
1. Indítsa el számítógépén a web böngészőjét! (pl. Internet Explorer, FireFox, stb)
2. A böngésző mezőjébe írja be a következőt: http://192.168.1.254
3. Az eszközbe való belépéshez a felhasználónév (UserName) és jelszó 

(UserPass) a digitális elosztó hátoldalán található meg.

4. A felhasználói név és a jelszó beírását követően nyomja le a Login 
(bejelentkezés) gombot.

A vezeték nélküli csatlakozás engedélyezéséhez a Network – WLAN – 
Basic menüpontban az „Enable Wireless RF” melletti jelölőnégyzetet 
kell bejelölni, majd a Submit gombra kell kattintania!

További beállítási lehetőségeket a mellékelt felhasználói kézikönyvben talál!

Lépjen ki a kezelőfelületről a bal felső sarokban található Logout  
feliratra kattintva. A böngészőt bezárva majd újranyitva azonnal elkezd-
heti a szolgáltatás használatát.

A következő lépésben az internet csatlakozás aktiválásához meg kell 
adnia az SMS-ben kapott/szerződésben szereplő adatokat .
¦ Kattintson a Network – WAN – WAN Connection menüpontra.
¦ Adja meg a felhasználónevét (Username) és a jelszavát (Password).
¦ Majd kattintson a Submit gombra!

7. lépés: Internet beállítás

9. lépés: Vezeték nélkülI hálózat beállítása 10. lépés: befejezés

8. lépés: az aDsl kapcsolat beállítása

Telefonos segítségnyújtás:   +36 80 40 40 50
Ha elakadt a telepítésben és szeretne segítséget kérni
a hálózatépítéshez, műszaki problémája megoldásához hívjon
minket 8 és 20 óra között díjmentesen elérhető számunkon!

GyorstelepítésI
útmutató



1.  A telefonvezetéket (RJ11)csatlakoztassa a digitális elosztó DSL  
nyílásába.

A telepítés megkezdése előtt kérjük, győződjön meg a lenti információk
és eszközök meglétéről:

1.  Internet szolgáltatáshoz használt felhasználónév és jelszó  
(a szerződésen szerepel, vagy új megrendeléskor SMS-ben kapott)

2. Szolgáltatás aktiválásáról szóló SMS
3. Telepítéshez szükséges eszközök: 

Az alábbiakat a csomagban találja:

A következőket Önnek kell biztosítania:

Csatlakoztassa telefonkészülékét a digitális elosztó Phone feliratú csat-
lakoztatójába telefonvezeték (RJ11) segítségével. (Felhívjuk a figyelmét, 
hogy a készülék és a vezeték nem a csomag része, ezeket Önnek kell 
biztosítania!)

Dugja be a tápegység vezetékét a digitális elosztó Power feliratú csatla-
kozójába majd a tápegységet a konnektorba.

Csatlakoztassa a vastagabb Ethernet (RJ45) kábel egyik végét a digitá-
lis elosztó LAN feliratú  bemenetébe, ami az eszköz hátulján található, 
majd a másik végét a számítógéphez.

1. lépés: előkészítés

4. lépés: a telefonkészülék csatlakoztatása

2. lépés: a számítóGép csatlakoztatása

5. lépés: a tápeGyséG csatlakoztatása

3. lépés: a telefonVonal csatlakoztatása

6. lépés: bekapcsolás

Digitális elosztó Tápegység Ethernet kábel (RJ45) 1 db Telefon 
vezeték (RJ11)

Számítógép

Ethernet 
kábel RJ45

1.  Kapcsolja be a digitális elosztót az oldalán található On/Off gomb 
segítségével.

2.  A készülék elején található Power LED (1) a bekapcsolást követően, 
míg a DSL (2) a kapcsolat létrejöttét követően (1-2 perc) folyamatosan 
világít. Ellenkező esetben kérjen telefonos segítséget a hiba javításá-
hoz.

3.  Ha a Phone LED (3) folyamatosan világít, használhatja a telefont.

Telefon fali csatlakozó

Telefon vezeték (RJ11)

Számítógép

Telefon vezeték (RJ11)
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Telefon-készülék 1 db Telefon vezeték (RJ11)
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