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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Router FRITZ!Box Fon WLAN 7360 

Σημείο εγκατάστασης 

Τοποθετήστε τον router σε ένα ανοιχτό σημείο για να αερίζεται, μακριά από υγρασία και την 

απευθείας έκθεση στον ήλιο. 

Σύνδεση του router 

A. Ανάλογα με την τεχνολογία της σύνδεσής σας (A/B), 
ακολουθήστε την αντίστοιχη συνδεσμολογία: 
DSL: Συνδέστε την άκρη του τηλεφωνικού καλωδίου που 
έχει βύσμα τηλεφώνου RJ11 στη τηλεφωνική μπρίζα και 
την άλλη άκρη Ethernet RJ45 στη θέση DSL/TEL του router. 

 
B. Ασύρματη: Συνδέστε με καλώδιο δικτύου Ethernet τη θύρα 

“Data” του τροφοδοτικού της ασύρματης συσκευής με τη 
θύρα “LAN 1” του router. 

 

• Εάν το πακέτο σας συμπεριλαμβάνει τηλεφωνία, συνδέστε 
την τηλεφωνική συσκευή σας στη θύρα  
“FON 1” του router. 

 
• Στη συνέχεια συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα του 

ρεύματος και στη θύρα “Power” του router. 
 

 
Ενδείξεις router: 

• Ελέγξτε τις φωτεινές ενδείξεις ύστερα από 2-
3 λεπτά. Κατά την ομαλή λειτουργία του 
router οι ενδείξεις “Power / DSL” και “WLAN” 
θα πρέπει να είναι με πράσινο χρώμα. 
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Σύνδεση στο Internet 

• Ενσύρματα : Συνδέστε ένα καλώδιο δικτύου Ethernet με τον υπολογιστή σας και με 

μία ελεύθερη θύρα LAN στο router. 

• Ασύρματα - WiFi: Αναζητήστε από την ασύρματη συσκευή σας το δίκτυο “FRITZ!Box 

Fon WLAN 7360”. Ο κωδικός πρόσβασης βρίσκεται στο πίσω μέρους του router στο 

πεδίο “WLAN Network Key (WPA2). Διαφορετικά με τη χρήση του WPS, πατήστε το 

κουμπί “WLAN” μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει.  

Σημειώσεις: 

Για να πλοηγηθείτε στη διαχειριστική σελίδα του router πληκτρολογήστε fritz.box ή 

192.168.178.1 σε ένα πρόγραμμα πλοήγησης (browser). 

• Την πρώτη φορά θα σας ζητήσει να επιλέξετε την γλώσσα που επιθυμείτε και στη 

συνέχεια πατήστε “Next”. Έπειτα επιλέξτε ως χώρα “Greece” και στην συνέχεια 

“Annex A”. Μετά την επιλογή αυτή το router θα κάνει επανεκκίνηση. 

• Μόλις ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση πλοηγηθείτε ξανά στην διαχειριστική σελίδα. 

• Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης για τη σελίδα διαχείρισης του router και πατήστε 

“OK”. 

 

Σημείωση: Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης θα χρειαστείτε να 

επικοινωνήσετε με έναν εκπρόσωπό μας. 
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Ρυθμίσεις WiFi 

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε το SSID ή τον κωδικό του WiFi, μπορείτε να ακολουθήσετε την 

παρακάτω διαδικασία ή να μας καλέσετε και ένας εκπρόσωπος μας θα σας εξυπηρετήσει. 

1. Πληκτρολογήστε fritz.box ή 192.168.178.1 σε ένα πρόγραμμα πλοήγησης (browser) και 

εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει. 

2. Στην συνέχεια από το κεντρικό Menu ακολουθήστε τις παράκατω οδηγίες: 

 

Σημείωση: Μην ξεχάσετε να πατήσετε “Apply” για να αποθηκευτούν οι αλλαγές.  
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Η συσκευασία περιλαμβάνει: 

A. 1 x Fritz!Box 7360 v2 

B. 1 x 12V 2A DC τροφοδοτικό 

C. 1 x καλώδιο RJ11 σε RJ45  

D. 1 x καλώδιο δικτύου Ethernet 

 

 

 


