη μονάδα. Για να δείτε αν υπάρχει
ενημερωμένο υλικολογισμικό, να επισκέπτεστε κατά καιρούς
τον δικτυακό τόπο της Zoom (www.zoom.com).

Για να ανοίξετε τη σελίδα Αναβάθμισης Υλικολογισμικού,
κάντε κλικ στο Tools (Εργαλεία) στο αριστερό μενού
πλοήγησης και μετά κάντε κλικ στο Firmware Update
(Ενημέρωση Υλικολογισμικού).

Για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό

1111 Εισάγετε το μονοπάτι και το όνομα του αρχείου
αναβάθμισης ή κάντε κλικ στο Browse (Περιήγηση) και
μεταβείτε στο αρχείο. (Κανονικά, θα πρέπει να κατεβάσετε
το αρχείο στον υπολογιστή σας από την ιστοσελίδα της
Zoom.)

2222 Στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλήκτρο Upload (Αποστολή).
Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την αναβάθμιση.

http://www.zoom.com/
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Μπορείτε να επαληθεύσετε αν η αναβάθμιση ήταν επιτυχής
ελέγχοντας τη σελίδα Κατάστασης Συστήματος (κάντε κλικ στο
Tools (Εργαλεία) στο αριστερό μενού πλοήγησης και μετά
κάντε κλικ στο Status (Κατάσταση).

Χρήση της σελίδας Επαναφοράς
Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Επαναφοράς για να επαναφέρετε το
AP+2, διατηρώντας όμως τις ισχύουσες ρυθμίσεις.

Για να ανοίξετε τη σελίδα Επανεκκίνησης, κάντε κλικ στο Tools
(Εργαλεία) στο αριστερό μενού πλοήγησης και μετά κάντε κλικ
στο Reset (Επαναφορά).

Για να επαναφέρετε το AP+2

1111 Κάντε κλικ στο κουμπί Reset (Επαναφορά).

2222 Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την επανεκκίνηση κάντε
κλικ στο OK.

3333 Όταν θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ειδοποιεί ότι η
μονάδα επαναφέρεται, κάντε κλικ στο OK. Θα σας ζητηθεί
να συνδεθείτε πάλι με το AP+2 μόλις ολοκληρωθεί η
επαναφορά.
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Παράρτημα Α
Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα
Ρυθμίζω το AP+2 ως σημείο πρόσβασης, αλλά οι υπολογιστές
που εγκαθιστώ στο ασύρματο δίκτυό μου zoom δεν έχουν
πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Αντιμετώπιση
Βεβαιωθείτε ότι ένας "καλωδιακός" μπορεί να έχει πρόσβαση
στο διαδίκτυο.

•  Αν δε μπορεί, τότε φαίνεται πως το πρόβλημα το έχει το
καλώδιο ή σύνδεση DSL με το Διαδίκτυο. Επικοινωνήστε με
τον Παροχέα Υπηρεσιών Διαδικτύου.

•  Αν μπορεί, επανεκκινήστε τον/τους υπολογιστή/ες του
ασύρματου δικτύου σας και προσπαθήστε πάλι να
συνδεθείτε με το Διαδίκτυο. Αν και πάλι δεν έχετε
ασύρματη πρόσβαση στο Internet, δοκιμάστε τα ακόλουθα:

! Επαληθεύστε ότι δεν έχει ρυθμιστεί ασφάλεια για το
AP+2. Αν έχει ρυθμιστεί, βεβαιωθείτε ότι οι ασύρματοι
υπολογιστές χρησιμοποιούν τις ίδιες ρυθμίσεις. Αν
συνδεθήκατε με το Web Management Interface
(Διεπαφή Διαχείρισης Διαδικτύου) του AP+2, μην
ξεχάσετε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις TCP/IP του
υπολογιστή.

! Επαληθεύστε ότι ο υπολογιστής έχει συνδεθεί με το
σωστό ασύρματο δίκτυο και ότι η ισχύς του σήματος
είναι επαρκής. (Δοκιμάστε να τοποθετήσετε σε άλλο
σημείο τη συσκευή αν η ισχύς του σήματος δεν είναι
ενεργή.)
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" Αν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα
Windows XP με ενσωματωμένη δυνατότητα
ασύρματης πρόσβασης:

aaaa Από την επιφάνεια εργασίας των Windows,
κάντε κλικ στο πλήκτρο Έναρξη, και στη
συνέχεια στο Πίνακας Ελέγχου.

bbbb Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Συνδέσεις
Δικτύου.

cccc Κάντε κλικ στο εικονίδιο Συνδέσεις
Ασύρματου Δικτύου.

dddd Κοιτάξτε τις λεπτομέρειες που εμφανίζονται
στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Αν η ισχύς
του σήματος είναι χαμηλή, δοκιμάστε να
τοποθετήσετε σε άλλο σημείο τις κεραίες του
AP+2. Μπορείτε ακόμη να δοκιμάσετε να
μετακινήσετε τον ασύρματο υπολογιστη πιο
κοντά στο AP+2. Πρέπει, επίσης, να
επαληθεύσετε ότι έχει επιλεγεί το zoom ως το
ασύρματο δίκτυο. Αν δεν έχει επιλεγεί, τότε
συνδέεστε με λανθασμένο δίκτυο.

" Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με εγκατεστημένη
κάρτα ασύρματου δικτύου, μεταβείτε στο
λογισμικό της κάρτας δικτύου και επαληθεύστε ότι
έχει συνδεθεί με το δίκτυο zoom και ότι η ισχύς του
σήματος είναι επαρκής. Ανατρέξτε στη
βιβλιογραφία που διατίθεται με τον ασύρματο
προσαρμογέα αν χρειαστείτε βοήθεια σε αυτό.
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Παράρτημα Β
Καθορισμός των Ρυθμίσεων

TCP/IP
Η πρόσβαση στο Web Management Interface (Διεπαφή
Διαχείρισης Διαδικτύου) του AP+2 απαιτεί να συνδέσετε τη
μονάδα απευθείας με θύρα Ethernet υπολογιστή. Χρειάζεται
επίσης οι ρυθμίσεις TCP/του υπολογιστή να έχουν ρυθμιστεί για
καθορισμό στατικής διεύθυνσης και για την παρακάτω
διεύθυνση IP και μάσκα υποδικτύου:

διεύθυνση IP: 10.0.0.100

Μάσκα Υποδικτύου: 255.255.255.0

Στο παρόν Παράρτημα περιγράφονται λεπτομερώς ο τρόπος
πρόσβασης και διαμόρφωσης των ρυθμίσεων TCP/IP για
λειτουργικά συστήματα Windows, Macintosh και Linux.
Ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα, ακολουθήστε τα
βήματα στην αντίστοιχη ενότητα για να βεβαιωθείτε ότι οι
ρυθμίσεις TCP/IP είναι σωστές.

•  Αν χρησιμοποιείτε, δείτε την ενότητα Ρυθμίσεις TCP/IP
για Windows στη σελίδα 59.

•  Αν χρησιμοποιείτε Macintosh, δείτε την ενότητα Ρυθμίσεις
TCP/IP για Macintosh στη σελίδα 62.

•  Αν χρησιμοποιείτε Linux, δείτε την ενότητα Ρυθμίσεις
TCP/IP για Linux στη σελίδα 64.
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Ρυθμίσεις TCP/IP για Windows
Ο τρόπος διαμόρφωσης των ρυθμίσεων δικτύου των
υπολογιστών Windows διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό
σύστημα.

Windows XP
1111 Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες Πρωτοκόλλου

(TCP/IP) Internet:

aaaa Από την επιφάνεια εργασίας κάντε κλικ στο πλήκτρο
Έναρξη, μεταβείτε στο Πίνακας Ελέγχου, και στη
συνέχεια κάντε κλικ στο Συνδέσεις Δικτύου και
Internet.

bbbb Κάντε κλικ στο Συνδέσεις Δικτύου.

cccc Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Συνδέσεις Τοπικού
Δικτύου) και επιλέξτε Ιδιότητες.

dddd Επιλέξτε την καταχώρηση Πρωτοκόλλου Internet
(TCP/IP) (θα πρέπει να περιλαμβάνει το στοιχείο
“TCP/IP”, αλλά όχι τα στοιχεία “AOL,” “Dial-
up,”(Κλήση) ή “Adapter” (Προσαρμογέας)) και κάντε
κλικ στο πλήκτρο Ιδιότητες.

2222 Επιλέξτε Χρήση της παρακάτω διεύθυνσης IP και
εισάγετε 10.0.0.100 και 255.255.255.0 ως διεύθυνση IP και
Μάσκα υποδικτύου, αντίστοιχα.

3333 Κάντε κλικ στο OK και μετά κάντε κλικ στο Κλείσιμο.
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Windows 2000
1111 Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες Πρωτοκόλλου

(TCP/IP) Internet:

aaaa Από την επιφάνεια εργασίας, κάντε κλικ στο πλήκτρο
Έναρξη, μεταβείτε στο στοιχείο Ρυθμίσεις και στη
συνέχεια στο Συνδέσεις δικτύου και μέσω τηλεφώνου.

bbbb Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Συνδέσεις Τοπικού
Δικτύου) και επιλέξτε Ιδιότητες.

cccc Επιλέξτε την καταχώρηση Πρωτοκόλλου Internet
(TCP/IP) (θα πρέπει να περιλαμβάνει το στοιχείο
“TCP/IP”, αλλά όχι τα στοιχεία “AOL,” “Dial-
up,”(Κλήση) ή “Adapter” (Προσαρμογέας)) και κάντε
κλικ στο πλήκτρο Ιδιότητες.

2222 Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Χρήση της
ακόλουθης διεύθυνσης ΙΡ και εισαγάγετε τις τιμές
10.0.0.100 και 255.255.255.0 ώς Διεύθυνση ΙΡ) και Μάσκα
Υποδικτύου αντίστοιχα.

3333 Κάντε κλικ στο OK και μετά κάντε κλικ πάλι στο OK.
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Windows 98/Me
1111 Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες Πρωτοκόλλου

(TCP/IP) Internet.

aaaa Από την επιφάνεια εργασίας, κάντε κλικ στο πλήκτρο
Έναρξη, μεταβείτε στο στοιχείο Ρυθμίσεις και στη
συνέχεια στο Πίνακας Ελέγχου.

bbbb Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Δίκτυο για να
εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Δίκτυο.

cccc  Επιλέξτε την καταχώρηση TCP/IP της κάρτας σας NIC
(θα πρέπει να περιλαμβάνει το στοιχείο “TCP/IP”, αλλά
όχι τα στοιχεία “AOL,” “Dial-up,”(Κλήση) ή “Adapter”)
και κάντε κλικ στο πλήκτρο Ιδιότητες και στη συνέχεια
κάντε κλικ στο OK

2222 Στην καρτέλα Διεύθυνσης IP βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί
το Καθορισμός διεύθυνσης IP και εισάγετε 10.0.0.100 και
255.255.255.0 ως διεύθυνση IP και Μάσκα υποδικτύου,
αντίστοιχα.

3333 Κάντε κλικ στο OK και μετά κάντε κλικ πάλι στο OK.
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Ρυθμίσεις TCP/IP για Macintosh
Ο τρόπος διαμόρφωσης των ρυθμίσεων δικτύου των
υπολογιστών Macintosh διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό
σύστημα Mac. Για λειτουργικό σύστημα Χ, ακολουθήστε τις
οδηγίες κατωτέρω. Διαφορετικά, δείτε τη σελίδα 63.

Mac OS X
1111 Από το Dock, επιλέξτε System Preferences (Προτιμήσεις

Συστήματος) και στη συνέχεια Network (Δίκτυο) ώστε να
εμφανιστεί η καρτέλα Network (Δίκτυο) . (Στο OS X 3,
πρέπει επίσης να πατήσετε το κουμπί Configure.)

2222 Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεχθεί το Automatic (Αυτόματο)
στο πλαίσιο επιλογής Location (Θέση).

3333 Στην καρτέλα Show (Εμφάνιση), επιλέξτε Built-in Ethernet
(Ενσωματωμένο Ethernet).

4444 Στην καρτέλα TCP/IP, καθορίστε ότι θέλετε να
χρησιμοποιείτε καθορισμό στατικής διεύθυνσης IP και
εισάγετε 10.0.0.100 και 255.255.255.0 ως διεύθυνση IP και
Μάσκα υποδικτύου, αντίστοιχα.

5555 Κάντε κλικ στο Apply Now (Εφαρμογή Τώρα) ή (στο Save
(Αποθήκευση), αν σας ζητηθεί) και κλείστε την καρτέλα
Network (Δίκτυο).
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Mac OS 7.6.1 - 9.2.2
1111 Στο μενού Apple, επιλέξτε Control Panels (Πίνακες

Ελέγχου) και στη συνέχεια TCP/IP ώστε να εμφανιστεί το
παράθυρο TCP/IP.

2222 Στο Connect via:, επιλέξτε Ethernet built-in.

3333 Στην καρτέλα Διαμόρφωσης Παραμέτρων, καθορίστε ότι
θέλετε να χρησιμοποιείτε καθορισμό στατικής διεύθυνσης IP
και εισάγετε 10.0.0.100 και 255.255.255.0 ως διεύθυνση IP
και Μάσκα υποδικτύου, αντίστοιχα.

4444 Κλείστε το παράθυρο TCP/IP. Θα ερωτηθείτε αν θέλετε να
αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Κάντε κλικ στο Save
(Αποθήκευση).
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Ρυθμίσεις TCP/IP για Linux
Οι οδηγίες για τη ρύθμιση της στατικής εκχώρησης διευθύνσεων
IP διαφέρουν σημαντικά από έκδοση σε έκδοση, οπότε ίσως
χρειαστεί να ανατρέξετε στα έγγραφα που συνοδεύουν τη δική
σας έκδοση.

ΣημείωσηΣημείωσηΣημείωσηΣημείωση:::: Αν έχετε εγκαταστήσει περισσότερες από μια κάρτες δικτύου, θα
πρέπει να επιλέξετε διαφορετικούς κωδικούς αναγνώρισης Ethernet για
καθεμιά από αυτές (eth0, eth1, eth2 κοκ). Αν επιλέξετε διαφορετικό
αναγνωριστικό από eth0 για το AP+2, χρησιμοποιήστε αυτόν το
αναγνωριστικό σε όλη τη διαδικασία.

RedHat
Επεξεργαστείτε ή δημιουργήστε το /etc/sysconfig/network-
scripts/ifcfg-eth0 ώστε να περιλαμβάνει τις παρακάτω γραμμές:

DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
IPADDR=10.0.0.100
NETMASK=255.255.255.0
USERCTL=no
PEERDNS=no
GATEWAY=10.0.0.200
TYPE=ethernet
NETWORK=10.0.0.0
BROADCAST=10.0.0.255

Αφού τροποποιήσετε αυτό το αρχείο και αποθηκεύσετε τις
αλλαγές, δώστε τις παρακάτω εντολές ώστε να εφαρμοστούν οι
αλλαγές:

ifdown eth0
ifup eth0
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SuSE
Επεξεργαστείτε το αρχείο /etc/rc.config και καθορίστε τη
στατική διεύθυνση IP 10.0.0.100. Οι ρυθμίσεις που πρέπει να
καθορίσετε θα είναι ίδιες με το παραπάνω παράδειγμα Red Hat.

Επανεκκινήστε με την εντολή: /sbin/shutdown -r now.

Debian
Εντοπίστε το /etc/network/interfaces και καθορίστε τη στατική
διεύθυνση IP 10.0.0.100. Οι ρυθμίσεις που πρέπει να καθορίσετε
θα είναι ίδιες με το παραπάνω παράδειγμα Red Hat.

Επανεκκινήστε με την εντολή: /sbin/shutdown -r now.
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Παράρτημα Γ
Περιγραφή λυχνίας LED

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται κάθε μία από τις
ενδεικτικές λυχνίες στο επάνω μέρος του AP+2 και τι
συμβολίζει κάθε λυχνία όταν αναβοσβήνει και/ή παραμένει
σταθερή.

Λυχνία
(LED)

Τι κάνει Αναβοσβήνει/Παραμένει σταθερή

TX/RX Δείχνει την
κατάσταση της
ασύρματης
σύνδεσης του
AP+2

Όταν αναβοσβήνει πράσινο χρώμα,
το AP+2 στέλνει ή λαμβάνει
δεδομένα με ασύρματο τρόπο.

LINK/ACT Δείχνει την
κατάσταση της
σύνδεσης του
Ethernet LAN
του AP+2

•  Αν αναβοσβήνει πράσινο χρώμα
και μετά γίνεται σταθερά πράσινη,
το AP+2 έχει επιτύχει έγκυρη
σύνδεση 100 Mbps.

•  Αν αναβοσβήνει πορτοκαλί
χρώμα και μετά γίνεται σταθερά
πορτοκαλί, το AP+2 έχει επιτύχει
έγκυρη σύνδεση Ethernet 10
Mbps.

•  Όταν αναβοσβήνει (ανεξαρτήτως
χρώματος), το AP+2 στέλνει ή
λαμβάνει δεδομένα με ασύρματο
τρόπο μέσω Ethernet LAN.

PWR Δείχνει αν το
AP+2 είναι σε
λειτουργία.

Όταν είναι σταθερό πράσινο χρώμα,
το AP+2 είναι σε λειτουργία.
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Παράρτημα Δ
Υπηρεσίες Τεχνικής
Υποστήριξης Zoom

Το Zoom έχει πολλές διαθέσιμες υπηρεσίες Τεχνικής
Υποστήριξης για τους πελάτες του. Προσπαθούμε να παρέχουμε
εξυπηρετική, επαγγελματική υποστήριξη που ανταποκρίνεται
στις ανάγκες και τις δυνατότητες των πελατών. Εάν δεν μπορείτε
να κάνετε το προϊόν της Zoom να λειτουργήσει, και έχετε
επανεξετάσει απολύτως το εγχειρίδιο και όλα τα σχετικά
έγγραφα σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με εμάς για
βοήθεια.

Για τα αρχεία σας, και για να διευκολύνετε την Τεχνική
Υποστήριξη που σας παρέχει είτε ο προμηθευτής του
εξοπλισμού σας είτε η Zoom, παρακαλούμε καταγράψτε τις
ακόλουθες πληροφορίες όταν παραλαμβάνετε το προϊόν Zoom.

Πληροφορίες για το προϊόν

Όνομα Προϊόντος
__________________________________

Αριθμός Μοντέλου Προϊόντος
__________________________________

Σειριακός Αριθμός
__________________________________

Ημερομηνία Εγκατάστασης
_______________________

Ο Σειριακός Αριθμός βρίσκεται στο κάτω μέρος της μονάδας
κάτω από τον γραμμοκώδικα. Μόλις βρείτε τον Σειριακό
Αριθμό, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τον έχετε σημειώσει.
Αυτό θα επισπεύσει σε μεγάλο βαθμό την εξυπηρέτησή σας και
εξασφαλίζει ότι ο αντιπρόσωπος της υπηρεσίας ασχολείται με το
σωστό μοντέλο του προϊόντος.
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Τηλεφωνήματα προς το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης της
Zoom τις περισσότερες φορές είναι χρονοβόρα, και πολλές
φορές μπορεί να δυσκολευτείτε να πιάσετε γραμμή. Δεν θέλουμε
να σας αφήνουμε να περιμένετε στη γραμμή για πολύ ώρα, έτσι
περιορίσαμε το μήκος της ουράς. Προτείνουμε να αφιερώσετε
χρόνο για να εξοικειωθείτε με τις άλλες υπηρεσίες που
περιγράφονται σε αυτή την ενότητα πριν καλέσετε. Πολλές
ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν πιο γρήγορα με τη χρήση e-
mail ή της Αρχικής σελίδας στο Παγκόσμιο Διαδίκτυο.

Παγκόσμιο Διαδίκτυο
Η ιστοσελίδα της Zoom σας επιτρέπει να στέλνετε e-mail για να
ζητήσετε βοήθεια, να εγγραφείτε on-line, να έχετε πρόσβαση
στις αναθεωρήσεις και περιγραφές του προϊόντος, και να κάνετε
πολλά περισσότερα. Επισκεφτείτε την περιοχή της Τεχνικής
Υποστήριξης της Zoom για τα τελευταία Flash Αρχεία και
Οδηγούς για το Προϊόν Zoom. Για να έχετε πρόσβαση στην
ιστοσελίδα της Zoom, παρακαλώ καταχωρηθείτε στην τοπική
Υπηρεσία Παροχέα Διαδικτύου, έπειτα πηγαίνετε στο
πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου και επιλέξτε:
www.zoom.com

Από την Αρχική σελίδα της Zoom μπορείτε εύκολα να πάτε στη
Τεχνική Υποστήριξη ή σε άλλες χρήσιμες περιοχές.

Smart Facts™ Μηχανή Αναζήτησης Ερωτήσεων
και Απαντήσεων (Αγγλικά Μόνο)
Το Smart Facts™ είναι μια αυτοματοποιημένη, έξυπνη βάση
δεδομένων με Συχνές ερωτήσεις που αφορούν τα προϊόντα
Zoom. Σας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσετε λύσεις στα
ερωτήματά σας προς την Τεχνική Υποστήριξη, κατά προϊόν ή
μέσω μιας μηχανής αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά. Εάν ακόμη
δεν μπορείτε να βρείτε λύση στην ερώτησή σας, το Smart Facts
σας επιτρέπει την πρόσβαση στους Τεχνικούς μας μέσω e-mail
για μια εξατομικευμένη απάντηση. Το Smart Facts σας παρέχει
τρόπο για να εντοπίσετε το ιστορικό του προβλήματός σας και
να προσθέσετε ή να αλλάξετε την περιγραφή χωρίς να
εισαγάγετε στοιχεία που στάλθηκαν προηγουμένως. Το Smart
Facts μπορεί να επικοινωνήσει με εσάς αυτόματα εάν υπάρχει
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αναβάθμιση στο μόντεμ ή στο λογισμικό σας που βοηθά να
απευθύνετε την ερώτηση που είχατε. Μπορείτε να μπείτε στο
SmartFacts από τη διεύθυνση www.zoom.com/techsupport.

Επικοινωνία με τη Zoom μέσω E-mail
Μπορείτε να στείλετε e-mail στη Zoom με ερωτήσεις τεχνικής
υποστήριξης που μπορεί να έχετε και ένας από τους Μηχανικούς
της Τεχνικής μας Υποστήριξης θα απαντήσει με e-mail σε 2
εργάσιμες ημέρες. Μπορείτε να ζητήσετε προσωπική βοήθεια
μέσω e-mail στη διεύθυνση www.zoom.com/techmail. Όταν
στέλνετε e-mail στη Zoom, βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει
τα ακόλουθα:

•  Σειριακός Αριθμός

•  Ολόκληρο το όνομά σας και τη διεύθυνση

•  Μια λεπτομερή περιγραφή του προβλήματός σας

Επικοινωνία με τη Zoom μέσω
Τηλεφώνου
Στην Τεχνική Υποστήριξη Η.Π.Α οι τηλεφωνικές γραμμές είναι
διαθέσιμες:
Δευτέρα ως Παρασκευή 9:00 ΠΜ μέχρι 11:00 ΜΜ Ανατολική
Ώρα και Σάββατο
από 9:00 ΠΜ μέχρι 5:00 ΜΜ Ανατολική Ώρα.
Παρακαλούμε καλέστε στο (561) 997-9683.

Η Τεχνική Υποστήριξη της Ευρώπης είναι διαθέσιμη:
Δευτέρα ως Παρασκευή 9:00 ΠΜ μέχρι 11:00 ΜΜ Μέση Ώρα
Γκρήνουιτς.
Για το ΗΒ, παρακαλούμε καλέστε στο 0870 720 0090. Εκτός
ΗΒ, παρακαλούμε καλέστε στο 44 (0)1276 704440.

http://www.zoom.com/techmail
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Επιστροφή Ελαττωματικών Μονάδων
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή
μεταπωλητή για την Εργοστασιακά Εξουσιοδοτημένη Επισκευή
ή Αντικατάσταση του δικού σας In Warranty Defective
Product (Ελαττωματικό Προϊόν που καλύπτεται από Εγγύηση).
Εάν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο σας,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης
Πελατών του Εργοστασίου της Zoom τηλεφωνώντας στο:

ΗΠΑ: (561) 241-7712

ΗΒ: 0870 720 0090

Ευρώπη: 44 (0)1276 704440

Παρακαλώ έχετε υπόψη ότι ο πελάτης είναι υπεύθυνος για
οποιεσδήποτε χρεώσεις (συμπεριλαμβάνονται αμοιβές ή δασμοί
και τέλη) οι οποίες σχετίζονται με τη μεταφορά της
ελαττωματικής μονάδας στη Zoom για επισκευή. Κατά τη
διάρκεια του πρώτου χρόνου η Zoom θα πληρώσει τα έξοδα για
την επιστροφή του προϊόντος στον πελάτη με κοινό μεταφορέα.
Μετά τον πρώτο χρόνο μπορεί να ζητήσει από τον πελάτη να
πληρώσει για την μεταφορά και τη διαχείριση του προϊόντος.
Οποιοιδήποτε ισχύοντες δασμοί, τέλη και αμοιβές για την
εισαγωγή του προϊόντος θα χρεωθούν στον πελάτη. Η Zoom
ενθαρρύνει όλους τους πελάτες να επιστρέψουν τις
ελαττωματικές μονάδες στους αντίστοιχους μεταπωλητές όπου
αυτό είναι δυνατόν.
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Παράρτημα Ε
Πληροφορίες 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: 2001 Ηλεκτρική ασφάλεια

89/336/EEC-EMC
Ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα

EN 55022 :1998+A1/2000+
A2:2003, Κατηγορία B
EN 61000-3-2 :2000,
Κατηγορία A
EN 61000-3-3 :1995+A1:2001
EN 61000-4-2 : 1995
+A1/1998+ A2/2001
EN 61000-4-3 : 1996
+A1/1998+A2/2001
EN 61000-4-4 :
1995+A1/2001+A2/2001
EN 61000-4-5 :1995+A1/2001
EN 61000-4-6 :1996+A1/2001
EN 61000-4-11 :1994+A1/2001

Απαιτήσεις
Ηλεκτρομαγνητικής
Συμβατότητας για
Εκπομπές και
Ατρωσία

89/336/EEC-EMC
Ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα

EN 301 489-1, 489-17 Απαιτήσεις
Ηλεκτρομαγνητικής
Συμβατότητας για
Ραδιοφωνικό
Εξοπλισμό

99/5/ΕC EN 300 328 V1.4.1 : 2003-04 Τεχνικές Απαιτήσεις
για Ραδιοφωνικό
Εξοπλισμό 2,4 GHz
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Χώρες Λειτουργίας και Συνθήκες Χρήσης στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα
Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας.
Οι απαιτήσεις για λειτουργία σε εσωτερικό χώρο έναντι της λειτουργίας σε
εξωτερικό χώρο, οι απαιτήσεις της άδειας χρήσης και τα επιτρεπόμενα κανάλια
λειτουργίας ισχύουν σε ορισμένες χώρες όπως περιγράφεται παρακάτω:
Σημείωση: Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί το βοηθητικό πρόγραμμα
διαμόρφωσης παραμέτρων που παρέχεται με αυτό το προϊόν ώστε να
διασφαλίζει ότι τα κανάλια λειτουργίας συμμορφώνονται με τους κανόνες
φάσματος χρήσης για χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπως περιγράφεται
παρακάτω.
•  Αυτή η συσκευή απαιτεί ο χρήστης ή ο τεχνικός εγκατάστασης να εισαγάγει
σωστά την τρέχουσα χώρα λειτουργίας στη διασύνδεση γραμμής εντολών
όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης, πριν τη λειτουργία αυτής της
συσκευής.

•  Αυτή η συσκευή θα περιορίσει αυτόματα τα επιτρεπόμενα κανάλια που
καθορίζονται από την τρέχουσα χώρα λειτουργίας. Η εσφαλμένη εισαγωγή
της χώρας λειτουργίας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παράνομη
λειτουργία και μπορεί να προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές σε άλλα
συστήματα. Ο χρήστης υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι η συσκευή
λειτουργεί σύμφωνα με τους περιορισμούς καναλιών, τους περιορισμούς για
λειτουργία σε εσωτερικό/εξωτερικό χώρο και τις απαιτήσεις άδειας χρήσης
για κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπως περιγράφεται σε αυτό το
έγγραφο.

•  Αυτή η συσκευή μπορεί να λειτουργεί σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο σε
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με χρήση της περιοχής
συχνοτήτων 2,4 GHz: Κανάλια 1 - 13, εκτός από όπου σημειώνεται
παρακάτω.
! Στην Ιταλία ο τελικός χρήστης πρέπει να κάνει αίτηση για άδεια χρήσης
στην εθνική αρχή διαχείρισης φάσματος για λειτουργία αυτής της
συσκευής σε εξωτερικό χώρο.

! Στο Βέλγιο η λειτουργία σε εξωτερικό χώρο επιτρέπεται μόνο με χρήση
της περιοχής συχνοτήτων 2,46 – 2,4835 GHz: Κανάλι 13.

! Στη Γαλλία η λειτουργία σε εξωτερικό χώρο επιτρέπεται μόνο με χρήση
της περιοχής συχνοτήτων 2,4 – 2,454 GHz: Κανάλια 1 - 7

Δήλωση Ηλεκτροστατικής Εκφόρτισης
Αυτή η μονάδα ενδέχεται να χρειαστεί επαναρύθμιση μετά από συμβάν
έντονης ηλεκτροστατικής εκφόρτισης.
Στο CD παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες για τη συμμόρφωση.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το παρόν έγγραφο περιέχει ιδιόκτητες πληροφορίες που
προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα, και το παρόν
Εγχειρίδιο και όλο το συνοδευτικό υλικό, λογισμικό και
τεκμηρίωση επίσης προστατεύονται. Δεν επιτρέπεται η
δημιουργία φωτοαντιγράφων ή η αναπαραγωγή μέρους του
παρόντος εγγράφου με μηχανικά, ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα σε
οποιαδήποτε μορφή.

Ο κατασκευαστής δεν εγγυάται ότι το υλικό θα λειτουργεί σωστά
σε όλα τα περιβάλλοντα και σε όλες τις εφαρμογές, και δεν
παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση, άμεση ή έμμεση, όσον αφορά
την ποιότητα, την απόδοση, την εμπορευσιμότητα ή την
καταλληλότητα για ειδική χρήση του λογισμικού ή της
τεκμηρίωσης. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα
πραγματοποίησης αλλαγών στο υλικό, το λογισμικό και την
τεκμηρίωση χωρίς να είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει
οποιοδήποτε άτομο ή εταιρεία για την αναθεώρηση ή την
αλλαγή.

Όλα τα ονόματα φίρμας και προϊόντων είναι εμπορικά σήματα
των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

© Πνευματικά Δικαιώματα 2005
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.


