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1 Τι περιέχει το πακέτο

Modem THOMSON TG585

AC Adaptor (τροφοδοτικό) ADSL Φίλτρο

Καλώδιο Ethernet με διεπαφή RJ 45
(για σύνδεση modem με ΗΥ)

Τηλεφωνικό καλώδιο με διεπαφή RJ 11
(για σύνδεση modem με ADSL φίλτρο)
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2

ΟΝ / OFF Διακόπτης Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του modem.

Τροφοδοσία Υποδοχή ρεύματος.

Ethernet Ports Υποδοχές για σύνδεση modem και ηλεκτρονικού υπολογιστή 
μέσω καλωδίου Ethernet με διεπαφή RJ45.

Υποδοχή DSL Για σύνδεση τηλεφωνικής γραμμής με modem μέσω 

τηλεφωνικού καλωδίου με διεπαφή RJ11.

3

Πριν ξεκινήσετε τη συνδεσμολογία του modem με τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, τοποθετήστε τα φίλτρα 
ADSL (microfilters) που έχετε πάρει μαζί με το modem, σε όλες τις τηλεφωνικές πρίζες όπου υπάρχουν 
τηλεφωνικές συσκευές.

Στην υποδοχή “Τροφοδοσία” του modem, συνδέστε το τροφοδοτικό (AC Adaptor).  

Συνδέστε τη μία άκρη του τηλεφωνικού καλωδίου με διεπαφή RJ 11 στην υποδοχή DSL του modem και την 
άλλη άκρη στην υποδοχή του φίλτρου με σήμανση ADSL (το οποίο ήδη έχετε τοποθετήσει στην τηλεφωνική 
πρίζα).  

Συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου Ethernet με διεπαφή RJ45 σε μια από τις τέσσερις υποδοχές “Ethernet 
Port” του modem και την άλλη στην αντίστοιχη υποδοχή “Ethernet Port” του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή 
(βλέπε Eικ.3.1 σελίδα 4).

Προχωρήστε στην παράγραφο “4. Ενδείξεις” μόνο αν έχετε ενημερωθεί από τη Cyta 
για την ενεργοποίηση της σύνδεσής σας.

Υποδοχές

Υποδοχή DSL

Ethernet PortsΤροφοδοσία

ON/OFF Διακόπτης

Συνδεσμολογία modem
και ηλεκτρονικού υπολογιστή
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Εικ. 3.1

4 Ενδείξεις
Αφού έχετε κάνει όλες τις απαραίτητες συνδέσεις που 
φαίνονται στην εικόνα 3.1, πιέστε προς τα μέσα το κουμπί 
(on/off) το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος του modem 
(βλέπε παράγραφο “2. Υποδοχές”), για να ενεργοποιήσετε 
το modem. Η πρώτη ένδειξη που θα δείτε να ανάβει είναι 
το Power (πρώτη ένδειξη αριστερά). Μετά θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει η λυχνία με ένδειξη Wireless με κόκκινο χρώμα. 
Αφού η ασύρματη σύνδεση είναι απενεργοποιημένη, η 
λυχνία με ένδειξη Wireless θα σταματήσει να αναβοσβήνει 
και θα αρχίσει να αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα η λυχνία 

με ένδειξη Broadband. Σε αυτό το σημείο το modem προσπαθεί 
να συγχρονιστεί με το DSLAM. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα
η λυχνία με την ένδειξη Broadband θα παραμείνει σταθερή. 

Εάν όντως όλες οι ορθές ενδείξεις ανάβουν, ανοίξτε τον πλοηγό 
σας (Internet Explorer ή άλλο) και στο πεδίο
“Address” πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που 
θέλετε να επισκεφτείτε, όπως περιγράφεται στην παράγραφο “5. 
Σύνδεση στο Internet”.

Για όλες τις ενδείξεις του modem, συμβουλευτείτε τον Πίνακα 1.

THOMSON	TG	585
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Πίνακας 1

4Power

Ethernet

Wireless

Broadband
Internet

Πίνακας 1

     ΕΝ∆ΕΙΞΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΩΜΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 ΠΡΑΣΙΝΟ  ΟΝ Η τροφοδοσία είναι συνδεδεµένη. Κανονική λειτουργία.

Power ΚΟΚΚΙΝΟ  ΟΝ Πρόβληµα στον εξοπλισµό.

 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  ΟΝ ∆ιαδικασία Bootloader ενεργή.

  OFF  Η τροφοδοσία είναι αποσυνδεδεµένη. 

 ΠΡΑΣΙΝΟ  ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ Υπάρχει κίνηση στην Ethernet σύνδεση.

Ethernet ΠΡΑΣΙΝΟ  ΟΝ Υπάρχει σύνδεση Ethernet.

  OFF  ∆εν υπάρχει σύνδεση Ethernet.

 ΠΡΑΣΙΝΟ  ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ Υπάρχει κίνηση ασύρµατης σύνδεσης µε ασφάλεια WPA.

 ΠΡΑΣΙΝΟ  ON Υπάρχει ασύρµατη σύνδεση µε ασφάλεια WPA.

 ΚΙΤΡΙΝΟ  ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ Υπάρχει κίνηση ασύρµατης σύνδεσης µε ασφάλεια WEP.

 ΚΙΤΡΙΝΟ  ON Υπάρχει ασύρµατη σύνδεση µε ασφάλεια WEP.

Wireless ΚΟΚΚΙΝΟ  ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ Υπάρχει κίνηση ασύρµατης σύνδεσης χωρίς ασφάλεια.

 ΚΟΚΚΙΝΟ  ON Υπάρχει ασύρµατη σύνδεση χωρίς ασφάλεια.

 ΚΟΚΚΙΝΟ / ΠΡΑΣΙΝΟ   ΕΝΑΛΛΑΓΗ Κατάσταση εγγραφής χρηστών.

  OFF  Η ασύρµατη επικοινωνία είναι απενεργοποιηµένη.

 ΠΡΑΣΙΝΟ  ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ Προσπάθεια για συγχρονισµό µε DSLAM.

Broadband ΠΡΑΣΙΝΟ  ON H ADSL γραµµή έχει συγχρονίσει.

  OFF  ∆εν είναι συνδεδεµένη η ADSL γραµµή.

 ΠΡΑΣΙΝΟ  ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ Υπάρχει κίνηση στη σύνδεση µε το διαδίκτυο.

Internet ΠΡΑΣΙΝΟ  ON Υπάρχει σύνδεση µε το διαδίκτυο. 

 ΚΟΚΚΙΝΟ  ON Αποτυχία σε προσπάθεια σύνδεσης στο διαδίκτυο.

  OFF  ∆εν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο.
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5 Σύνδεση στο Internet

Ανοίξτε τον πλοηγό σας (Internet Explorer ή άλλο) και 
στο πεδίο “Address” πληκτρολογήστε τη διεύθυνση
της ιστοσελίδας που θέλετε να επισκεφτείτε.

Εικ.	5.1

6

Πιέζοντας το κουμπάκι που βρίσκεται μπροστά στο modem για πέντε 

δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται η Ασύρματη Σύνδεση Wi - Fi και ανάβει η 

λυχνία με σήμανση Wireless. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να συνδεθείτε 

χωρίς καλώδια στο διαδίκτυο νοουμένου ότι ο υπολογιστής σας 

υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή και είναι ανάλογα ρυθμισμένος.

Για	τη	δική	σας	ασφάλεια	συστήνεται	η	αλλαγή	του	εργοστασιακού	

κωδικού	για	την	Ασύρματη	Σύνδεση	Wi-Fi.	

Για οδηγίες ακολουθήστε το σύνδεσμο www.cytanet-dslaccess.com.cy.

Ενεργοποίηση ασύρματης σύνδεσης 
Wi - Fi (Wireless connection)
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7Ενισχύστε την ασφάλεια του ασύρματου
(Wi-Fi) δικτύου σας

Για ενίσχυση της ασφάλειας του ασύρματου (Wi-Fi) δικτύου σας, σας συστήνουμε να ακολουθήσετε
τις πιο κάτω ενέργειες:

Α.	ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ	ΤΟ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	ΜΕ	ΤΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ	ΓΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
	 ΤΩΝ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Αν έχετε ενεργοποιημένο το ασύρματο δίκτυο, τότε επιλέξτε το πρωτόκολλο WPA για να σας 
προσφέρει μέγιστη ασφάλεια.

Μπορείτε εύκολα να ελέγξετε την ασφάλεια του δικτύου σας παρατηρώντας την ενδεικτική λυχνία 
WLAN στο ADSL modem σας.

1. Αν η λυχνία είναι πράσινη, τότε έχετε ενεργοποιημένο το πρωτόκολλο με τη μέγιστη ασφάλεια   
 (WPA) 
2. Αν η λυχνία είναι πορτοκαλί, τότε έχετε ενεργοποιημένο το πρωτόκολλο μέτριας ασφάλειας (WEP) 
3. Αν η λυχνία είναι κόκκινη, τότε το ασύρματο δίκτυό σας είναι απροστάτευτα ανοικτό σε όλους,   
 χωρίς καμιά ασφάλεια 
4. Αν η λυχνία είναι σβηστή τότε το ασύρματο δίκτυό σας είναι απενεργοποιημέν

Μπορείτε όποτε θέλετε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε το ασύρματό σας δίκτυο πατώντας 
το κουμπί που βρίσκεται μπροστά στο modem μέχρις ότου σβήσει ή ανάψει η λυχνία του WLAN 
αντίστοιχα. 

Β.	ΑΛΛΑΞΤΕ	ΤΗΝ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ	ΡΥΘΜΙΣΗ	ΤΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΥ	(WPA-PSK	ENCRYPTION	KEY	
	 ΠΟΥ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	ΤΩΝ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	ΚΑΙ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	 ΤΗΣ	ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ	ΣΥΝΔΕΣΗΣ	ΜΕΣΩ	WI-FI.	

Ο κωδικός WPA-PSK ENCRYPTION KEY χρησιμοποιείται από το πρωτόκολλο WPA για κωδικοποίηση
των πληροφοριών και αρχικά καθορίζεται στο εργοστάσιο παραγωγής των ADSL modem.
Για μέγιστη ασφάλεια o κωδικός αυτός πρέπει να αλλάξει. 

Οι οδηγίες για την επιλογή του πρωτοκόλλου WPA και την αλλαγή του εργοστασιακού κωδικού
WPA-PSK ENCRYPTION KEY βρίσκονται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας DSL Access στο
www.cytanet-dslaccess.com.cy

Για να μην χαθεί η σύνδεσή σας κατά τη διάρκεια της αλλαγής αυτής, θα πρέπει ο υπολογιστής σας
να είναι ενσύρματα συνδεδεμένος με το ADSL modem.



8

Τεχνική Υποστήριξη8

Για υποστήριξη τηλεφωνήστε στο Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης της Cyta στον αριθμό 132,
επιλέξτε Τεχνική Υποστήριξη (επιλογή 3) και μετά Υπηρεσία DSL Access (πάλι επιλογή 3).

Οι ώρες εργασίας του Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης είναι:
Δευτέρα	–	Παρασκευή:	08:00-24:00
Σαββατοκύριακο:	10:00-24:00

Για	δική	σας	ευκολία	και	γρηγορότερη	εξυπηρέτηση

Προτού	καλέσετε	το	Κέντρο	Τηλεξυπηρέτησης	βεβαιωθείτε	ότι:

• Έχετε ενημερωθεί τηλεφωνικά από τεχνικό της Cyta ότι ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες 
από πλευράς Cyta που αφορούν στη σύνδεσή σας

• Έχετε συνδέσει τον εξοπλισμό που σας δόθηκε σύμφωνα με τη συνδεσμολογία modem – 
υπολογιστή – τηλεφωνικής γραμμής όπως περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό και έχετε ακολουθήσει 
τις οδηγίες για σύνδεση στο Internet

Όταν	καλέσετε	το	Κέντρο	Τηλεξυπηρέτησης	θα	πρέπει	να	βρίσκεστε	μπροστά	στον	ηλεκτρονικό
σας	υπολογιστή
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1

THOMSON TG 585 Modem

RJ 45 Ethernet Cable
(to connect modem to computer)

RJ 11 Cable
(to connect modem via ADSL microfilter)

What the package contains

ADSL microfilterAC Adaptor
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2
ΟΝ / OFF Button to switch the modem on and off.

AC Adaptor Connector For electricity supply.

Ethernet Ports For connecting the modem to the computer with an RJ45 cable.

DSL Connector For connecting the telephone line to the modem with an RJ11 cable.

3Connecting the modem
to the computer and telephone line

Connectors

Before connecting the modem to your computer, place the ADSL microfilters that  you received with the modem 
on all the telephone wall jacks to which you have a telephone connected.

Connect the AC Adaptor to the AC Adaptor Connector on the modem.  

Connect one end of the RJ11 cable to the DSL Connector on the modem and the other end to the ADSL 
connector of the microfilter (which you have already placed on the telephone jack).  

Connect one end of the Ethernet cable (RJ45) to any of the four Ethernet Ports on the modem and the other
to the equivalent Ethernet Port on your computer (see Figure 3.1, page 20).

Proceed to paragraph “4. Indicators” only in case you have been informed by Cyta that your connection 
has been activated.

DSL Connector

Ethernet PortsAC Adaptor Connector

On  / Off
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4 Indicators
Once you have made all the necessary connections 
shown in Figure 3.1 press the ON/OFF button (located at 
the back of the modem - see paragraph “Connectors”) 
to activate the modem. The first indicator that will light 
up is Power (first left). Next, the red Wireless light will 
start to blink and since the wireless connection is not 
activated, it will stop and the green Broadband light 
will start to blink. At this point, the modem is trying to 

synchronise with the DSLAM. After a few seconds, 
the Broadband indicator will remain stable.

If all the correct indicators are on, open your browser 
(Internet Explorer or other) and, in the Address field,
type the address you wish to visit, as described in the 
paragraph “5. Connecting to Internet”.

For all the modem indicators, please refer to Table 1.

Figure 3.1

THOMSON	TG	585
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4

Table 1

Power

Ethernet

Wireless

Broadband
Internet

Table 1

 INDICATOR   DESCRIPTION OF STATUS

DESCRIPTION COLOUR  STATUS 

 GREEN  ON Power on. Functioning normally.

Power RED  ON Equipment problem.

 ORANGE  ON Bootloader process active.

  OFF  Power supply not connected.

 GREEN  BLINKING Traffic on Ethernet connection.

Ethernet GREEN  ON Ethernet connection active.

  OFF  No Ethernet connection.

 GREEN  BLINKING Traffic via wireless connection with WPA security.

 GREEN  ON Wireless connection with WPA security.

 YELLOW  BLINKING Traffic via wireless connection with WEP security.

Wireless YELLOW  ON Wireless connection with WEP security.

 RED  BLINKING Traffic via wireless connection without security.

 RED  ON Wireless connection without security.

 RED/GREEN  ALTERNATING Registering users.

  OFF  Wireless communication is deactivated.

 GREEN  BLINKING Attempting to synchronise with DSLAM.

Broadband GREEN  ON ADSL line synchronised.

  OFF  ADSL line not connected.

 GREEN  BLINKING Traffic on Internet connection.

Internet GREEN  ON Successful Internet connection.

 RED  ON Failed Internet connection.

  OFF  No Internet connection.
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5 Connecting to Internet

Open your browser (Internet Explorer or other) and, 
in the Address field, type the address you wish to visit.

Pic.	5.1

6

Pressing the small circular button at the front of the modem for five seconds 

activates the Wireless Connection (Wi-Fi) and the Wireless lamp is illuminated. 

In this way you can connect to the Internet without the need for wires provided that 

your computer supports a wireless (Wi-Fi) connection and is configured accordingly.

For	greater	security	is	recommended	that	the	original	key	for	accessing	

the	Wireless	(Wi-Fi)	Connection	is	changed.

For detailed instructions click on the link www.cytanet-dslaccess.com.cy .

Activation of wireless connection (Wi - Fi)
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7Increase the security on your wireless 
(Wi-Fi) network

To increase the security on your wireless (Wi-Fi) network, we recommend that you take the
following steps:

Α. SELECT THE MOST SECURE PROTOCOL USED BY YOUR NETWORK FOR DATA ENCRYPTION 

If you have an active wireless network, select the WPA protocol for data encryption to have
maximum security.

You can easily check your network’s level of security by observing the “WLAN” light on your
ADSL modem.

1. If the light is green, the protocol offering maximum security (WPA) is enabled 
2. If the light is orange, the protocol offering medium security (WEP) is enabled 
3. If the light is red, your wireless network is unsecured and open to anyone 
4. If the light does not come on at all, your wireless network is disabled

You can disable or enable your wireless network at any time by pressing the button on the front
of your modem until the “WLAN” light goes out or comes on respectively. 

Β. CHANGE THE FACTORY SETTING OF THE WPA-PSK ENCRYPTION KEY 

The WPA-PSK encryption key is used by WPA protocol for data encryption and is set at the factory. 
To ensure maximum security, change the factory setting of the key and then activate your Wi-Fi 
connection on your computer. 

Instructions on how to select the WPA protocol and change the factory setting of the WPA-PSK 
encryption key of your wireless connection may be found on the DSL Access website at 
www.cytanet-dslaccess.com.cy

In order not to lose your connection during the change, your computer should be connected to
the wired ADSL modem.
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Technical support

For support, contact the Cyta Call Centre on 132, select Technical Support (press 3)
and then DSL Access (again, press 3).

Call Centre working hours:
Monday-Friday:	08:00-24:00
Weekends:	10:00-24:00

For	your	own	convenience	and	faster	service

Before	calling	the	Call	Centre,	make	sure	that:

• A Cyta technician has informed you by telephone that Cyta has completed all the necessary 
steps concerning your connection

• You have connected the equipment  that you have been given in accordance with the modem 
– computer – telephone line wiring scheme described in this User Guide and you have  
followed the User Guide’s instructions concerning your connection to the Internet

When	you	contact	the	Call	Centre,	you	should	be	in	front	of	your	computer.
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