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Συνοπτική παρουσίαση
Στα κεφάλαια αυτών των Οδηγιών Χρήσης περιγράφεται:

•  Η εγκατάσταση του αντάπτορ Wireless-G USB σε Η/Υ με
Windows

•  Η σύνδεση του υπολογιστή σας σε δίκτυο

•  Η ενεργοποίηση της ασφάλειας στο αντάπτορ Wireless-G
USB

•  Η χρήση των λειτουργιών για προχωρημένους του
προγράμματος Wireless-G USB Utility

Στα κεφάλαια 1 και 2 καλύπτονται τα σημαντικά βασικά σημεία,
ό,τι χρειάζεστε για να συνδεθείτε και για να ενεργοποιήσετε την
ασφάλεια.

Αν ενδιαφέρεστε για πιο πολύπλοκες λειτουργίες του αντάπτορ
Wireless-G USB, δείτε το κεφάλαιο 3. Στο κεφάλαιο αυτό
δίνονται πληροφορίες για τη δημιουργία προφίλ ώστε να
μπορείτε να αλλάξετε τη σύνδεση του δικτύου σας από το ένα
δίκτυο σε κάποιο άλλο, να παρακολουθείτε την ισχύ του
σήματος της σύνδεσης του δικτύου σας, να ανανεώσετε μια
διεύθυνση ΙΡ και να δείτε έναν κατάλογο των διαθέσιμων
δικτύων.
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1
Οδηγίες Εγκατάστασης

Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται απλές οδηγίες για την εγκατάσταση
του αντάπτορ USB σε Η/Υ με Windows. Αν έχετε ήδη
εγκαταστήσει το αντάπτορ σε υπολογιστή και έχετε συνδέσει αυτόν
τον υπολογιστή σε δίκτυο (χρησιμοποιώντας το χωριστό φυλλάδιο
Γρήγορης Εκκίνησης), μπορείτε να παραλείψετε αυτό το κεφάλαιο
και να ξεκινήσετε με το Κεφάλαιο 2: Ρύθμιση Ασφάλειας.

Τι υπάρχει στη συσκευασία
Η συσκευασία του αντάπτορ Wireless-G USB περιλαμβάνει τα
εξής:

•  αντάπτορ Wireless-G USB

•  CD που περιέχει τον Οδηγό
Εγκατάστασης και την
Τεκμηρίωση

•  Καλώδιο προέκτασης
USB

•  Οδηγίες Γρήγορης
Εκκίνησης

Πριν ξεκινήσετε
Πριν εγκαταστήσετε το αντάπτορ Wireless-G USB, βεβαιωθείτε
ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει τα παρακάτω:

•  Διαθέσιμη θύρα USB

•  Windows XP, 2000, Me ή
98SE

•  Μονάδα δίσκου CD

•  Ελεύθερο χώρο 6 MB
στο σκληρό δίσκο

Σημείωση για χρήστες Windows 98SE — Αν χρησιμοποιείτε Windows
98SE, ο υπολογιστής σας πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 64 MB μνήμης RAM
και κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) 300 MHz ή ταχύτερη. Επίσης,
μπορεί να χρειαστείτε το CD Εγκατάστασης των Windows 98SE κατά τη
διαδικασία ρύθμισης.
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Εγκατάσταση του αντάπτορ
Wireless-G USB
Σημαντικό! Είναι σημαντικό να εγκαταστήσετε το λογισμικό
πριν εισάγετε το αντάπτορ Wireless-G USB στον υπολογιστή
σας. Ο Οδηγός Εγκατάστασης θα σας καθοδηγήσει πότε να
τοποθετήσετε το αντάπτορ στη θύρα USB.

1111 Εισάγετε το CD Wireless-G στη μονάδα δίσκου CD. Το CD
θα εκκινήσει αυτόματα και θα εμφανιστεί η οθόνη
Language Selection [Επιλογή Γλώσσας]. Επιλέξτε τη
γλώσσα που θέλετε. (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.)

2222 Από τις επιλογές του μενού, επιλέξτε Installation Wizard
[Οδηγός Εγκατάστασης] και στη συνέχεια USB. (Σημείωση
για τους χρήστες Windows Me – Αν σας ζητηθεί,
επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας αφού ολοκληρώσετε
αυτό το βήμα.)
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3333 Το πρόγραμμα εγκατάστασης προετοιμάζει τα αρχεία για
την εγκατάσταση.

4444 Στην οθόνη Choose Destination Location [Επιλογή Θέσης
Προορισμού], οι περισσότεροι χρήστες αποδέχονται τον
προεπιλεγμένο φάκελο όπου θα εγκατασταθούν τα αρχεία ή
μπορείτε να αναζητήσετε και να επιλέξετε ένα διαφορετικό
φάκελο. Αφού επιλέξετε, κάντε κλικ στο Next [Επόμενο].
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5555 Όταν σας ζητηθεί, συνδέστε το αντάπτορ Wireless-G USB
στη θύρα USB του υπολογιστή σας. (Βεβαιωθείτε πρώτα ότι
έχετε αφαιρέσει το πλαστικό κάλυμμα.) Αν προτιμάτε,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο προέκτασης USB,
το οποίο συνόδευε το αντάπτορ, για προσανατολισμό του
αντάπτορ ώστε να επιτύχετε βέλτιστη απόδοση. Σε κάθε
περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι οι συνδετήρες έχουν εισαχθεί
καλά μέχρι το τέρμα.

Αν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι …

Windows XP, προχωρήστε στο βήμα 6.
Windows 2000, προχωρήστε στο βήμα 9.
Windows 98SE, προχωρήστε στο βήμα 10.
Windows Me, προχωρήστε στο βήμα 11.

6666 Χρήστες Windows XP: Αν ερωτηθείτε "Can Windows
connect to Windows Update to search for software?"
[Μπορούν τα Windows να συνδεθούν στη σελίδα
ενημέρωσης των Windows για να αναζητήσουν λογισμικό;],
κάντε κλικ στο Νo, not this time [Όχι αυτή τη φορά] και
στη συνέχεια κάντε κλικ στο Next [Επόμενο].
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7777 Όταν ερωτηθείτε "What do you want the wizard to do?"
[Τι θέλετε να κάνει ο οδηγός;] επιλέξτε Install the software
automatically [Αυτόματη εγκατάσταση λογισμικού] και στη
συνέχεια κάντε κλικ στο Next [Επόμενο].

8888 Στο παράθυρο Completing the Found New Hardware
Wizard [Ολοκλήρωση του Οδηγού Ευρεθέντος Νέου
Υλικού], κάντε κλικ στο Finish [Τέλος]. Σημείωση: Αν
ανοίξει ένα παράθυρο προειδοποίησης σχετικά με τον
έλεγχο του Λογότυπου των Windows, κάντε κλικ στο
Continue Anyway [Συνέχεια]. Προχωρήστε στο βήμα 11.
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9999 Χρήστες Windows 2000: Όταν ερωτηθείτε "Do you want to
continue the installation?" [Θέλετε να συνεχίσετε την
εγκατάσταση;], κάντε κλικ στο Yes [Ναι]. Προχωρήστε στο
βήμα 11.

10101010 Χρήστες Windows 98SE: Αν σας ζητηθεί το CD
Εγκατάστασης των Windows 98SE, τοποθετήστε το
στη μονάδα δίσκου και κάντε κλικ στο OK.
Προχωρήστε στο βήμα 11.

11111111 Θα ανοίξει το παράθυρο του Οδηγού Εγκατάστασης
και θα εγκατασταθεί το λογισμικό.
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12121212 Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στο Yes,
I want to restart my computer now [Ναι, θέλω να
επανεκκινήσω τον υπολογιστή μου τώρα] και στη
συνέχεια κάντε κλικ στο Finish [Τέλος]. Ο υπολογιστής
σας θα επανεκκινήσει.

Το αντάπτορ Wireless-G USB έχει εγκατασταθεί!
Προχωρήστε στην ενότητα Σύνδεσηστη σελίδα 11.
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Σύνδεση
Το αντάπτορ Wireless-G USB υποστηρίζει δυο τύπους δικτύου –
υποδομής και ειδικό.

Αν θέλετε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας σε δίκτυο που
περιλαμβάνει σημείο ασύρματης πρόσβασης ή ασύρματο
δρομολογητή, προχωρήστε στην ενότητα Σύνδεση σε Δίκτυο
Υποδομής στη σελίδα 12.

Αν θέλετε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας σε δίκτυο που
αποτελείται από ομάδα ασύρματων υπολογιστών και δεν
περιλαμβάνει σημείο ασύρματης πρόσβασης ή ασύρματο
δρομολογητή, συνεχίστε με τη Σύνδεση σε Ειδικό Δίκτυο στη
σελίδα 15.
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Σύνδεση σε Δίκτυο Υποδομής
Σε δίκτυο υποδομής, το αντάπτορ Wireless-G USB συνδέει τον
υπολογιστή σας σε σημείο ασύρματης πρόσβασης 802.11b ή
802.11g ή σε ασύρματο δρομολογητή.

Πριν ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα, βεβαιωθείτε ότι
περιλαμβάνεται σημείο ασύρματης πρόσβασης ή ασύρματος
δρομολογητής στο δίκτυο όπου θέλετε να συνδεθείτε.

1111 Αφού εγκαταστήσετε το αντάπτορ Wireless-G USB και
επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας, ανοίγει το Wireless-G USB
Utility [Βοηθητικό Πρόγραμμα Wireless-G USB] στο
παράθυρο της καρτέλας Configuration [Διαμόρφωση].
(Σημείωση: Αν δεν ανοίξει το παράθυρο, κάντε διπλό κλικ στο
εικονίδιο Wireless-G USB Utility [Βοηθητικό Πρόγραμμα
Wireless-G USB] στην επιφάνεια εργασίας.)

2222 Κάντε κλικ στον πτυσσόμενο κατάλογο Network Name
(SSID) [Όνομα Δικτύου (SSID)] και επιλέξτε το δίκτυο στο
οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Αν χρησιμοποιείτε σημείο
ασύρματης πρόσβασης ή πύλη Zoom, το Network Name
[Όνομα Δικτύου] θα είναι zoom.

Σημείωση: Αν ο πτυσσόμενος κατάλογος Network Name [Όνομα Δικτύου]
είναι κενός ή αν δεν εμφανίζεται το όνομα του δικτύου που θέλετε, κάντε κλικ
στην καρτέλα Site Survey [Επισκόπηση Τόπου] και στη συνέχεια στο Scan
[Σάρωση] για να πάρετε μία λίστα δικτύων. Έπειτα κάντε κλικ στην καρτέλα
Configuration [Διαμόρφωση] και επιλέξτε το δίκτυό σας από τον πτυσσόμενο
κατάλογο Network Name [Όνομα Δικτύου].
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3333 Επιλέξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
! Network Type [Τύπος Δικτύου]: Infrastructure

[Υποδομή]

! Transmit Rate [Ρυθμός Μετάδοσης]: auto [αυτόματο]
Αν θέλετε το Transmit Rate [Ρυθμός Μετάδοσης] να
προσαρμόζεται αυτόματα για μέγιστη απόδοση, επιλέξτε
auto [αυτόματο]. Αν θέλετε να καθορίσετε μια σταθερή
ταχύτητα, επιλέξτε μία από τον πτυσσόμενο κατάλογο.
Σημείωση: Οι περισσότεροι χρήστες πρέπει να
επιλέξουν auto [αυτόματο].

! Power Save [Εξοικονόμηση Ενέργειας]: Disabled
[Απενεργοποιημένη]

4444 Κάντε κλικ στο Save [Αποθήκευση] και στη συνέχεια στο
Apply Change [Εφαρμογή Αλλαγής].
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5555 Ο υπολογιστής σας πρέπει τώρα να συνδεθεί στο δίκτυο.
Κάντε κλικ στο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο και
μεταβείτε σε μια γνώριμη ιστοσελίδα για να ελέγξετε τη
σύνδεσή σας.

Αν συνδεθείτε στο Διαδίκτυο με επιτυχία και θέλετε να
ενεργοποιήσετε την ασφάλεια, δείτε το Κεφάλαιο 2:
Ρύθμιση Ασφάλειας στη σελίδα 19. Αν η σύνδεση δεν είναι
επιτυχής, δείτε το Παράρτημα Β: Αντιμετώπιση
προβλημάτων στη σελίδα 39.
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Σύνδεση σε Ειδικό Δίκτυο
Το αντάπτορ Wireless-G USB υποστηρίζει τον ειδικό τύπο
δικτύου (ad hoc). Αυτός ο τύπος δικτύου είναι επίσης γνωστός
ως διομότιμο δίκτυο (peer-to-peer). Σε ένα ειδικό δίκτυο, το
αντάπτορ Wireless-G USB συνδέει τον υπολογιστή σας
απευθείας σε άλλους υπολογιστές που χρησιμοποιούν ασύρματα
αντάπτορ. Το δίκτυο δεν περιλαμβάνει σημείο ασύρματης
πρόσβασης ή ασύρματο δρομολογητή.

Τα ειδικά δίκτυα λειτουργούν καλά για τη σύνδεση μερικών
υπολογιστών ή για χρήστες που θέλουν να δημιουργήσουν ένα
προσωρινό ασύρματο τοπικό δίκτυο LAN. Για παράδειγμα, μια
ομάδα ατόμων σε μια αίθουσα συνεδριάσεων μπορεί να θέλουν
να μοιραστούν μια σύνδεση στο Διαδίκτυο. Επειδή κάθε
φορητός υπολογιστής (laptop) έχει ασύρματο αντάπτορ και είναι
τμήμα ενός ειδικού δικτύου (ad hoc), οι χρήστες μπορούν
εύκολα να μοιραστούν αυτή τη σύνδεση μεταξύ των φορητών
υπολογιστών. Επίσης, τα ειδικά δίκτυα (ad hoc) λειτουργούν
καλά ως προσωρινές λύσεις στην περίπτωση που πάψουν να
λειτουργούν οι ασύρματοι δρομολογητές και τα σημεία
ασύρματης πρόσβασης.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να διαμορφώσετε μια
σύνδεση σε ειδικό δίκτυο (ad hoc).

1111 Αφού εγκαταστήσετε το αντάπτορ Wireless-G USB και
επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας, ανοίγει το Wireless-G USB
Utility [Βοηθητικό Πρόγραμμα Wireless-G USB] στο
παράθυρο της καρτέλας Configuration [Διαμόρφωση].
(Σημείωση: Αν δεν ανοίξει το παράθυρο, κάντε διπλό κλικ στο
εικονίδιο Wireless-G USB Utility [Βοηθητικό Πρόγραμμα
Wireless-G USB] στην επιφάνεια εργασίας.)
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2222 Αν ο υπολογιστής είναι ο πρώτος ή ο πρωτεύων υπολογιστής
που θα διαμορφωθεί στο ειδικό δίκτυο (ad hoc), εισάγετε
ένα όνομα δικτύου στο πλαίσιο Network Name (SSID). Το
όνομα είναι διαφορετικό αν γραφτεί με πεζούς ή κεφαλαίους
χαρακτήρες και μπορεί να αποτελείται από αλφαριθμητικούς
χαρακτήρες. Αν ο υπολογιστής σας συνδέεται σε υπάρχον
ειδικό δίκτυο, κάντε κλικ στον πτυσσόμενο κατάλογο και
επιλέξτε το όνομα του δικτύου στο οποίο θέλετε να
συνδεθείτε.

Σημείωση: Αν ο πτυσσόμενος κατάλογος Network Name [Όνομα Δικτύου]
είναι κενός ή αν δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο αυτό το όνομα του
δικτύου που θέλετε, κάντε κλικ στην καρτέλα Site Survey [Επισκόπηση
Τόπου] και στη συνέχεια στο Scan [Σάρωση] για να πάρετε μία λίστα δικτύων.
Έπειτα κάντε κλικ στην καρτέλα Configuration [Διαμόρφωση] και επιλέξτε το
δίκτυό σας από τον πτυσσόμενο κατάλογο Network Name [Όνομα Δικτύου].

3333 Επιλέξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
! Network Type [Τύπος Δικτύου]: Ad Hoc [Ειδικό

δίκτυο]

! Transmit Rate [Ρυθμός Μετάδοσης]: auto [αυτόματο]
Αν θέλετε το Transmit Rate [Ρυθμός Μετάδοσης] να
προσαρμόζεται αυτόματα για μέγιστη απόδοση, επιλέξτε
auto [αυτόματο]. Αν θέλετε να καθορίσετε μια σταθερή
ταχύτητα, επιλέξτε μία από τον πτυσσόμενο κατάλογο.
Σημείωση: Οι περισσότεροι χρήστες πρέπει να
επιλέξουν auto [αυτόματο].

! Channel [Κανάλι]: Το κανάλι πρέπει να ταιριάζει με το
κανάλι που έχει ρυθμιστεί από τις υπόλοιπες συσκευές
του ειδικού δικτύου. Ωστόσο, αν ο υπολογιστής είναι ο
πρώτος που ρυθμίζεται στο ειδικό δίκτυο, επιλέξτε ένα
οποιοδήποτε κανάλι. Πρέπει να είναι μέσα στην περιοχή
που επιτρέπεται από τη θέση σας: Η.Π.Α. 11 κανάλια,
Ιαπωνία 14 κανάλια, Ευρώπη 13 κανάλια. Επίσης, για
να αποφύγετε τυχόν παρεμβολές, προτείνεται απόσταση
5 καναλιών μεταξύ του καναλιού σας και του καναλιού
που χρησιμοποιείται από κάποιο άλλο δίκτυο που
βρίσκεται μέσα στην περιοχή εμβέλειάς σας. Κάντε κλικ
στο Site Survey [Επισκόπηση Τόπου] και στη συνέχεια
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στο Scan [Σάρωση] για να δείτε τη ρύθμιση του
καναλιού για τα υπόλοιπα δίκτυα στην περιοχή
εμβέλειάς σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για το ποιο κανάλι
να χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε το προεπιλεγμένο –
κανάλι 6.

4444 Κάντε κλικ στο Save [Αποθήκευση] και στη συνέχεια στο
Apply Change [Εφαρμογή Αλλαγής].

5555 Όταν χρησιμοποιείτε ειδικό δίκτυο, θα πρέπει να ρυθμίσετε
τη στατική διευθυνσιοδότηση ΙΡ. Δείτε το Παράρτημα Α:
Ρυθμίσεις TCP/IP στη σελίδα 33 για βοήθεια σχετικά με
αυτές τις ρυθμίσεις.

6666 Ο υπολογιστής σας πρέπει τώρα να συνδεθεί στο δίκτυο.
Κάντε κλικ στο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο και
μεταβείτε σε μια γνώριμη ιστοσελίδα για να ελέγξετε τη
σύνδεσή σας.

Αν συνδεθείτε στο Διαδίκτυο με επιτυχία, προχωρήστε στο
Κεφάλαιο 2: Ρύθμιση Ασφάλειας στη σελίδα 19. Αν δεν ήταν
επιτυχής η σύνδεση, δείτε την ενότητα Αντιμετώπιση
προβλημάτων στη σελίδα 39.
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Κατανόηση της Φωτεινής
Ένδειξης Σύνδεσης
Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται η Φωτεινή Ένδειξη
Σύνδεσης του αντάπτορ Wireless-G USB:

Κατάσταση λυχνίας Περιγραφή
Ανάβει (με πράσινο
χρώμα)

Δείχνει ισχύουσα σύνδεση σε δίκτυο υποδομής ή ειδικό
δίκτυο.

Αναβοσβήνει αργά Δείχνει ότι το αντάπτορ Wireless-G USB αναζητά
διαθέσιμα δίκτυα.

Αναβοσβήνει γρήγορα Δείχνει ότι το αντάπτορ Wireless-G USB μεταδίδει ή
λαμβάνει δεδομένα.
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2
Ρύθμιση Ασφάλειας

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόπος ενεργοποίησης της
ασφάλειας για το αντάπτορ Wireless-G USB με χρήση WPA και
WEP.

Σημαντικό! Αν χρησιμοποιείτε σημείο ασύρματης πρόσβασης ή ασύρματο
δρομολογητή στο δίκτυό σας, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια
στον ασύρματο δρομολογητή ή στο σημείο ασύρματης πρόσβασης. Στη
συνέχεια, θα ενεργοποιήσετε την ασφάλεια στο αντάπτορ χρησιμοποιώντας τις
ίδιες ρυθμίσεις που χρησιμοποιήσατε για το σημείο ασύρματης πρόσβασης ή
για τον ασύρματο δρομολογητή του δικτύου. Για παράδειγμα, αν το σημείο
ασύρματης πρόσβασης έχει διαμορφωθεί για WPA και μια φράση-κωδικό,
πρέπει να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια WPA στο αντάπτορ Wireless-G USB
και να εισάγετε την ίδια φράση-κωδικό.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δυο τρόπων διαμόρφωσης και
ενεργοποίησης της ασφάλειας για το ασύρματο δίκτυό σας:

•  WPA PSK (WiFi® Protected Access Pre-Shared Key)
Το WPA προσφέρει καλύτερη ασφάλεια από το WEP, αλλά
μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μόνο αν όλες οι ασύρματες
συσκευές σας υποστηρίζουν WPA. Επίσης, το WPA δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ειδικά δίκτυα (ad hoc). Για την
ασφάλεια WPA, προχωρήστε στη σελίδα 20.

•  WEP (Wired Equivalent Privacy) 64- και 128-bit. Για την
ασφάλεια WEP, προχωρήστε στη σελίδα 21.
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Ρύθμιση Ασφάλειας με WPA PSK
(Κοινόχρηστο κλειδί)

1111 Στο παράθυρο Configuration [Διαμόρφωση], κάντε κλικ στην
καρτέλα Security [Ασφάλεια].

2222 Κάντε κλικ στο κουμπί Security OFF [Ασφάλεια ανενεργή]
για να αλλάξετε σε Security ON [Ασφάλεια ενεργή].

3333 Κάντε κλικ στον πτυσσόμενο κατάλογο Authentication
Type [Τύπος εξακρίβωσης] και επιλέξτε WPA-PSK.

4444 Εισάγετε την ίδια φράση-κωδικό (κωδικός πρόσβασης) που
χρησιμοποιήσατε για να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια στο
σημείο ασύρματης πρόσβασης ή στον ασύρματο
δρομολογητή. (Υπενθύμιση: Πρέπει πρώτα να ορίσετε τη
φράση-κωδικό στο σημείο ασύρματης πρόσβασης ή στον
ασύρματο δρομολογητή.) Η φράση-κωδικός μπορεί να
αποτελείται από 8-63 χαρακτήρες. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε κεφαλαίους και πεζούς χαρακτήρες καθώς
και αριθμούς.

5555 Κάντε κλικ στο Save [Αποθήκευση] και στη συνέχεια στο
Apply Change [Εφαρμογή Αλλαγής].
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Ρύθμιση Ασφάλειας με WEP

1111 Στο παράθυρο Configuration [Διαμόρφωση], κάντε κλικ στην
καρτέλα Security [Ασφάλεια].

2222 Κάντε κλικ στο κουμπί Security OFF [Ασφάλεια ανενεργή]
για να αλλάξετε σε Security ON [Ασφάλεια ενεργή].

3333 Κάντε κλικ στον πτυσσόμενο κατάλογο Authentication
Type [Τύπος εξακρίβωσης] και επιλέξτε WEP.

4444 Κάντε κλικ στον πτυσσόμενο κατάλογο Authentication
mode [Τρόπος εξακρίβωσης] και επιλέξτε Open [Ανοιχτός]
ή Shared [Κοινόχρηστος]. Όλες οι συσκευές του δικτύου
σας πρέπει να έχουν τον ίδιο τρόπο εξακρίβωσης. Ο
ανοιχτός τρόπος εξακρίβωσης είναι ασφαλέστερος από τον
κοινόχρηστο τρόπο εξακρίβωσης.

5555 Χρήστες δικτύου υποδομής – Πρέπει να γνωρίζετε τη φράση-
κωδικό ή το κλειδί του σημείου ασύρματης πρόσβασης ή του
ασύρματου δρομολογητή του δικτύου σας. Για να εισάγετε τη
φράση-κωδικό, επιλέξτε το πλαίσιο Use Passphrase [Χρήση
φράσης-κωδικού] και εισάγετε τη φράση μέσα στο πλαίσιο. Στη
συνέχεια προχωρήστε στο βήμα 9. Για να εισάγετε κλειδί,
πληκτρολογήστε το στο αντίστοιχο πλαίσιο. Στη συνέχεια
προχωρήστε στο βήμα 9.
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Αν δεν γνωρίζετε τη φράση-κωδικό ή το κλειδί του σημείου
ασύρματης πρόσβασης ή του ασύρματου δρομολογητή,
πηγαίνετε στο μενού Security [Ασφάλεια] του ασύρματου
δρομολογητή ή του σημείου ασύρματης πρόσβασης όπου
ενεργοποιήσατε την ασφάλεια για τη συσκευή και δείτε τη φράση-
κωδικό ή το κλειδί.

Χρήστες ειδικού δικτύου – Πρέπει να γνωρίζετε τη φράση-
κωδικό ή το κλειδί (ή τα κλειδιά) της ασύρματης συσκευής όπου
ενεργοποιήθηκε πρώτα η ασφάλεια. Για να εισάγετε τη φράση-
κωδικό, επιλέξτε το πλαίσιο Use Passphrase [Χρήση φράσης-
κωδικού] και εισάγετε τη φράση. Στη συνέχεια προχωρήστε στο
βήμα 9. Για να εισάγετε κλειδί, πληκτρολογήστε το στο
αντίστοιχο πλαίσιο. Στη συνέχεια προχωρήστε στο βήμα 9.

Αν δεν γνωρίζετε τη φράση-κωδικό ή το κλειδί, πηγαίνετε
στο μενού Security [Ασφάλεια] της ασύρματης συσκευής
όπου ενεργοποιήσατε πρώτα την ασφάλεια και δείτε τη
φράση-κωδικό ή το κλειδί.

Αν το αντάπτορ Wireless-G USB είναι η πρώτη συσκευή
όπου θα ενεργοποιηθεί ασφάλεια, πρέπει να δημιουργήσετε
φράση-κωδικό ή κλειδί:

•  Δημιουργήστε φράση-κωδικό αν όλες οι ασύρματες
συσκευές του δικτύου σας είναι συσκευές Zoom.
Προχωρήστε στο βήμα 6.

•  Δημιουργήστε κλειδί αν δεν είναι όλες οι συσκευές του
δικτύου σας συσκευές Zoom. Προχωρήστε στο βήμα 7.

6666 Δημιουργία φράσης-κωδικού – Επιλέξτε το πλαίσιο Use
Passphrase [Χρήση φράσης-κωδικού]. Στη συνέχεια
πληκτρολογήστε τη φράση-κωδικό. Είναι διαφορετική αν
αποτελείται από πεζούς ή κεφαλαίους χαρακτήρες και
μπορεί να περιλαμβάνει 1-63 χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες
μπορεί να είναι κεφαλαία ή πεζά γράμματα καθώς και
αριθμοί. Προχωρήστε στο βήμα 9.
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7777 Δημιουργία κλειδιού – Κάντε κλικ στον πτυσσόμενο
κατάλογο Key Type [Τύπος κλειδιού] και επιλέξτε 40/64-bit
encryption [Κρυπτογράφηση 40/64 bit] ή 104/128-bit
encryption [Κρυπτογράφηση 104/128 bit]. Σημείωση: Το
WEP των 128 bit παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια από το
WEP των 64 bit, αλλά το WEP των 128 bit έχει την τάση να
μειώνει την απόδοση του δικτύου.

Η κρυπτογράφηση των 64 bit απαιτεί τη δημιουργία
τουλάχιστον ενός κλειδιού με δεκαεξαδικούς χαρακτήρες
αλλά σας επιτρέπει να δημιουργήσετε έως και τέσσερα
κλειδιά. Η κρυπτογράφηση των 128 bit απαιτεί μόνο ένα
κλειδί με δεκαεξαδικούς χαρακτήρες. Η περιοχή των
δεκαεξαδικών χαρακτήρων είναι 0-9 και A-F. Επίσης, έχετε
δυνατότητα επιλογής μεταξύ 40/64-bit ASCII ή 104/128-bit
ASCII. Με την επιλογή ASCII πρέπει να δημιουργήσετε
κλειδιά με χαρακτήρες ASCII (κεφαλαία και πεζά γράμματα
και αριθμούς).

8888 Χρησιμοποιήστε τον πίνακα για να βρείτε τον αριθμό των
χαρακτήρων που πρέπει να πληκτρολογήσετε για το κλειδί ή
τα κλειδιά σας.

Αν επιλέξατε τύπο κλειδιού... Πληκτρολογήστε ακριβώς ...
Δεκαεξαδικό 64 bit 10 χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες

μπορεί να είναι κεφαλαία
γράμματα μεταξύ A-F και
αριθμοί μεταξύ 0-9.

ASCII 64 bit 5 χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες
μπορεί να είναι κεφαλαία ή πεζά
γράμματα καθώς και αριθμοί.

Δεκαεξαδικό 128 bit 26 χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες
μπορεί να είναι κεφαλαία
γράμματα μεταξύ A-F και
αριθμοί μεταξύ 0-9.

ASCII 128 bit 13 χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες
μπορεί να είναι κεφαλαία ή πεζά
γράμματα καθώς και αριθμοί.

9999 Κάντε κλικ στο Save [Αποθήκευση] και στη συνέχεια στο
Apply Change [Εφαρμογή Αλλαγής].
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3
Επιλογές για προχωρημένους

Το βοηθητικό πρόγραμμα Zoom Wireless-G USB Adapter Utility
παρέχει επιλογές ώστε να έχετε δυνατότητα δημιουργίας προφίλ,
παρακολούθησης της ισχύος του σήματος της σύνδεσης του
δικτύου σας, ακύρωσης και ανανέωσης διεύθυνσης ΙΡ και
σάρωσης των διαθέσιμων δικτύων. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δείτε
πότε και πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καθεμιά από αυτές τις
επιλογές.
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Δημιουργία προφίλ
Το προφίλ είναι μια συλλογή ρυθμίσεων που απαιτούνται για
μια συγκεκριμένη ασύρματη σύνδεση. Αν πρόκειται να
χρησιμοποιήσετε περισσότερα από ένα δίκτυα, μπορείτε να
δημιουργήσετε ένα προφίλ για καθένα από αυτά και στη
συνέχεια να αλλάζετε στο αντίστοιχο προφίλ όταν θέλετε να
συνδεθείτε σε κάποιο από αυτά τα δίκτυα. Για παράδειγμα,
μπορεί να θέλετε να εγκαταστήσετε ένα οικιακό δίκτυο και ένα
δίκτυο εργασίας, καθένα από τα οποία έχει διαφορετικές
ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Δημιουργώντας δυο προφίλ, μπορείτε
να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για κάθε δίκτυο και στη συνέχεια
να αλλάζετε γρήγορα και εύκολα από το ένα δίκτυο στο άλλο
επιλέγοντας το αντίστοιχο προφίλ.

1111 Κάντε κλικ στην καρτέλα Configuration [Διαμόρφωση] και στη
συνέχεια στο κουμπί New [Δημιουργία].

2222 Στο πλαίσιο κειμένου πληκτρολογήστε το όνομα του νέου
προφίλ που θέλετε να δημιουργήσετε.

3333 Κάντε κλικ στην καρτέλα Common [Συνήθη] και εισάγετε
τα στοιχεία διαμόρφωσης που θέλετε. Για βοήθεια σχετικά
με τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, δείτε την ενότητα Σύνδεση
στη σελίδα 11.
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4444 Αφού εισάγετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που θέλετε,
κάντε κλικ στο Save [Αποθήκευση] και στο Apply Change
[Εφαρμογή αλλαγής].

5555 Κάντε κλικ στην καρτέλα Security [Ασφάλεια] για να
ρυθμίσετε την ασφάλεια για το προφίλ. Δείτε τις οδηγίες στο
Κεφάλαιο 2: Ρύθμιση Ασφάλειας στη σελίδα 19. Αφού
εισάγετε τις ρυθμίσεις ασφάλειας που θέλετε, κάντε κλικ στο
Save [Αποθήκευση] και στο Apply Change [Εφαρμογή
αλλαγής].
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Χρήση των στοιχείων σύνδεσης
Στο παράθυρο Link Information [Στοιχεία σύνδεσης]
εμφανίζονται πληροφορίες που αφορούν το ασύρματο δίκτυό
σας. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι χρήσιμα αν προσπαθείτε
να αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα σύνδεσης. Στην εικόνα
φαίνονται οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο παράθυρο Link
Information [Στοιχεία σύνδεσης]:

•  Network Name (SSID) [Όνομα Δικτύου (SSID)]: Το όνομα του ασύρματου
δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής σας.

•  Connection MAC Address [Διεύθυνση MAC Σύνδεσης]: Η διεύθυνση
MAC του ασύρματου δρομολογητή ή του σημείου ασύρματης πρόσβασης.

•  Channel [Κανάλι]: Το κανάλι συχνοτήτων Wi-Fi.

•  Current Connection Speed [Τρέχουσα ταχύτητα σύνδεσης]: Ταχύτητα
μετάδοσης του αντάπτορ Wireless-G USB.

•  Operating Mode [Τρόπος λειτουργίας]: Ο τρόπος λειτουργίας (802.11b ή
802.11g) του δικτύου σας. Στην κατάσταση 802.11g η μετάδοση είναι
ταχύτερη και η εμβέλεια είναι μεγαλύτερη από ό,τι στην κατάσταση
802.11b.

•  Receive Packets [Λήψη πακέτων]: Ο αριθμός των πακέτων που
παραλήφθηκαν χωρίς σφάλματα.

•  Transmit Packets [Μετάδοση πακέτων]: Ο αριθμός των πακέτων που
μεταδόθηκαν χωρίς σφάλματα.

•  Signal Strength [Ισχύς σήματος]: Η ισχύς του σήματος της μετάδοσης
όπου το πακέτο λήφθηκε εκφρασμένο ως ποσοστό της μέγιστης
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επιτρεπόμενης ισχύος. Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε το Signal
Strength [Ισχύς σήματος] χρησιμοποιώντας την κυλιόμενη μπάρα
Transmit Power [Ισχύς μετάδοσης] κάτω από την καρτέλα
Configuration /Advanced [Διαμόρφωση /Για προχωρημένους]. Από
προεπιλογή, είναι ρυθμισμένο στη μέγιστη ισχύ μετάδοσης. Επίσης, ο
προσανατολισμός του αντάπτορ Wireless-G USB μπορεί να επηρεάζει την
ισχύ του σήματος. Για να βελτιώσετε την ισχύ του σήματος, προσπαθήστε
να τοποθετήσετε το αντάπτορ (αν είναι συνδεδεμένο σε καλώδιο
προέκτασης) σε διαφορετικό σημείο.

•  Link Quality [Ποιότητα σύνδεσης]: Η ποιότητα σύνδεσης της μετάδοσης.
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Ανανέωση στοιχείων ΙΡ
Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις οπότε η σύνδεση του δικτύου
σας δεν θα λειτουργεί σωστά. Η διαδικασία αντιμετώπισης του
προβλήματος μπορεί να περιλαμβάνει απόδοση νέας διεύθυνσης
ΙΡ στο αντάπτορ Wireless-G USB. (Σημείωση: Η απόδοση νέων
διευθύνσεων ΙΡ αφορά μόνο τους χρήστες δικτύων υποδομής και
όχι τους χρήστες ειδικών δικτύων.) Για να δώσετε νέα διεύθυνση
ΙΡ, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1111 Κάντε κλικ στην καρτέλα IP Information [Στοιχεία ΙΡ] και στη
συνέχεια κάντε κλικ στο Release [Ακύρωση].

2222 Στα πλαίσια IP Address [Διεύθυνση ΙΡ] και Gateway
[Πύλη] θα εμφανίζονται μηδενικά.

3333 Κάντε κλικ στο Renew [Ανανέωση] και στα πλαίσια θα
εμφανιστεί η νέα διεύθυνση ΙΡ για τη συσκευή.

•  Client IP Address [Διεύθυνση ΙΡ Πελάτη]: Διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή σας.

•  Gateway IP Address [Διεύθυνση ΙΡ Πύλης]: Διεύθυνση ΙΡ της πύλης του
δικτύου.

•  Client Host Name [Όνομα κεντρικού υπολογιστή πελάτη]: Το όνομα του
υπολογιστή σας στο δίκτυο, συνήθως το όνομα του κατασκευαστή.

•  Client IP Subnet Mask [Μάσκα υποδικτύου ΙΡ πελάτη]: Μια μάσκα που
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του υποδικτύου για μια διεύθυνση
ΙΡ.

•  Release [Ακύρωση]: Ακυρώνει τα στοιχεία ΙΡ ώστε να είναι δυνατή η
αποστολή νέων στοιχείων ΙΡ από το σημείο ασύρματης πρόσβασης ή από
τον ασύρματο δρομολογητή.

•  Renew [Ανανέωση]: Αποστέλλει νέα στοιχεία ΙΡ για το αντάπτορ
Wireless-G USB.
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Χρήση της επισκόπησης τόπου
και της σάρωσης
Χρησιμοποιήστε το παράθυρο Site Survey [Επισκόπηση Τόπου]
και το εργαλείο Scan [Σάρωση] όταν πρέπει να κάνετε κάτι από
τα παρακάτω:

•  Να βρείτε έναν κατάλογο ονομάτων δικτύου ώστε να
μπορέσετε να συνδεθείτε στο δίκτυο

•  Να ελέγξετε τη διαφορά του καναλιού του δικτύου σας από
τα κανάλια των υπόλοιπων δικτύων στην εμβέλεια

•  Να επιβεβαιώσετε αν έχει ενεργοποιηθεί η ασφάλεια για το
δίκτυό σας

•  Να προσδιορίσετε τη διεύθυνση MAC του σημείου
ασύρματης πρόσβασης ή του ασύρματου δρομολογητή σας

•  Να ελέγξετε την ισχύ του σήματος του δικτύου σας

•  Να ελέγξετε τον τύπο του δικτύου (υποδομής ή ειδικό) σας

•  Να ελέγξετε τον τρόπο λειτουργίας (802.11b ή 802.11g) του
δικτύου σας
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Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, κάντε κλικ στην καρτέλα
Site Survey [Επισκόπηση Τόπου] και στη συνέχεια κάντε κλικ
στο κουμπί Scan [Σάρωση]. Όπως μπορείτε να δείτε στην
εικόνα, στο παράθυρο εμφανίζονται τα Network type [Τύπος
δικτύου], Network name [Όνομα δικτύου], Mode [Τρόπος
λειτουργίας], Security [Ασφάλεια], Signal strength [Ισχύς
σήματος], Channel [Κανάλι] και MAC address [Διεύθυνση
MAC]. Τα εικονίδια δείχνουν τον τύπο δικτύου, τον τρόπο
λειτουργίας και την ασφάλεια.

•   δείχνει δίκτυο τύπου υποδομής

•  δείχνει δίκτυο ειδικού (ad hoc) τύπου

•  δείχνει ότι έχει ρυθμιστεί η ασφάλεια

•  και  δείχνουν τον τρόπο λειτουργίας (802.11b ή
802.11g) του δικτύου

•  Network Type [Τύπος Δικτύου]: υποδομής ή ειδικού τύπου (ad hoc).

•  Network name [Όνομα δικτύου]: Το όνομα του δικτύου στο οποίο είναι
συνδεδεμένος ο υπολογιστής σας.

•  Mode [Τρόπος λειτουργίας]: Ο τρόπος λειτουργίας (802.11b ή 802.11g)
του δικτύου σας. Στην κατάσταση 802.11g η μετάδοση είναι ταχύτερη και
η εμβέλεια είναι μεγαλύτερη από ό,τι στην κατάσταση 802.11b.

•  Secure [Ασφάλεια]: Έχει ενεργοποιηθεί η ασφάλεια ή όχι.
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•  Signal [Σήμα]: Η ισχύς και η ποιότητα των μεταδόσεών σας.

•  Channel [Κανάλι]: Το κανάλι συχνοτήτων Wi-Fi.

•  MAC Address (Διεύθυνση MAC): Σε ένα δίκτυο υποδομής, η διεύθυνση
MAC του ασύρματου δρομολογητή ή του σημείου ασύρματης πρόσβασης.
Σε ένα δίκτυο ειδικού τύπου (ad hoc), η διεύθυνση MAC του πρώτου
υπολογιστή στο δίκτυο που θα τεθεί σε λειτουργία.
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Παράρτημα Α
Ρυθμίσεις TCP/IP

Από προεπιλογή, τα Windows είναι ρυθμισμένα για δυναμική
διευθυνσιοδότηση (DHCP). Αυτή είναι η σωστή ρύθμιση για ένα
δίκτυο υποδομής αλλά πρέπει να αλλαχθεί αν χρησιμοποιείτε
δίκτυο ειδικού τύπου (ad hoc). Πηγαίνετε στην ενότητα που
αντιστοιχεί στο λειτουργικό σύστημα Windows που έχετε εσείς.

Windows XP

1111 Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Internet Protocol (TCP/IP)
Properties [Ιδιότητες Πρωτοκόλλου Internet (TCP/IP)].

aaaa Από την επιφάνεια εργασίας κάντε κλικ στο πλήκτρο Start
[Έναρξη], μεταβείτε στο Control Panel [Πίνακας Ελέγχου]
και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Network and Internet
Connections [Συνδέσεις Δικτύου και Internet].

bbbb Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Local Area Connection
[Συνδέσεις Τοπικού Δικτύου] και επιλέξτε Properties
[Ιδιότητες].

cccc Επιλέξτε την καταχώρηση Zoom Wireless-G USB
Adapter TCP/IP και κάντε κλικ στο κουμπί Properties
[Ιδιότητες].

dddd Αν έχετε δίκτυο ειδικού τύπου (ad hoc), προχωρήστε στο
βήμα 2. Αν έχετε δίκτυο υποδομής, προχωρήστε στο βήμα
3.

2222 Για δίκτυα ειδικού τύπου (ad hoc): Ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα για να ορίσετε τη στατική
διευθυνσιοδότηση ΙΡ:

aaaa Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένη η επιλογή Obtain an
IP address automatically [Αυτόματη λήψη διεύθυνσης
ΙΡ]. Στη συνέχεια επιλέξτε τα πλαίσια με τίτλο: Use the
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following IP address [Χρήση της παρακάτω διεύθυνσης
ΙΡ] και Use the following DNS server addresses
[Χρήση των παρακάτω διευθύνσεων σέρβερ DNS].

bbbb Αν πρόκειται για τον πρώτο υπολογιστή που ορίζεται
στο δίκτυο ειδικού τύπου, πληκτρολογήστε 10.0.0.5 για
διεύθυνση ΙΡ. Αν τον προσθέτετε σε ένα υπάρχον
δίκτυο ειδικού τύπου, αυξήστε το τελευταίο ψηφίο κατά
ένα, για παράδειγμα 10.0.0.6, 10.0.0.7.

cccc Εισάγετε 255.255.255.0 για το Subnet mask [Μάσκα
υποδικτύου]. Η μάσκα υποδικτύου πρέπει να είναι
κοινή για όλους τους υπολογιστές στο δίκτυο ειδικού
τύπου.

dddd Εισάγετε 10.0.0.5 για Default gateway [Προεπιλεγμένη
πύλη] και Preferred DNS server [Προτιμώμενος
σέρβερ DNS]. (Αυτή είναι η διεύθυνση ΙΡ του πρώτου
υπολογιστή που ορίστηκε στο δίκτυο ειδικού τύπου.) Η
προεπιλεγμένη πύλη και ο προτιμώμενος σέρβερ DNS
πρέπει να είναι κοινά για όλους τους υπολογιστές στο
δίκτυο ειδικού τύπου.

Έχετε ορίσει στατική διευθυνσιοδότηση ΙΡ για έναν υπολογιστή
στο δίκτυο ειδικού τύπου!

3333 Για τα δίκτυα υποδομής: Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις
DHCP, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

aaaa Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η επιλογή Obtain an
IP address automatically [Αυτόματη λήψη διεύθυνσης
ΙΡ].

bbbb Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεχθεί το Obtain a DNS server
address automatically [Αυτόματη λήψη διεύθυνσης
σέρβερ DNS] ή το Enable DNS [Ενεργοποίηση DNS]
Όλα τα πεδία για τη στατική διευθυνσιοδότηση ΙΡ
πρέπει να είναι κενά.
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Windows 2000

1111 Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Internet Protocol (TCP/IP)
Properties [Ιδιότητες Πρωτοκόλλου Internet (TCP/IP)].

aaaa Από την επιφάνεια εργασίας, κάντε κλικ στο πλήκτρο Start
[Έναρξη], μεταβείτε στο στοιχείο Settings [Ρυθμίσεις] και
στη συνέχεια κάντε κλικ στο Network and Dial-up
Connections [Συνδέσεις δικτύου και μέσω τηλεφώνου].

bbbb Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Local Area Connection
[Συνδέσεις Τοπικού Δικτύου] και επιλέξτε Properties
[Ιδιότητες].

cccc Επιλέξτε την καταχώρηση Zoom Wireless-G USB
Adapter TCP/IP και κάντε κλικ στο κουμπί Properties
[Ιδιότητες].

dddd Αν έχετε δίκτυο ειδικού τύπου (ad hoc), προχωρήστε στο
βήμα 2. Αν έχετε δίκτυο υποδομής, προχωρήστε στο βήμα
3.

2222 Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ορίσετε τη
στατική διευθυνσιοδότηση ΙΡ:

aaaa Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένη η επιλογή Obtain an
IP address automatically [Αυτόματη λήψη διεύθυνσης
ΙΡ]. Στη συνέχεια επιλέξτε τα πλαίσια με τίτλο: Use the
following IP address [Χρήση της παρακάτω διεύθυνσης
ΙΡ] και Use the following DNS server addresses
[Χρήση των παρακάτω διευθύνσεων σέρβερ DNS].

bbbb Αν πρόκειται για τον πρώτο υπολογιστή που ορίζεται
στο δίκτυο ειδικού τύπου, πληκτρολογήστε 10.0.0.5 για
διεύθυνση ΙΡ. Αν τον προσθέτετε σε ένα υπάρχον
δίκτυο ειδικού τύπου, αυξήστε το τελευταίο ψηφίο κατά
ένα, για παράδειγμα 10.0.0.6, 10.0.0.7.

cccc Εισάγετε 255.255.255.0 για το Subnet mask [Μάσκα
υποδικτύου]. Η μάσκα υποδικτύου παραμένει κοινή για
όλους τους υπολογιστές στο δίκτυο ειδικού τύπου.
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dddd Εισάγετε 10.0.0.5 για Default gateway [Προεπιλεγμένη
πύλη] και Preferred DNS server [Προτιμώμενος
σέρβερ DNS]. (Αυτή είναι η διεύθυνση ΙΡ του πρώτου
υπολογιστή που ορίστηκε στο δίκτυο ειδικού τύπου.) Η
προεπιλεγμένη πύλη και ο προτιμώμενος σέρβερ DNS
πρέπει να είναι κοινά για όλους τους υπολογιστές στο
δίκτυο ειδικού τύπου.

Έχετε ορίσει στατική διευθυνσιοδότηση ΙΡ για έναν υπολογιστή
στο δίκτυο ειδικού τύπου!

3333 Για τα δίκτυα υποδομής: Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις
DHCP, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

aaaa Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η επιλογή Obtain an IP
address automatically [Αυτόματη λήψη διεύθυνσης ΙΡ].

bbbb Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεχθεί το Obtain a DNS server
address automatically [Αυτόματη λήψη διεύθυνσης
σέρβερ DNS] ή το Enable DNS [Ενεργοποίηση DNS]
Όλα τα πεδία για τη στατική διευθυνσιοδότηση ΙΡ
πρέπει να είναι κενά.

Windows 98SE/Me

1111 Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Internet Protocol (TCP/IP)
Properties [Ιδιότητες Πρωτοκόλλου Internet (TCP/IP)].

aaaa Από την επιφάνεια εργασίας, κάντε κλικ στο πλήκτρο Start
[Έναρξη], μεταβείτε στο στοιχείο Settings [Ρυθμίσεις] και
στη συνέχεια κάντε κλικ στο Control Panel [Πίνακας
Ελέγχου].

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

cccc Επιλέξτε την καταχώρηση Zoom Wireless-G USB
Adapter TCP/IP και κάντε κλικ στο κουμπί Properties
[Ιδιότητες] και στη συνέχεια κάντε κλικ στο ΟΚ.
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dddd Αν έχετε δίκτυο ειδικού τύπου (ad hoc), προχωρήστε στο
βήμα 2. Αν έχετε δίκτυο υποδομής, προχωρήστε στο
βήμα 3.

2222 Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ορίσετε τη στατική
διευθυνσιοδότηση ΙΡ:

aaaa Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένη η επιλογή Obtain an
IP address automatically [Αυτόματη λήψη διεύθυνσης
ΙΡ]. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Specify an IP
Address [Ορισμός διεύθυνσης ΙΡ].

bbbb Αν πρόκειται για τον πρώτο υπολογιστή που ορίζεται
στο δίκτυο ειδικού τύπου, πληκτρολογήστε 10.0.0.5 για
διεύθυνση ΙΡ. Αν τον προσθέτετε σε ένα υπάρχον
δίκτυο ειδικού τύπου, αυξήστε το τελευταίο ψηφίο κατά
ένα, για παράδειγμα 10.0.0.6, 10.0.0.7.

cccc Εισάγετε 255.255.255.0 για το Subnet mask [Μάσκα
υποδικτύου]. Η μάσκα υποδικτύου πρέπει να είναι
κοινή για όλους τους υπολογιστές στο δίκτυο ειδικού
τύπου.

dddd Εισάγετε 10.0.0.5 για προεπιλεγμένη πύλη. (Αυτή είναι
η διεύθυνση ΙΡ του πρώτου υπολογιστή που ορίστηκε
στο δίκτυο ειδικού τύπου.) Κάντε κλικ στην καρτέλα
[Πύλη] και εισάγετε 10.0.0.5 για το Default Gateway
[Προεπιλεγμένη πύλη]. Η προεπιλεγμένη πύλη πρέπει
να είναι κοινή για όλους τους υπολογιστές στο δίκτυο
ειδικού τύπου.

eeee Εισάγετε 10.0.0.5 για το Preferred DNS server
[Προτιμώμενος σέρβερ DNS]. (Αυτή είναι η διεύθυνση
ΙΡ του πρώτου υπολογιστή που ορίστηκε στο δίκτυο
ειδικού τύπου.) Κάντε κλικ στην καρτέλα DNS
Configuration [Διαμόρφωση DNS] και στη συνέχεια
κάντε κλικ στο Enable DNS [Ενεργοποίηση DNS].
Εισάγετε 10.0.0.5 για το Preferred DNS server
[Προτιμώμενος σέρβερ DNS]. Ο προτιμώμενος σέρβερ
DNS πρέπει να είναι κοινός για όλους τους υπολογιστές
στο δίκτυο ειδικού τύπου.
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Έχετε ορίσει στατική διευθυνσιοδότηση ΙΡ για έναν υπολογιστή
στο δίκτυο ειδικού τύπου!

3333 Για τα δίκτυα υποδομής: Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις
DHCP, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

aaaa Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η επιλογή Obtain an IP
address automatically [Αυτόματη λήψη διεύθυνσης ΙΡ].

bbbb Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεχθεί το Obtain a DNS server
address automatically [Αυτόματη λήψη διεύθυνσης
σέρβερ DNS] ή το Enable DNS [Ενεργοποίηση DNS]
Όλα τα πεδία για τη στατική διευθυνσιοδότηση ΙΡ
πρέπει να είναι κενά.
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Παράρτημα Β
Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν το αντάπτορ Wireless-G USB δεν λειτουργεί σωστά,
εκτελέστε πρώτα το βοηθητικό πρόγραμμα Zoom Wireless-G
USB Utility στον Η/Υ σας με λειτουργικό σύστημα Windows.
Το βοηθητικό πρόγραμμα εμφανίζει ένα αποτέλεσμα προς το
πάνω μέρος της οθόνης.

- Αν το λογισμικό αναφέρει Zoom Wireless-G USB
Adapter, προχωρήστε στο βήμα 2.

- Αν το λογισμικό αναφέρει Wireless card not found [Δεν
βρέθηκε κάρτα ασύρματου δικτύου], συνεχίστε με το βήμα
1.

1111 Προσπαθήστε τα παρακάτω για να αποκαταστήσετε τη
λειτουργία του αντάπτορ Wireless-G USB.

aaaa Βεβαιωθείτε ότι το αντάπτορ Wireless-G USB είναι
συνδεδεμένο σωστά στον υπολογιστή, είτε απευθείας είτε
μέσω του καλωδίου USB.

bbbb Θέστε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας και ξανά σε
λειτουργία και στη συνέχεια ελέγξτε να δείτε μήπως
λειτουργεί το αντάπτορ Wireless-G USB.

cccc Βεβαιωθείτε ότι το αντάπτορ Wireless-G USB δεν έχει πάθει
φυσική ζημιά.

dddd Δοκιμάστε να συνδέσετε το αντάπτορ Wireless-G USB σε
άλλη θύρα USB.

eeee Αν είναι δυνατό, προσπαθήστε να εγκαταστήσετε το
αντάπτορ Wireless-G USB σε άλλον υπολογιστή.

ffff Αποσυνδέστε άλλες συσκευές USB από τον υπολογιστή σας,
μια κάθε φορά, και δείτε μήπως έτσι λειτουργήσει το
αντάπτορ Wireless-G USB.
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gggg Αν παρόλα αυτά δεν λειτουργήσει το αντάπτορ Wireless–G
USB, απεγκαταστήστε το και εγκαταστήστε το ξανά. Πρώτα
αποσυνδέστε το από τη θύρα USB και επιλέξτε Start – All
Programs – Zoom Wireless-G Utility – Uninstall
Zoom Wireless-G USB Utility [Έναρξη – Όλα τα
προγράμματα – Zoom Wireless-G Utility – Uninstall
Zoom Wireless-G USB Utility].  Στη συνέχεια,
εγκαταστήστε ξανά το αντάπτορ Wireless-G USB.

hhhh Αν συνεχίζει να μη λειτουργεί η κάρτα, καλέστε την Τεχνική
Υποστήριξη. Δείτε το Παράρτημα Γ: Υπηρεσίες Τεχνικής
Υποστήριξης Zoom στη σελίδα 44.
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2222 Εκτελέστε αυτό το βήμα αν το αποτέλεσμα του βοηθητικού
προγράμματος Zoom Wireless-G USB Utility ήταν Zoom
Wireless-G USB Adapter. Με τον υπολογιστή σας σε
λειτουργία, ελέγξτε την ενδεικτική λυχνία πάνω στο
αντάπτορ Wireless-G USB.

Κατάσταση της λυχνίας Συνθήκη
Σταθερό πράσινο χρώμα Αν ανάβει σταθερά με πράσινο

χρώμα, σημαίνει ότι υπάρχει
ασύρματη σύνδεση. Αν η
ενδεικτική λυχνία ανάβει με
πράσινο χρώμα, προχωρήστε
στο βήμα 3.

Αναβοσβήνει αργά με πράσινο
χρώμα

Το αντάπτορ αναζητά σύνδεση
αλλά δεν μπορεί να βρει καμία.
Αν η ενδεικτική λυχνία
αναβοσβήνει αργά με πράσινο
χρώμα, προσπαθήστε τα εξής:

− Αλλάξτε τον
προσανατολισμό του
αντάπτορ σας. Για
παράδειγμα, δοκιμάστε να
αλλάξετε τη θέση του
αντάπτορ από
κατακόρυφη σε οριζόντια.
(Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το
καλώδιο προέκτασης για
να αλλάξετε τον
προσανατολισμό του
αντάπτορ.)

− Δοκιμάστε να
μετακινήσετε το αντάπτορ
ασύρματης σύνδεσης σε
άλλη θέση. Για
παράδειγμα, αν ο
υπολογιστής σας
βρίσκεται στο δάπεδο,
δοκιμάστε να τον
τοποθετήσετε πάνω σε
γραφείο ή σε άλλη θέση
μέσα στο δωμάτιο.

− Αν είναι δυνατό,
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προσπαθήστε να
μετακινήσετε την
ασύρματη συσκευή (όπως
ένα σημείο ασύρματης
πρόσβασης) με την οποία
προσπαθείτε να
επικοινωνήσετε. Μπορεί
επίσης να χρειαστεί να
αλλάξετε τον
προσανατολισμό της
κεραίας αυτής της
συσκευής.

Αναβοσβήνει γρήγορα με
πράσινο χρώμα

Αποστολή ή λήψη δεδομένων.
Αν η ενδεικτική λυχνία
αναβοσβήνει γρήγορα με
πράσινο χρώμα, προχωρήστε
στο βήμα 3.

Η λυχνία δεν ανάβει καθόλου Καλέστε την Τεχνική
Υποστήριξη. Δείτε το
Παράρτημα Γ: Υπηρεσίες
Τεχνικής Υποστήριξης Zoom
στη σελίδα 44.

3333 Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Zoom Wireless-G
USB Utility. Δείτε τις ρυθμίσεις στο
Configuration/Common για να βεβαιωθείτε ότι οι
ρυθμίσεις SSID και Network Type για το αντάπτορ
Wireless-G USB είναι ίδιες με τις ρυθμίσεις για τις
υπόλοιπες ασύρματες συσκευές στο ασύρματο δίκτυό σας.

Στη συνέχεια ελέγξτε τις ρυθμίσεις στο
Configuration/Security για να βεβαιωθείτε ότι το αντάπτορ
Wireless-G USB έχει τις ίδιες ρυθμίσεις ασφαλείας με τις
υπόλοιπες ασύρματες συσκευές στο ασύρματο δίκτυό σας.
Βεβαιωθείτε ότι η φράση-κωδικός ασφαλείας ή οι ρυθμίσεις
ασφαλείας που επιλέξατε εσείς είναι κοινές, έχοντας υπόψη
σας ότι τα πεδία αυτά διαφοροποιούνται αν οι χαρακτήρες
είναι πεζοί ή κεφαλαίοι.
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4444 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις TCP/IP όπως περιγράφονται στο
Παράρτημα Α στη σελίδα 33.

! Αν έχετε δίκτυο υποδομής, το πιθανότερο είναι ότι
χρησιμοποιείτε Δυναμική Διευθυνσιοδότηση (DHCP).  Σε
αυτή την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις TCP/IP
του αντάπτορ Zoom Wireless-G USB είναι Obtain an IP
Address Automatically [Αυτόματη λήψη διεύθυνσης ΙΡ].

! Αν έχετε δίκτυο ειδικού τύπου, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις
TCP/IP του αντάπτορ Wireless-G USB προσδιορίζουν μια
διεύθυνση ΙΡ που βρίσκεται στο ίδιο υποδίκτυο με τις
υπόλοιπες συσκευές του ασύρματου δικτύου σας τύπου ad
hoc. Για παράδειγμα, αν οι συσκευές του δικτύου τύπου ad
hoc έχουν διευθύνσεις ΙΡ όπως 10.0.0.1 έως 10.0.0.8, θα
μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση 10.0.0.9.
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Παράρτημα Γ
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

Zoom
Η Zoom διαθέτει μια σειρά υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης
στους πελάτες της.  Στόχος μας είναι να παρέχουμε άνετη και
επαγγελματική υποστήριξη ανάλογα με τις ανάγκες και τις
δυνατότητες των πελατών μας.  Αν δεν μπορέσετε να θέσετε σε
λειτουργία το προϊόν Zoom που διαθέτετε ενώ έχετε διαβάσει
ολόκληρο το εγχειρίδιο των οδηγιών χρήσης και όλα τα σχετικά
έγγραφα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να
ζητήσετε βοήθεια.

Για τα αρχεία σας και για να διευκολύνετε την Τεχνική
Υποστήριξη είτε από τον προμηθευτή του εξοπλισμού σας είτε
από τη Zoom, καταγράψτε τα παρακάτω στοιχεία όταν
παραλάβετε το προϊόν Zoom.

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα προϊόντος
__________________________________

Κωδικός μοντέλου προϊόντος
__________________________________

Σειριακός αριθμός προϊόντος
__________________________________

Ημερομηνία εγκατάστασης
_______________________

Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στο κάτω μέρος της μονάδας,
κάτω από το γραμμωτό κωδικό. Μόλις εντοπίσετε το σειριακό
αριθμό, φροντίστε να τον καταγράψετε.  Έτσι επιταχύνεται
σημαντικά η εξυπηρέτησή σας και διασφαλίζεται ότι ο
αντιπρόσωπος του σέρβις αντιμετωπίζει το σωστό μοντέλο του
προϊόντος.
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Οι κλήσεις στην τηλεφωνική τεχνική εξυπηρέτηση της Zoom
είναι συνήθως χρονοβόρες και μπορεί να δυσκολευθείτε να
μιλήσετε με κάποιον τεχνικό.  Δεν θέλουμε να σας αφήνουμε σε
αναμονή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, γι' αυτό περιορίζουμε
τη διάρκεια της αναμονής. Προτείνουμε να διαθέσετε το χρόνο
ώστε να εξοικειωθείτε με τις υπόλοιπες υπηρεσίες που
περιγράφονται σε αυτή την ενότητα πριν τηλεφωνήσετε.  Πολλά
ερωτήματα απαντώνται πιο γρήγορα μέσω e-mail ή της
ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο.

Διαδίκτυο
Η ιστοσελίδα της Zoom σας δίνει τη δυνατότητα να στείλετε e-
mail για βοήθεια, να καταχωρηθείτε μέσω διαδικτύου, να
αποκτήσετε πρόσβαση σε επισκοπήσεις και περιγραφές
προϊόντων και πολλά άλλα.  Επισκεφθείτε την περιοχή Τεχνικής
Υποστήριξης της Zoom για τα τελευταία αρχεία Flash και
οδηγούς για το προϊόν Zoom που έχετε. Για να ανοίξετε την
ιστοσελίδα της Zoom, συνδεθείτε στο διαδίκτυο, ανοίξτε το
πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε και επιλέξτε:
www.zoom.com

Από την αρχική σελίδα της Zoom μπορείτε να μεταβείτε εύκολα
στην Τεχνική Υποστήριξη ή πολλές άλλες χρήσιμες περιοχές.

Smart Facts™ Μηχανή Αναζήτησης Ερωτήσεων &
Απαντήσεων (Μόνο στα Αγγλικά)
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. Αν παρόλα
αυτά δεν μπορείτε να βρείτε λύση στο ερώτημά σας, το
SmartFacts σας παρέχει πρόσβαση στους τεχνικούς μας μέσω e-
mail για μια απάντηση προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο
πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Το SmartFacts σας δίνει
δυνατότητα εντοπισμού του ιστορικού του προβλήματός σας και
προσθήκης ή αλλαγής της περιγραφής χωρίς να χρειάζεται να
εισάγετε ξανά συμβάντα που έχετε ήδη στείλει. Το SmartFacts
μπορεί ακόμη να επικοινωνήσει μαζί σας αυτόματα αν υπάρχει
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ενημερωμένη έκδοση για το μόντεμ ή το λογισμικό σας που
πιθανόν να σας βοηθήσει να επιλύσετε το πρόβλημα που
αντιμετωπίζετε. 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 ερωτήματα τεχνικής
φύσης και κάποιους από τους τεχνικούς μας θα σας απαντήσει
μέσω e-mail μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες. Μπορείτε να ζητήσετε
προσωπική βοήθεια μέσω e-mail στη διεύθυνση
www.zoom.com/techmail. Όταν στέλνετε e-mail Zoom,
φροντίστε να αναφέρετε οπωσδήποτε τα εξής:

•  Σειριακό αριθμό

•  Όνομα και διεύθυνση

•  Λεπτομερή περιγραφή του προβλήματός σας

Επικοινωνία με τη Zoom μέσω
τηλεφώνου
Οι τηλεφωνικές γραμμές της Τεχνικής Υποστήριξης στις Η.Π.Α.
είναι διαθέσιμες:
Δευτέρα-Παρασκευή 9:00π.μ.-11:00μ.μ. Ανατολική Ώρα και
Σάββατο 9:00π.μ.-5:00μ.μ. Ανατολική Ώρα.
Καλέστε (561) 997-9683.

Η Τεχνική Υποστήριξη στην Ευρώπη είναι διαθέσιμη:
Δευτέρα-Παρασκευή 9:00π.μ.-11:00μ.μ. GMT.
Στην Αγγλία, καλέστε 0870 720 0090. Εκτός Αγγλίας, καλέστε
44 (0)1276 704440.
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Επιστροφή ελαττωματικών μονάδων
Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή κατάστημα
πώλησης για επισκευή ή αντικατάσταση, εξουσιοδοτημένη από
το εργοστάσιο, του ελαττωματικού προϊόντος σας που
καλύπτεται από εγγύηση. Αν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε
με τον αντιπρόσωπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την
Εξυπηρέτηση Πελατών του Εργοστασίου της Zoom στο
τηλέφωνο:

Η.Π.Α.: (561) 241-7712

Αγγλία: 0870 720 0090

Ευρώπη: 44 (0)1276 704440

Να έχετε υπόψη σας ότι ο πελάτης χρεώνεται με τυχόν έξοδα
(π.χ. μεσιτικά, δασμούς και φόρους) που σχετίζονται με την
αποστολή της ελαττωματικής μονάδας στη Zoom για επισκευή.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της εγγύησης, η Zoom θα
καλύψει τα έξοδα για την αποστολή του επισκευασμένου
προϊόντος στον πελάτη με απλό ταχυδρομείο.  Μετά το πρώτο
έτος, μπορεί να ζητηθεί από τον πελάτη να καλύψει τα έξοδα
αποστολής και διαχείρισης. Τυχόν δασμοί, τέλη και έξοδα
μεσιτείας για την εισαγωγή του προϊόντος βαρύνουν τον πελάτη.
Η Zoom συνιστά σε όλους τους πελάτες της να επιστρέφουν τις
ελαττωματικές μονάδες στους αντίστοιχους αντιπροσώπους,
όποτε αυτό είναι δυνατό.
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Παράρτημα Δ
Πληροφορίες κανονισμών

Ευρωπαϊκή Δήλωση ΣυμμόρφωσηςΕυρωπαϊκή Δήλωση ΣυμμόρφωσηςΕυρωπαϊκή Δήλωση ΣυμμόρφωσηςΕυρωπαϊκή 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 301.489-1 v1.4.1. 2002-08
EN 301 489-17, v1.2.1 :2002-08

Απαιτήσεις
Ηλεκτρομαγνητικής
Συμβατότητας για
Ραδιοφωνικό
Εξοπλισμό

99/5/ΕΕ EN 300 328, v1.6.1 : 2004-11 Τεχνικές Απαιτήσεις
για Ραδιοφωνικό
Εξοπλισμό 2,4GHz



Παράρτημα Δ: Πληροφορίες κανονισμών 49

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 ΕκφόρτισηςΔήλωση Ηλεκτροστατικής ΕκφόρτισηςΔήλωση Ηλεκτροστατικής ΕκφόρτισηςΔήλωση Ηλεκτροστατικής Εκφόρτισης
Αυτή η μονάδα ενδέχεται να χρειαστεί επαναρύθμιση μετά από συμβάν έντονης
ηλεκτροστατικής εκφόρτισης.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το παρόν έγγραφο περιέχει ιδιόκτητες πληροφορίες που
προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Επίσης, το παρόν
εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης καθώς και όλο το συνοδευτικό υλικό, το
λογισμικό και η τεκμηρίωση προστατεύονται από πνευματικά
δικαιώματα. 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 δίνει καμία
εγγύηση ή δήλωση, άμεση ή έμμεση, όσο 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.

Το Wi-Fi® είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Wi-Fi Alliance.
Τα Microsoft® και Windows® είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα
της Microsoft Corporation.

© Πνευματικά Δικαιώματα 2005
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
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