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1 Χρήση του µόντεµ (µόνο σε επιλεγµένα
µοντέλα)

Το µόντεµ πρέπει να είναι συνδεδεµένο σε αναλογική γραµµή τηλεφώνου µε καλώδιο µόντεµ 6
ακίδων RJ-11 (συµπεριλαµβάνεται µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα). Σε ορισµένες χώρες, απαιτείται επίσης
ένας ειδικός για κάθε χώρα προσαρµογέας καλωδίου µόντεµ (συµπεριλαµβάνεται µόνο σε επιλεγµένα
µοντέλα). Οι υποδοχές για ψηφιακά συστήµατα PBX µπορεί να θυµίζουν υποδοχές αναλογικής γραµµής
τηλεφώνου, αλλά δεν είναι συµβατές µε το µόντεµ.

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Εάν συνδέσετε το εσωτερικό αναλογικό µόντεµ σε µια ψηφιακή γραµµή, ενδέχεται να
προκληθεί µόνιµη βλάβη στο µόντεµ. Εάν συνδέσετε κατά λάθος το καλώδιο µόντεµ στην ψηφιακή
γραµµή, αποσυνδέστε το αµέσως.

Εάν το καλώδιο µόντεµ περιέχει κύκλωµα καταστολής θορύβου (1), το οποίο αποτρέπει τις παρεµβολές
τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών λήψεων, στρέψτε το άκρο του καλωδίου που φέρει το κύκλωµα (2) προς
τον υπολογιστή.
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Σύνδεση καλωδίου µόντεµ
ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή πρόκλησης βλάβης στον
εξοπλισµό, µην συνδέετε καλώδιο µόντεµ (συµπεριλαµβάνεται µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) ή
τηλεφώνου στην υποδοχή RJ-45 (δικτύου).

Για να συνδέσετε ένα καλώδιο µόντεµ:

1. Συνδέστε το καλώδιο µόντεµ στην υποδοχή µόντεµ (1) του υπολογιστή.

2. Συνδέστε το καλώδιο µόντεµ στην επιτοίχια υποδοχή τηλεφώνου RJ-11 (2).

2 Κεφάλαιο 1   Χρήση του µόντεµ (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)



Σύνδεση ειδικού για κάθε χώρα προσαρµογέα καλωδίου
µόντεµ

Οι τηλεφωνικές υποδοχές διαφέρουν ανάλογα µε τη χώρα. Για να χρησιµοποιήσετε το µόντεµ και το
καλώδιο µόντεµ (συµπεριλαµβάνονται µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) εκτός της χώρας όπου αγοράσατε
τον υπολογιστή, πρέπει να προµηθευτείτε έναν ειδικό για κάθε χώρα προσαρµογέα καλωδίου µόντεµ
(συµπεριλαµβάνεται µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα).

Για να συνδέσετε το µόντεµ σε µια αναλογική τηλεφωνική γραµµή που δεν διαθέτει υποδοχή
τηλεφώνου RJ-11, ακολουθήστε τα εξής βήµατα:

1. Συνδέστε το καλώδιο µόντεµ στην υποδοχή µόντεµ (1) του υπολογιστή.

2. Συνδέστε το καλώδιο µόντεµ στον ειδικό για κάθε χώρα προσαρµογέα καλωδίου µόντεµ (2).

3. Συνδέστε τον ειδικό για κάθε χώρα προσαρµογέα καλωδίου µόντεµ (3) στην επιτοίχια υποδοχή
τηλεφώνου.
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Επιλογή ρύθµισης τοποθεσίας
Εµφάνιση τρέχουσας επιλογής τοποθεσίας

Για να εµφανίσετε την τρέχουσα ρύθµιση τοποθεσίας για το µόντεµ, ακολουθήστε τα εξής βήµατα:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ώρα, Γλώσσα και Περιοχή.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Περιοχή και γλώσσα.

4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Τοποθεσία για να εµφανίσετε την τοποθεσία σας.
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Προσθήκη νέων τοποθεσιών κατά τη διάρκεια ταξιδιών
Από προεπιλογή, η µόνη ρύθµιση τοποθεσίας που διατίθεται για το µόντεµ είναι η ρύθµιση της χώρας
στην οποία αγοράσατε τον υπολογιστή. Όταν ταξιδεύετε σε άλλες χώρες, ρυθµίστε το εσωτερικό µόντεµ
σε µια ρύθµιση τοποθεσίας που ανταποκρίνεται στα πρότυπα λειτουργίας της χώρας όπου
χρησιµοποιείτε το µόντεµ.

Οι ρυθµίσεις νέας τοποθεσίας που προσθέτετε αποθηκεύονται από τον υπολογιστή, έτσι ώστε να
µπορείτε να πραγµατοποιείτε εναλλαγή µεταξύ των ρυθµίσεων ανά πάσα στιγµή. Μπορείτε να
προσθέσετε πολλές ρυθµίσεις τοποθεσίας για οποιαδήποτε χώρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε την απώλεια των ρυθµίσεων της χώρας διαµονής, µην διαγράψετε τις
τρέχουσες ρυθµίσεις µόντεµ. Για να είναι δυνατή η χρήση του µόντεµ σε άλλες χώρες και παράλληλα
να διατηρηθεί η διαµόρφωση για τη χώρα όπου κατοικείτε, προσθέστε µια νέα διαµόρφωση για κάθε
τοποθεσία στην οποία θα χρησιµοποιήσετε το µόντεµ.

ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε τη διαµόρφωση του µόντεµ µε τρόπο που παραβιάζει τους κανονισµούς
και τους νόµους που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες στη χώρα που επισκέπτεστε, επιλέξτε τη χώρα στην
οποία βρίσκεται ο υπολογιστής. Εάν δεν γίνει η σωστή επιλογή χώρας, το µόντεµ µπορεί να µην
λειτουργήσει σωστά.

Για να προσθέσετε µια ρύθµιση τοποθεσίας για το µόντεµ, ακολουθήστε τα εξής βήµατα:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Συσκευές και εκτυπωτές.

2. Κάντε δεξί κλικ στη συσκευή που αντιπροσωπεύει τον υπολογιστή σας και επιλέξτε Ρυθµίσεις
µόντεµ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πρέπει να ρυθµίσετε έναν υπεραστικό κωδικό για την αρχική (τρέχουσα) τοποθεσία,
για να είναι δυνατή η εµφάνιση της καρτέλας "Κανόνες κλήσης". Εάν δεν διαθέτετε ρύθµιση
τοποθεσίας, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε την τοποθεσία όταν κάνετε κλικ στις ρυθµίσεις του
µόντεµ.

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Κανόνες κλήσης.

4. Επιλέξτε ∆ηµιουργία. (Εµφανίζεται το παράθυρο "Νέα τοποθεσία".)

5. Στο πλαίσιο Όνοµα τοποθεσίας, πληκτρολογήστε ένα όνοµα (όπως "σπίτι" ή "εργασία") για τη
ρύθµιση νέας τοποθεσίας.

6. Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας στην αναπτυσσόµενη λίστα Χώρα/περιοχή. (Εάν επιλέξετε
µια χώρα ή περιοχή που δεν υποστηρίζεται από το µόντεµ, εµφανίζεται από προεπιλογή η επιλογή
χώρας/περιοχής Η.Π.Α. ή Η.Β.).

7. Εισαγάγετε τον υπεραστικό κωδικό, κωδικό φορέα (εάν απαιτείται) και τον αριθµό πρόσβασης σε
εξωτερική γραµµή (εάν απαιτείται).

8. ∆ίπλα στην επιλογή Τύπος κλήσης, επιλέξτε Τονική ή Παλµική.

9. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση νέας τοποθεσίας. (Εµφανίζεται το παράθυρο
"Τηλέφωνο και µόντεµ".)

10. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

● Για να ορίσετε τη ρύθµιση νέας τοποθεσίας ως την τρέχουσα τοποθεσία, κάντε κλικ στο ΟΚ.

● Για να επιλέξετε διαφορετική ρύθµιση τοποθεσίας ως τη ρύθµιση τρέχουσας τοποθεσίας,
ορίστε την προτίµησή σας από τις ρυθµίσεις στη λίστα Τοποθεσία και κάντε κλικ στο ΟΚ.

Επιλογή ρύθµισης τοποθεσίας 5



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την προηγούµενη διαδικασία για να προσθέσετε
ρυθµίσεις τοποθεσίας για µέρη στη χώρα σας, καθώς και σε άλλες χώρες. Για παράδειγµα, θα
µπορούσατε να προσθέσετε µια ρύθµιση µε την ονοµασία "Εργασία" που να περιλαµβάνει κανόνες
κλήσης για πρόσβαση σε εξωτερική γραµµή.
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Επίλυση προβληµάτων σύνδεσης στα ταξίδια
Σε περίπτωση που αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε τη σύνδεση του µόντεµ όταν χρησιµοποιείτε τον
υπολογιστή εκτός της χώρας αγοράς, δοκιµάστε τις ακόλουθες συστάσεις.

● Ελέγξτε τον τύπο της τηλεφωνικής γραµµής.

Το µόντεµ χρειάζεται αναλογική και όχι ψηφιακή τηλεφωνική γραµµή. Μια γραµµή που
περιγράφεται ως γραµµή PBX είναι συνήθως ψηφιακή γραµµή. Μια τηλεφωνική γραµµή που
περιγράφεται ως γραµµή δεδοµένων, γραµµή συσκευής φαξ, γραµµή µόντεµ ή τυπική τηλεφωνική
γραµµή είναι συνήθως αναλογική γραµµή.

● Ελέγξτε για παλµική ή τονική κλήση.

Μια αναλογική τηλεφωνική γραµµή υποστηρίζει έναν από τους δύο τρόπους κλήσης: παλµική
κλήση ή τονική κλήση. Αυτοί οι τρόποι κλήσης επιλέγονται στις ρυθµίσεις τηλεφώνου και µόντεµ.
Ο τρόπος κλήσης που θα επιλεγεί πρέπει να αντιστοιχεί µε τον τρόπο κλήσης που υποστηρίζεται
από την τηλεφωνική γραµµή στην τοποθεσία σας.

Για να καθορίσετε τον τρόπο κλήσης που υποστηρίζεται από µια τηλεφωνική γραµµή,
πληκτρολογήστε µερικά ψηφία στο τηλέφωνο και στη συνέχεια ακούστε για κλικ (παλµούς) ή
τόνους. Τα κλικ υποδεικνύουν ότι η τηλεφωνική γραµµή υποστηρίζει την παλµική κλήση. Οι τόνοι
υποδεικνύουν ότι η τηλεφωνική γραµµή υποστηρίζει την τονική κλήση.

Για να αλλάξετε τον τρόπο κλήσης στην τρέχουσα ρύθµιση τοποθεσίας µόντεµ, ακολουθήστε τα
εξής βήµατα:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Συσκευές και εκτυπωτές.

2. Κάντε δεξί κλικ στη συσκευή που αντιπροσωπεύει τον υπολογιστή σας και επιλέξτε Ρυθµίσεις
µόντεµ.

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Κανόνες κλήσης.

4. Επιλέξτε ρύθµιση τοποθεσίας µόντεµ.

5. Κάντε κλικ στο κουµπί Επεξεργασία.

6. Επιλέξτε Τονική ή Παλµική.

7. Κάντε κλικ δύο φορές στο OK.

● Ελέγξτε τον τηλεφωνικό αριθµό που καλείτε και την απάντηση του αποµακρυσµένου
µόντεµ.

Πληκτρολογήστε έναν τηλεφωνικό αριθµό, βεβαιωθείτε ότι λαµβάνετε απάντηση από το
αποµακρυσµένο µόντεµ και, στη συνέχεια, κλείστε το τηλέφωνο.

● Ρυθµίστε το µόντεµ να αγνοεί τους τόνους κλήσης.

Εάν το µόντεµ λάβει έναν τόνο κλήσης τον οποίο δεν αναγνωρίζει, δεν πραγµατοποιεί την κλήση
και εµφανίζει το µήνυµα σφάλµατος "∆εν υπάρχει τόνος κλήσης".

Για να ρυθµίσετε το µόντεµ ώστε να αγνοεί όλους τους τόνους κλήσης πριν από την
πραγµατοποίηση της κλήσης, ακολουθήστε τα εξής βήµατα:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Συσκευές και εκτυπωτές.

2. Κάντε δεξί κλικ στη συσκευή που αντιπροσωπεύει τον υπολογιστή σας και επιλέξτε Ρυθµίσεις
µόντεµ.
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3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μόντεµ.

4. Επιλέξτε το µόντεµ από τη λίστα.

5. Κάντε κλικ στο κουµπί Ιδιότητες.

6. Επιλέξτε Μόντεµ.

7. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αναµονή τηλεφωνικού σήµατος πριν την
κλήση.

8. Κάντε κλικ δύο φορές στο OK.
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2 Σύνδεση σε τοπικό δίκτυο

Για τη σύνδεση σε τοπικό δίκτυο (LAN) απαιτείται καλώδιο δικτύου 8 ακίδων RJ-45 (πωλείται
ξεχωριστά). Εάν το καλώδιο δικτύου περιέχει κύκλωµα καταστολής θορύβου (1), το οποίο αποτρέπει
τις παρεµβολές τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών λήψεων, στρέψτε το άκρο του καλωδίου που φέρει το
κύκλωµα (2) προς τον υπολογιστή.

Για να συνδέσετε το καλώδιο δικτύου:

1. Συνδέστε το καλώδιο δικτύου στην υποδοχή δικτύου (1) του υπολογιστή.

2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου σε µια επιτοίχια υποδοχή δικτύου (2).

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή πρόκλησης βλάβης στον
εξοπλισµό, µην συνδέετε µόντεµ ή καλώδιο τηλεφώνου στην υποδοχή RJ-45 (δικτύου).
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