
Ορισμός static ip σε εξοπλισμό Τέλειο Σήμα 

Από ένα Η/Υ που είναι συνδεδεμένος στον ίδιο router με τον εξοπλισμό COSMOTE Τέλειο 
Σήμα: 
 

STARTRuncmdOK 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται, πληκτρολογείτε την εντολή ipconfig /all  

 

 

Από τα αποτελέσματα της εντολής, για το Local Area Connection σημειώνετε τις 

πληροφορίες των πεδίων: 

 IP Address 

 Subnet Mask 

 Default Gateway 

 DNS Server 



 

Επίσης επιβεβαιώνετε ότι Dhcp Enabled=No. 

 

Θα πρέπει να βρείτε μια IP διεύθυνση, που δεν χρησιμοποιείται σε κάποια άλλη συσκευή 

του εσωτερικού δικτύου του συνδρομητή.  

Στη συνέχεια αποσυνδέετε τον Η/Υ από το εσωτερικό δίκτυο και το Τέλειο Σήμα  από το 
router. Συνδέετε μέσω Ethernet καλωδίου τον H/Y με το Τέλειο Σήμα.  
 
Συνδέετε το Τέλειο Σήμα στην παροχή ρεύματος και το ενεργοποιείτε. 
 

Στον Η/Υ: 

Ακολουθείτε την διαδρομή: Control panelNetwork and Internet > Network and Sharing 

Center. 

Για το Local Area Connection που είναι σε statusconnected, επιλέγετε Properties. 

 



 

Επιλέγετε TCP/IPProperties και στο παράθυρο που εμφανίζεται καταχωρείτε τις 

ακόλουθες ρυθμίσεις (εφόσον πρώτα έχετε σημειώσει τις υπάρχουσες για να τις 

επαναφέρετε όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία): 

 



 

 

 

 



Στη συνέχεια > Ανοίγετε έναν Internet browser και στο πεδίο Address πληκτρολογείτε την IP 
https://172.16.1.1  ΕΝΤΕR.  
 
Εμφανίζεται το παράθυρο: 
 

 

Συμπληρώνετε τα στοιχεία: 

User Name: admin 

Default password: Τα 8 τελευταία ψηφία από το IMEI του εξοπλισμού που βρίσκεται στο 

κάτω μέρος πάνω στο αυτοκόλλητο. 

Επίσης εμφανίζεται και πεδίο “Verify Code” στο οποίο θα πρέπει απλά να πληκτρολογήσετε 

το νούμερο που βλέπετε δίπλα. 

Θα ζητηθεί αλλαγή password. Καταχωρείτε κάποιο νέο, βάσει των προδιαγραφών που 

αναφέρονται. 

 

 

 



 

 

 

Εμφανίζεται η αρχική σελίδα του γραφικού interface του Τελείου Σήματος.  
 
Επιλέγετε Transfer Basic  ΝΕΤΜΟDE, στην συνέχεια επιλέγετε Mod και κατόπιν επιλέγετε 
Addressing Type Static 
 



 
 

 

Στις επιλογές που εμφανίζονται, συμπληρώνετε τα στοιχεία που αναγράφονταν μέσω της 

εντολής ipconfig /all 

Π.χ. ενδεικτικά : 

IP Address  192.168.1.100 

Subnet Mask  255.255.255.0 

Default Gateway  192.168.1.1 

DNS Servers  192.168.1.1 



 

 

Στο πεδίο DHCP Server παραμένει η τιμή Disable 

Τέλος, επιλέγετε Done. Θα εμφανιστεί μήνυμα ότι το Τέλειο Σήμα  θα πραγματοποιήσει 

restart. Επιλέγετε ΟΚ. 

Οι ρυθμίσεις που αφορούν static IP έχουν ολοκληρωθεί.  

Αποσυνδέετε το Τέλειο Σήμα  από τον H/Y,  το συνδέετε στο router και το ενεργοποιείτε. 

Τέλος, επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις στον Η/Υ. 

Εάν επιθυμείτε να επαναφέρετε το Τέλειο Σήμα στην αρχική κατάσταση τότε 

επαναλαμβάνετε την παραπάνω διαδικασία επιλέγοντας στο  

Addressing Type   DHCP Done.  

 

 

 

 

 


