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1. Εισαγωγή

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την Bigblu ως πάροχο ίντερνετ μέσω των 
Eutelsat και KA-SAT. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες που θα 
σας βοηθήσουν με την εγκατάσταση του δορυφορικού συστήματος. 
Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν την 
εγκατάσταση.  

Πιο κάτω θα σας εξηγήσουμε πώς να εγκαταστήσετε το σύστημα βήμα 
προς βήμα. Επιπρόσθετα, θα σας βοηθήσουμε να εντοπίσετε τυχόν 
προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εγκατάσταση. Για να 
επιστήσουμε την προσοχή σας σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο, 
χρησιμοποιούμε το σύμβολο: 

Προειδοποίηση 

Προειδοποιήσεις Viasat (κατασκευαστής συστήματος δορυφορικής 
επικοινωνίας). Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό δίκτυο στον χώρο είναι 
γειωμένο πριν την εγκατάσταση. Εάν δεν είστε βέβαιοι, συμβουλευτείτε 
έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Η δορυφορική κεραία πρέπει να είναι 
σωστά γειωμένη ώστε να προστατεύεται από τις επιπτώσεις των 
κεραυνών. Το δορυφορικό σύστημα μπορεί να εκπέμπει επίπεδα 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που υπερβαίνουν το όριο ανεξέλεγκτων 
εκπομπών. Μην εισέρχεστε στη ζώνη ακτινοβολίας όταν ο πομπός 
βρίσκεται σε λειτουργία. 
Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας προτού συνδέσετε και 
καλωδιώσετε το δορυφορικό μόντεμ. Το σύστημα δεν περιέχει 
εξαρτήματα που μπορούν να επιδιορθωθούν από τον χρήστη. Η τάση 
της συσκευής μπορεί να προκαλέσει θάνατο. Όλες οι συσκευές πρέπει 
να συντηρούνται από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
εξυπηρέτησης. Για την αποφυγή πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας, το 
δορυφορικό μόντεμ δεν πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία.  
Το δορυφορικό μόντεμ πρέπει να προστατεύεται από νερό που στάζει ή 
έχει χυθεί. Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό όπως βάζα, ποτήρια κτλ. 
πάνω στη συσκευή. Μην εγκαθιστάτε το δορυφορικό μόντεμ εάν 
υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος πτώσης κεραυνών κατά την 
εγκατάσταση. 
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Προφυλάξεις 

Να χρησιμοποιείτε μόνο την ηλεκτρική σύνδεση και τα καλώδια που 
παρέχονται με το δορυφορικό μόντεμ. Εάν χρησιμοποιήσετε διαφορετική 
ηλεκτρική σύνδεση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη μονάδα. 
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανοίξετε το περίβλημα του μόντεμ 
και να αντικαταστήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα με άλλο. Περιοριστείτε 
στις οδηγίες επίλυσης προβλημάτων. Όλες οι λοιπές εργασίες 
συντήρησης πρέπει να διεξάγονται από καταρτισμένο προσωπικό 
εξυπηρέτησης. 
Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, οι οπές αερισμού στα πλαϊνά του 
μόντεμ δεν πρέπει να φράσσονται. 
Καθαρίστε την επιφάνεια με καθαρό, στεγνό πανί για την αποφυγή 
πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή. Να μην χρησιμοποιείτε ποτέ υγρά 
καθαρισμού ή άλλα χημικά. Μην ψεκάζετε καθαριστικό απευθείας πάνω 
στη συσκευή. Χρησιμοποιήστε μόνο συμπιεσμένο αέρα για την 
απομάκρυνση της σκόνης. Ο χρήστης θα πρέπει να παρέχει πρίζα στην 
οποία θα συνδεθεί η προστασία υπέρτασης για την αποφυγή ηλεκτρικών 
εκκενώσεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στον 
εξοπλισμό. 

Σχόλια: 

Τα αυθεντικά εξαρτήματα και καλώδια συστήματος έχουν 
χρησιμοποιηθεί στις δοκιμές πιστοποίησης αυτού του προϊόντος. 
Η εγκατάσταση αυτού του προϊόντος πρέπει να συμμορφώνεται με τα 
ισχύοντα πρότυπα. 
Η Viasat Inc. εγγυάται ότι το δορυφορικό μόντεμ συμμορφώνεται με τις 
βασικές απαιτήσεις και άλλες ισχύουσες διατάξεις της Οδηγίας 
1999/5/ΕΚ. 



 © 10/19 

5 

2. Περιεχόμενα του κιτ  

English Greek 

Reflector (1) Κάτοπτρο (1) 

Skew Plate (1)  απόκλισης (1) 

TRIA Mounting Bracket (1) Βραχίονας στήριξης TRIA (1) 

TRIA Assembly (1) Μηχανισμός TRIA (1) 

Boom Arm (2) Ράβδος έλξης (2) 

Antenna Back Bracket (1) Πίσω βραχίονας κεραίας (1)

U-shaped Pole Clamp Bolt (2) Σφιγκτήρας σχήματος U (2) 

Elevation Bracket (1) Βραχίονας ανύψωσης (1) 

Pole Clamp Bar (1) Ράβδος σύσφιξης (1) 

Grounding Wire (1) Καλώδιο γείωσης (1) 

M8 45 mm carriage bolt (4) Καρόβιδα M8 45 χλστ. (4) 

M5 25mm he hd bolt (1) Εξαγωνικός κοχλίας Μ5 25 χλστ. 
(1) 

M5 pozi-pan hd screw (4) Κοχλίας pozi panhead M5 (4)

M8 UNC 20 mm he hd bolt (4) Εξαγωνικός κοχλίας M8 UNC 20 
χλστ. (4) 

M8 UNC 20 mm carriage bolt (9) Καρόβιδα Μ8 UNC 20 χλστ. (9) 
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M8 serrated flange nut (9) Οδοντωτό φλαντζωτό περικόχλιο 
Μ8 (9) 

M8 UNC washer (12) Δακτύλιος Μ8 UNC (12) 

M8 spring washer (8) Δακτύλιος ασφάλισης Μ8 (8) 

M5 he nut (1) Εξαγωνικό περικόχλιο Μ5 (1) 

M5 tooth lock washer (1) Οδοντωτός δακτύλιος ασφάλισης 
Μ5 (1) 

M5 spring washer (4) Δακτύλιος ασφάλισης Μ5 (4) 

M8 nut (8) Περικόχλιο Μ8 (8) 
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3. Προϋποθέσεις Εγκατάστασης 
Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται όλες οι 

προϋποθέσεις εγκατάστασης. 

Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται όλες οι ανωτέρω 
προϋποθέσεις. 
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4. Συναρμολόγηση  

Πρώτα βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα περιεχόμενα στο κιτ. Στη 
συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα για τη συναρμολόγηση της κεραίας. 

Αφαιρέστε από τη συσκευασία τη δορυφορική κεραία και βάλτε την στο 
πλάι όπως φαίνεται στην πιο πάνω εικόνα. Αποφύγετε να στηρίξετε την 
κεραία στις άκρες - η παραμόρφωση του κατόπτρου μπορεί να 
επηρεάσει την ισχύ και την ποιότητα του λαμβανόμενου σήματος. 
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English Greek 

M8 hex nut Εξαγωνικό περικόχλιο Μ8 

M8 spring washer Δακτύλιος ασφάλισης Μ8 

M8 UNC washer Δακτύλιος UNC M8

M8 UNC x 20 mm carriage bolt Καρόβιδα Μ8 UNC x 20 χλστ. 

Πάρτε τον δίσκο με το Α να δείχνει προς τα πάνω, εισάγετε την καρόβιδα 
μέσα στο δίσκο, τοποθετήστε το δίσκο στις Κεφαλές Αζιμούθιου και 
Ανύψωσης χρησιμοποιώντας δακτύλιο, δακτύλιο ασφάλισης και 
περικόχλιο. Στη συνέχεια, συνδέστε την παραβολική κεραία και τις 
κεφαλές με τέσσερις κοχλίες και δακτυλίους, όπως φαίνεται στο 
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συνημμένο διάγραμμα. Προσαρμόστε τη θέση της κεφαλής ώστε η 
οδόντωση να βρίσκεται σε γωνία 90° και μετά σφίξτε και τα 4 περικόχλια. 
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English Greek 

M8 x 45 mm carriage bolt Καρόβιδα Μ8 x 45 χλστ. 

M8 UNC washer Δακτύλιος M8 UNC 

M8 spring washer Δακτύλιος ασφάλισης M8 

M8 hex nut Εξαγωνικό περικόχλιο Μ8 
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Τώρα συναρμολογήστε τις δύο ράβδους συνδέοντας τον βραχίονα 
στήριξης TRIA με τέσσερις μεγάλους κοχλίες, δακτυλίους, δακτυλίους 
ασφάλισης και περικόχλια. Βεβαιωθείτε ότι οι κοχλιοτομημένες οπές 
στην άλλη άκρη κάθε ράβδου βρίσκονται στη σωστή θέση σε σχέση με 
τις κοχλιοτομημένες οπές στο σύστημα προσδιορισμού θέσης 
ανύψωσης και αζιμούθιου. Το κιτρινωπό σημάδι υποδεικνύει τη σωστή 
θέση της ράβδου. 
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English Greek 

M5 pozi-pan hd screw Κοχλίας pozi panhead M5 

M5 spring washer Δακτύλιος ασφάλισης Μ5 

Συνδέστε τον πομποδέκτη/TRIA στον βραχίονα χρησιμοποιώντας 4 
κοχλίες και δακτυλίους ασφάλισης. 
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Βιδώστε τη μία άκρη του καλωδίου γείωσης στον μετατροπέα (TRIA), 
στερεώστε το καλώδιο γείωσης με συρματοδέτες και χρησιμοποιήστε 
τους για να συνδέσετε το καλώδιο στη μία ράβδο, όπως φαίνεται πιο 
πάνω.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σωστή σύνδεση του καλωδίου γείωσης θα αποτρέψει 
τυχόν ζημιές στο σύστημα από κεραυνούς. 



 © 10/19 

15 

English Greek 

M8 serrated flange nut Οδοντωτό φλαντζωτό περικόχλιο 
Μ8 

Πάρτε τους πανομοιότυπους σφιγκτήρες ιστού κεραίας και τοποθετήστε 
τους μέσα στην κεφαλή ανύψωσης και αζιμούθιου. Χρησιμοποιήστε τα 
φλαντζωτά περικόχλια για να ασφαλίσετε τους σφιγκτήρες ιστού κεραίας. 
Σφίξτε τα περικόχλια με δύναμη ώστε να μην μπορεί να γλιστρήσει ο 
ιστός κεραίας, επιτρέποντάς του ωστόσο να κινείται ελαφρώς δεξιά κι 
αριστερά. 

Εισηγήσεις: Υπάρχουν πολλά είδη ιστού και λύσεις στερέωσης μιας 
παραβολικής κεραίας. Επιλέξτε τον πιο ανθεκτικό ιστό, για παράδειγμα, 



 © 10/19 

16 

με σωλήνα διαμέτρου 60 χιλ. Ο ιστός πρέπει να στερεώνεται με 
τουλάχιστον 4 μεταλλικά αγκύρια Μ8 ή 4 πλαστικά αγκύρια της ίδιας 
διαμέτρου, ανάλογα με το είδος της τοιχοδομής. Tο φορτίο για μη 
διεισδυτικά στηρίγματα πρέπει να συμμορφώνεται με την τοπική 
νομοθεσία. Ολόκληρη η κεραία ζυγίζει τουλάχιστον 14 κιλά, οπότε 
συνιστούμε η εγκατάσταση να γίνει σε δύο στάδια. Βεβαιωθείτε ότι ο 
ιστός έχει τοποθετηθεί σε σωστή επίπεδη θέση. Ακόμη και ένα εκατοστό 
απόκλισης θα προκαλέσει αλλαγές στη γωνία ανύψωσης και ενδέχεται 
να δυσκολέψει την εγκατάσταση. 
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English Greek 

M8 UNC washer Δακτύλιος M8 UNC

M8 UNC x 20 mm hex hd bolt Εξαγωνικός κοχλίας M8 UNC x 20 
χλστ. 

Τώρα συνδέστε τις δύο ράβδους στον πίσω βραχίονα της κεραίας, όπως 
φαίνεται στην πιο πάνω εικόνα. Στερεώστε με κοχλίες και δακτυλίους. 
Σφίξτε τους κοχλίες για να μην είναι χαλαρές οι ράβδοι. 
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English Greek 

M5 hex nut Εξαγωνικό περικόχλιο Μ5 

M5 tooth lock washer Οδοντωτός δακτύλιος ασφάλισης 
Μ5 

M5 x 25 mm hex hd bolt Εξαγωνικός κοχλίας M5 x 25 χλστ. 

Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου γείωσης στον βραχίονα 
Ανύψωσης και Αζιμούθιου, χρησιμοποιώντας κοχλία, οδοντωτό δακτύλιο 
και περικόχλιο. Ο δακτύλιος θα σπάσει την στρώση βερνικιού για 
καλύτερη γείωση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σωστή σύνδεση του καλωδίου γείωσης θα αποτρέψει 
τυχόν ζημιές στο σύστημα από κεραυνούς. 
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English Greek 

Slot Υποδοχή

M8 UNC x 20 mm carriage bolt Καρόβιδα Μ8 UNC x 20 χλστ. 

M8 serrated flange nut Οδοντωτό φλαντζωτό περικόχλιο 
Μ8 

Βάλτε τον ένα κοχλία μέσα στην κεραία (1), σφίξτε το περικόχλιο, στη 
συνέχεια εφαρμόστε τη δορυφορική κεραία στην υποδοχή και στερεώστε 
με τέσσερις κοχλίες και περικόχλια. Σφίξτε όλους τους κοχλίες 
προσεκτικά, ώστε να μην παραμορφώσουν τη δορυφορική κεραία. 
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5. Καθορισμός των παραμέτρων που επιτρέπουν τη λήψη του 
σήματος. 

Συμβουλή: Ο δορυφόρος EUTELSAT KA-SAT βρίσκεται στις 9° 
(Δυτικα απο Ελλαδα)  

Οι παράμετροι που χρειάζονται για την τοποθέτηση της κεραίας είναι η 
γωνία ανύψωσης και το αζιμούθιο για την τοποθεσία. Η τελευταία 
παράμετρος που απαιτείται για την εγκατάσταση είναι το χρώμα της 
δέσμης. Μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις παραμέτρους στον ιστότοπο 
https://finder.tooway-instal.com/fixe/pages/index.html Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τον χάρτη και να σημειώσετε την τοποθεσία της 
εγκατάστασης με μεγάλη ακρίβεια. Μπορείτε επίσης να 
πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της εγκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση, 
οι παράμετροί σας θα προβάλλονται στη δεξιά πλευρά της οθόνης. 
Αυτές οι παράμετροι είναι απαραίτητες για τη σωστή ρύθμιση της 
κεραίας σας. 

https://finder.tooway-instal.com/fixe/pages/index.html
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Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, καλέστε τη γραμμή 
βοηθείας μας (Δευ-Παρ 11μμ-5μμ) και ένας ειδικός θα σας 
βοηθήσει με τους αναγκαίους υπολογισμούς. 
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Ο δεύτερος τρόπος να καθορίσετε τις παραμέτρους αυτές είναι 
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για κινητά KA-SAT Finder, που 
διατίθεται δωρεάν στο Google Play και το App Store. Η εφαρμογή αυτή 
λειτουργεί με ενσωματωμένο GPS, αλλά απαιτεί σύνδεση σε δίκτυο 
3G/4G για τη λήψη του χάρτη που θα υποδείξει την τρέχουσα τοποθεσία 
και την οπτική επαφή. 

Eutelsat KA-SAT Google Play. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eutelsat.kasatfindr  

Eutelsat KA-SAT AppStore. 

https://apps.apple.com/ie/app/ka-sat-finder-for-tooway/id434576726  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eutelsat.kasatfindr
https://apps.apple.com/ie/app/ka-sat-finder-for-tooway/id434576726
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Το KA-SAT Finder παρέχει βασικές πληροφορίες για την κεραία στον 
δορυφόρο KA-SAT. Το KA-SAT Finder αποτελεί εφαρμογή που 
βασίζεται στο GPS και σε χάρτες. Παρέχει ρύθμιση παραμέτρων 
σημείου, και τις γωνίες αζιμούθιου και ανύψωσης ανάλογα με τη 
γεωγραφική τοποθεσία σας. Ακόμη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 
κάμερά σας για να ελέγξετε τη θέση του δορυφόρου. 
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6. Oμοαξονικό καλώδιο - καλώδιο διασύνδεσης (IFL).  

Χρησιμοποιήστε μόνο καλής ποιότητας ομοαξονικό καλώδιο. 
Χρησιμοποιήστε καλώδιο WF100 εάν το μήκος είναι μικρότερο από 50 
μ. και καλώδιο WF125 εάν η απόσταση είναι 50 μ. - 75 μ. 

Η πιο πάνω εικόνα δείχνει πώς να τοποθετήσετε σωστά τις άκρες του 
καλωδίου. Ψαλιδίστε τον πυρήνα στα 1-2 χιλ.  

Αφήστε περίπου 40 εκ. καλωδίου τυλιγμένο στον βρόχο συντήρησης, 
ώστε να μπορείτε να αντικαταστήσετε τους συνδέσμους F σε περίπτωση 
προβλήματος. Αποφύγετε το υπερβολικό λύγισμα κατά την τοποθέτηση 
του καλωδίου. 
Δώστε προσοχή κατά τη διαμόρφωση του συνδέσμου. Η λανθασμένη 
διαμόρφωση του βύσματος μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα! 

Το ομοαξονικό καλώδιο πρέπει να είναι ενιαίο, όχι ενωμένο. 
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Για την αποφυγή της εισχώρησης νερού στα καλώδια, χρησιμοποιήστε 
συνδέσμους συμπίεσης και ασφαλίστε τον εξωτερικό σύνδεσμο με 
αυτοκόλλητη ταινία σιλικόνης. 

7. Σύνδεση μόντεμ και TRIA. 

Συνδέστε το μονό ομοαξονικό καλώδιο στο TRIA. Το TRIA έχει δύο 
θύρες, ωστόσο μόνο η μία θα χρειαστεί. Συνδέστε το ομοαξονικό 
καλώδιο στη θύρα TX, όπως δείχνει η πιο πάνω εικόνα. 
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Αφού συνδέσετε το IFL στο TRIA, συνδέστε το άλλο άκρο στο 
δορυφορικό μόντεμ. 
Βεβαιωθείτε ότι το μόντεμ ΔΕΝ είναι ενεργοποιημένο. 

8. Εγκατάσταση συστήματος για λήψη της υπηρεσίας. 

Αφού συνδέσετε τις συσκευές ανοίξτε ένα παράθυρο περιηγητή στο 
διαδίκτυο και εισάγετε την ακόλουθη διεύθυνση IP στο πεδίο διεύθυνσης 
του περιηγητή: 



 © 10/19 

29 

http://192.168.100.1/install 

Επιλέξτε το χρώμα δέσμης που υποδεικνύει η εφαρμογή και κάντε κλικ 
στο βέλος στα δεξιά της οθόνης. Αυτό θα ενεργοποιήσει το ηχητικό σήμα 
στο TRIA. 

http://192.168.100.1/install
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Προ-ρύθμιση κεραίας - Πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, ορίστε 
την παράμετρο ανύψωσης όπως υποδεικνύει ο υπολογιστής. Στο πίσω 
μέρος της κεραίας, υπάρχει ένας δείκτης της γωνίας ανύψωσης της 
συσκευής. Ο σωστός δείκτης της τιμής ανύψωσης είναι το τέλος του 
βραχίονα που φαίνεται στο κομμένο κομμάτι του σώματος, και όχι ο 
κοχλίας! 

Τώρα θα ευθυγραμμίσετε την κεραία με τον τόνο που θα σας δώσει το 
TRIA. Μετακινήστε την κεραία οριζόντια, αριστερά-δεξιά και δεξιά-
αριστερά, για να εντοπίσετε το σήμα από τον δορυφόρο. Όταν η κεραία 
δεν λαμβάνει κανένα σήμα, θα ακούτε έναν διπλό χαρακτηριστικό ήχο 
ανά 3-4 δευτερόλεπτα.  

Όταν εντοπιστεί ο δορυφόρος, η διαμόρφωση συχνότητας του σήματος 
από τον μετατροπέα θα αλλάξει. Μόλις ακούσετε την αλλαγή του τόνου, 
σφίξτε τους 4 κοχλίες στο πίσω μέρος της κεραίας που την στερεώνουν 
στον επιτοίχιο βραχίονα, όπως φαίνεται πιο κάτω: (Βεβαιωθείτε ότι δεν 
αλλάζει ο τόνος).  

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον κοχλία ρύθμισης γωνίας αζιμούθιου 
(στο πίσω μέρος τους σώματος) για να χαμηλώσετε την κεραία μέχρι να 
εξαφανιστεί το σήμα. Μετά, ανυψώστε την κεραία και, αφού εντοπίσετε 
συνεχές σήμα, συνεχίστε να την ανυψώνετε μέχρι το σήμα να 
εξαφανιστεί στο ανώτερο όριο ανύψωσης. Στη συνέχεια, χαμηλώστε την 
και πάλι για να λάβετε συνεχές σήμα. Το επόμενο βήμα είναι η 
επαναφορά του μετατροπέα, βάζοντας το χέρι σας στον ακτινοβολητή 
και, αφού περιμένετε 7 λεπτά, απομακρύνετε αργά το χέρι σας. Τώρα, 
μπορείτε να ρυθμίσετε με ακρίβεια τη γωνία ανύψωσης με τον κοχλία 
στο πάνω μέρος του σώματος, με τον ίδιο τρόπο που ορίσατε τη γωνία 
αζιμούθιου. 
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Όταν λάβετε συνεχές σήμα στην οθόνη του υπολογιστή σας, θα δείτε 
ένα πράσινο πουλί στο τρίτο τετράγωνο. Εάν η ισχύς του σήματος είναι 
υψηλότερη από 10 dΒ, θα πρέπει να σφίξετε τους τέσσερις κοχλίες στο 
σώμα. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο δεξί βέλος, και μετά στο σύμβολο 
του μόντεμ. 
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Στη σελίδα εγκατάστασης, παρέχεται η τιμή της ισχύος του σήματος / 
Current RX SNR / - δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη των 10 dΒ. Εάν η 
ισχύς σήματος είναι χαμηλότερη από την αναφερόμενη τιμή, 
επανατοποθετήστε την κεραία.  
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Βεβαιωθείτε ότι όλες οι παράμετροι είναι σωστές. Η αντίσταση του 
καλωδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 Ωμ (ohms). Εάν η τιμή είναι 
υψηλότερη, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι οι 
συνδέσεις εφαρμόζουν σωστά. 

Κατά τη σύνδεση, τα μεμονωμένα εικονίδια θα αλλάξουν από πορτοκαλί 
σε πράσινο, και η κατάσταση είναι: 1. Συγχρονισμός, 2. Προσδιορισμός 
απόστασης, 3. Προσδιορισμένη απόσταση, 4. Είσοδος Δικτύου, 5. 
DHCP, 6. Συνδεδεμένο Όταν όλα τα εικονίδια πρασινίσουν και ο Χρόνος 
Σύνδεσης είναι πάνω από 1 λεπτό, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την 
υπηρεσία. 
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9. Αυτοενεργοποίηση  

Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης (Google Chrome, Firefox,) και 
πληκτρολογήστε τη διεύθυνση http://welcome.skylogicnet.com Αυτό 
θα σας μεταφέρει στην «Αυτοενεργεποίηση». Κάντε κλικ στην «Έναρξη 
Ενεργοποίησης». Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στον 
ιστότοπο αυτό, δοκιμάστε τη διεύθυνση http://selfact.skylogicnet.com  
ή τη διεύθυνση IP: 95.210.254.219 Εάν δεν αποκρίνεται κανένας από 
αυτούς τους ιστότοπους, επανεκκινήστε το μόντεμ και δοκιμάστε ξανά. 

Τώρα, το σύστημα θα διεξάγει αυτοέλεγχο για να επαληθευτεί η 
ποιότητα της εγκατάστασης. Όταν ολοκληρωθεί, θα λάβετε αναφορά 
κατάστασης με ένα «ΟΚ» στη γραμμή κατάστασης 

http://welcome.skylogicnet.com/
http://selfact.skylogicnet.com/
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Βεβαιωθείτε ότι όλες οι παράμετροι έχουν πρασινίσει. 

Εάν η κατάσταση λογισμικού είναι Μη Ενημερωμένη, πρέπει να 
ενημερώσετε το λογισμικό του μόντεμ. Αυτό θα αρχίσει αφού πατήσετε 
το κουμπί Συνέχεια. Όταν αρχίσει η διαδικασία ενημέρωσης του 
λογισμικού, η σελίδα αυτή θα εμφανιστεί στην οθόνη. Μην πλοηγηθείτε 
σε άλλη σελίδα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Αφήστε το 
σύστημα για περίπου 10 λεπτά, ενώ ενημερώνει το λογισμικό. Το 
σύστημα θα σας οδηγήσει αυτόματα πίσω στη σελίδα «Καλωσορίσατε 
στην πύλη Αυτοενεργοποίησης» μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση 
λογισμικού. 
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Όταν ενημερωθεί το λογισμικό, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην 
ενεργοποίηση. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό που σας παρείχε το Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Πελατών. Εάν δεν λάβατε τον κωδικό, επικοινωνήστε με 
τη Γραμμή Υποστήριξης Πελατών. Αφού πληκτρολογήσετε τον κωδικό 
ενεργοποίησης, κάντε κλικ στο κουμπί ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ και περιμένετε 
την επιβεβαίωση. Μετά την αποστολή της επιβεβαίωσης, το μόντεμ θα 
επανεκκινήσει και θα συνδεθεί και πάλι στο δίκτυο. 

10. Έλεγχος Όριο Δεδομένων και Έλεγχος Ταχύτητας 
Μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο και την κατάσταση δεδομένων σας 
πηγαίνοντας στο http://checkportal.skylogicnet.com 

http://checkportal.skylogicnet.com/
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Μπορείτε να δοκιμάσετε την ταχύτητα σύνδεσης πηγαίνοντας στο 
http://speedprobe.skylogicnet.com/HTML5speedtest/ 

Για να επαληθεύσετε τις παραμέτρους του συνδέσμου, χρησιμοποιήστε 
τον παραπάνω σύνδεσμο (λόγω του PING, μιας καθυστέρησης 600-800 
ms στη δορυφορική τεχνολογία, ο μηχανισμός δοκιμής θα πρέπει να 
λάβει υπόψη την καθυστέρηση). 

http://speedprobe.skylogicnet.com/HTML5speedtest/

