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Ανοίγεις από το πρόγραμμα πλοήγησης σου την σελίδα του μόντεμ (192.168.10.254) και πατάς το Login χωρίς να 
αλλάξεις κάτι. 
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Open your Browser and type 192.168.10.254 and press the login button  
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Πατήστε Network. 

Press the  Network selection 
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Πατήστε LAN. 

Press the  LAN selection. 
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Βρίσκεις από την λίστα (Allocated Address) 
το IP και το MAC Address της 
συσκευής σου. Αν δεν 
μπορείς να βρεις την 
συσκευή τότε πρέπει να 
βρεις τα στοιχεία από τις 
ρυθμίσεις της συσκευής. 

Όταν βρεις το ΙΡ και το MAC Address 
πατάς στο DHCP Binding. 
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2 
From the list below (Allocated Address) you 
will the find the IP and the mac address of 
your device. In case is not visible you have 
to find it from the settings of your device When you have the IP address and the 

Mac Address press the DHCP Binding 
selection 
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Γράφεις το ΙΡ και το MAC 
Address της συσκευής 
σου και πατάς το Add. 

Όταν γράψεις το ΙΡ και το MAC 
Address πατάς το Application. 
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Write the IP address and 
the Mac Address and 
press the Add 
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Πατήστε την επιλογή Application  
και μετά Port Forwarding 

• Πατήστε στο κουτάκι δίπλα από το 
Enable. 

• Γράψετε στο Name το όνομα του port 
που θέλετε ανοίξετε 

• Στο WAN Connection επιλέγεις τον 
τύπο της σύνδεσης σου (adsl ppp ή 
vdsl ppp) 

• WAN Start/End Port βάζουμε τo port 
που θέλουμε να ανοίξουμε 

• Γράψετε στο Lan Host IP Address το IP 
της συσκευής που δηλώσατε στο 
Binding 

• Στα LAN Host Start/End Port γράφετε 
τo port που θέλετε να ανοίξετε. 

• Πατήστε  Add για να γίνει save 
• Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία από 

την αρχή για να ανοίξετε και άλλα Ports 
εάν χρειάζεται 

  

 

English translation follows 
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• Choose the check box next to Enable. 
• Name write the name of the port that 

you would like to open 
• WAN Connection choose the type of 

your connection (adsl ppp ή vdsl ppp) 
• WAN Start/End Port put the port you 

would like to open 
• Lan Host IP Address write the IP that 

you use in the Binding 
• LAN Host Start/End Port write the port 

you would like to open 
• Press  Add to save 
• Follow the same procedure from the 

beginning in case you need to open 
more ports 

 Press the Application selection and 
then Port Forwarding  


