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FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) 
 

Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο αθνινπζήζηε ηα παξαθάηω βήκαηα: 
 

 Απνζεθεύζηε ην ζπλεκκέλν αξρείν FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67).export πνπ 

πεξηέρεηαη ζε απηό ην email ζηνλ δίζθν ζαο. 
 

 Σε έλαλ internet explorer πιεθηξνινγείζηε ζηελ γξακκή δηεπζύλζεωο 192.168.178.1 ή fritz.box 
 

Θα δείηε ηελ παξαθάηω νζόλε 

 
 

 Βεβαηωζείηε από ηελ θεληξηθή ζειίδα Οverview, όηη ην FritzBox Fon WLAN 7140 δηαζέηεη έθδνζε ινγηζκηθνύ 

(firmware) 30.04.67 γηα Annex B 
 

Αλ ε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ είλαη παιαηόηεξε από ηελ πξναλαθεξζείζα, παξαθαιώ επηθνηλωλήζηε κε ην Τκήκα 
Τειεθωληθήο Τερληθήο Υπνζηήξημεο, δωξεάλ από ζηαζεξό ηειέθωλν ζην 800 400 13844 ή από θηλεηό ζην 

13844, γηα λα ζαο απνζηείινπκε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ινγηζκηθνύ αλαβάζκηζεο γηα ην FritzBox Fon WLAN 

7140 – Annex B. 
 

Αλ ε o ηύπνο ηνπ FritzBox Fon WLAN 7140 είλαη Annex A, παξαθαιώ επηθνηλωλήζηε κε ην Τκήκα Τειεθωληθήο 
Τερληθήο Υπνζηήξημεο, δωξεάλ από ζηαζεξό ηειέθωλν ζην 800 400 13844 ή από θηλεηό ζην 13844, γηα λα 

ζαο απνζηείινπκε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο γηα ην FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex A. 
 

 Επηιέμηε ηελ επηινγή Settings θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ επηινγή System 

 
 Επηιέμηε Save Settings θαη επηιέμηε ηελ θαξηέια κε ηελ έλδεημε Restore 

 
Θα δείηε ηελ παξαθάηω νζόλε 



 

 
 

 Παηήζηε Βrowse ή Αναζήτηση θαη εληνπίζηε ην αξρείν επαλαθνξάο πξνεπηιεγκέλωλ ξπζκίζεωλ FritzBox 
Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67).export πνπ είραηε πξνεγνπκέλωο απνζεθεύζεη ζηνλ δίζθν ζαο. 

 
 Σην πεδίν πνπ ζαο δεηάεη ην Password, πιεθηξνινγήζηε ηελ ιέμε hol (Παξαθαιώ εηζάγεηαη ην Password κε 

κηθξνύο ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο)  
 

 Παηήζηε ηελ επηινγή Restore Settings 

 
Θα δείηε ηελ παξαθάηω νζόλε 

 
 

 Παηήζηε OK 

 
 Πεξηκέλεηε κέρξη λα νινθιεξωζεί ε επαλεθθίλεζε ηνπ FritzBox Fon WLAN 7140 θαη λα δείηε ηηο ελδείμεηο 

Power/DSL θαη Info αλακκέλα ζηαζεξά πξάζηλα. 

 
 



Τν FritzBox Fon WLAN 7140 έρεη επαλέιζεη ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο.  

Επόκελν βήκα είλαη λα ξπζκίζεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεηε λα ζπλδεζείηε ζην Internet.  

Παξαθαιώ αθνινπζήζηε ηηο παξαθάηω νδεγίεο: 
 Σηελ θεληξηθή ζειίδα Οverview επηιέμηε ηελ επηινγή Settings 

 Επηιέμηε Internet θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ επηινγή Account Information 
Θα δείηε ηελ παξαθάηω νζόλε 

 



 Σην κελνύ Connection Settings θαηαρωξήζηε ζηα πεδία Username θαη Password ην username ζαο θαη ηνλ 

θωδηθό ζαο. 

(Εάλ δελ έρεηε username θαη password, παξαθαιώ αθήζηε ηα πεδία ωο έρνπλ, δειαδή username: 
guest@adsl.gr θαη password: guest) 

 
 Παηήζηε Apply 

 

Θα δείηε ηελ παξαθάηω νζόλε 
 

 
 

 Παηήζηε OK 

 

Άκα ρξεζηκνπνηείηε ηελ αζύξκαηε WLAN δπλαηόηεηα ηνπ FritzBox Fon WLAN αθνινπζήζηε ηα παξαθάηω βήκαηα: 
 

Η παξαπάλω δηαδηθαζία έρεη αιιάμεη ηνλ WLAN Network Key (WPA) πνπ είραηε εηζάγεη ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Εάλ, ν 
ππνινγηζηήο ζαο απαηηεί θαηλνύξγην θιεηδί αζθαιείαο ηόηε εηζάγεηαη πξνζωξηλά 0123456789 θαη πξνβείηε ζηα 

παξαθάηω βήκαηα γηα λα επαλαθέξεηε ην δηθό ζαο πξνζωπηθό θιεηδί αζθαιείαο WLAN Network Key (WPA).  
 

 Σηελ θεληξηθή ζειίδα Οverview επηιέμηε ηελ επηινγή Settings 

 
 Επηιέμηε WLAN θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ επηινγή Security (Άκα δελ ππάξρεη ε επηινγή Security ελεξγνπνηήζηε 

ηελ επηινγή Enable WLAN παηήζηε APPLY θαη ζα εκθαληζηεί) 
 

Θα δείηε ηελ παξαθάηω νζόλε 

 

mailto:guest@adsl.gr


 

 Σην πεδίν WPA Key ζβήζηε ην αξηζκό 0123456789 πνπ απεηθνλίδεηαη θαη εηζάγεηαη ηνλ δηθό ζαο WLAN 

Network Key (WPA) key πνπ βξίζθεηαη ζε απηνθόιιεην θάηω από ην FritzBox Fon WLAN 7140  
 

 Παηήζηε Apply θαη κεηέπεηηα Close window 
 

Τν FritzBox Fon WLAN 7140 έρεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο γηα λα κπνξέζεηε λα ζπλδεζείηε ζην Internet. 

 
Επραξηζηνύκε γηα ηελ θαηαλόεζε θαη ηελ εκπηζηνζύλε πνπ δείρλεηε ζηηο ππεξεζίεο καο. 

 
 

Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα αθνξά ζηελ ππεξεζία ζαο κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηελ ελόηεηα Εμππεξέηεζε Πειαηώλ όπνπ 
ζα βξείηε πνιιέο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Επηπιένλ κπνξείηε λα επηθνηλωλείηε καδί καο κε έλαλ από ηνπο παξαθάηω 

ηξόπνπο: 

 Τηλευωνικά ζην 13844, 24ώξεο ην 24ώξν, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα 

 Ηλεκτρονικά κέζω ηεο θόξκαο αλαθνξάο ζέκαηνο. Τώξα κπνξείηε εύθνια θαη γξήγνξα λα καο ζηείιεηε 
νπνηνδήπνηε ηερληθό ζέκα αθνξά ηελ ππεξεζίαο ζαο.  

Γηα αναυορά θέματος παηήζηε εδώ. 
 
 

Σηε δηάζεζή ζαο, 

 
Εμππεξέηεζε πειαηώλ hellas online 

 
hellas online 

 

http://www.hol.gr/default.asp?pid=299&la=1
https://myaccount.curbas.hol.gr/authentication.cgi?location=1

