
WiFi
Ingenico
IWL220

 



2 

2

3 

2

Πληροφορίες γία την ενεργοΠοίηςη του pos     7

ΠερίεΧοΜενο Κουτίου             8

οΔηγίες ςυνΔεςης            9
     
oΔηγίες ςυνΔεςης WIFI          10

οΔηγίες ενεργοΠοίηςης          12

οΔηγίες γία εΠίΒεΒαίΩςη TID         14

ΧρηςίΜες οΔηγίες         17

BAςίΚες λείτουργίες pos          18



Καλώς ήρθατε στην Cardlink.

η Cardlink παρέχει ασφαλείς
ηλεκτρονικές συναλλαγές
πληρωμών κάθε μέρα, σε 
κάθε σημείο.

το πακέτο που έχετε στα χέρια  
σας περιέχει το pos μαζί με τις 
οδηγίες χρήσης του, καθώς  
και ένα αυτοκόλλητο το οποίο  
μπορείτε να κολλήσετε στην 
είσοδό σας. 

αποδεχθείτε όλες τις κάρτες των  
Διεθνών οργανισμών.  
 
Μπείτε στο www.cardlink.gr/el/support 
για να βρείτε όλες τις λειτουργίες του  
Cardlink pos. 

η έμπειρη και φιλική ομάδα 
υποστήριξής μας, θα σας παρέχει  
την καλύτερη εξυπηρέτηση στην 
ελληνική αγορά. 

Με εκτίμηση,
αντίγονος Παπαδόπουλος
εμπορικός Διευθυντής Cardlink

Χρησιμοποιήστε εύκολα,
γρήγορα και απλά,
το Cardlink pos
για τις συναλλαγές σας.
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Πληροφορίες
για την

ενεργοποίηση
του pos

Για τη λειτουργία του Cardlink POS που παραλάβατε 
απαιτείται η διενέργεια πρόσθετων τελικών ρυθμίσεων, 
που θα γίνουν μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης 
της αίτησής σας.
 
Για το λόγο αυτό, σύντομα θα λάβετε μήνυμα στο 
κινητό σας με τις εξής πληροφορίες:
 
• Τον κωδικό TID του POS. Απαραίτητος κωδικός για την  
ενεργοποίηση του POS
• Link που θα σας οδηγήσει σε Video με τα βήματα που 
πρέπει να ακολουθήσετε για την ενεργοποίηση του POS. 
Εναλλακτικά μπορείτε να παρακολουθήσετε το Video με 
τις οδηγίες στο Cardlink site www.cardlink.gr/el/support.  
 
Σε περίπτωση που χρειαστείτε βοήθεια είμαστε στη 
διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2106303000.
(Για υποστήριξη σχετικά με το POS και το E-commerce 
επιλέξτε το 1 και στην Ενεργοποίηση POS επιλέξτε το 2).

ευχαριστούμε για τη συνεργασία!



1. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή του POS και αφήστε το 
να φορτίσει πλήρως για 4 ώρες
2. Αφού φορτίσει πατήστε παρατεταμένα το Enter και εμφανίζει 
«Cardlink Κανένα WiFi προφίλ ρύθμιση WiFi»
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ΠερίεΧοΜενο Κουτίου 
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οΔηγίες ςυνΔεςης 

Για να ενεργοποιήσετε το POS πρέπει να έχετε στη διάθεση 
σας το SMS που λάβατε με το TID, τον κωδικό του POS.

Μέσα στο κουτί θα βρείτε:

1. Το Cardlink POS
2. Τo Tροφοδοτικό 
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οΔηγίες ςυνΔεςης WIFI 
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οΔηγίες ςυνΔεςης WIFI

τώρα θα συνδέσετε το pos στο WiFi δίκτυο σας

1. Πατήστε το πλήκτρο F ή το πλήκτρο με το βελάκι προς τα πάνω
2. Στην επιλογή Μενού WiFi πατήστε Enter (είναι το πράσινο 
πλήκτρο)
3. Στην επιλογή Σύνδεση σε Δίκτυο πατήστε Enter στη Νέα Αναζήτηση  
4. Επιλέξτε το δίκτυο που θέλετε να συνδεθεί το POS και πατήστε 
Enter

5. Αφού επιλέξετε το δίκτυο εμφανίζεται οθόνη με τα πρωτό-
κολλα ασφαλείας που ενδέχεται να έχετε ορίσει στο δίκτυο. 
Επιλέξτε με Enter το επιθυμητό
6. Στην επόμενη οθόνη πληκτρολογήστε το password που 
έχετε ορίσει για το WiFi δίκτυο σας και πατήστε Enter
Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το password με αριθμούς, 
γράμματα και σύμβολα, πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο όσες 
φορές απαιτείται μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό.

5

ολοΚληρΩςατε
τηN

ςυνΔεςη WIFI
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οΔηγίες ενεργοΠοίηςης
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οΔηγίες ενεργοΠοίηςης

Μετά την επιτυχή σύνδεση του POS και των WiFi ρυθμίσεων, στην 
οθόνη αναγράφεται “Απουσία παραμέτρων Εκτελέστε Initialize”.  
1. Πατήστε το πλήκτρο που βρίσκεται αριστερά από τον κεντρικό 
κέρσορα
2. Στην οθόνη Terminal ID σβήστε με το κίτρινο πλήκτρο τα ήδη 
καταχωρημένα ψηφία και πληκτρολογήστε το 8ψήφιο TID που 
λάβατε με sMs και πατήστε Enter
3. Στην οθόνη IP πατήστε Enter 
4. Στην οθόνη Port πατήστε Enter 

5. Στην οθόνη NII MNG πατήστε Enter  

Περιμένετε λίγο ώστε το POS να κάνει ενημέρωση παραμέτρων 
και επικοινωνία με τα συστήματα. Στη συνέχεια θα τυπώσει 
τα μηνύματα αρχικοποίηση επιτυχής και ςυγχρονισμός 
επιτυχής.
 

3
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ολοΚληρΩςατε
τηN

ενεργοΠοίηςη
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οΔηγίες γία εΠίΒεΒαίΩςη TID
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οΔηγίες γία εΠίΒεΒαίΩςη TID

Το τελευταίο στάδιο της ενεργοποίησης είναι να επιβεβαιώσετε 
το TID

1. Πατήστε το πλήκτρο F ή το πλήκτρο με το βελάκι προς τα 
πάνω
2. Προχωρήστε με το βελάκι προς τα κάτω στην επιλογή 
Μενού εμπόρου και Enter

3. Στην επιλογή MID-TID-HELpDEsK πατήστε Enter
4. Πατήστε F4 Εκτύπωση
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οΔηγίες γία εΠίΒεΒαίΩςη TID 
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οΔηγίες γία εΠίΒεΒαίΩςη TID

5. Θα τυπωθεί χαρτί με τα στοιχεία του POS όπου θα πρέπει 
να επιβεβαιώσετε το TID με αυτό που λάβατε με SMS 
To Cardlink pos είναι έτοιμο να το χρησιμοποιήσετε! 
  

  

το CARDLINK pos
EINAI ετοίΜο

γία ςυναλλαγες

5

Χρήσιμες οδηγίες 
(για την σωστή λειτουργία της 
μπαταρίας):

• Η πρώτη φόρτιση της μπαταρίας 
διαρκεί περίπου 4 ώρες.  

• Μετά την πρώτη φόρτιση, το POS 
θα πρέπει να φορτίζεται για χρονικό 
διάστημα 1-2 ώρες. Ελέγξτε στην 
οθόνη τη σχετική ένδειξη  με το σήμα 
της μπαταρίας.  

• Η ένδειξη της μπαταρίας δεν θα 
πρέπει να είναι κάτω από τη μέση.

• Για να διασφαλιστεί η καλή 
κατάσταση της μπαταρίας, θα πρέπει 
το POS να κάνει κύκλους φόρτισης – 
αποφόρτισης και να μην είναι συνεχώς 
συνδεδεμένο στη τροφοδοσία.
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