
TP-LINK  Wi-Fi Extender  TL-WA854RE 
 
Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε τις πληροφορίες πως θα συνδέσετε τη 

συσκευή TP-LINK Wi-Fi Extender TL-WA854RE με τον Router ZTE ή Thomson 

μέσω του Υπολογιστή σας με τη χρήση κάποιου browser. 

Ο υπολογιστής μπορεί να τρέχει με λειτουργικό Windows, Macintosh ή UNIX 

και ο browser μπορεί να είναι ο Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox ή 

Apple Safari. 

1. Για να αρχίσετε την εγκατάσταση συνδέστε πρώτα τη συσκευή σε κάποιο 
ρευματοδότη κοντά στον Router που είναι εγκατεστημένος στο 
υποστατικό σας. Στη συνέχεια μετά την επανεκκίνηση της συσκευής (θα 
πάρει 1 με 2 λεπτά) συνδεθείτε με αυτή μέσω Wi-Fi χρησιμοποιώντας τον 
υπολογιστή σας. Μετά τη σύνδεση ανοίξτε κάποιο Browser και 
πληκτρολογήστε την ιστοσελίδα http://tplinkextender.net  
 

 

Σχεδ. 3-1 Σύνδεση με τον Wi-Fi Extender 

Μετά τη σύνδεση θα εμφανιστεί το πιο κάτω παράθυρο. Εισάγετε admin για  

User Name and Password (με μικρά γράμματα). Μετά επιλέξετε  OK ή πιέστε 

Enter. 

 

Σχεδ. 3-2 Εισαγωγή με Windows 

 

 

http://tplinkextender.net/


 

Σημείωση: 
Αν δεν εμφανιστεί το πιο πάνω παράθυρο σημαίνει ότι ο web-browser είναι 

προγραμματισμένος σε κάποιο  proxy. Μεταβείτε στα Tools menu>Internet 

Options>Connections>LAN Settings, στην οθόνη που θα εμφανιστεί 

απενεργοποιείστε το  Using Proxy checkbox και επιλέξτε OK για τερματισμό. 

2. Μετά την επιτυχημένη εισαγωγή  εμφανίζεται η σελίδα  Quick Setup 
Start. Επιλέξτε  Next για να αρχίσει η εγκατάσταση.  

 

 

Figure 3-3 Γρήγορη Εγκατάσταση 

 
3. Το πιο κάτω παράθυρο 3-4  παρουσιάζεται για επιλογή της περιοχής 

(χώρας). Στη περίπτωση μας επιλέξετε την  Κύπρο (Cyprus) σαν περιοχή 
και μετά Next για να συνεχίσετε.  

 

 

Σχεδ. 3-4 Γρήγορη εγκατάσταση-Επιλέξτε περιοχή. 

4. Στη συνέχεια η συσκευή θα εντοπίσει θα διαθέσιμα δίκτυα. Περιμένετε για 
λίγο.  

 



 

Σχεδ. 3-5 Γρήγορη εγκατάσταση – Εντοπισμός διαθέσιμων δικτύων. 

 
5. Αμέσως μετά θα εμφανιστεί κατάλογος με τα διαθέσιμα δίκτυα. Επιλέξετε 

το τετραγωνάκι μπροστά από το επιθυμητό δίκτυο και μετά επιλέξετε 
Next.  

 

 

Σχεδ. 3-6 Γρήγορη εγκατάσταση – Διαθέσιμα Ασύρματα Δίκτυα. 

Σημείωση:  
Αν το επιθυμητό δίκτυο για σύνδεση δεν εμφανιστεί  κάντε  Rescan για 

εντοπισμό του και στη συνέχεια επιλέξετε το. 

 
6. Προχωρήστε τώρα με τις ρυθμίσεις όπως φαίνονται στο παρακάτω 

παράθυρο Σχεδ. 3-7. Εισάγεται τον κωδικό του Router ( Modem) που είναι 
εγκατεστημένο στο υποστατικό σας, δώστε διαφορετικό όνομα στο range 
extender Wi-Fi δίκτυο ή κρατήστε  το όνομα του Router και επιλέξετε  
Next για να συνεχίσετε.  
 



 

Σχεδ. 3-7 Γρήγορη εγκατάσταση – Wireless Ρυθμίσεις 

 

 
7. Ελέγξετε πάλι τις ρυθμίσεις από το παράθυρο που θα εμφανιστεί Σχεδ. 3-8 

επιβεβαιώστε και επιλέξετε  Finish για ολοκλήρωση της γρήγορης 
εγκατάστασης. Σε περίπτωση εντοπισμού οποιουδήποτε λάθους 
επαναλάβετε την εγκατάσταση επιλέγοντας Back.  

 

 

 

Σχεδ. 3-8 Γρήγορη εγκατάσταση – Επαλήθευση Ρυθμίσεων. 

 



Σημείωση:  

Με  την επιλογή Export Settings μπορείτε να φυλάξετε τις ρυθμίσεις για 

μελλοντική αναφορά. 

 

Σχεδ. 3-9 Γρήγορη εγκατάσταση – Εφαρμογή 

 

Σχεδ. 3-10 Γρήγορη εγκατάσταση – Ολοκλήρωση 

 

 

8. Μετά την επανεκκίνηση της συσκευής, ελέγξετε αν η συσκευή 
έχει προγραμματιστεί και συνδεθεί με  τον Router του υποστατικού σας 
και μπορεί να συνδεθεί με επιτυχία στο διαδίκτυο. 

  

9. Ελέγξετε ότι οι φωτεινές ενδείξεις ( LEDs) στη συσκευή είναι 
αναμμένες όπως παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα. αν είναι 
αναμμένες αυτό είναι μία ένδειξη ότι η συσκευή έχει συνδεθεί με τον 
Router με επιτυχία. 
 

10. Σημείωση: αν τώρα οι φωτεινές ενδείξειςl LEDs δεν 
ανάβουν πρέπει να επαναλάβετε την εγκατάσταση. Αν το πρόβλημα 
εγκατάστασης συνεχίζει να υπάρχει επικοινωνήστε με το TP-LINK tech 
support για βοήθεια. 

 



 

 

11. Στη συνέχεια συνδέστε τη συσκευή TL-WA854RE στον 

κατάλληλο χώρο που επιθυμείτε για επέκταση της κάλυψης 

του ασύρματου δικτύου. 

Μεριμνήστε η συσκευή να συνδεθεί στη μέση της απόστασης 

μεταξύ του Router και του χώρου που επιθυμείτε να 

επεκτείνεται την ασύρματη κάλυψη. 

Επίσης στο σημείο που θα συνδεθεί πρέπει τουλάχιστον δύο 

από τις πέντε  Leds που παρουσιάζουν την ισχύ του σήματος  

(Δέστε την παραπάνω εικόνα) να είναι αναμμένες. 


