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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το USB WiFi Adapter/Dongle (SAP Code : 20296264) αποτελεί μια ασύρματη συσκευή η οποία μπορεί να συνδεθεί
στη USB θύρα του αποκωδικοποιητή δίνοντας τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης με το router του συνδρομητή
καθυστώντας ευκολότερη τη μετάβαση στο Hybrid μενού. Παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας των
αποκωδικοποιητών με το Smart Remote App.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το προτεινόμενο μοντέλο TP-LINK TL-WN823N είναι το μόνο συμβατό με τους
αποκωδικοποητές COSMOTE TV.

1. Συμβατά μοντέλα αποκωδικοποιητών
Tα παρακάτω μοντέλα αποκωδικοποιητών είναι συμβατά με το USB WiFi Adapter




KAON NS1110H - SAP code 20291060/30291060
TECH DSI810HYB - SAP code 20291060/30291060
KAON NS2000 (EUROBOX) - SAP code 20313210/30313210

καθώς επίσης και τα μοντέλα.



ΚΑΟΝ NS1110 - SAP code 20285343/30285343
ΤECH DSI810 - SAP code 20289005/30289005

εφόσον έχουν αναβαθμιστεί και διαθέτουν το νέο Hybrid μενού.
Οι αποκωδικοποιητές θα πρέπει να διαθέτουν την παρακάτω έκδοση λογισμικού ή μεταγενέστερη για να είναι
συμβατοί με το USB WiFi Dongle

Firmware: 3.0.4
EPG Template: 8018

Προσοχή!
Το μοντέλο KTSF-B3202NSO – SAP code 20273567/30273567 δεν είναι συμβατό με το USB WiFi Dongle.
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2. Τοποθέτηση και Σύνδεση με Router
Εισάγουμε το USB WiFi Dongle στην θύρα USB που διαθέτει ο Hybrid αποκωδικοποιητής.

Εάν το USB WiFi dongle δεν έχει συνδεθεί ποτέ στον αποκωδικοποιητή ή έχουν διαγραφθεί όλα τα αποθηκευμένα
δίκτυα, εμφανίζεται ο γρήγορος οδηγός σύνδεσης (WiFi Wizard), με τις επιλογές που εμφανίζονται στην επόμενη
εικόνα

Προσοχή! Το USB WiFi dongle είναι απαραίτητο στους πελάτες COSMOTE TV μέσω Ευρυζωνικής σύνδεσης
(IPTV), για τη λειτουργία του COSMOTE TV Smart Remote. H εγκατάσταση του USB WiFi dongle δεν
αντικαθιστά τη σύνδεση με την 4η θύρα του COSMOTE router!
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3. WiFi Wizard
3.1 Σάρωση για δίκτυα WiFi
Με αυτή την επιλογή θα εμφανιστούν όλα τα διαθέσιμα δίκτυα που εκπέμπουν μόνο στα 2,4GHz.

Επιλέγετε το ασύρματο δίκτυο, πατώντας τα βελάκια -πάνω κάτω- στο τηλεχειριστήριο και έπειτα το OK, θα
εμφανιστεί η οθόνη πληκτρολόγησης του κωδικού του ασύρματου δικτύου.

Πατώντας το ΟΚ στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται το εικονικό πληκτρολόγιο. Αλλάζετε τη γλώσσα στα Αγγλικά και
εισάγετε τον κωδικό του ασύρματου δικτύου. Έπειτα επιλέγετε το κουμπί «Σύνδεση» και πατάτε OK.
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Σε περίπτωση μηνύματος λάθους τότε ο πελάτης θα πρέπει να ενημερώνεται να δοκιμάσει εκ νέου,
επιβεβαιώνοντας ότι έχει επιλέξει το σωστό ασύρματο δίκτυο καθώς και την ορθότητα του κωδικού.
Σε περίπτωση επιτυχούς σύνδεσης το μήνυμα που εμφανίζεται




Σε Hybrid-IP είναι
«Επιτυχής σύνδεση. Ο αποκωδικοποιητής θα μεταβεί σε λειτουργία Hybrid»
και ο αποκωδικοποιητής θα επανεκκινήσει
Σε IPTV είναι
«Επιτυχής σύνδεση. Έχετε πλέον τη δυνατότητα πλοήγησης με την εφαρμογή Smart Remote.»

Αν η σύνδεση δεν είναι επιτυχής δοκιμάζουμε ξανά τη διαδικασία από την αρχή ή διαλέγουμε στον WiFi Wizard
μία από τις άλλες δύο διαθέσιμες επιλογές.

3.2 Χρησιμοποιήστε το WPS κουμπί
Με αυτή την επιλογή, ξεκινάει αντίστροφη μέτρηση 120 δευτερολέπτων.

Η σύνδεση μέσω WPS μπορεί να ενεργοποιηθεί επίσης κρατώντας
το κουμπί WPS, που βρίσκεται πάνω στο USB WiFi dongle, μέχρι
να εμφανιστεί η αντίστροφη μέτρηση
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Στην συνέχεια πατάμε το κουμπί WPS στο router και αναμένουμε να συνδεθεί. Σε περίπτωση επιτυχούς σύνδεσης
το μήνυμα που εμφανίζεται


Σε Hybrid-IP είναι
«Επιτυχής σύνδεση. Ο αποκωδικοποιητής θα μεταβεί σε λειτουργία Hybrid»
και ο αποκωδικοποιητής θα επανεκκινήσει



Σε IPTV είναι
«Επιτυχής σύνδεση. Έχετε πλέον τη δυνατότητα πλοήγησης με την εφαρμογή Smart Remote.»

Αν η σύνδεση δεν είναι επιτυχής δοκιμάζουμε ξανά τη διαδικασία από την αρχή ή διαλέγουμε στον WiFi Wizard
μία από τις άλλες δύο διαθέσιμες επιλογές.

3.3 Χειροκίνητα
Σε περίπτωση που ο πελάτης διαθέτει κρυφό ασύρματο δίκτυο ή επιθυμεί να εισάγει μόνος του όλα τα στοιχεία
(SSID δικτύου, Ασφάλεια & κωδικό ασύρματου δικτύου), μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιλογή «Χειροκίνητα».

Αφού εισαχθούν όλα τα στοιχεία θα πρέπει να επιλέγουμε το κουμπί «Σύνδεση» και πατάμε το OK. Σε περίπτωση
επιτυχούς σύνδεσης το μήνυμα που εμφανίζεται



Σε Hybrid-IP είναι
«Επιτυχής σύνδεση. Ο αποκωδικοποιητής θα μεταβεί σε λειτουργία Hybrid»
Σε IPTV είναι
«Επιτυχής σύνδεση. Έχετε πλέον τη δυνατότητα πλοήγησης με την εφαρμογή Smart Remote.»

Αν η σύνδεση δεν είναι επιτυχής δοκιμάζουμε ξανά τη διαδικασία από την αρχή ή διαλέγουμε στον WiFi Wizard
μία από τις άλλες δύο διαθέσιμες επιλογές.
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4. Ρυθμίσεις USB WiFi dongle
Η κατάσταση δικτύου καθώς και η διαχείριση των αποθηκευμένων ασύρματων δικτύων βρίσκονται στο Mενού
Ρυθμίσεις – Σύστημα – Κατάσταση Δικτύου, και απεικονίζονται οι παρακάτω πληροφορίες

Hybrid-IP interface

IPTV interface
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Πατώντας το
κόκκινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο, ενώ βρισκόμαστε στην παραπάνω εικόνα,
εμφανίζεται ο WiFi Wizard.



Πατώντας το
πράσινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο, ενώ βρισκόμαστε στην παραπάνω εικόνα,
εμφανίζονται όλα τα αποθηκευμένα δίκτυα. Εδώ έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε τα αποθηκευμένα
ασύρματα δίκτυα που έχετε συνδέσει τον αποκωδικοποιητή, πατώντας το κόκκινο κουμπί στο
τηλεχειριστήριο

5. Λειτουργία STB
5.1 Μέσω Δορυφόρου (Hybrid-IP)


Σε περίπτωση που το USB WiFi dongle συνδεθεί σε έναν αποκωδικοποιητή, που διαθέτει σύνδεση στο
internet μέσω της θύρας Ethernet, τότε η σύνδεση μέσω της θύρας Ethernet παραμένει ενεργή και το
USB WiFi dongle απενεργοποιείται
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Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση μέσω WiFi θα πρέπει να βγάλετε το καλώδιο Ethernet
από τον αποκωδικοποιητή.



Εάν το USB WiFi dongle έχει συνδεθεί και υπάρχουν αποθηκευμένα ασύρματα δίκτυα, τότε ο
αποκωδικοποιητής προσπαθεί να συνδεθεί και εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα

Αν η σύνδεση είναι επιτυχής εμφανίζεται νέο pop up μήνυμα που ενημερώνει για την μετάβαση σε
λειτουργία Hybrid και ο αποκωδικοποιητής επανεκκινεί. Αν η σύνδεση αποτύχει τότε εμφανίζεται ο WiFi
Wizard. Εναλλακτικά μπορείτε να:
1. βγάλετε και να ξαναεισάγετε στο USB WiFi dongle στην θύρα USB του αποκωδικοποιητή
2. κάνετε Σάρωση δικτύων WiFi (από τον WiFi wizard – «Μενού/Ρυθμίσεις/Σύστημα/Κατάσταση Δικτύου/
κόκκινο κουμπί») και να επιλέξετε το «γνωστό» σας δίκτυο και μετά «Σύνδεση»
3. διαγράψετε το αποθηκευμένο δίκτυο και να προσπαθήσετε να συνδεθείτε εκ νέου
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5.2 Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης (IPTV)
Εάν το USB WiFi dongle έχει συνδεθεί και υπάρχουν αποθηκευμένα ασύρματα δίκτυα, τότε ο αποκωδικοποιητής
προσπαθεί να συνδεθεί και εμφανίζεται το μήνυμα «Απόπειρα σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο». Αν η σύνδεση
είναι επιτυχής εμφανίζεται νέο pop up μήνυμα που ενημερώνει για την ενεργοποίηση της δυνατότητας σύνδεσης
με συσκευές Smart Remote. Αν η σύνδεση αποτύχει τότε εμφανίζεται ο WiFi Wizard. Εναλλακτικά μπορείτε να
1. βγάλετε και να ξαναεισάγετε στο USB WiFi dongle στην θύρα USB του αποκωδικοποιητή
2. κάνετε Σάρωση δικτύων WiFi (από τον WiFi wizard – «Μενού/Ρυθμίσεις/Σύστημα/Κατάσταση Δικτύου/
κόκκινο κουμπί») και να επιλέξετε το «γνωστό» σας δίκτυο και μετά «Σύνδεση»
3. διαγράψετε το αποθηκευμένο δίκτυο και να προσπαθήσετε να συνδεθείτε εκ νέου

-Το Router που θα συνδέσετε το USB WiFi dongle & τη Smart
συσκευή σας, θα πρέπει να διαθέτει σύνδεση στο Internet για να
μπορέσετε να λειτουργήσετε το COSMOTE TV Smart Remote.

-Αν ο αποκωδικοποιητής βρίσκεται σε κατάσταση Passive Stand
By, τότε το COSMOTE TV Smart Remote δεν είναι λειτουργικό.
Μόνο σε κατάσταση Active Stand By μπορούν να σταλούν
εντολές στον αποκωδικοποιητή.

5. Troubleshooting
1. Δεν αναγνωρίζεται το USB WiFi dongle





βγάλτε και να ξαναεισάγετε το USB WiFi dongle στην θύρα USB του αποκωδικοποιητή.
Εάν ο αποκωδικοποιητής είναι o ΚΑΟΝ NS2000 μπορείτε να δοκιμάσετε να το συνδέσετε και στη δεύτερη
USB θύρα. Επιβεβαιώστε ότι ο εξοπλισμός εμφανίζεται στο «Μενού Ρυθμίσεις/Σύστημα/Κατάσταση
Δικτύου» (εμφανίζεται το κόκκινο και το πράσινο κουμπί)
επανεκκινήστε τον αποκωδικοποιητή και επιβεβαιώστε ότι ο εξοπλισμός εμφανίζεται στο «Μενού
Ρυθμίσεις/Σύστημα/Κατάσταση Δικτύου» (εμφανίζεται το κόκκινο και το πράσινο κουμπί)
προχωρήστε σε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων του αποκωδικοποιητή και αφού
πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ρυθμίσεις (Αναζήτηση καναλιών, DiSEqC κλπ), επιβεβαιώστε ότι ο
εξοπλισμός εμφανίζεται στο «Μενού Ρυθμίσεις/Σύστημα/Κατάσταση Δικτύου» (εμφανίζεται το κόκκινο και
το πράσινο κουμπί)

Εάν το USB WiFi dongle συνεχίσει να μην αναγνωρίζεται τότε κατευθύνουμε τον πελάτη να απευθυνθεί στο
σημείο πώλησης του USB WiFi dongle για αντικατάσταση.
2. Δεν γίνεται ζεύξη router & αποκωδικοποιητή με το WPS κουμπί


επιβεβαιώστε ότι το ασύρματο δίκτυο εκπέμπει με κωδικοποίηση WPA ή WPA2 και όχι σε WEP που δεν
είναι συμβατή με τη διαδικασία αυτή
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διαγράψτε τα αποθηκευμένα δίκτυα και προσπαθήσετε να συνδεθείτε εκ νέου
επιλέξτε από τον WiFi Wizard το «Σάρωση για δίκτυα WiFi», μετά το δίκτυο μας και στη συνέχεια
εισάγετε -χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο- το κλειδί του ασύρματου δικτύου, αφού
επιβεβαιώσετε πως η γλώσσα είναι στα Αγγλικά.
επανεκκινήστε το router. Εάν το ζήτημα παραμένει, ρωτήστε τον πελάτη αν έχει γίνει κάποια
παραμετροποίηση στο router του που δεν θέλει να χαθεί και αν συναινέσει προβείτε σε επαναφορά
εργοστασιακών ρυθμίσεων

3. Δεν εμφανίζεται το επιθυμητό ασύρματο δίκτυο




επιβεβαιώστε ότι το ασύρματο δίκτυο εκπέμπει στα 2,4GHz και όχι στα 5GHz
προτείνετε την αλλαγή του καναλιού εκπομπής του WiFi δικτύου και την κωδικοποίηση σε WPA ή WPA2
επανεκκινήστε το router. Εάν το ζήτημα παραμένει, ρωτήστε τον πελάτη αν έχει γίνει κάποια
παραμετροποίηση στο router του που δεν θέλει να χαθεί και αν συναινέσει προβείτε σε επαναφορά
εργοστασιακών ρυθμίσεων

6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Παρέχεται τριετής (3) εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού από την ημερομηνία αγοράς με δωρεάν
αντικατάσταση του εξοπλισμού σε περίπτωση βλάβης. Η αντικατάσταση παρέχεται μόνο με την προσκόμιση της
απόδειξης αγοράς από το σημείο πώλησης του εξοπλισμού. Εάν η απόδειξη αγοράς έχει χαθεί, προτείνουμε στον
πελάτη να απευθυνθεί στο σημείο που αγόρασε τον εξοπλισμό.

7. WiFi Coverage
Η χρήση του USB WiFi dongle προτείνεται μόνο για τις περιπτώσεις πελατών που το router βρίσκεται στο ίδιο
δωμάτιο αλλά σε απόσταση που δεν δύναται να γίνει χρήση καλωδίωσης Ethernet.
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Όταν η απόσταση μεταξύ router και αποκωδικοποιητή είναι μεγάλη και παρεμβάλλονται πολλοί τοίχοι / πολλά
δωμάτια τότε η λύση του USB WiFi dongle είναι απαγορευτική ή θα προκαλέσει πολλά προβλήματα στην εμπειρία
χρήσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνουμε στον πελάτη τη χρήση του συμβατού μοντέλου Powerline adapter
ή WiFi Extender

8. COSMOTE Routers
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε τη συμβατότητα και την Default λειτουργία του WPS κουμπιού των
COSMOTE Router

Models
Speedport W724
Speedport Entry2i
Huawei HA35
ZTE H108NS

WPS Default Status
Enabled from factory
Enabled from factory
Disabled from factory*
Disabled from factory*

WPS compatibillity
YES
YES
YES
YES

*Μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσα από το interface
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