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ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
 
Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε 
διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν προσπαθήσετε να εγκα-
ταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Περιέχει σημαντι-
κές πληροφορίες για την εγκατάσταση και τη χρήση. Παρακα-
λούμε φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. 

 
ΛΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

 
1. Λειτουργία Flash 
2. Λειτουργία σιγής 
3. Επανάκληση τελευταίου αριθμού 
4. 2 πλήκτρα αποθήκευσης αριθμών με ένα πάτημα 
5. 10 πλήκτρα αποθήκευσης αριθμών με δύο πατήματα 
6. Μελωδίες κουδουνίσματος & ρύθμιση έντασης 
7. Ανάρτηση σε τοίχο  

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
Το κουτί θα πρέπει να περιέχει: 

 Ακουστικό με καλώδιο 

 Βάση τηλεφώνου 

 Εγχειρίδιο χρήσης 
 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 
Συνδέστε τη μία άκρη του παρεχόμενου τηλεφωνικού καλωδίου 
στην πρίζα τηλεφώνου.   
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 
 
Κλήση 
1. Σηκώστε το ακουστικό. 
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε. 
3. Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση όταν ολοκληρώσετε την 

κλήση.  
 
Επανάκληση 
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καλέσετε ξανά τον τελευταίο 
αριθμό με το πάτημα ενός πλήκτρου. 
1. Σηκώστε το ακουστικό. 
2. Πιέστε το πλήκτρο REDIAL για επανάκληση του τελευταίου 

αριθμού.  
 
Λειτουργία FLASH 
Πιέστε το πλήκτρο FLASH για να ολοκληρώσετε μια κλήση και 
να πραγματοποιήσετε την επόμενη. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πιέσετε το πλήκτρο FLASH κατά τη διάρκεια 
κάποιας συνομιλίας, θα την τερματίσετε. 
 
Λειτουργία MUTE  
Αν θέλετε να μιλήσετε ιδιωτικά σε κάποιον που βρίσκεται στο 
δωμάτιο, αλλά δεν θέλετε να σας ακούσει αυτός με τον οποίον 
συνομιλείτε μέσω τηλεφώνου, πιέστε το πλήκτρο STORE/ MUTE 
μία φορά και η ένδειξη Mute θα αναβοσβήσει. Θα μπορείτε να 
ακούτε τι σας λέει ο καλών αλλά εκείνος δεν θα σας ακούει. Για 
να συνεχίσετε τη συνομιλία κανονικά, πιέστε ξανά το πλήκτρο 
STORE/ MUTE.   
 
Αποθήκευση με το πάτημα ενός πλήκτρου 
Α. Αποθήκευση αριθμών 
1. Σηκώστε το ακουστικό. 
2. Πιέστε το πλήκτρο STORE/ MUTE. 
3. Πιέστε ένα από τα πλήκτρα θέσης αποθήκευσης (M1 ή M2). 
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4. Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου. 
5. Πιέστε το πλήκτρο STORE/ MUTE για επιβεβαίωση και τοπο-

θετήστε το ακουστικό στη βάση. Ο αριθμός αποθηκεύτηκε.  
Β. Κλήση κάποιου αποθηκευμένου αριθμού 
1. Σηκώστε το ακουστικό. 
2. Πιέστε ένα από τα πλήκτρα θέσης αποθήκευσης (M1 ή M2) 

για να πραγματοποιήσετε κλήση στον αποθηκευμένο αριθμό.  
 
Αποθήκευση με το πάτημα δύο πλήκτρων 
Α. Αποθήκευση αριθμών 
Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 10 αριθμούς στη μνήμη και να 
τους ανακαλέσετε με το πάτημα δύο πλήκτρων. 
1. Σηκώστε το ακουστικό. 
2. Πιέστε το πλήκτρο STORE/ MUTE. 
3. Πιέστε το πλήκτρο AUTO. 
4. Πιέστε το πλήκτρο θέσης αποθήκευσης (0 – 9). 
5. Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου. 
6. Πιέστε το πλήκτρο STORE/ MUTE για επιβεβαίωση και τοπο-

θετήστε το ακουστικό στη βάση. Ο αριθμός αποθηκεύτηκε. 
Β. Κλήση κάποιου αποθηκευμένου αριθμού 
1. Σηκώστε το ακουστικό. 
2. Πιέστε το πλήκτρο AUTO και στη συνέχεια κάποιο πλήκτρο 

αποθήκευσης (0 – 9) για κλήση του αποθηκευμένου αριθμού. 
 

Ρυθμίσεις κουδουνίσματος 
Η συσκευή διαθέτει 3 μελωδίες κουδουνίσματος. Μπορείτε να 
επιλέξετε την επιθυμητή ως εξής: 
Σηκώστε το ακουστικό, πιέστε το πλήκτρο STORE/ MUTE και στη 
συνέχεια #. Κατόπιν: 
Πιέστε το αριθμημένο πλήκτρο 1 (ή 2 ή 3) για τη μελωδία 1. 
Πιέστε το αριθμημένο πλήκτρο 4 (ή 5 ή 6) για τη μελωδία 2. 
Πιέστε το αριθμημένο πλήκτρο 7 (ή 8 ή 9) για τη μελωδία 3. 
Πιέστε το αριθμημένο πλήκτρο 0 για να απενεργοποιήσετε το 
κουδούνισμα. 
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Τα διάφορα αριθμημένα πλήκτρα αντιστοιχούν σε διαφορετικά 
επίπεδα έντασης για την ίδια μελωδία. Δείτε τον παρακάτω πίνα-
κα για λεπτομέρειες: 
 

 Ένταση 

Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μελωδία 1 1 2 3 

Μελωδία 2 4 5 6 

Μελωδία 3 7 8 9 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν έχετε επιλέξει το αριθμημένο πλήκτρο 0 (απε-
νεργοποίηση κουδουνίσματος), η συσκευή θα επιστρέψει αυτό-
ματα στην προηγούμενη ρύθμιση (ενεργοποίηση κουδουνίσμα-
τος) μόλις σηκώσετε ξανά το ακουστικό από τη βάση. 
 
Ανάρτηση σε τοίχο 
Μπορείτε να αναρτήσετε τη συσκευή στον τοίχο χρησιμοποιώ-
ντας δύο βίδες (δεν παρέχονται). Ακολουθήστε τις οδηγίες. 
1. Τοποθετήστε δύο βίδες στον τοίχο με απόσταση 8.3 εκατο-

στών και κάθετα μεταξύ τους (βλ. εικόνα 1). 
 

 
 

Εικόνα 1 
 

2. Σφίξτε κάθε βίδα τόσο ώστε ο βραχίονας στήριξης να μπορεί 
να περάσει άνετα πάνω από το κεφάλι κάθε βίδας. 
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3. Συνδέστε τη μία άκρη του τηλεφωνικού καλωδίου στην υπο-
δοχή βύσματος τηλεφώνου της συσκευής. Συνδέστε την άλλη 
άκρη του τηλεφωνικού καλωδίου σε κάποια πρίζα τηλεφώνου 
στον τοίχο. 

4. Η προεξοχή τοποθέτησης του ακουστικού είναι εργοστασιακά 
σε θέση ανάρτησης σε τοίχο. Για να αλλάξετε τη θέση της για 
επιτραπέζια χρήση, σπρώξτε την προεξοχή προς τα έξω και 
περιστρέψτε κατά 180 μοίρες (βλ. εικόνα 2).  
 

 
 
    Εικόνα 2           Εικόνα 3 
 
5. Για ανάρτηση στον τοίχο (βλ. εικόνα 3). 

A. Ευθυγραμμίστε τις οπές στο κάτω μέρος της βάσης με 
τα κεφάλια των βιδών στον τοίχο. 

B. Σπρώξτε απαλά τη συσκευή προς τα κάτω μέχρι να 
στηριχθεί καλά στις βίδες.    

 
 
 
 
 
 

Βίδες 
στήριξης 

1. Θέση επιτρα-
πέζιας χρήσης 

2. Θέση ανάρτη-
σης σε τοίχο 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Δεν ακούγεται ήχος κλήσης. 
ΛΥΣΗ: 
- Ελέγξτε όλα τα τηλεφωνικά βύσματα για να βεβαιωθείτε ότι 

είναι ασφαλισμένα σωστά. 
- Μήπως τα καλώδια έχουν υποστεί φθορά; 
- Προσπαθήστε να συνδέσετε το τηλέφωνο σε άλλη πρίζα. Αν 

λειτουργεί σε άλλη πρίζα, τότε μπορεί να υπάρχει πρόβλημα 
με την καλωδίωση.  

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει. 
ΛΥΣΗ: 
Πόσα τηλέφωνα είναι συνδεδεμένα στην ίδια γραμμή; Αν είναι 
συνδεδεμένα στην ίδια γραμμή περισσότερα από πέντε τηλέφω-
να, μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον τηλεπικοινω-
νιακό σας πάροχο ώστε να πληροφορηθείτε σχετικά με τον μέγι-
στο αριθμό τηλεφώνων που μπορούν να είναι συνδεδεμένα στην 
ίδια γραμμή για την περιοχή σας.     
 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 
 
1. Αποφύγετε σκληρή μεταχείριση, περιοχές με υπερβολική 

υγρασία, σκόνη ή ακραίες θερμοκρασίες.  
2. Θα πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή χρησιμοποιώ-

ντας ήπιο καθαριστικό και ελαφρά νοτισμένο πανί. Να μην 
χρησιμοποιήσετε ποτέ σκληρά καθαριστικά ή διαλυτικά. 

3. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και 
υπερβολική υγρασία. 

  
 


