
1. Indítsa el számítógépen a web böngészőjét!
 (pl. Internet Explorer, FireFox, stb)

2. A böngésző mezőjébe írja be a következőt: http://192.168.1.254

1.  Az internet eléréséhez szükséges, hogy a PPPoE felhasználónevet és 
jelszót a digitális elosztóban megadjuk. Ezt a Network – WAN – Connect 
to Internet menüpontra kattintva lehet megtenni. Az SMS-ben kapott fel-
használónév és jelszó beírását követően az oldal alján található „Submit” 
gombra kattintva lehet az adatokat elmenteni.

7. Belépés a Digitális elosztóba 8. Bejelentkezés

Telefonos segítségnyújtás:

Ha elakadt a telepítésben és szeretne segítséget kérni
a hálózatépítéshez, műszaki problémája megoldásához hívjon
minket 8 és 20 óra között díjmentesen elérhető számunkon!

+36 80 40 40 50

Gyorstelepítési
útmutató

A digitális elosztóban a WLAN alapértelmezés (gyári beállításban) le van 
tiltva. A Network –> WLAN  menüben tudja engedélyezni (Enable Wireless).

10. Wlan beállítás

A fenti témában  részletesebb tájékoztatást a mellékelt felhasználói  
kézikönyvben talál!

A bejelentkezéshez szükséges azonosítók a digitális elosztó hátoldalán lévő
matricán találhatók meg.

1. Írja be a matricán található felhasználónevet (UserName) és jelszót 
(UserPass) majd nyomja meg a Login gombot.

2. Ezzel sikeresen bejelentkezett, konfigurálható a berendezés.

9. Internet beálltás



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

1. SMS-ben kapott felhasználónév és jelszó
2. Szolgáltatás aktiválásáról szóló SMS
3. Telepítéshez szükséges eszközök:

Bekapcsolás után 10-20 mp-ig a Power LED pirosan világít, majd zöldre vált. 
Ezt követően kb. egy perc múlva a DSL LED, két perc múlva az Internet LED 
is folyamatos zöld fénnyel fog világítani. Ezt követően néhány másodperccel 
a VoIP LED is folyamatos zöld fényre vált, jelzi, hogy használhatja a telefont.

1. Előkészítés

4. A telefon készülék csatlakoztatása

2. A tápegység csatlakoztatása

5. A számítógép csatlakoztatása

3. A telefonvonal csatlakoztatása

6. Bekapcsolás
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