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ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
Μπορείτε να εμφανίσετε την ιστοσελίδα των ρυθμίσεων της τηλεφωνικής σας συσκευής, 

πληκτρολογώντας την διεύθυνση IP του τηλεφώνου σας σε κάποιο πρόγραμμα πλοήγησης 

(π.χ. Chrome). Θα βρείτε την διεύθυνση του τηλεφώνου σας  κάνοντας κλικ στο αριστερό 

βέλος πλοήγησης της συσκευής σας: και  στη συνέχεια διατρέχοντας την οθόνη 

με το κάτω βέλος. 

Μόλις πληκτρολογήστε την διεύθυνση (π.χ. http://147.27.72.1), θα εμφανιστεί ένα 

παράθυρο στο οποίο θσ εισάγετε το username και το password της ιστοσελίδας του 

τηλεφώνου σας. Τα στοιχεία αυτά είναι προσωπικά για τον κάθε χρήστη και παρέχονται 

από το τμήμα Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων στην αρχική εγκατάσταση της συσκευής σας. 

http://147.27.72.1/


Η σελίδα που θα εμφανιστεί να είναι όπως η παρακάτω εικόνα: 

 

 

Βλέπετε το μενού των εντολών στα αριστερά και το αρχείο κλήσεων στο κάτω μέρος της 

οθόνης. Το αρχείο κλήσεων περιλαμβάνει όλες τις εισερχόμενες, εξερχόμενες και 

αναπάντητες κλήσεις που έχουν καταγραφεί στην συσκευή σας. 

Μπορείτε να: 

 Διαγράψετε τις κλήσεις κάνοντας κλικ στο σύμβολο: 

 Καλέσετε το νούμερο κάνοντας κλικ στον αριθμό. Το νούμερο θα κληθεί από την 

τηλεφωνική σας συσκευή σε λειτουργία μεγαφώνου (Speaker mode). 

 Αποθηκεύσετε το νούμερο στον τηλεφωνικό σας κατάλογο κάνοντας κλικ στο 

σύμβολο: Περισσότερες λεπτομέρειες για την αποθήκευση θα βρείτε 

παρακάτω. 

ΕΝΤΟΛΕΣ MENOY  
Παρακάτω θα βρείτε την περιγραφή των ρυθμίσεων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από 

το μενού της ιστοσελίδας της τηλεφωνικής σας συσκευής. 

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Operation) 
 

1.1 Αρχική Σελίδα (Home) 

Κάνοντας κλικ στο Home μπορείτε να μεταβείτε στην αρχική σελίδα. 



1.2 Κατάλογος (Directory) 

Προσθήκη  επαφών: 

Για να προσθέσετε μία νέα επαφή στον κατάλογο εισάγετε τα στοιχεία της στον πίνακα 

εισαγωγής: 

1. Number (Τηλεφωνικό αριθμό).  

Αν πρόκειται για εξωτερικό αριθμό μην ξεχάσετε να προσθέσετε το 0 στην αρχή του 

αριθμού. 

2. Number Type (Είδος αριθμού) 

Μπορεί να είναι διαδικτυακό, κινητό, σταθερό, εργασίας ή οικιακό τηλέφωνο. Η ρύθμιση 

αυτή είναι προαιρετική και καταχωρείται σαν υποβοηθητική. 

3. Contact Type (Είδος επαφής) 

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στην VIP ή στη Deny List επαφή. Αν επιλέξετε μία επαφή να 

είναι VIP τότε το τηλέφωνό σας θα χτυπήσει όταν σας καλεί η επαφή αυτή ακόμα και αν 

είστε σε κατάσταση Do Not Disturb (DND). Αν επιλέξετε μία επαφή να είναι στην Deny List η 

κλήση από αυτή την επαφή δεν θα γίνει αποδεκτή. 

5. Εξερχόμενη ταυτότητα (Outgoing Identity) 

Η ταυτότητα που θα χρησιμοποιεί η συσκευή σας στις εξερχόμενες κλήσεις. Συνιστούμε να 

διατηρήσετε την επιλογή Active. 

4. Group (Ομάδα) 

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις ομάδες: Friends, Family, Work και Colleagues. 

Μπορείτε να ρυθμίσετε κάθε ομάδα να έχει και διαφορετικό ήχο κουδουνισμού. 

Τα υπόλοιπα πεδία συμπληρώνονται ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Όταν 

ολοκληρωθεί η καταχώρηση των στοιχείων κάντε κλικ στην εντολή Add/Edit. Η επαφή σας 

θα εμφανιστεί αμέσως στην λίστα των επαφών. 

 

 



Μπορείτε να έχετε μόνο μία επαφή για ένα συγκεκριμένο τηλεφωνικό νούμερο. Αν 
προσθέσετε μία νέα επαφή με ένα ήδη υπάρχον νούμερο, το παλιό θα διαγραφεί. 

 

Επεξεργασία επαφών 

Για να επεξεργαστείτε μία υπάρχουσα επαφή κάνετε κλικ στο σύμβολο Edit. 

 

 

Για να διαγράψετε μία υπάρχουσα επαφή κάνετε κλικ στο σύμβολο Delete. 

 

 

Για να καλέσετε μία επαφή κάντε κλικ στο τελευταίο σύμβολο. 

 

 

Εισαγωγή καταλόγου επαφών από αρχείο 

Αν έχετε ένα αρχείο κειμένου με επαφές που χωρίζονται με κόμμα ή tab (name, number, 

contact type, outgoing identity), μπορείτε να το εισάγετε στον κατάλογό σας. 

Χρησιμοποιήστε το κουμπί Αναζήτηση για να επιλέξετε το αρχείο και το  κουμπί Load για να 

το εισάγετε. 

 

 
 



Διαγραφή καταλόγου  

Διαγράψτε όλον τον κατάλογο πατώντας το κουμπί Delete: 

 

 

Αποθήκευση καταλόγου 

Αποθηκεύστε τον κατάλογο επαφών πατώντας την λέξη here: 

 

 

 

2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Setup) 

 
2.1. Προτιμήσεις (Preferences)   

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε πληροφορίες για τις ρυθμίσεις που είναι περισσότερο 

χρήσιμες για τη συσκευή σας: 

Φωτισμός οθόνης 

Ρυθμίστε τον φωτισμό της οθόνης της συσκευής σας (Use Backlight) : πάντα, ποτέ ή 

προσωρινά με διάρκεια τον αριθμό των δευτερολέπτων που θα ορίσετε στο πεδίο Dim 

after (in seconds). 

 

Εμφάνιση ρολογιού 

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εμφάνιση ή όχι του ρολογιού στην οθόνη της συσκευής σας. 

 

Απόρριψη κλήσεων με απόκρυψη αριθμού 

Με τη ρύθμιση αυτή αλλάζετε τον ήχο κουδουνισμού ανάλογα με την ομάδα του 

καταλόγου σας που ανήκει ο καλών. 

  
 

Κλείδωμα πληκτρολογίου της συσκευής σας 

Για την προστασία της συσκευής σας όταν βρίσκεστε μακριά ή όταν η συσκευή είναι σε 

δημόσιο χώρο, μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.  

 

 



 

Allow keyboard locking (Νε επιτρέπεται το κλείδωμα του πληκτρολογίου) θα είναι on . 

Keyboard lock ( Άμεσο κλείδωμα πληκτρολογίου) θα είναι on. 

PIN to lock / unlock (Κωδικός για να ξεκλειδώσετε την συσκευή σας) είναι ένας κωδικός που 

πρέπει να πληκτρολογήσετε στην συσκευή για να ξεκλειδώσει. 

Lock Keyboard after sec (Κλείδωμα πληκτρολογίου μετά από δευτερόλεπτα :) θα κλειδώσει 

αυτόματα την συσκευή σας μόλις περάσουν τα δευτερόλεπτα που θα εισάγετε. 

Ενεργοποίηση αλλαγών 

Αν έχετε αλλάξει οτιδήποτε από τα παραπάνω θα πρέπει να κάνετε κλικ στην εντολή  Apply 

στο κάτω αριστερά μέρος της ιστοσελίδας ώστε να ενεργοποιηθούν οι αλλαγές. 

 

Οι ρυθμίσεις του Auto Answer και του DND (Do Not Disturb) μπορούν να γίνουν μόνο μέσα 
από το μενού της συσκευής και όχι από την ιστοσελίδα. 

 

2.2. Αριθμοί ταχείας κλήσης (Speed Dial)  

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 30 αριθμούς ταχείας κλήσης στην συσκευή του τηλεφώνου 

σας. Όταν θέλετε να καλέσετε κάποιον αριθμό   θα πληκτρολογείτε μόνο τον αριθμό (π.χ. 3) 

και το πλήκτρο επιβεβαίωσης από την συσκευή σας.  

 

Μην ξεχνάτε να πληκτρολογείτε το 0 μπροστά αν πρόκειται για εξωτερικό νούμερο. 



 

Κάθε φορά που προσθέτετε αριθμούς πρέπει να πατάτε το κουμπί Apply ώστε να 

ενημερώνεται η συσκευή σας για τις αλλαγές που έγιναν. 

 

2.3. Προγραμματιζόμενα πλήκτρα (Function Keys) 

Μέσα από αυτό το μενού, μπορείτε να αλλάξετε την λειτουργία των προγραμματιζόμενων 

πλήκτρων της συσκευής σας. Η εξ’ ορισμού λειτουργία των πλήκτρων αυτών είναι η 

ακόλουθη: 

  

 

Το πάνω βέλος στο πλήκτρο πλοήγησης θα εμφανίσει τα αρχεία κλήσεων, 
δηλαδή τις ληφθείσες, εξερχόμενες και αναπάντητες κλήσεις. 

 

Το κάτω βέλος στο πλήκτρο πλοήγησης θα εμφανίσει το μενού εντολών 
της τηλεφωνικής συσκευής.  Για πληροφορίες σχετικά με το μενού 
εντολών της συσκευής σας, μπορείτε να ανατρέξετε στο αντίστοιχο 
εγχειρίδιο. 

 

Το δεξί  βέλος στο πλήκτρο πλοήγησης θα εμφανίσει τα τρέχοντα 
μηνύματα κατάστασης αν υπάρχουν.  

Το αριστερό βέλος στο πλήκτρο πλοήγησης θα εμφανίσει την βοήθεια.  
 

Το πλήκτρο επιβεβαίωσης θα εμφανίσει τον κατάλογο επαφών του 
χρήστη της συσκευής.    
 

Αν θέλετε να μεταβάλλετε την λειτουργία τους, ενεργοποιείστε μία από τις επιλογές της 

λίστας για κάθε πλήκτρο και κάνετε κλικ πάνω στην εντολή Apply. 



Αν θέλετε οι αλλαγές στις προσωπικές σας ρυθμίσεις να είναι μόνιμες, κάντε κλικ στην 
εντολή Save που θα εμφανιστεί στο πάνω μέρος της σελίδας: 

 

 

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (STATUS) 

 
3.1 System Information  
Σε αυτή τη σελίδα εμφανίζονται τεχνικά στοιχεία της συσκευής σας όπως ο τύπος της 

συσκευής, η έκδοση του λογισμικού της, ο χρόνος συνεχόμενης λειτουργίας της, ο τρόπος 

που συνδέεται στο δίκτυο, καταγραφή τεχνικών λεπτομερειών κλπ. Οι πληροφορίες είναι 

ενημερωτικές και δεν μπορείτε να τις μεταβάλλετε. 

4. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ (MANUAL) 
Από το συγκεκριμένο μενού μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της 

κατασκευάστριας εταιρείας και να προσπελάσετε τα εγχειρίδια χρήσης που είναι 

αναρτημένα εκεί. 

 

 


