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1

Πρόλογος

Περιγραφή των συμβολισμών

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας!

Πολύ σημαντική σημείωση. Μη παρατήρηση της
σημείωσης μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά.

Το devolo GigaGate σας παρέχει τη δυνατότητα διαμορφώσετε το
δικό σας οικιακό δίκτυο χωρίς σχεδόν καθόλου γνώσεις. Μέσω της
βάσης (μια εκ των δυο συσκευών) μεταφέρετε ένα δίκτυο
ταχύτητας Gigabit στο δορυφόρο (η δεύτερη συσκευή. Πιο κάτω
περιγράφονται ξεχωριστά οι συσκευές). Στο δορυφόρο μπορείτε
να συνδέσετε συνολικά 5 τερματικές συσκευές μέσω καλωδίου.
Επιπλέον σας προσφέρει και ασύρματο δίκτυο για να συνδεθείτε
στο χώρο σας μέσω Table, Smartphone ή Laptop
1.1

Σχετικά με το εγχειρίδιο

Σημαντική σημείωση που πρέπει να διαβαστεί.
Πρόσθετες πληροφορίες και συμβουλές χειρισμού της
συσκευής.

1.1.1

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την τοποθέτηση της
συσκευής και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μεταγενέστερη χρήση.
Μετά από μία σύντομη εισαγωγή στις βασικές έννοιες για το
“dLAN”, το “Green IT” και την παρουσίαση του devolo GigaGate
στο κεφάλαιο 2, το κεφάλαιο 3 περιγράφει πως μπορείτε να
εγκαταστήσετε με επιτυχία το devolo GigaGate WiFi . Το
κεφάλαιο 4 εξηγεί την παραμετροποίηση του δικτύου dLAN και
στο κεφάλαιο 5 μπορείτε να βρείτε συμβουλές για την
βελτιστοποίηση της ταχύτητας, πληροφορίες για τη συμμόρφωση
με το περιβάλλον και τέλος τους όρους χρήσης εγγύησης στο
κεφάλαιο 6.

Επιθυμητή χρήση
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στις
οδηγίες προς αποφυγή τραυματισμών και ζημιών.

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους
κλειστούς
1.1.2

Συμμόρφωση CE
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις τεχνικές
προδιαγραφές του EMC directive 2004/108/EC και τις
άλλες σχετικές οδηγίες της FTEG.

Είναι σχεδιασμένο για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
τη Νορβηγία και την Ελβετία.
Το προϊόν αποτελεί εξοπλισμός κλάσεως Α.
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‘’99/05/EC’’ (R&TTE Directive) είναι μια οδηγία όπως η
οδηγία EMC. Ισχύει (τηλεπικοινωνιακού τερματικού
εξοπλισμού) για εκπομπής ραδιοκυμάτων
(ραδιοεξοπλισμό) και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό
εξοπλισμό. Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες
αποδεικνύεται με την εφαρμογή των εναρμονισμένων
ΕΝ.
Η δήλωση CE για αυτό το προϊόν είναι σε έντυπη μορφή.
Θα τις βρείτε επίσης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση
www.devolo.de.
1.1.3

Δήλωση ασφαλείας
Είναι σημαντικό να έχετε διαβάσει και να έχετε
κατανοήσει όλες τις οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας
πριν την πρώτη χρήση της συσκευής devolo. Φυλάξτε τις
οδηγίες για μελλοντική χρήση.
Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας
Οι χρήστες δεν πρέπει ποτέ να αποσυναρμολογούν τις
συσκευές devolo. Η αποσυναρμολόγησή τους ενέχει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας!
Οι χρήστες δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσουν καμία
συντήρηση στις συσκευές devolo. Σε περίπτωση βλάβης,
αποσυνδέστε τη συσκευή devolo τραβώντας την από την
ηλεκτρική πρίζα. Στη συνέχεια επικοινωνήστε μόνο με το
εξουσιοδοτημένο τμήμα service.

Μια βλάβη μπορεί να έχει προκληθεί για παράδειγμα:





Αν το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα έχει
καταστραφεί
Αν η συσκευή devolo έχει βραχεί από υγρό (πχ
βροχή κλπ)
Αν η συσκευή δεν λειτουργεί
Αν το περίβλημα της συσκευής devolo έχει
καταστραφεί

Οι συσκευές devolo μπορούν μόνο να χρησιμοποιηθούν
ως συσκευές ρεύματος, όπως περιγράφεται στην
ετικέτα τους.

Για να αποσυνδέσετε τις συσκευές devolo από την
παροχή ρεύματος, τραβήξτε τη συσκευή από την πρίζα.
Η παροχή ρεύματος και όλες οι συνδεμένες δικτυακές
συσκευές πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες έτσι
ώστε να μπορείτε να τις αποσυνδέσετε άμεσα αν
απαιτηθεί.
Οι συσκευές devolo προορίζονται μόνο για χρήση σε
εσωτερικούς χώρους. Χρησιμοποιήστε τις συσκευές
devolo σε στεγνό μέρος.
Αποσυνδέστε τις συσκευές devolo από την παροχή
ρεύματος όταν πρόκειται να τις καθαρίσετε. Αποφύγετε
τα καθαριστικά με διαλυτικό, αφού μπορούν να
προκαλέσουν βλάβη στο περίβλημα της συσκευής.
Χρησιμοποιήστε μόνο μία στεγνή πετσέτα για τον
καθαρισμό.
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Κίνδυνος λόγω υπερθέρμανσης
Οι μπαταρίες δεν πρέπει ποτέ να εκτίθενται σε υψηλές
θερμοκρασίες, όπως απευθείας στο ηλιακό φως, τη
φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας. Οι συσκευές devolo
δεν πρέπει να προσαρμόζονται πολλαπλά μεταξύ τους.
Οι συσκευές devolo πρέπει να τοποθετούνται σε μέρη με
επαρκή εξαερισμό.

Το κέντρο υποστήριξης περιέχει περιγραφές προϊόντων για λήψη
καθώς και τεκμηρίωση, ενημερώσεις εφαρμογών και του firmware
των συσκευών.
Αν έχετε περαιτέρω ιδέες ή προτάσεις σχετικά με τα προϊόντα μας,
θα χαρούμε να σας ακούσουμε στο support@devolo.com!
Μπορείτε επίσης να αποστείλετε τις προτάσεις σας και στη
διεύθυνση info@devolo.gr

Τα ανοίγματα στο πλαίσιο των συσκευών χρησιμεύουν
στον εξαερισμό:






1.2

Μην καλύπτετε τις συσκευές εν ώρα λειτουργίας.
Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα πάνω στις
συσκευές - στην επιφάνεια της συσκευής devolo.
Μην εισάγετε άλλα αντικείμενα στα ανοίγματα
των συσκευών devolo.
Οι συσκευές devolo δεν πρέπει να τοποθετούνται
ακριβώς δίπλα σε φλόγα (όπως αναμμένα κεριά).
Οι συσκευές devolo δεν πρέπει να εκτίθενται σε
πηγές θερμότητας (πχ δίπλα από καλοριφέρ).

Η devolo στο Internet
Για λεπτομερή πληροφόρηση για τα προϊόντα μας ή την
τεχνολογία dLAN, επισκεφθείτε το www.devolo.com.
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2

Εισαγωγή
Το WLAN σημαίνει (Wireless Local Area Network) δικτύωση υπολογιστών και άλλων συσκευών ασύρματα. Δυο υπολογιστές μπορούν
να συνδεθούν σαν ζευγάρια (‘’peer to peer’’, p2p) ασύρματα και αυτό γίνεται μέσω μιας κεντρικής διαχειριστικής συσκευής (Access
Point). Τακτικά πλέον τα Access Points προσφέρονται μαζί με Modems για την πρόσβαση στο Internet

Το GigaGate παρέχει WLAN & Internet σε όλο το σπίτι
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Μέσα από ένα συγκεκριμένο κανάλι εκπομπής το
ασύρματο δίκτυο έχει ένα περιορισμένο εύρος.
Ονομάζεται επίσης «κυψέλη» ενός σημείου πρόσβασης
που εμποδίζεται από τοίχους και άλλους παράγοντες
ενός κτιρίου. Συχνά είναι δυνατή μόνο μια σταθερή
ασύρματη σύνδεση μεταξύ ασύρματων συσκευών στο
ίδιο δωμάτιο.

Επειδή ο έλεγχος στο ασύρματο δίκτυο δεν
πραγματοποιείται όπως στο τοπικό δίκτυο (μέσω
καλωδίου Ethernet) ή dLAN (από το ηλεκτρικό δίκτυο). Η
ελεύθερη μετάδοση των δεδομένων έχει ειδικές
απαιτήσεις για την προστασία του δικτύου. Τα μέτρα
ασφαλείας που προβλέπονται:
Όπως ένα κρυφό όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID),
κρυπτογράφηση των μεταδιδόμενων δεδομένων και
ελέγχου της πρόσβασης των αναγνωριστικών
(διευθύνσεις MAC) της κάρτας ασύρματου δικτύου
2.1

WiFi ή WLAN

Wi-Fi είναι ένα φανταστικό εμπορικό σήμα της Wi-Fi
Alliance, μιας κοινοπραξίας που πιστοποιεί συσκευές με
δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης. Σε πολλές χώρες η
περιγραφή Wi-Fi χρησιμοποιείται ως συνώνυμο για
WLAN, που δεν είναι απολύτως σωστό διότι το Wi-Fi
αναφέρεται στο πρότυπο ασύρματης επικοινωνίας ενώ
το WLAN αναφέρει ασύρματο δίκτυο.

2.2

Διαφορές στις περιοχές συχνοτήτων WLAN
Το devolo GigaGate υποστηρίζει τις συχνότητες WLAN
2,4 GHz και 5 GHz για βέλτιστη ταχύτητα μετάδοσης
στο WLAN. Και οι δύο σειρές συχνοτήτων έχουν τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους και παίζουν
τις δυνάμεις τους πάνω απ 'όλα όταν συνδυάζονται
μεταξύ τους.

Ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz
Η ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz χρησιμοποιείται από
πολλές ασύρματες συσκευές καθημερινά, όπως
ασύρματα τηλέφωνα, μικροκύματα, συσκευές
Bluetooth και συσκευές δικτύου που βασίζονται στα
πρότυπα Wi-Fi 802.11b, 802.11g και 802.11n. Η
μεγάλη διάδοση είναι επίσης ένα καθοριστικό
μειονέκτημα, διότι στη ζώνη συχνοτήτων των 2,4 GHz
υπάρχουν μόνο λίγα κανάλια χωρίς επικαλύψεις, τα
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς
παρεμβολές και παράλληλα για χρήση WLAN.
Επιπλέον, οι παρεμβολές προκαλούνται συχνά από τις
πολυάριθμες συσκευές που κάνουν χρήση του
Διαδικτύου μέσω WLAN και η σύνδεση γίνεται συχνά
πολύ αργή.
Η μέγιστη δυνατή απόδοση δεδομένων όταν
χρησιμοποιείται το πρότυπο Wi-Fi 802.11n είναι
θεωρητικά έως και 300 Mbit / s. Στο οικιακό δίκτυο,
όμως, οι καθημερινοί παράγοντες εξασθένησης, όπως
τα έπιπλα, τα αγγεία ή οι τοίχοι από σκυρόδεμα,
εξασφαλίζουν χαμηλότερη απόδοση δεδομένων.
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Ζώνη συχνοτήτων 5 GHz
Η ζώνη συχνοτήτων των 5 GHz χρησιμοποιείται από
σημαντικά λιγότερες συσκευές σε σχέση με τη ζώνη 2,4
GHz, γεγονός που το καθιστά λιγότερο καταπονημένο και
έχει μικρότερη παρεμβολή. Όταν χρησιμοποιείτε το
802.11ac, οι χρήστες μπορούν θεωρητικά να έχουν έως
και 19 διαθέσιμα κανάλια. Το πρότυπο Wi-Fi 802.11ac
επιτυγχάνει απόδοση δεδομένων έως και 1.300 Mbit / s
λόγω του μεγαλύτερου εύρους ζώνης και των
βελτιωμένων τεχνικών μετάδοσης.

2.3

Το devolo GigaGate

Η βασική συσκευή του devolo GigaGate είναι
εξοπλισμένη με
• Μια LED λυχνία που πληροφορεί για τη λειτουργία της
βασικής συσκευής devolo GigaGate
• Μια LED λυχνία που πληροφορεί την κατάσταση της
σύνδεσης μεταξύ της βάσης και δορυφόρου.
Η ένδειξη κατάστασης LED μπορεί να
απενεργοποιηθεί στο περιβάλλον διαμόρφωσης
του GigaGate (βλέπε κεφάλαιο 4.3.2 Βασικές
ρυθμίσεις).
• Μια θύρα δικτύου Gigabit (1.000 Mbps),
• Τέσσερις εσωτερικές ασύρατες κεραίες οι οποίες
βασίζονται στην τεχνολογία 4x4 Quantenna Technology
για σύνδεση σημείο προς σημείο (Point to Point)
• Βάση στήριξης ενσωματωμένη
• Τέσσερις εσοχές στο πλάι για τοποθέτηση σε τοίχο
• Τροφοδοτικό

Η δορυφορική συσκευή του devolo GigaGate αποτελείται
από:
• Μια LED λυχνία που πληροφορεί για τη λειτουργία της
βασικής συσκευής devolo GigaGate
• Μια LED λυχνία που πληροφορεί την κατάσταση της
σύνδεσης μεταξύ της βάσης και δορυφόρου.
• Ένα μπουτόν WLAN με ένδειξη LED που μπορεί να
συνδέσει ασύρματες συσκευές WiFi μέσω WPS με το
δορυφόρο
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• Μια θύρα δικτύου Gigabit (1.000 Mbps),
• Τέσσερις θύρες δικτύου Fast Ethernet (100 Mbps)
• Τέσσερις εσωτερικές ασύρατες κεραίες οι οποίες
βασίζονται στην τεχνολογία 4x4 Quantenna
Technology για σύνδεση σημείο προς σημείο (Point to
Point)
• Βάση στήριξης ενσωματωμένη
• Τέσσερις εσοχές στο πλάι για τοποθέτηση σε τοίχο
• Τροφοδοτικό
GigaGate περιγραφή συσκευών μπροστά
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GigaGate περιγραφή συσκευών πίσω
devolo GigaGate Satellite

devolo GigaGate Base

Fast
Ethernet

Gigabit-LAN
Reset
Ρεύμα
Βάση στήριξης
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LED

Συμβολισμός

Κατάσταση

Σημασία

Λευκό χρώμα

Ανάβει σταθερά

Συσκευή – Συσκευές δικτυακές είναι συνδεδεμένες με το GigaGate
μέσω καλωδίου δικτύου Fast Ethernet LAN

Λευκό χρώμα

Ανάβει σταθερά

Συσκευή – Συσκευές δικτυακές είναι συνδεδεμένες με το GigaGate
μέσω καλωδίου δικτύου Gigabit Ethernet LAN

Λευκό χρώμα

Αναβοσβήνει ανά 0,5
δευτερόλεπτα

Πραγματοποιείται ασφαλή σύνδεση – κρυπτογράφηση μεταξύ του
GigaGate και μιας ασύρματης συσκευής μέσω WPS

Λευκό χρώμα

Ανάβει σταθερά

Υπάρχει σύνδεση μεταξύ του devolo GigaGate και μιας ασύρματης
δικτυακής συσκευής

Λευκό χρώμα

Αναβοσβήνει ανά 2
δευτερόλεπτα

Πραγματοποιείται σύνδεση μεταξύ βάσης και δορυφόρου σε ταχύτητα
Gigabit

Λευκό χρώμα

Ανάβει σταθερά

Η ταχύτητα μεταφοράς των δεδομένων είναι σε σωστή και
ικανοποιητική ταχύτητα

Κόκκινο χρώμα

Ανάβει σταθερά

Η ταχύτητα δεν είναι ικανοποιητική

Λευκό χρώμα

Αναβοσβήνει ανά 2
δευτερόλεπτα

Οι συσκευές devolo GigaGate κάνουν εκκίνηση

Λευκό χρώμα

Ανάβει σταθερά

Οι συσκευές devolo GigaGate είναι σε ετοιμότητα
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2.3.1

Λυχνία & Μπουτόν WLAN - WPS

2.3.2

Το μπουτόν χρησιμοποιείται για δυο
λειτουργίες:

Θύρες Δικτύου
Ο δορυφόρος devolo GigaGate σας προσφέρει
δυνατότητα να συνδεθείτε στο Internet μέσω καλωδίων
δικτύου με τον υπολογιστή σας, το πολυμηχάνημα,
Σκληρό Δίσκο (NAS, προσαρμοσμένου δικτύου), SmartTV
Παιχνιδοκονσόλες κλπ. Επίσης μπορείτε να συνδέσετε
επιπλέον ασύρματα μέσω WLAN όπως Laptop, Tablet και
Smartphones. Δεν απαιτείται κανένα επιπλέον Switch για
τη δικτύωση καλωδιακών συσκευών.

Σύνδεση συσκευών μέσω WPS
• Αν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη στις
εργοστασιακές ρυθμίσεις, πιέστε για ελάχιστο χρόνο
το μπουτόν για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WPS

Για την ιδανική ταχύτητα των θυρών Gigabit (1000
Mbps) στις συσκευές Base & Satellite χρησιμοποιήστε το
παρεχόμενο της συσκευασίας καλώδιο Cat 5e. Οι
τέσσερις θύρες δικτύου που παρέχονται χρειάζονται
επίσης καλώδια τύπου Cat5 και άνω για να παρέχουν
ταχύτητα μεταφοράς 100 Mbps.

2.3.3

Για περισσότερες πληροφορίες, πώς να εντάξετε
ασύρματες συσκευές ανατρέξτε στο κεφάλαιο 4.3.4 WiFi Protected Setup (WPS)

Το WPS είναι ένα πρότυπο κρυπτογράφησης που
αναπτύχθηκε από την Wi-Fi Alliance για την ενίσχυση της
ασφάλειας σε ένα ασύρματο δίκτυο WLAN.

Επαναφορά ρυθμίσεων – Reset
To μπουτόν Reset (δίπλα στις θύρες LAN) παρέχει δυο
λειτουργίες
• Η συσκευή πραγματοποιεί επανεκκίνηση αν πιέσετε
το πλήκτρο λιγότερο από δέκα δευτερόλεπτα
• Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές
λειτουργίες, πιέστε το μπουτόν για περισσότερο από
δέκα δευτερόλεπτα. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι
όλες οι ρυθμίσεις σας θα χαθούν!
Το μπουτόν Reset μπορείτε να το ενεργοποιήσετε με ένα
μυτερό αντικείμενο όπως πχ συνδετήρας
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2.3.4

WLAN Antennas

Starter Kit

Οι τέσσερις εσωτερικές διαθέσιμες κεραίες του GigaGate
είναι εξοπλισμένες με λειτουργία 4x4 Quantenna. Η ζώνη
συχνοτήτων των 5 GHz χρησιμοποιείται από σημαντικά
λιγότερες συσκευές σε σχέση με τη ζώνη 2,4 GHz και
επιτυγχάνει μέσω των 5 GHz ταχύτητα μέχρι και 1300
Mbps μεταξύ των συσκευών GigaGate Base & Satellite

•
•
•
•
•
•

Η συσκευή GigaGate Satellite διαθέτει επιπλέον δύο
εσωτερικές κεραίες για σύνδεση άλλων δικτυακών
συσκευών WLAN

ή
Επέκταση
•
•
•
•
•

Η τεχνολογία 4x4 Quantenna στο φάσμα των 5 GHz
χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη σύνδεση
μεταξύ των devolo GigaGate Base & Satellite

3

Εγκατάσταση
Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε τα πάντα για την
εγκατάσταση του δικού σας devolo GigaGate. Θα
δείξουμε πώς μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας
και τη χρήση με το παρεχόμενο λογισμικό devolo.

3.1

Περιεχόμενα Συσκευασίας
Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του devolo GigaGate,
βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία περιέχει:

devolo GigaGate Base
devolo GigaGate Satellite
Δύο τροφοδοτικά
Δύο καλώδια δικτύου (τύπου Cat5e, 1000 Mbps)
Σύντομες οδηγίες εγκατάστασης
Δήλωση συμμόρφωσης CE

devolo GigaGate Satellite
Ένα τροφοδοτικό
Ένα καλώδιο δικτύου (τύπου Cat5e, 1000 Mbps)
Σύντομες οδηγίες εγκατάστασης
Δήλωση συμμόρφωσης CE

Η devolo διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο
της συσκευασίας χωρίς προειδοποίηση
3.2

Απαιτήσεις Συστήματος

Λειτουργικά συστήματα:
Windows 7 Home Premium (32 bit/64 bit), Windows 8 (32
bit/64 bit), Windows 8 Pro (32 bit/64 bit), Linux (Ubuntu
12.4), Mac (OS X 10.6) και όλα τα δικτυακής λειτουργίας
συστήματα.
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3.3.1

3.3

Σύνδεση του devolo GigaGate Base

Για την ιδανική σύνδεση του devolo GigaGate
συνιστάται να το συνδέσετε με το Router σας με μια
ελεύθερη θύρα Gigabit. Συνδέστε το devolo GigaGate
και το Router σας με το παρεχόμενο καλώδιο δικτύου.

Συνδέστε το devolo GigaGate με το παρεχόμενο
τροφοδοτικό και σε συνέχεια με μια ελεύθερη θέση
δικτύου που σας παρέχει Internet όπως πχ. με το Router
σας.

Σύνδεση του devolo GigaGate

Σε συνέχεια συνδέστε το GigaGate Base με το ηλεκτρικό
ρεύμα . Μόλις η λυχνία LED ξεκινήσει να ανάβει σταθερά
λευκό, η συσκευή σας θα είναι έτοιμη για χρήση.
(Απαιτούμενος χρόνος περίπου 60 δευτερόλεπτα)

Η χρήση της συσκευής επιτρέπετε μόνο σε κλειστούς
χώρους

Σημειώστε πριν τοποθετήσετε τις συσκευές αντιγράψτε
τον κωδικό με περιγραφή WiFi Key του devolo GigaGate
που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα
αφαιρέστε το καλώδιο ή την ίδια συσκευή από το ρεύμα.
Για να αποσυνδέστε το devolo GigaGate από την πρίζα
τραβήξτε τη συσκευή. Η πρίζα καθώς και όλες οι
συνδεδεμένες συσκευές πρέπει να είναι εύκολα
προσβάσιμες, ώστε να μπορείτε να τραβάτε γρήγορα το
φις εάν είναι απαραίτητο

Για να συνδεθείτε αργότερα στο Satellite από το Laptop,
Tablet ή Smartphone σας καταχωρήστε το WiFi Key που
σημειώσατε ως κωδικό πρόσβασης.

3.3.2
Στις ενότητες που ακολουθούν, θα περιγράψουμε πώς
να συνδέσετε το devolo GigaGate.

Σύνδεση του devolo GigaGate Satellite
Τοποθετήστε το devolo GigaGate Satellite στην
επιθυμητή θέση

Βάσει των πιθανών σεναρίων δικτύου θα διευκρινίσουμε
ανάλογες διαδικασίες:
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Σε συνέχεια συνδέστε το GigaGate Satellite με το
ηλεκτρικό ρεύμα . Μόλις η λυχνία LED ξεκινήσει να
ανάβει σταθερά λευκό, η συσκευή σας θα είναι έτοιμη
για χρήση. (Απαιτούμενος χρόνος περίπου 60
δευτερόλεπτα)

Για την ιδανική ταχύτητα των θυρών Gigabit (1000
Mbps) στις συσκευές Base & Satellite χρησιμοποιήστε
το παρεχόμενο της συσκευασίας καλώδιο Cat 5e. Οι
τέσσερις θύρες δικτύου που παρέχονται χρειάζονται
επίσης καλώδια τύπου Cat5 και άνω για να παρέχουν
ταχύτητα μεταφοράς 100 Mbps.

Οι συσκευές devolo GigaGate Base και GigaGate Satellite
συνδέονται αυτόματα από μόνες τους. Η ένδειξη Home
θα αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια σύνδεσης. Όταν
ολοκληρωθεί η σύνδεση μεταξύ τους οι λυχνία Home θα
ανάβει σταθερά λευκό. Για να αποσυνδέστε το devolo
GigaGate από την πρίζα τραβήξτε τη συσκευή.

Ασύρματη σύνδεση δικτυακών συσκευών μέσω
WLAN με τη συσκευή GigaGate Satellite
4

Επιλέξτε στη φορητή σας συσκευή τη ρύθμιση WPS

Σε συστήματα Android θα βρείτε τη λειτουργία WPS
στις ρυθμίσεις WiFi/για προχωρημένους. Τα
συστήματα Apple iOS δεν υποστηρίζουν WPS

5

Πατήστε για λίγο το μπουτόν για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργεία WPS
ή

6

μέσω λογισμικού κάτω από την ενότητα WiFi Protected
Setup (WPS) για να συνδέσετε τις συσκευές σας με PIN.

Σύνδεση δικτυακών συσκευών μέσω καλωδίου με τη
συσκευή GigaGate Satellite
3

Συνδέστε τις δικτυακές συσκευές σας με ένα καλώδιο
δικτύου στη συσκευή devolo Satellite. Η σύνδεση με το
Internet θα πραγματοποιηθεί αυτόματα.
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Ασύρματη σύνδεση δικτυακών συσκευών μέσω
κωδικού πρόσβασης με τη συσκευή GigaGate Satellite
Μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα μέσω WLAN και
συσκευές χωρίς τη λειτουργία WPS με το devolo
GigaGate Satellite.

3.4

Εφόσον κατεβάσατε το αρχείο εγκατάστασης κάντε
απλά διπλό κλικ για να προχωρήσετε στην
εγκατάσταση.

1. Επιλέξτε (SSID – Service Set Identifier) και συνδεθείτε
από τη συσκευή σας στο δίκτυο του devolo GigaGate
2. Χρησιμοποιήστε το κλειδί WiFi που σημειώσατε
νωρίτερα για να συνδεθείτε με το δίκτυο του devolo
GigaGate

Λογισμικό για MAC (OS X)

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο 4
Παραμετροποίηση δικτύου

Λογισμικό για Linux (Ubuntu)

Εγκατάσταση λογισμικού devolo

Το λογισμικό devolo Cockpit είναι στη διάθεση σας
από τη σελίδα www.devolo.com/cockpit .
Εφόσον κατεβάσατε το αρχείο εγκατάστασης κάντε
απλά διπλό κλικ για να προχωρήσετε στην
εγκατάσταση.

Το λογισμικό devolo Cockpit είναι στη διάθεση σας
από τη σελίδα www.devolo.com/cockpit .

Η εφαρμογή devolo Cockpit είναι μια εφαρμογή
επίβλεψης και κρυπτογράφησης με την οποία μπορείτε
να ανιχνεύσετε όλες σας τις διαθέσιμες συσκευές στο
δικό σας dLAN δίκτυο για να τις παραμετροποιήσετε με
ασφάλεια. Μέσω της εφαρμογής θα οδηγηθείτε στην
επιφάνεια παραμετροποίησης.
Λογισμικό για Windows
Το λογισμικό devolo Cockpit είναι στη διάθεση σας από
τη σελίδα www.devolo.com/cockpit .
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4

Παραμετροποίηση Δικτύου
Το devolo GigaGate διαθέτει ένα ενσωματωμένο
περιβάλλον διαμόρφωσης το οποίο μπορείτε να ανοίξετε
μέσω ενός περιηγητή (Web browser). Εδώ μπορείτε να
προσαρμόσετε τις λειτουργίες ανάλογα με τις
προτιμήσεις σας

4.1

Ενσωματωμένο περιβάλλον διαμόρφωσης
Και έτσι θα φτάσετε στο περιβάλλον διαμόρφωσης του
GigaGate
• Επιλέξτε μέσω της έναρξης του Λ.Σ. το πρόγραμμα
devolo Cockpit. Κάντε κλικ με το ποντίκι στην επιλογή.
Το πρόγραμμα ανιχνεύει αυτόματα τη διεύθυνση IP
και ξεκινάει το περιβάλλον διαμόρφωσης μέσω του
Web browser που έχετε ορίσει.
Περισσότερες πληροφορίες για την εγκατάσταση του
devolo Cockpit θα βρείτε στο κεφάλαιο 3.4
Εγκατάσταση devolo Software

Βάσει εργοστασιακών ρυθμίσεων οδηγείστε κατευθείαν
στο περιβάλλον διαμόρφωσης. Αν όμως έχετε νωρίτερα
επιλέξει μέσω του συμβόλου αριστερά να
χρησιμοποιείτε κωδικό ασφαλείας, τότε θα πρέπει να
καταχωρηθεί πριν οδηγηθείτε στο περιβάλλον
διαμόρφωσης.
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4.2

Η εφαρμογή devolo Cockpit είναι μια εφαρμογή επίβλεψης και κρυπτογράφησης με την οποία μπορείτε να ανιχνεύσετε όλες σας τις
διαθέσιμες συσκευές στο δικό σας dLAN δίκτυο για να τις παραμετροποιήσετε με ασφάλεια
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Όλες οι προσπελάσιμες συσκευές του δικτύου
εμφανίζονται με τη περιγραφή τους.
Η συσκευή με την οποία είστε άμεσα συνδεδεμένος
συμβολίζεται με το εικονίδιο του υπολογιστή. Αν έχετε
περισσότερες από μια συσκευή συνδεδεμένες μπορείτε
επιλέγοντας την με το ποντίκι σας να μεταβείτε από τη
μια στην άλλη.

Ρυθμίσεις και λειτουργίες
Ρυθμίσεις για το devolo GigaGate Base ή GigaGate
Satellite ή γενικά για το δίκτυο σας μπορείτε να
πραγματοποιήσετε από
• Την καρτέλα της κάθε συσκευής που εμφανίζεται
μόλις πλησιάσετε με το δείκτη του ποντικιού σας
στη συσκευή. Κάντε την επιλογή σας και
προχωρήστε σε ρυθμίσεις

Οι χρωματιστές γραμμές περιγράφουν την ποιότητα
σύνδεσης μεταξύ των συσκευών.
• Πράσινο: Η σύνδεση είναι ιδανική για HD Video
Streaming.
• Πορτοκαλί: Η σύνδεση είναι ιδανική για SD Video
Streaming και Online Gaming.
• Κόκκινο: Η σύνδεση είναι επαρκεί για μεταφορά
δεδομένων και περιήγηση στο διαδίκτυο.
Μέσω του εικονιδίου configuration page of the adapter
συνδέεστε στο περιβάλλον διαμόρφωσης του δικού
σας devolo GigaGate Base ή GigaGate Satellite.
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4.3

Menu Περιγραφή
όλες οι λειτουργίες του περιβάλλοντος διαμόρφωσης
εξηγούνται στο βιβλίο χρήσεως. Η σειρά επεξηγήσεων
βασίζεται στη δομή του περιβάλλοντος διαμόρφωσης.

Πραγματοποιώντας κλικ ανάμεσα στα εικονίδιά μπορείτε να
περιηγηθείτε μεταξύ των ρυθμίσεων στη βάση και το δορυφόρο
GigaGate. Το τέταρτο εικονίδιο στη σειρά εμφανίζεται μόνο όταν
έχετε περάσει στο περιβάλλον διαμόρφωσης μέσω στης συσκευής
devolo GigaGate Satellite.
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Base / Satellite: Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για
το συνδεδεμένο devolo GigaGate καθώς και για τις
συσκευές που είναι συνδεδεμένες μέσω αυτών.
Παράλληλα με τη διαχείριση και προστασία με κωδικό
πρόσβασης του GigaGate από μη εξουσιοδοτημένες
συσκευές τρίτων, μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε
αναβάθμιση του υλικολογισμικού (Firmware)

Σε περίπτωση που επιλέξετε το πλήκτρο Cancel οι
ρυθμίσεις σας δεν θα αποθηκευτούν.

4.3.1

Κατάσταση
Εδώ βλέπετε την κατάσταση του δικτύου σας όπως και
των GigaGate μεταξύ τους.
Satellite:

Base / Satellite: Εδώ θα έχετε τη δυνατότητα να
αλλάξετε τη γλώσσα του περιβάλλοντος διαμόρφωσης,
την ασφάλεια της συσκευής, τις ρυθμίσεις δικτύου,
συστήματος και ρυθμίσεις για προχωρημένους.

• Κατάσταση γέφυρας και χρήση συχνότητας (Bridge
Status & Frequency)
• Κατάσταση ασύρματης σύνδεσης και χρήση
συχνότητας (Bridge Status & Frequency)
• Κατάσταση ενσύρματου δικτύου Ethernet

Base / Satellite: Εδώ μπορείτε να αλλάξετε την ονομασία
του δικτύου σας, να αποκρύψετε το SSID και διάφορες
άλλες ρυθμίσεις WLAN.

Base:

Satellite: Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη διαχείριση
συνδέσεων ασύρματων συσκευών με το devolo GigaGate
μέσω WPS-Pin όπως επίσης μπορείτε να αλλάξετε το
όνομα του δικτύου SSID και το κωδικό πρόσβασης.

• Κατάσταση γέφυρας και χρήση συχνότητας (Bridge
Status & Frequency)
• Κατάσταση ενσύρματου δικτύου Ethernet
• Έκδοση Υλικολογισμικού (Firmware)
• Κωδικός Πρόσβασης
• Ρυθμίσεις δικτύου

Μετά την επιλογή και προσαρμογή σας επιλέξτε πάντα
το OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.
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Defining the bridge network name
Εδώ επιλέγετε αν είναι ενεργή ή ανενεργή η σύνδεση
γέφυρας μεταξύ των συσκευών devolo GigaGate Base &
GigaGate Satellite. Σε περίπτωση που επιλέξετε off θα
απενεργοποιηθεί η σύνδεση και θα αποσυνδεθείτε
αυτόματα.

802.11a+n: Με την επιλογή αυτή υποστηρίζεται μόνο
το πρότυπο 802.11a και 802.11n
802.11a: Με την επιλογή αυτή υποστηρίζεται μόνο το
πρότυπο 802.11a

Setting the channel bandwidth

Για να συνδεθείτε εκ νέου θα πρέπει να για την
ενεργοποίηση της ασύρματης γέφυρας να συνδεθείτε
καλωδιακά με το devolo GigaGate. Στην ενότητα
Configure Bridge ενεργοποιήστε και πάλι σε κατάσταση
on τη σύνδεση.

Εύρος καναλιού: Εδώ ορίζετε το εύρος καναλιού
ανάλογα με το πρότυπο WiFi που επιλέγετε.
20 MHz: Ιδανικό για το standard 802.11a,
802.11b και 802.11g. 4 ελεύθερα WiFi κανάλια είναι
διαθέσιμα για τυχόν περίπτωση επικάλυψης.

Assigning the WiFi key
Κλειδί: Εδώ μπορείτε να αλλάξετε το κλειδί που συνδέει
μεταξύ τους τα devolo GigaGate με το GigaGate Satellite.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εργοστασιακό κωδικό
για την προστασία του ασύρματου σας δικτύου ή να
δημιουργήσετε ένα δικό σας κλειδί.

40 MHz: Ιδανικό για το standard 802.11n. 2 ελεύθερα
WiFi κανάλια είναι διαθέσιμα για τυχόν περίπτωση
επικάλυψης.
80 MHz: Ιδανικό για το standard 802.11ac. 5 ελεύθερα
WiFi κανάλια είναι διαθέσιμα για τυχόν περίπτωση
επικάλυψης.

Selecting the WiFi standard
Συχνότητα: Εδώ επιλέγετε το πρότυπο εκπομπής WiFi
802.11a+n+ac: είναι η προεπιλεγμένη συχνότητα στο
μεγαλύτερο βαθμό συμβατότητας
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Reading MAC address of the devolo GigaGate
Base

Changing the network name (SSID)

5 GHz – Bridge Monitor

Αλλαγή ονόματος SSID στη συσκευή devolo GigaGate
Bridge

Εδώ βλέπετε την MAC Address σύνδεση της συσκευής
την τρέχουσα ταχύτητα και τη τελευταία σύνδεση

Bridge network name – Όνομα ασύρματου δικτύου

Η διεύθυνση MAC παρέχει ένα μοναδικό
αναγνωριστικό για τη σύνδεση υλικού κάθε χρήστη στο
δίκτυο.

Το όνομα του Bridge network name καθορίζει το
όνομα του Ασύρματου δικτύου σας. Το όνομα
εμφανίζεται όταν συνδεθείτε στο WiFi δίκτυο σας.

Deactivating the WiFi function of the devolo
GigaGate Satellite

Εδώ μπορείτε να προσαρμόσετε το όνομα δικτύου
WiFi (SSID). Το όνομα δικτύου είναι σημαντικό για τη
σύνδεση άλλων συμβατών συσκευών WiFi.

Απενεργοποίηση ασύρματης λειτουργίας από το devolo
GigaGate Satellite

Hide SSID yes/no Απόκρυψη ονόματος σταθμού

Επιλέγοντας να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία WiFi
on/off μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε χειροκίνητα την ασύρματη λειτουργία
της συσκευής devolo GigaGate Satellite

Μπορείτε να κρύψετε το όνομα του σταθμού σας
εφόσον επιθυμείτε επιλέγοντας Hide SSID. Αν κάνετε
αυτή την επιλογή θα πρέπει να γνωρίζεται το όνομα
του για να πραγματοποιηθεί σύνδεση.

Εργοστασιακά η ρύθμιση του WiFi στα devolo GigaGate
είναι ενεργή

Κάποιες ασύρματες κάρτες δικτύου αντιμετωπίζουν
προβλήματα σύνδεσης με κρυμμένα δίκτυα. Αν
αποτελεί η σύνδεση με κρυμμένο δίκτυο (SSID)
πρόβλημα τότε προτείνουμε να πραγματοποιήσετε τη
σύνδεση με φανερό (SSID) αρχικά και μετά την πρώτη
σύνδεση να το κρύψετε ξανά.
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Selecting the WiFi encryption
Encryption - Κρυπτογράφηση
Τα WPA και WPA / WPA2 (WiFi Protected Access) είναι
πρότυπα ασφαλείας και είναι διαθέσιμα για την
εξασφάλιση δεδομένων στο ασύρματο σας δίκτυο.
Αυτή η μέθοδος επιτρέπει εξατομικευμένα κλειδιά που
αποτελούνται από γράμματα και αριθμούς με μήκος έως
και 63 χαρακτήρες. Μπορείτε απλά να τα εισαγάγετε
μέσω του πληκτρολογίου.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2): Προεπιλεγμένη
ρύθμιση κρυπτογράφησης βασίζεται σε ασφαλή
κρυπτογράφηση AES (Πρότυπο προηγμένης
κρυπτογράφησης).
Χρησιμοποιεί ένα κλειδί 128-bit για τη διασφάλιση της
σύνδεσης WiFi μεταξύ devolo GigaGate Satellite και
συμβατών συσκευών WiFi.

Μετά την επιλογή και προσαρμογή σας επιλέξτε πάντα
το OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Το WPA2 είναι η προεπιλεγμένη κρυπτογράφηση
WiFi για το devolo GigaGate. Το κλειδί για το
ασύρματο δίκτυο βρίσκεται κάτω από το κέλυφος της
συσκευής.

Creating a WiFi key – Δημιουργώντας ένα κλειδί WiFi
Με το διαθέσιμο κλειδί το devolo GigaGate δημιουργεί
σύνδεση με άλλες ασύρματες συσκευές WiFi
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προκαθορισμένο
κλειδί WiFi ή να δημιουργήσετε ένα δικό σας.

Modus – Τύπος κλειδιού

None: Χωρίς κρυπτογράφηση, τα δεδομένα που
μεταδίδονται δεν είναι προστατευμένα και συνέπεια
είναι ότι δεν απαιτείται κωδικός για την ασύρματη σας
σύνδεση με το GigaGate Satellite.

Διαθέσιμα είναι τα standard

Προτείνεται να διαθέτετε πάντα WLAN δίκτυο με
ασφάλεια. Διαφορετικά όποιος βρίσκεται στην ακτίνα
της εκπομπής του δικτύου σας αποκτά πρόσβαση με
δυνατότητα εισβολής.

802.11b+g: Με την επιλογή αυτή υποστηρίζει το
devolo GigaGate τα standard των πρότυπων WiFi
802.11b, 802.11g

802.11b+g+n: Προεπιλεγμένη ρύθμιση. Με την
επιλογή αυτή υποστηρίζει το devolo GigaGate τα
standard των πρότυπων WiFi 802.11b, 802.11g και
802.11n.

28
devolo GigaGate WiFi

Setting the channel bandwidth – Ορίζοντας το εύρος
Auto – Αυτόματα: Το devolo GigaGate ανιχνεύει
αυτόματα την κατάλληλη συχνότητα για τη σύνδεση με
άλλες συσκευές WiFi

Monitoring devices connected via the network –
Επίβλεψη συνδεδεμένων συσκευών μέσω δικτύου
Ethernet status – Κατάσταση Ethernet

20 MHz: Ιδανικό για το standard 802.11a,
802.11b και 802.11g. 4 ελεύθερα WiFi κανάλια είναι
διαθέσιμα για τυχόν περίπτωση επικάλυψης.

Όλες οι συνδεδεμένες συσκευές μέσω καλωδίου LAN
απεικονίζονται με τη σειρά από 1 έως και 4

40 MHz: Ιδανικό για το standard 802.11n. 2 ελεύθερα
WiFi κανάλια είναι διαθέσιμα για τυχόν περίπτωση
επικάλυψης.

High-speed-Port (1.000 Mbps): Ιδανική θύρα για
σύνδεση συσκευών με απαίτηση υψηλών ταχυτήτων
όπως συσκευές NAS.

Selecting the channel – Επιλογή καναλιού

Media Ports (100 Mbps): Ιδανική θύρα για όλες τις
δικτυακού τύπου συσκευές Fast Ethernet όπως Video
Streaming ή Internet surfing.

Για τη λειτουργία ως Access Point πρέπει να οριστεί ένα
κανάλι εκπομπής. Στη διάθεση σας έχετε 13 κανάλια.
Συνιστάται να αφήσετε την επιλογή στο αυτόματο διότι
το GigaGate ψάχνει από μόνο του σε τακτικά χρονικά
διαστήματα τα καταλληλότερα κανάλια. Αν δεν είναι
καμία συσκευή ασύρματα συνδεδεμένη στο GigaGate,
πραγματοποιείται κάθε δυο ώρες σάρωση καναλιού.

Update firmware – Αναβάθμιση Υλικολογισμικού
Δείχνει το εγκατεστημένο Firmware της συσκευής
devolo GigaGate Satellite

Auto – Αυτόματα: Το devolo GigaGate ανιχνεύει
αυτόματα την κατάλληλη συχνότητα για τη σύνδεση με
άλλες συσκευές WiFi.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα κανάλι από 1 έως 13.
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Automatic firmware update on/off
Το Firmware του devolo GigaGate Satellite περιέχει το
λογισμικό για τη λειτουργία της συσκευής. Εάν είναι
απαραίτητο, η devolo προσφέρει νέες εκδόσεις ως
αρχείο για λήψη, π.χ. για την προσαρμογή των
υπαρχουσών λειτουργιών.
Αν θέλετε το devolo GigaGate Satellite να τρέχει
αυτόματα τις ενημερώσεις υλικολογισμικού, ελέγξτε την
επιλογή Αυτόματη ενημέρωση υλικολογισμικού
Automatic firmware update και ξεκινήστε τη διαδικασία
ενημέρωσης με την επιλογή Now search for new
firmware και ενημέρωση.

Updating firmware – Αναβάθμιση χειροκίνητη

Για να χρησιμοποιήσετε την αναβάθμιση μέσω του
devolo Cockpit θα πρέπει να διαθέτετε συνεχόμενη
σύνδεση. Η αναβάθμιση αυτόματα γίνεται επίσης
μέσω του www.devolo.com.

Saving the device configuration – Αποθήκευση
ρυθμίσεων συσκευής
Όλες οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις μπορούν να
αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας για χρήση back up
και να φορτωθούν εκ νέου όποτε επιθυμείτε.
Restoring the device configuration – Επαναφορά
ρυθμίσεων συσκευής

Για να αναβαθμίσετε χειροκίνητα το Firmware, θα
πρέπει να κατεβάσετε πρώτα από τη σελίδα μας
www.devolo.com το ανάλογο αρχείο. Επιλέξτε το File
Name - όνομα αρχείου και κάντε σε συνέχεια κλικ στο
Update Firmware

Εδώ μπορείτε να φορτώσετε τις ρυθμίσεις που
αποθηκεύσατε για το devolo GigaGate Satellite.

Ύστερα από επιτυχή ενημέρωση το devolo GigaGate
Satellite πραγματοποιεί επανεκκίνηση.

Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, το devolo GigaGate
satellite επαναφέρεται σε εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Το εικονίδιο στο μπροστινό μέρος συσκευής κατά τη
διάρκεια της αναβάθμισης αναβοσβήνει διαρκώς.

Resetting the device configuration – Επαναφορά
εργοστασιακών ρυθμίσεων

Όλες οι ρυθμίσεις σας θα χαθούν μετά την ενέργεια
επαναφορά του devolo GigaGate Satellite
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Encrypting access to the configuration interface –
Δημιουργώντας κρυπτογραφημένη πρόσβαση

DHCP Client

• Access password- Set access password.
Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτή πρόσβαση στο
περιβάλλον παραμετροποίησης προστατεύεται από
κωδικό

Ως συστατικό στοιχείο του δικτύου σας, το devolo
GigaGate επικοινωνεί μέσω του πρωτοκόλλου TCP / IP.
Η απαιτούμενη διεύθυνση IP μπορεί είτε να εισαχθεί
χειροκίνητα είτε αυτόματα από ένα DHCP Server.
Εργοστασιακά η δικτυακή ρύθμιση είναι να λαμβάνει
αυτόματα διεύθυνση IP από ένα DHCP Server

Εργοστασιακά δεν έχει οριστεί κάποιος κωδικός
πρόσβασης για την παραμετροποίηση. Ωστόσο
συνιστάται να προστατέψετε την παραμετροποίηση από
πρόσβαση τρίτων μη εξουσιοδοτημένων.

Προστατέψτε πάντα το devolo GigaGate από μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων.

Το όνομα χρήστη εργοστασιακά είναι ορισμένο ως
admin και δεν μπορεί να αλλαχθεί.

Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα διευθύνσεις IP θα πρέπει
να καταχωρήσετε την IP Address, Subnet & Name
Server.
Εάν υπάρχει ήδη ένας διακομιστής DHCP για την
εκχώρηση διευθύνσεων IP στο δίκτυο, θα πρέπει να
αφήσετε αυτήν την επιλογή ενεργοποιημένη για το
devolo GigaGate για να λάβετε αυτόματα μια
διεύθυνση από αυτό. Τυπικά λαμβάνει πάντα τη
διεύθυνση από το Router σας.

Configuring network settings – Ρυθμίσεις δικτυακών
συνδέσεων
• Network settings – Configure network: Όλες οι
απαραίτητες πληροφορίες όπως IP address, subnet
mask και name server αναφέρονται στην ενότητα
network settings.
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4.3.2

Basic settings - Βασικές ρυθμίσεις

Select Language – Επιλογή γλώσσας

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε γνωστές ρυθμίσεις που
περιγράφονται και στο Status Overview όπως ρύθμιση
γλώσσας κλπ.

Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα για το περιβάλλον
παραμετροποίησης.
• German

Γερμανικά

• English

Αγγλικά

Satellite

• French

Γαλλικά

•
•
•
•
•

• Italian

Ιταλικά

• Dutch

Ολλανδικά

• Portuguese

Πορτογαλικά

• Spanish

Ισπανικά

Επιλογή γλώσσας
Ασφάλεια συσκευής
Ρυθμίσεις δικτύου
Σύστημα
Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Αποθηκεύσετε την επιλογή σας κάνοντας κλικ στο ΟΚ
Base
•
•
•
•
•

Επιλογή γλώσσας
Ασφάλεια συσκευής
Ρυθμίσεις δικτύου
Σύστημα
Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Setting the date and time – Ορίζοντας Ημερομηνία
και ώρα
Advanced Settings – Date and Time
Retrieve date and time automatically on/off –
Λαμβάνοντας ημερομηνία και ώρα αυτόματα
Επιλέγοντας ανάλογα το on/off το devolo GigaGate
Base και GigaGate Satellite μπορούν να λάβουν
αυτόματα την ημερομηνία και ώρα από διακομιστή.
Επίσης μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένο διακομιστή
για τη λήψη.
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Μέσω ενός διακομιστή ημερομηνίας και ώρας
λαμβάνετε πάντα με απόλυτη ακρίβεια την ημέρα και
ώρα.

Εργοστασιακά η ρύθμιση του διακομιστή λήψης είναι ο
pool.ntp.org

Deactivating the buttons on the device –
Απενεργοποίηση λειτουργίας πλήκτρων στη συσκευή
Button – Device Buttons on/off
Εδώ μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία των
πλήκτρων στην μπροστινή επιφάνεια των devolo
GigaGate. Τα μπουτόν που απενεργοποιούνται είναι τα
Home και WiFi

Αυτόματη εναλλαγή διαφοράς θερινής ώρας on/off
Εδώ επιλέγετε ανάλογα με on και off αν το GigaGate θα
αλλάζει από μόνο του σε θερινή ώρα.

Assigning individual device names – Ορίζοντας
ονόματα στις συσκευές σας
Device name

Deactivating the LEDs on the device – Απενεργοποίηση
λυχνιών LED της συσκευής.

Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τα ονόματα των συσκευών.
Η αλλαγή θα εμφανίζεται αριστερά της σελίδας στο
περιβάλλον παραμετροποίησης της συσκευής

LED settings – Device LED on/off

GigaGate Satellite (το όνομα που ορίσατε)

Η κατάσταση της λυχνίας σε θέση φωτιζόμενη ή όχι είναι
στη δική σας διακριτική ευχέρεια. Αν δεν επιθυμείτε να
ανάβουν επιλέξτε απλά το off. Εργοστασιακά οι λυχνίες
είναι ρυθμισμένες να είναι αναμμένες.

GigaGate Base (το όνομα που ορίσατε)

Επιλέξτε ΟΚ για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας

Viewing license information – Προβολή άδειας
χρήσης
License information

Θα συνεχίσετε να λαμβάνετε μέσω λυχνίας τυχόν
βλάβες ανεξάρτητα αν απενεργοποιήσατε τη
λειτουργία αυτή.

Εδώ θα βρείτε τους όρους άδειας χρήσης για τα devolo
GigaGate
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4.3.3

Bridge operation – Δράση γέφυρας
Στη δράση γέφυρας θα βρείτε ρυθμίσεις όπως το όνομα
δικτύου του devolo GigaGate, κρυπτογράφηση,
Λειτουργία WiFi συνδέσεων με άλλες συσκευές devolo
GigaGate Satellite συνδεδεμένες με το devolo GigaGate
Base.

Bridge pairing via push button (home button) - Start
pairing
Κάντε κλικ στο start pairing για να δημιουργήσετε
αυτόματα μια σύνδεση.

Bridge pairing using security ID

Bridge Configuration – Ρυθμίσεις Βάσης
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο
4.3.1 Κατάσταση

Χειροκίνητα πληκτρολογήστε εδώ το security ID του
νέου devolo GigaGate Satellite. Το security Id
βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

Bridge expansion – Επέκταση Βάση
Μπορείτε να επεκτείνετε το δίκτυο devolo GigaGate με
επιπλέον συμπληρωματικές devolo GigaGate Satellite
συσκευές.

Pairing additional devolo GigaGate Satellite
devices with the devolo GigaGate bridge –
Κρυπτογράφηση επιπλέον συσκευών devolo GigaGate
Satellite με τη βάση devolo GigaGate bridge

Σημειώστε πριν τη διαδικασία κρυπτογράφησης όλα τα
Security IDs των devolo GigaGate συσκευών σας. Ο
μοναδικός αριθμός ασφαλείας βρίσκεται πάνω στην
ετικέτα της συσκευής και αποτελείται από 16
γράμματα χωρισμένα σε τμήματα 4 Χ 4 που
χωρίζονται από ενδιάμεσες παύλες (πχ ANJR-KMORKSHT-QRUV). Επίσης φροντίστε να είναι όλες οι dLAN
συσκευές συνδεδεμένες με το ρεύμα και τις
περιφερειακές συσκευές που επιθυμείτε.
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4.3.4

Mobile devices – Φορητές ασύρματες συσκευές
Στην ενότητα φορητών και κινητών συσκευών θα βρείτε
ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση συσκευών WLAN στο
δίκτυο του devolo GigaGate Satellite. H εγκατάσταση
μπορεί να πραγματοποιηθεί εντελώς αυτόματα
πατώντας το πλήκτρο WPS ή WPS Pin. Εδώ μπορείτε
επίσης να αλλάξετε το όνομα του ασύρματου δικτύου
που εκπέμπει το devolo GigaGate.

To devolo GigaGate προσφέρει δυο τρόπους μεταφοράς
στοιχείων πρόσβασης.

2. Στη συνέχεια πιέστε το μπουτόν WPS στην
ασύρματη συσκευή που επιθυμείτε να συνδέσετε.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία τότε οι συσκευές
θα έχουν αλλάξει μεταξύ τους κωδικούς και
ονόματα δικτύου.

WPS via PIN:
1. Για να συνδέσετε ασύρματα τοπικά στο δίκτυο σας
μια συσκευή μέσω ασφαλές PIN, επιλέξτε ένα PIN
και καταχωρήστε το στη συσκευή devolo GigaGate
Satellite – Mobile devices – Terminal devices,
automatic (WPS) - WPS via PIN και ξεκινήστε την
κρυπτογράφηση πατώντας το Start setup

WPS via PBC (push button) (WiFi button):
1. Ξεκινήστε τη διαδικασία κρυπτογράφησης στο
devolo GigaGate
• Είτε πατώντας το πλήκτρο WiFi στο μπροστινό μέρος
της συσκευής devolo GigaGate Satellite
• ή πηγαίνοντας στο περιβάλλον παραμετροποίησης
της συσκευής devolo GigaGate Satellite – Mobile
devices – Terminal devices, automatic WPS – WPS via
PCB και πιέστε Start setup

2. Ανοίξτε το περιβάλλον παραμετροποίησης στη
φορητή συσκευή που επιθυμείτε να συνδέσετε με
το devolo GigaGate Satellite. Επιβεβαιώστε τη
διαδικασία WPS καταχωρώντας και το PIN όταν
σας ζητηθεί.

Deactivating WPS encryption – Απενεργοποίηση
κρυπτογράφηση WPS
Terminal devices, automatic (WPS) - Wi-Fi Protected
Setup (WPS) on/off
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία WPS με on/off
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5

Παράρτημα

Τεχνικά χαρακτηριστικά στη συχνότητα 2,4 GHz

5.1

Εύρος συχνότητας και μεταφορά ενέργειας – ισχύς

Frequency range

2,4 GHz

IEEE standard

802.11 b
802.11 g
802.11 n

Indoor frequency
range

-

Τεχνικά χαρακτηριστικά στη συχνότητα 5 GHz
Frequency range

5 GHz

IEEE standard

802.11 a/h
802.11 n
802.11 ac

Indoor frequency
range

5150 – 5350 MHz

Indoor & outdoor
frequency range

2399.5 – 2484.5 MHz

Indoor & outdoor
frequency range

5150 – 5725 MHz
(802.11 a/h, n)
5150 – 5350 MHz /
5470 – 5725 MHz
(802.11 ac)

Channel bandwidth

20 MHz (802.11 b/g)
20, 40 MHz (802.11 n

Max. indoor transmission power (EIRP)

100 mW / 20 dBm

Channel bandwidth

20 MHz (802.11 a/h)
20, 40 MHz (802.11 n)
20 MHz, 40 MHz, 80 MHz,
160
MHz (802.11 ac)

Max. transmitting
power

100 mW / 20 dBm

Max. indoor transmission power (EIRP)

200 mW (channel 36 – 64)
/23 dBm

Max. transmitting
power

1,000 mW (channel 100 –
140) / 30 dBm

36
devolo GigaGate WiFi

5.2

Channels and carrier frequencies
Channels and frequencies in the 5 GHz band

Channels and frequencies in the 2,4 GHz band
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5180

MHz

1

2412

MHz

40

5200

MHz

2

2417

MHz

44

5220

MHz

3

2422

MHz

48

5240

MHz

4

2427

MHz

52

5260

MHz

5

2432

MHz

56

5280

MHz

6

2437

MHz

60

5300

MHz

7

2442

MHz

64

5320

MHz

8

2447

MHz

100

5500

MHz

9

2452

MHz

104

5520

MHz

10

2457

MHz
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5.3

Ανακύκλωση συσκευών
Ισχύει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστό σύστημα συλλογής

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων
στη συσκευή σημαίνει ότι αυτός ο προσαρμογέας είναι
μια ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή στο πεδίο
εφαρμογής του γερμανικού (Ή η οδηγία ΕΕ / ΑΗΗΕ).
Τα απορρίμματα αυτού του είδους δεν πρέπει να
απορρίπτονται σε οικιακά απορρίμματα. Μπορείτε να τα
διαθέσετε δωρεάν στο τοπικό σας σημείο συλλογής.
Επικοινωνήστε με την τοπική αρχή.
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5.4

Γενικοί όροι εγγύησης

d

Αυτή η εγγύηση παρέχεται από την devolo AG στους
αγοραστές προϊόντων devolo κατά τη διακριτική τους
ευχέρεια ότι η εγγύηση ισχύει σύμφωνα με τους
ακόλουθους όρους:
1

Κάλυψη εγγύησης
a

A) Η εγγύηση καλύπτει την παραδοθείσα συσκευή
με όλα τα εξαρτήματα. Παρέχεται με τη μορφή ότι
τα εξαρτήματα τα οποία έχουν αποδεδειγμένα
παραβιαστεί παρά τον σωστό χειρισμό και
συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης λόγω
κατασκευαστικών ή / και υλικών σφαλμάτων, θα
ανταλλαγούν ή θα επισκευαστούν δωρεάν, χωρίς
καμία επιβάρυνση. Εναλλακτικά, η devolo
διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει την
ελαττωματική συσκευή με μια συσκευή
αντικατάστασης με την ίδια σειρά λειτουργιών και
τα ίδια χαρακτηριστικά απόδοσης. Τα εγχειρίδια
και τα συνοδευτικά λογισμικά εξαιρούνται από
την εγγύηση

b

Το κόστος του υλικού και του χρόνου εργασίας
βαρύνει το devolo, αλλά όχι το κόστος της
μεταφοράς από τον αγοραστή στο συνεργείο
σέρβις ή / και στη devolo.

c

Τα αντικατασταθέντα μέρη γίνονται ιδιοκτησία της
devolo

2

Η devolo δικαιούται να κάνει τεχνικές τροποποιήσεις (π.χ.
ενημερώσεις υλικολογισμικού) πέρα από την επισκευή και
την αντικατάσταση, προκειμένου να προσαρμόσει τη
συσκευή στην πιο πρόσφατη τεχνολογία. Ο αγοραστής δεν
επιβαρύνεται με πρόσθετες δαπάνες.
Διάρκεια Εγγύησης
Η περίοδος εγγύησης για αυτό το προϊόν devolo είναι 3 έτη.
Η περίοδος εγγύησης ξεκινά την ημέρα της παράδοσης της
συσκευής από τον αντιπρόσωπο της devolo. Οι εγγυήσεις της
devolo δεν οδηγούν σε παράταση της περιόδου εγγύησης ή
σε νέα εγγύηση. Η περίοδος εγγύησης για τα ενσωματωμένα
ανταλλακτικά τελειώνει με την περίοδο εγγύησης για
ολόκληρη τη συσκευή.
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3

Διαδικασία
a

b

Εάν προκύψουν βλάβες κατά τη διάρκεια της
περιόδου εγγύησης, οι αξιώσεις εγγύησης πρέπει
να διεκδικηθούν χωρίς καθυστέρηση, αλλά το
αργότερο εντός επτά ημερών

d

Εξαίρεση από την εγγύηση
Οι τυχόν αξιώσεις εγγύησης αποκλείονται ιδιαίτερα

a

Αν το αυτοκόλλητο με τον αύξοντα αριθμό έχει αφαιρεθεί
από τη συσκευή,

b

εάν η συσκευή έχει υποστεί βλάβη ή καταστρέφεται από την
επίδραση ανωτέρας βίας ή από περιβαλλοντικές επιδράσεις
(υγρασία, ηλεκτροπληξία, σκόνη κ.λπ.),

c

όταν ο εξοπλισμός έχει αποθηκευτεί ή χρησιμοποιηθεί υπό
συνθήκες διαφορετικές από τις τεχνικές προδιαγραφές

d

αν οι ζημίες έχουν προκληθεί από ακατάλληλο χειρισμό ιδίως με την παραβίαση της περιγραφής του συστήματος και
των οδηγιών χρήσης -

e

εάν η συσκευή έχει ανοιχτεί, επισκευαστεί ή τροποποιηθεί
από άτομα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από το devolo,

Η μεταφορά προς και από τον τόπο που λαμβάνει
τις αξιώσεις εγγύησης ή / και την αντικατεστημένη
συσκευή είναι σε κίνδυνο και δαπάνη του
αγοραστή

f

εάν η συσκευή έχει μηχανική βλάβη οποιουδήποτε είδους

g

εάν η αξίωση εγγύησης δεν είναι σύμφωνη με το τμήμα 3α)
ή 3β)

Οι ισχυρισμοί εγγύησης λαμβάνονται υπόψη μόνο
όταν υποβληθεί αντίγραφο του πρωτότυπου
τιμολογίου μαζί με τη συσκευή. Η devolo διατηρεί
το δικαίωμα να υποβάλει το πρωτότυπο του
τιμολογίου σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

5

Από λάθος χειρισμό

Η βλάβη στη μεταφορά, η οποία είναι ορατή
εξωτερικά (για παράδειγμα, η θήκη έχει υποστεί
ζημιά), πρέπει να ζητηθεί αμέσως από τον
υπεύθυνο για τη μεταφορά και τον αποστολέα.
Οι ζημίες που δεν αναγνωρίζονται εξωτερικά πρέπει
να δηλώνονται στον μεταφορέα και στον
αποστολέα αμέσως μετά την ανακάλυψη, αλλά το
αργότερο εντός τριών ημερών από την παράδοση.

c

4

Εάν διαπιστωθεί ότι η αναφερόμενη δυσλειτουργία της
συσκευής έχει προκληθεί από ελαττωματικό εξωτερικό
υλικό, λογισμικό, εγκατάσταση ή λειτουργία, η devolo
διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει τον αγοραστή για έξοδα
ελέγχου τα οποία προέκυψαν.
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6

Συμπληρωματικές ρυθμίσεις
Οι προαναφερθείσες διατάξεις συνάπτουν την έννομη
σχέση με το devolo
a

Η παρούσα εγγύηση δεν αποτελεί περαιτέρω
αξίωση, ιδίως εκείνες που αφορούν τη μετατροπή ή
τη μείωση. Οι αιτήσεις αποζημίωσης, ανεξάρτητα
από τη νομική βάση, αποκλείονται. Αυτό δεν ισχύει,
όσον αφορά. Σε περίπτωση σωματικής βλάβης ή
ζημιάς σε ιδιόκτητα αντικείμενα, σύμφωνα με τον
Νόμο περί Ευθύνης για τα Προϊόντα ή σε
περιπτώσεις πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας

b

Ειδικότερα, εξαιρούνται οι απαιτήσεις
αποζημίωσης για απώλεια κερδών, έμμεσες ή
επακόλουθες ζημίες.

c

Η devolo δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή /
και ανάκτηση δεδομένων σε περιπτώσεις ελαφριάς
ή μέτριας αμέλειας.

d

Στις περιπτώσεις που η devolo προκάλεσε σκόπιμη
ή βαριά αμελητέα καταστροφή των δεδομένων, η
devolo είναι υπεύθυνη για την τυπική προσπάθεια
αποκατάστασης, η οποία θα συνέβαινε με την
τακτική και κατάλληλη παραγωγή πεδίων
ασφαλείας.

e

Η εγγύηση καλύπτει μόνο τον αρχικό αγοραστή και
δεν είναι μεταβιβάσιμη.
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