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Καλωσορίσατε  

στο νέο σας Ασύρματο Τηλέφωνο Turbo-X! 
 

 Αποθήκευση 50 ονομάτων και αριθμών 
τηλεφώνου για εύκολη κλήση. 

 

 Αναγνώριση κλήσεων που σας δείχνει ποιος 
σας καλεί πριν σηκώσετε το τηλέφωνο* και 
διατηρεί στη μνήμη λίστα με τους πιο 
πρόσφατους 40 αριθμούς που σας έχουν 
καλέσει. Από τη λίστα αυτή μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε κλήσεις στους 
επιθυμητούς αριθμούς. 

 
 

 Επανάκληση των 10 πιο πρόσφατων 
αριθμών που σας έχουν καλέσει. 

 

 Σύνδεση έως 5 ακουστικών σε μία βάση.   
 

 

 Πραγματοποίηση κλήσεων ενδοεπικοινωνίας 
και μεταφορά των εξωτερικών κλήσεων 
μεταξύ των ακουστικών. 

 

 Επιλογή ανάμεσα σε 10 διαφορετικές 
μελωδίες κουδουνίσματος για εσωτερικές και 
εξωτερικές κλήσεις καθώς και για αριθμούς 
που είναι αποθηκευμένοι στον τηλεφωνικό 
κατάλογο.  

 

* Απαιτείται εγγραφή στην υπηρεσία αναγνώρισης 
κλήσεων μέσω του τηλεπικοινωνιακού σας 
παρόχου. Επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό 
σας πάροχο για λεπτομέρειες.  
 
Αυτές οι Οδηγίες Χρήσης σας παρέχουν τις 
απαιτούμενες πληροφορίες για να έχετε σωστή 
απόδοση της συσκευής. 
 
Πριν πραγματοποιήσετε την πρώτη σας κλήση θα 
πρέπει να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας. Για απλές 
οδηγίες ρύθμισης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Για να 
Ξεκινήσετε» στις ακόλουθες σελίδες.  
 

Θέλετε βοήθεια;  

Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία σχετικά 
με τη ρύθμιση ή τη χρήση του νέου σας 
τηλεφώνου, επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό 
κέντρο της εταιρείας μας στο 800-11-12345 ή 
μπείτε στην ιστοσελίδα μας www.plaisio.gr  
 
Εναλλακτικά, ανατρέξτε στην Παράγραφο 
«Βοήθεια» προς το τέλος αυτών των Οδηγιών.  
 

Βοηθήματα ακοής  

 Να έχετε υπόψη σας ότι η συσκευή στέλνει 
ραδιοσήματα από και προς τη βάση και το 
ακουστικό. Αυτά τα ραδιοσήματα ενδέχεται να 
προκαλέσουν παρεμβολές – με τη μορφή 
βόμβου – σε ορισμένα βοηθήματα ακοής. 

 
 

http://www.plaisio.gr/


 

Για να ξεκινήσετε  

Θέση  

Θα πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή σε 
απόσταση έως 2 μέτρων από κάποια πρίζα 
ρεύματος και τηλεφώνου, ώστε να φτάνουν τα 
καλώδια. 
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βρίσκεται σε απόσταση 
τουλάχιστον 1 μέτρου μακριά από άλλες 
ηλεκτρικές συσκευές ώστε να αποφεύγονται 
παρεμβολές.  
Η συσκευή στέλνει ραδιοσήματα από και προς τη 
βάση και το ακουστικό. Η ισχύς των σημάτων 
εξαρτάται από το σημείο όπου θα τοποθετήσετε τη 
βάση. Τοποθετήστε την όσο πιο ψηλά γίνεται για 
να υπάρχει το καλύτερο δυνατό σήμα. 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Να μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε μπάνιο ή 
άλλη υγρή περιοχή.  
 

Εγκατάσταση της βάσης και του ακουστικού 

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος και το 
τηλεφωνικό καλώδιο στο κάτω μέρος της 
βάσης. 

2. Συνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος στην 
πρίζα ρεύματος και ενεργοποιήστε τη 
συσκευή. 

3. Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών από 
το πίσω μέρος του ακουστικού και 
τοποθετήστε τις 2 παρεχόμενες 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ΑΑΑ. 
Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί σχετικά με 
την πολικότητα (+, -) κατά την τοποθέτηση 
των μπαταριών. Ανατρέξτε στο σχεδιάγραμμα 
που υπάρχει στο εσωτερικό της θήκης των 
μπαταριών για να δείτε τη σωστή κατεύθυνση 
τοποθέτησης. Σύρετε το κάλυμμα των 
μπαταριών ώστε να κλείσει η θήκη των 
μπαταριών. 

 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε μη επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες. Να χρησιμοποιείτε μόνο τις 
παρεχόμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αν 
χρησιμοποιήσετε μη εγκεκριμένες μπαταρίες θα 
ακυρωθεί η εγγύηση και μπορεί να υποστεί βλάβη 
το τηλέφωνο. Αν δεν είστε βέβαιοι, τηλεφωνήστε 
στο 800-11-12345. 
 
4. Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση για 

φόρτιση. Θα πρέπει να αφήσετε τις μπαταρίες 
να φορτίσουν συνεχόμενα για 24 ώρες 
τουλάχιστον. 
Οι μπαταρίες ή το ακουστικό μπορεί να 
ζεσταθούν κατά τη φόρτιση. Αυτό είναι 
φυσιολογικό. 

5. Αφού πραγματοποιηθεί πλήρης φόρτιση, 
συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο στην πρίζα 
τηλεφώνου.   



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
Μη συνδέσετε το τηλεφωνικό καλώδιο στην πρίζα 
τηλεφώνου έως ότου φορτίσει το τηλέφωνο και να 
χρησιμοποιήσετε μόνο το παρεχόμενο τηλεφωνικό 
καλώδιο.  
Η βάση θα πρέπει να είναι πάντα συνδεδεμένη στο 
ρεύμα.  
 

Χρόνος Αναμονής/ Ομιλίας 

Σε ιδανικές συνθήκες, οι μπαταρίες του ακουστικού 
διαρκούν περίπου για 10 ώρες και 30 λεπτά 
ομιλίας ή 160 ώρες αναμονής με μία φόρτιση 
(Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποσυνδέσετε 
τη βάση από το ρεύμα ή να αφήσετε τη συσκευή 
για τα παραπάνω χρονικά διαστήματα χωρίς 
φόρτιση). 
 
Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι οι 
καινούριες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH 
φτάνουν στη μέγιστη χωρητικότητά τους μετά από 
φυσιολογική χρήση αρκετών ημερών.  
 
 
 

Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταριών 

Αν αναβοσβήνει το εικονίδιο  στην οθόνη και 
ακούτε έναν προειδοποιητικό ήχο «μπιπ» μία 
φορά το λεπτό κατά τη διάρκεια των κλήσεων, θα 
πρέπει να φορτίσετε το ακουστικό σας πριν 
μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε ξανά.  
 

Απόδοση μπαταριών 

Για να κρατήσετε τις μπαταρίες στην καλύτερη 
δυνατή κατάσταση, να αφήνετε το ακουστικό εκτός 
βάσης για μερικές ώρες κάθε μέρα. Αν αφήνετε τις 
μπαταρίες να φτάνουν σε χαμηλή στάθμη 
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, θα 
επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής τους. 
 
Αφού φορτίσετε το ακουστικό για πρώτη φορά, τις 
επόμενες φορές ο χρόνος φόρτισης των 
μπαταριών θα είναι περίπου 6 -8 ώρες.  
 
 
 
Η χωρητικότητα των επαναφορτιζόμενων 
μπαταριών μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, 
μειώνοντας κατά συνέπεια το χρόνο αναμονής/ 
ομιλίας. Μετά από αρκετό καιρό, θα χρειαστούν 
αντικατάσταση. Μπορείτε να προμηθευτείτε 
καινούριες μπαταρίες επικοινωνώντας στο 
τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών: 800-11-12345.  

Εμβέλεια ακουστικού 

Αυτή η συσκευή έχει εμβέλεια έως 300 μέτρα σε 
εξωτερικό χώρο, όταν δεν υπάρχουν εμπόδια 
μεταξύ της βάσης και του ακουστικού. Αν 
υπάρχουν εμπόδια, η εμβέλεια περιορίζεται 
σημαντικά. Αν η βάση είναι τοποθετημένη σε 
εσωτερικό χώρο και το ακουστικό βρίσκεται σε 
εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, η εμβέλεια είναι 
συνήθως έως 50 μέτρα. Οι φαρδιοί, πέτρινοι τοίχοι 
επηρεάζουν σημαντικά την εμβέλεια.  



Ισχύς σήματος 

Το εικονίδιο στην οθόνη του ακουστικού 
σημαίνει ότι η βάση είναι εντός εμβέλειας. Όταν 
αναβοσβήνει και ακούτε έναν προειδοποιητικό ήχο 
(μπιπ), σημαίνει ότι βρίσκεστε εκτός εμβέλειας και 
θα πρέπει να μετακινηθείτε πιο κοντά στη βάση, 
 
 

Μόνο για κατόχους πολλών τηλεφώνων PL-
4000 

Συνδέστε όλους τους φορτιστές σε πρίζες και 
φορτίστε τα ακουστικά: 

i. Συνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος στην 
υποδοχή τροφοδοσίας (power) στο κάτω 
μέρος της βάσης και συνδέστε το φις του 
τροφοδοτικού στην πρίζα. 

ii. Τοποθετήστε στο ακουστικό τις 2 
παρεχόμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
AAA  Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί 
σχετικά με την πολικότητα (+, -) κατά την 
τοποθέτηση των μπαταριών. Ανατρέξτε στο 
σχεδιάγραμμα που υπάρχει στο εσωτερικό 
της θήκης των μπαταριών για να δείτε τη 
σωστή κατεύθυνση τοποθέτησης. Σύρετε το 

κάλυμμα των μπαταριών ώστε να κλείσει η 
θήκη των μπαταριών.  

iii. Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση για 
φόρτιση. Θα πρέπει να το αφήσετε να 
φορτίσει για 24 ώρες τουλάχιστον. Η οθόνη 
θα δείξει την ώρα και τον αριθμό ακουστικού 
(π.χ. 2), για να δείξει ότι έχει συνδεθεί στη 
βάση.  

 
Το τηλέφωνό σας είναι πλέον έτοιμο για 
χρήση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Για να γνωρίσετε το τηλέφωνό σας 

Πλήκτρα ακουστικού 

 

 
 
 

Τηλ. Κατάλογος/ Ακύρωση/ Πίσω 
Πιέστε για να ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο. 
Όταν βρίσκεστε στο μενού, πιέστε για επιστροφή στο 
προηγούμενο μενού.  
 
Όταν πληκτρολογείτε/ επεξεργάζεστε, πιέστε και 
κρατήστε πατημένο για διαγραφή χαρακτήρων ή 
ψηφίων. Όταν προβάλλετε τη λίστα επανάκλησης, 
πιέστε για διαγραφή της επιλεγμένης καταχώρησης ή 
κρατήστε πατημένο για διαγραφή όλων των 
καταχωρήσεων.  
 

Ομιλία/ Handsfree 
Πιέστε για να πραγματοποιήσετε και να απαντήσετε 
σε κλήσεις.  
 

 
 

Int  
Χρησιμοποιείται για κλήσεις ενδοεπικοινωνίας και για 
μεταφορά κλήσεων σε άλλα ακουστικά που είναι 
συνδεδεμένα στην ίδια βάση.  
 

 
 

*/ Κλείδωμα πλήκτρων 
Χρησιμοποιείται για να κλειδώσετε/ ξεκλειδώσετε τα 
πλήκτρα ώστε να αποφύγετε ακούσιες κλήσεις.  
 

 
 

Recall 
Χρησιμοποιείται με υπηρεσίες τηλεφωνικών κέντρων και 
ορισμένες υπηρεσίες δικτύου 

 
 

Μενού/ ΟΚ/ Ιδιωτικότητα 
Πιέστε για να ανοίξετε το μενού. Πιέστε για να κάνετε επιλογές 
από το μενού και για να επιβεβαιώσετε τις εμφανιζόμενες 
επιλογές.  
Κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης, πιέστε για ενεργοποίηση/ 
απενεργοποίηση της λειτουργίας Ιδιωτικότητας. Όταν είναι 
ενεργοποιημένη, η φωνή σας δεν θα ακούγεται στο συνομιλητή 
σας, ενώ εσείς θα μπορείτε να τον ακούτε κανονικά.  

Κύλιση  
Για κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω στις διάφορες 
επιλογές του μενού, λίστες κλήσεων και καταχωρήσεις 
τηλεφωνικού καταλόγου.  
Κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης, πιέστε για ρύθμιση της 
έντασης του ακουστικού.  
Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε για να ρυθμίσετε την 
ένταση κουδουνίσματος.  

Τερματισμός Κλήσης 
Πιέστε για τερματισμό κάποιας κλήσης.  
Όταν βλέπετε τη λίστα επανάκλησης/ κλήσεων ή όταν κάνετε 
κάποια επεξεργασία, πιέστε για έξοδο και επιστροφή στην 
οθόνη αναμονής. Πιέστε και κρατήστε πατημένο για να 
ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το ακουστικό.   

Κλήσεις 
Πιέστε για να ανοίξετε τη λίστα κλήσεων.  

Επανάκληση 
Πιέστε για να ανοίξετε τη λίστα επανάκλησης.  

Pause 
Κατά τη διάρκεια κλήσης/ αποθήκευσης αριθμού, πιέστε και 
κρατήστε πατημένο για να εισάγετε παύση.  

  



Εικονίδια ακουστικού 

 

Αναβοσβήνει όταν υπάρχει εισερχόμενη 
εξωτερική κλήση 
 
Εξωτερική κλήση σε εξέλιξη 
 
Αναβοσβήνει όταν υπάρχει εισερχόμενη 
εσωτερική κλήση 
 
Εσωτερική κλήση σε εξέλιξη 
 
Κλήση τηλεδιάσκεψης σε εξέλιξη (3μερής) ή 
μεταφορά εξωτερικής κλήσης σε άλλο ακουστικό 
κατά τη διάρκεια εσωτερικής κλήσης 
 
 
Δείχνει την ισχύ του σήματος 
Αναβοσβήνει όταν το ακουστικό δεν είναι 
καταχωρημένο στη βάση ή όταν βρίσκεστε εκτός 
εμβέλειας. 
 
 
Άνοιγμα του Μενού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Άνοιγμα Τηλεφωνικού Καταλόγου 
 
Αναβοσβήνει για να δείξει ότι υπάρχουν νέες 
καταχωρήσεις στη λίστα κλήσεων* 
 
Εισερχόμενη κλήση (Στη λίστα κλήσεων)* 
 
Αναπάντητη κλήση (Στη λίστα κλήσεων)* 
 
Κλείδωμα πλήκτρων 
 
Ο εμφανιζόμενος αριθμός είναι μεγαλύτερος από 
12 ψηφία 
 
Η μπαταρία είναι γεμάτη 
 
Η στάθμη της μπαταρίας είναι μέτρια 
 
Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή 
 
Αναβοσβήνει- Φορτίστε τη μπαταρία 
 

 
 
* Απαιτείται εγγραφή στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων 
μέσω του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου. Επικοινωνήστε με 
τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο για λεπτομέρειες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Χρήση του μενού 

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του τηλεφώνου και ρυθμίσεις, μέσω του κεντρικού μενού. Ο ακόλουθος πίνακας 
δείχνει τις επιλογές του μενού ανάμεσα στις οποίες μπορείτε να διαλέξετε.  

Πιέστε  ΜΕΝΟΥ για είσοδο στο μενού. Εμφανίζεται το εικονίδιο .  
Πιέστε ▲ ή ▼ για κύλιση στις διάφορες επιλογές του μενού. Όταν φτάσετε στο τέλος της λίστας, η πρώτη επιλογή εμφανίζεται ξανά και 
ακούγεται ένας ήχος «μπιπ»,  
 

Για να κάνετε κάποια επιλογή, πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ.  

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πιέστε . 

Γρήγορη έξοδος από κάποιο μενού 

Αν θέλετε να βγείτε από κάποιο μενού ή να ακυρώσετε κάποια ενέργεια, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο   για να επιστρέψετε στην 
οθόνη αναμονής.  
 

 
 
 
 
 



Επεξήγηση ενδείξεων μενού 

 
PHONEBOOK (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ) 

ADD ENTRY (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ) 

MODIFY ENTRY (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ) 

DELETE ENTRY (ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ) 

SETUP (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)  

BASE VOLUME (ΕΝΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ) 

BASE MELODY (ΜΕΛΩΔΙΑ ΒΑΣΗΣ) 

DEL HANDSET (ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ) 

PIN CODE (ΚΩΔΙΚΟΣ PIN) 

DIAL MODE (ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ) 

DEFAULT (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ) 

DATE – TIME (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΩΡΑ) 

CLOCK SET (ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ) 

ALARM SET (ΡΥΘΜΙΣΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ) 

 

HANDSET (ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ) 

BEEP (ΜΠΙΠ) 

INT RING VOL (ΕΝΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ) 

EXT RING VOL (ΕΝΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ) 

INT MELODY (ΜΕΛΩΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ) 

EXT MELODY (ΜΕΛΩΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ) 

AUTO ANSWER (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ) 

NAME (ΟΝΟΜΑ) 

LANGUAGE (ΓΛΩΣΣΑ) 

KEYLOCK? (ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ?) 

REGISTER (ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ) 

SELECT BASE (ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΗΣ) 

REG BASE (ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΗΣ)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Βάση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εντοπισμός Ακουστικού (page) 
Πιέστε για να εντοπίσετε το ακουστικό σε 
περίπτωση που το χάσετε. Επίσης μπορείτε 
να το χρησιμοποιήστε για να καταχωρήσετε 
ακουστικά στη βάση.  

  



Χρήση του τηλεφώνου σας 

 

 
 
 

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του 
ακουστικού 

1. Για απενεργοποίηση, πιέστε και κρατήστε πατημένο το 

πλήκτρο  μέχρι να σβήσει η οθόνη.  
2. Για ενεργοποίηση, πιέστε και κρατήστε πατημένο το 

πλήκτρο  .  

Πραγματοποίηση κλήσης 

1. Πιέστε . Μόλις ακούσετε τον τόνο κλήσης, 
πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου. 

 

Κλήση με πληκτρολόγηση πρώτα του αριθμού 

1. Πληκτρολογήστε πρώτα τον αριθμό του τηλεφώνου. Ο 
αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη. Αν κάνετε κάποιο 
σφάλμα κατά την πληκτρολόγηση, πιέστε το πλήκτρο 

 για διαγραφή κάποιου ψηφίου.  

2. Πιέστε  για να κάνετε κλήση του αριθμού.  
 

Τερματισμός κλήσης 

1. Πιέστε  ή τοποθετήστε το ακουστικό και πάλι στη 
βάση/ φορτιστή.  

Handsfree (Ανοιχτή ακρόαση) 

1. Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο  δύο φορές για να 
πραγματοποιήσετε κάποια κλήση ή να απαντήσετε σε 

κάποια κλήση με Handsfree.. Μπορείτε να πιέσετε  
κάθε φορά που θέλετε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των 
καταστάσεων ακουστικού και handsfree.  

Λήψη κλήσεων 

1. Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο  
για απάντηση στην κλήση ή – αν το ακουστικό βρίσκεται 
στη βάση ή στο φορτιστή, απλά σηκώστε το για να 
απαντήσετε στην κλήση. Αν θέλετε να πρέπει να πιέσετε 

και το πλήκτρο  για να απαντήσετε στην κλήση, θα 
πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης 
απάντησης (βλ. παρακάτω).  

Γρήγορη κλήση αριθμών 

Μπορείτε να κάνετε κλήση αριθμών άμεσα από τον 
τηλεφωνικό κατάλογο, τη λίστα κλήσεων ή τη λίστα 
επανάκλησης.  
 

Χρονόμετρο κλήσεων 

Ενώ συνομιλείτε, μετά από 15 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται το 
χρονόμετρο κλήσεων. Μόλις ολοκληρώσετε την κλήση, η 
συνολική διάρκεια εμφανίζεται για 5 δευτερόλεπτα.  

Αναγνώριση κλήσεων 

 Αν έχετε εγγραφεί συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης 
κλήσεων, ο αριθμός του καλούντος (ή το όνομα, αν ο αριθμός 
είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο), θα 
εμφανιστεί στην οθόνη.  
 
 
 
 



Ιδιωτικότητα 

Όταν συνομιλείτε, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
ιδιωτικότητας για να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας, αλλά 
εσείς να μπορείτε να τον ακούτε κανονικά.  
1. Κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης, πιέστε το πλήκτρο 

 ΜΕΝΟΥ. Το μικρόφωνο του ακουστικού θα 
απενεργοποιηθεί και θα εμφανιστεί η ένδειξη MUTE 
(ΣΙΓΗ) στην οθόνη.  

2. Πιέστε ξανά το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ για να 
συνεχίσετε την κλήση. 

  

Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού 
συνομιλίας 

Κατά τη διάρκεια κάποιας συνομιλίας, πιέστε τα πλήκτρα ▼ ή 
▲ για να αυξήσετε/ μειώσετε την ένταση του ακουστικού 
συνομιλίας.  

Επανάκληση 

Οι 10 πιο πρόσφατοι αριθμοί αποθηκεύονται στη λίστα 
επανάκλησης.  

1. Πιέστε  REDIAL για να ανοίξετε τη λίστα 
επανάκλησης. Εμφανίζονται οι πιο πρόσφατοι αριθμοί 
που έχετε καλέσει. Αν οι αριθμοί ταιριάζουν με 
καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου, εμφανίζεται 
το όνομα.  

2. Κάντε κύλιση στο επιθυμητό όνομα, πιέζοντας τα 
πλήκτρα ▼ ή ▲.  

3. Πιέστε  για επανάκληση της πιο πρόσφατης 
καταχώρησης.  

Εμφάνιση ονόματος ή αριθμού 

Στη λίστα επανάκλησης, όταν εμφανίζεται το όνομα, μπορείτε 

να δείτε τον αριθμό πιέζοντας το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 

Διαγραφή κάποιου αριθμού από τη λίστα 
επανάκλησης 

1. Πιέστε  REDIAL και στη συνέχεια κάντε κύλιση 
πιέζοντας τα πλήκτρα ▼ ή ▲.  

2. Πιέστε . Θα εμφανιστεί η ένδειξη «DELETE? 

(ΔΙΑΓΡΑΦΗ?)». Πιέστε το πλήκτρο   ΜΕΝΟΥ για 

επιβεβαίωση ή το  για ακύρωση. 

Διαγραφή όλης της λίστας επανάκλησης 

1. Πιέστε  REDIAL για να ανοίξετε τη λίστα 
επανάκλησης και στη συνέχεια πιέστε και κρατήστε 

πατημένο το πλήκτρο . Θα εμφανιστεί η ένδειξη 
«DELETE ALL? (ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ?)» 

2.  Πιέστε το πλήκτρο   ΜΕΝΟΥ για επιβεβαίωση ή 

το  για ακύρωση. 

Αποθήκευση κάποιου αριθμού από τη λίστα 
επανάκλησης στον τηλεφωνικό κατάλογο 

1. Πιέστε  REDIAL και στη συνέχεια κάντε κύλιση 
στην επιθυμητή καταχώρηση πιέζοντας τα πλήκτρα ▼ ή 
▲.  

2. Πιέστε το πλήκτρο   ΜΕΝΟΥ. Η οθόνη θα δείξει 

“ADD? (Προσθήκη?). Πιέστε ξανά το πλήκτρο  
ΜΕΝΟΥ.  

3. Η οθόνη δείχνει την ένδειξη «NAME?(ΟΝΟΜΑ?)». 
Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να 



πληκτρολογήσετε το όνομα και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ.  
4. Ο αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη. Επεξεργαστείτε τον 

αν χρειάζεται και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο  
ΜΕΝΟΥ. Εμφανίζεται η ένδειξη MELODY 1 (ΜΕΛΩΔΙΑ 
1).  

5. Κάντε κύλιση στην επιθυμητή μελωδία, πιέζοντας τα 
πλήκτρα ▼ ή ▲ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 

 ΜΕΝΟΥ για επιβεβαίωση. Η καταχώρηση 
αποθηκεύεται. Κάθε αριθμός που αποθηκεύεται στη 
λίστα επανάκλησης μπορεί να έχει μήκος έως 32 ψηφία. 

Κλείδωμα πληκτρολογίου 

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποφύγετε 
ακούσιο πάτημα των πλήκτρων κατά τη μεταφορά του 
ακουστικού.  
Δεν απαιτείται να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο για ν’ 
απαντήσετε σε κάποια κλήση. Απλά πιέστε το πλήκτρο  ή 
ανασηκώστε το ακουστικό από τη βάση.  
1. Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πιέστε και κρατήστε 

πατημένο το πλήκτρο  μέχρι η οθόνη να δείξει την 

ένδειξη  . 
2. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο,  πιέστε 

οποιοδήποτε πλήκτρο και η οθόνη θα δείξει «PRESS *» 
(ΠΙΕΣΤΕ *).  

3. Πιέστε  εντός 3 δευτερολέπτων.  

Εντοπισμός ακουστικού/ Paging 

Μπορείτε να εντοπίσετε το ακουστικό σε περίπτωση που το 
χάσετε. Δεν πραγματοποιείται κλήση προς το ακουστικό, απλά 
ακούγεται ηχητική ειδοποίηση για να το εντοπίσετε.  

1. Πιέστε  στη βάση. Όλα τα ακουστικά που είναι 
συνδεδεμένα στη βάση θα ηχήσουν. Για να σταματήσετε 

το κουδούνισμα, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο 

ακουστικό ή πιέστε  ξανά στη βάση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Τηλεφωνικός Κατάλογος 

Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 50 ονόματα και αριθμούς 
τηλεφώνου σε κάθε ακουστικό που είναι συνδεδεμένο στη 
βάση.  
Κάθε όνομα μπορεί να έχει μήκος έως 12 χαρακτήρες και κάθε 
αριθμός έως 24 ψηφία.  
Μπορείτε να ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο πιέζοντας το 

πλήκτρο .   

Προσθήκη κάποιας καταχώρησης στον 
τηλεφωνικό κατάλογο 

Για κάθε καταχώρηση που προσθέτετε, μπορείτε να επιλέξετε 
έως 10 διαφορετικά κουδουνίσματα (ήχους κλήσης). Για 
παράδειγμα, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα κουδούνισμα 
στους φίλους και στα συγγενικά σας πρόσωπα και άλλο 
κουδούνισμα σε άλλους καλούντες.  

1. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. Η οθόνη θα δείξει 
PHONEBOOK (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ). Πιέστε 

το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
2. Η οθόνη θα δείξει “ADD ENTRY” (ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ). Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ.  
3. Η οθόνη δείχνει την ένδειξη «NAME?(ΟΝΟΜΑ?)». 

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να 
πληκτρολογήσετε το όνομα και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ.  
4. Η οθόνη δείχνει την ένδειξη «NUMBER?(ΑΡΙΘΜΟΣ?)». 

Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό και στη συνέχεια 

πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. Πληκτρολογήστε 
ολόκληρο τον αριθμό, μαζί με τον κωδικό περιοχής.  

5.  Εμφανίζεται η ένδειξη MELODY 1 (ΜΕΛΩΔΙΑ 1). Κάντε 
κύλιση στην επιθυμητή μελωδία, πιέζοντας τα πλήκτρα 
▼ ή ▲. Για να αντιστοιχίσετε ήχο κουδουνίσματος σε 
συγκεκριμένη καταχώρηση, θα πρέπει να είστε 
συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων του 
τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.  

6. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ για επιβεβαίωση. 
Εμφανίζεται η ένδειξη ADD ENTRY (ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ). Η καταχώρηση αποθηκεύεται. 
Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία για να 
αποθηκεύσετε και άλλες καταχωρήσεις ή να πιέσετε το 

πλήκτρο  δύο φορές για να επιστρέψετε στην 
οθόνη αναμονής.  

 

Πληκτρολόγηση ονομάτων 

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε τα 
γράμματα που υπάρχουν πάνω στο κάθε πλήκτρο.  
Για παράδειγμα, για να πληκτρολογήσετε TOM: 
Πιέστε μία φορά το πλήκτρο 8 για να πληκτρολογήσετε T. 
Πιέστε τρεις φορές το πλήκτρο 6 για να πληκτρολογήσετε Ο. 
Πιέστε μία φορά το πλήκτρο 6 για να πληκτρολογήσετε Μ. 
Αν το επόμενο γράμμα που θέλετε να πληκτρολογήσετε είναι 
στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε λίγο και πιέστε ξανά το ίδιο 
πλήκτρο.  

Πιέστε για να διαγράψετε τυχόν λανθασμένους 
χαρακτήρες ή ψηφία. 

Για να αφήσετε ένα κενό, πιέστε το πλήκτρο . 

Για να πληκτρολογήσετε παύλα, πιέστε το πλήκτρο  δύο 
φορές.  
 
 
 
 
 
 



Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο 

1. Πιέστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε τον 

τηλεφωνικό κατάλογο.  Εμφανίζεται το εικονίδιο .  
2. Κάντε κύλιση στην επιθυμητή καταχώρηση, πιέζοντας τα 

πλήκτρα ▼ ή ▲. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε 
αλφαβητική αναζήτηση, πληκτρολογώντας το πρώτο 
γράμμα του ονόματος. Μπορείτε να δείτε τα 
αποτελέσματα πιέζοντας τα πλήκτρα ▼ ή ▲. 

3. Πιέστε   για κλήση ή  για επιστροφή στην 
οθόνη αναμονής.  

 

Εμφάνιση ονόματος ή αριθμού 

Όταν εμφανίζεται το όνομα, μπορείτε να δείτε τον αριθμό 

πιέζοντας το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 

Επεξεργασία καταχώρησης 

1. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. Η οθόνη θα δείξει 
PHONEBOOK (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ). Πιέστε 

το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
2. Κάντε κύλιση με το πλήκτρο ▼ στην επιλογή MODIFY 

ENTRY (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ) και πιέστε 

 ΜΕΝΟΥ.  
3. Κάντε κύλιση στην επιθυμητή καταχώρηση, πιέζοντας τα 

πλήκτρα ▼ ή ▲ ή πραγματοποιήστε αλφαβητική 

αναζήτηση και πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ 

4. Πιέστε  για διαγραφή του ονόματος – αν 
απαιτείται – και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το νέο 

όνομα και πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ.  

5. Πιέστε  για να διαγράψετε τον αριθμό – αν 
απαιτείται – και στη συνέχεια πληκτρολογήστε νέο 

αριθμό και πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
6. Αν απαιτείται, επιλέξτε νέα μελωδία κουδουνίσματος και 

πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ για επιβεβαίωση. 
7. Εμφανίζεται η ένδειξη ADD ENTRY (ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ). Μπορείτε να κάνετε νέα καταχώρηση 

ή να πιέσετε το πλήκτρο  δύο φορές για να 
επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής. 

Διαγραφή καταχώρησης 

1. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. Η οθόνη θα δείξει 
PHONEBOOK (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ). Πιέστε 

το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
2. Κάντε κύλιση με το πλήκτρο ▼ στην επιλογή DELETE 

ENTRY (ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ) και πιέστε  
ΜΕΝΟΥ.  

3. Κάντε κύλιση στην επιθυμητή καταχώρηση που θέλετε 
να διαγράψετε πιέζοντας τα πλήκτρα ▼ ή ▲ ή 
πραγματοποιήστε αλφαβητική αναζήτηση. 

4. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. Η οθόνη δείχνει την 
ένδειξη CONFIRM? (ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ?). 

5. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ για επιβεβαίωση ή το 

για ακύρωση. 
 
 
 
 
 
 



Αναγνώριση & Λίστα 
Κλήσεων 

Αναγνώριση κλήσεων  

Αυτή η λειτουργία δείχνει τον αριθμό αυτού που σας καλεί και 
εφόσον είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, 
δείχνει και το όνομά του. 
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει πρώτα 
να εγγραφείτε στη σχετική υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων 
μέσω του τηλεφωνικού σας παρόχου. Απαιτείται ένα μηνιαίο 
πάγιο. Εμφανίζεται πλήρης τηλεφωνικός αριθμός (μαζί με τον 
κωδικό περιοχής). Γι’ αυτό το λόγο, όταν αποθηκεύετε 
αριθμούς στον τηλεφωνικό κατάλογο, θα πρέπει να θυμάστε 
να συμπεριλαμβάνετε τον κωδικό περιοχής, διαφορετικά ο 
αριθμός δεν θα είναι ίδιος με τον αποθηκευμένο. 
 

Πληροφορίες καλούντος 

Η οθόνη δείχνει τα 12 πρώτα ψηφία του αριθμού ή του 
ονόματος. Πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στη σχετική υπηρεσία 
αναγνώρισης κλήσεων μέσω του τηλεφωνικού σας παρόχου.  
Κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης, οι λεπτομέρειες του 
καλούντος αντικαθίστανται από το χρονόμετρο κλήσης μετά 
από 15 δευτερόλεπτα. Για να δείτε ξανά τη λίστα κλήσεων 
μετά από την κλήση, πιέστε ▼ και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σε ορισμένες εισερχόμενες κλήσεις, ο αριθμός τηλεφώνου του 
καλούντος δεν είναι διαθέσιμος και συνεπώς δεν μπορεί να 
εμφανιστεί. Σ’ αυτή την περίπτωση, εμφανίζεται σχετικό 
επεξηγηματικό μήνυμα:  
WITHELD (ΑΠΟΚΡΥΨΗ): Ο καλών έχει το τηλέφωνό του 
απόρρητο.  
UNAVAILABLE (ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ): Ο αριθμός δεν είναι 
διαθέσιμος. 
RINGBACK (RINGBACK): Δοκιμαστική κλήση. 
INT NATIONAL (ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΛΗΣΗ): Διεθνής κλήση. 
OPERATOR (ΦΟΡΕΑΣ): Κλήση από τον τηλεπικοινωνιακό 
σας πάροχο. 
PAYPHONE (ΚΑΡΤΟΤΗΛΕΦΩΝΟ): Κλήση από 
καρτοτηλέφωνο.  

Λίστα κλήσεων  

Η λίστα κλήσεων αποθηκεύει τις 40 πιο πρόσφατες 
εισερχόμενες κλήσεις, μαζί με τον αριθμό και την ημερομηνία 
τους. Αυτή η λίστα επίσης σας δείχνει τις αναπάντητες κλήσεις. 
Όταν υπάρχει νέα καταχώρηση στη λίστα κλήσεων, το 

εικονίδιο  αναβοσβήνει. Αφού δείτε την καταχώρηση, το 
εικονίδιο σβήνει.  
Η λίστα είναι κοινή για όλα τα ακουστικά που είναι 
συνδεδεμένα στη βάση. Όταν γεμίσει η λίστα κλήσεων, οι 
παλιότερες καταχωρήσεις αντικαθίστανται από τις νεότερες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Προβολή της λίστας κλήσεων  

1. Πιέστε ▼ για να ανοίξετε τη λίστα κλήσεων. Αν δεν 
υπάρχουν κλήσεις στη λίστα, εμφανίζεται η ένδειξη 
EMPTY (ΑΔΕΙΑ). 

2. Κάντε κύλιση στις καταχωρήσεις, πιέζοντας τα πλήκτρα 

▼ ή ▲. Όπου βλέπετε το εικονίδιο  σημαίνει ότι η 

κλήση απαντήθηκε. Όπου βλέπετε το εικονίδιο  
σημαίνει ότι η κλήση είναι αναπάντητη. Όταν φτάσετε 
στο τέλος της λίστας, ακούγεται «μπιπ».  Αν ο αριθμός 
είναι ίδιος με κάποια καταχώρηση του τηλεφωνικού 
καταλόγου, θα εμφανιστεί το όνομα. Πιέστε το πλήκτρο 

 ΜΕΝΟΥ για να δείτε το όνομα του καλούντος. Αν 
ο τηλεφωνικός αριθμός είναι μεγαλύτερος από 12 
ψηφία, εμφανίζεται το εικονίδιο ►. Πιέστε το πλήκτρο 

 ΜΕΝΟΥ ξανά για να δείτε ολόκληρο τον αριθμό.  

Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ ξανά για να δείτε την 
ημερομηνία και την ώρα κλήσης. Πιέστε το πλήκτρο 

 ΜΕΝΟΥ ξανά για να προσθέσετε τον αριθμό 
στον τηλεφωνικό κατάλογο αν δεν είναι ήδη. Αν είναι 
ήδη, μπορείτε να συνεχίσετε στην καταχώρηση 

πιέζοντας το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ ξανά.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κλήση αριθμού από τη λίστα κλήσεων 

1. Πιέστε ▼ και στη συνέχεια ▼ ή ▲ για να εντοπίστε την 
επιθυμητή καταχώρηση.  

2. Πιέστε  για κλήση της επιλεγμένης καταχώρησης. 

Αποθήκευση αριθμού στον τηλεφωνικό 
κατάλογο 

1. Πιέστε ▼ και στη συνέχεια ▼ ή ▲ για να εντοπίστε την 
επιθυμητή καταχώρηση.  

2. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ επαναλαμβανόμενα 
μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη ADD? (ΠΡΟΣΘΗΚΗ). 

Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ ξανά.  
3. Η οθόνη θα δείξει την ένδειξη NAME? (ΟΝΟΜΑ). 

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να 
πληκτρολογήσετε το όνομα και πιέστε το πλήκτρο 

 ΜΕΝΟΥ.  
4. Ο αριθμός εμφανίζεται. Επεξεργαστείτε τον αν θέλετε 

και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
5. Κάντε κύλιση στις μελωδίες κουδουνίσματος πιέζοντας 

τα πλήκτρα ▼ ή ▲ και πιέστε το πλήκτρο  
ΜΕΝΟΥ για επιβεβαίωση. Η καταχώρηση 
αποθηκεύεται.  

Διαγραφή καταχώρησης 

1. Πιέστε ▼ και στη συνέχεια ▼ ή ▲ για να εντοπίστε την 
επιθυμητή καταχώρηση.  

2. Πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη DELETE? 
(ΔΙΑΓΡΑΦΗ?). 

3. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ για επιβεβαίωση ή 

πιέστε  για ακύρωση. 



Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων της 
λίστας κλήσεων 

1. Πιέστε ▼. 

2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Η 
οθόνη εμφανίζει την ένδειξη DELETE ALL? (ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΟΛΩΝ?).  

3. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ για επιβεβαίωση ή 

για ακύρωση.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ρυθμίσεις Ακουστικού 

Ένταση κουδουνίσματος ακουστικού 

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση κουδουνίσματος του 
ακουστικού και να επιλέξετε διαφορετικό επίπεδο έντασης για 
τις εσωτερικές και διαφορετικό για τις εξωτερικές κλήσεις. 
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 5 επιπέδων έντασης και “OFF” 
(Αθόρυβο).  

1. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ, κάντε κύλιση στην 
ένδειξη HANDSET (ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ) πιέζοντας το πλήκτρο 

▼ και πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη INT RING VOL (ΕΝΤΑΣΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ)  ή EXT RING VOL (ΕΝΤΑΣΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και 

πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
3. Πιέστε ▼ ή ▲ για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο 

έντασης (1-5 ή OFF). 

4. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ για επιβεβαίωση ή το 

 για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. 
Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, μπορείτε να ρυθμίσετε την 
ένταση πιέζοντας τα πλήκτρα ▼ ή ▲. 

Μελωδία κουδουνίσματος ακουστικού 

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική μελωδία για τις εσωτερικές 
και διαφορετική για τις εξωτερικές κλήσεις. Μπορείτε να 
επιλέξετε ανάμεσα σε 10 διαφορετικές μελωδίες. 

1. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ, κάντε κύλιση στην 
ένδειξη HANDSET (ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ) πιέζοντας το πλήκτρο 

▼ και πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη EXT MELODY (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΜΕΛΩΔΙΑ)  ή INT MELODY (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ) 

πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και πιέστε το πλήκτρο  
ΜΕΝΟΥ. 

3. Πιέστε ▼ ή ▲ για να επιλέξετε την επιθυμητή μελωδία 
(από 1 έως 10). 

4. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ για επιβεβαίωση ή το 

 για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. 
Από τον τηλεφωνικό κατάλογο μπορείτε να επιλέξετε 
συγκεκριμένη μελωδία για κάθε επαφή ξεχωριστά.  

Όνομα ακουστικού 

Μπορείτε να επιλέξετε όνομα για το ακουστικό σας. Το όνομα 
εμφανίζεται στην οθόνη.  

1. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ, κάντε κύλιση στην 
ένδειξη HANDSET (ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ) πιέζοντας το πλήκτρο 

▼ και πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη NAME (ΟΝΟΜΑ) πιέζοντας 

το πλήκτρο ▼ και πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
3. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα για το ακουστικό σας και 

πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ για επιβεβαίωση. Αν 

κάνετε λάθος πιέστε  για διαγραφή του λάθους.  

Γλώσσα 

1. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ, κάντε κύλιση στην 
ένδειξη HANDSET (ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ) πιέζοντας το πλήκτρο 

▼ και πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη LANGUAGE (ΓΛΩΣΣΑ) 

πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και πιέστε το πλήκτρο  
ΜΕΝΟΥ. 



3. Πιέστε ▼ ή ▲ για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα 

και πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ για επιβεβαίωση. 
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των γλωσσών: Αγγλικά/ 
Γαλλικά/ Γερμανικά/ Ιταλικά/ Ισπανικά/ Δανέζικα/  
Σουηδικά/ Σλοβακικά/ Ολλανδικά/ Πορτογαλικά/ Νορβηγικά/ 
Ρωσικά/ Ελληνικά/ Ουγγρικά/ Πολωνικά/ Τσεχικά/ Φινλανδικά. 
 

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Ήχου 
Πλήκτρων 

Όποτε πιέζετε κάποιο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο, ακούγεται 
ήχος «μπιπ». Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. 

1. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ, κάντε κύλιση στην 
ένδειξη HANDSET (ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ) πιέζοντας το πλήκτρο 

▼ και πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
2. Εμφανίζεται η ένδειξη BEEP (ΜΠΙΠ). Πιέστε το πλήκτρο 

 ΜΕΝΟΥ. 
3. Εμφανίζεται η ένδειξη KEYTONE (ΗΧΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ). 

Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ.  
4. Πιέστε ▼ ή ▲ για να επιλέξετε ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) ή 

OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) και πιέστε το πλήκτρο 

 ΜΕΝΟΥ για επιβεβαίωση. 

Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας 

1. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ, κάντε κύλιση στην 
ένδειξη HANDSET (ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ) πιέζοντας το πλήκτρο 

▼ και πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
2. Εμφανίζεται η ένδειξη BEEP (ΜΠΙΠ). Πιέστε το πλήκτρο 

 ΜΕΝΟΥ. 

3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη LOW BATTERY (ΧΑΜΗΛΗ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και πιέστε το 

πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
4. Πιέστε ▼ ή ▲ για να επιλέξετε ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) ή 

OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) και πιέστε το πλήκτρο 

 ΜΕΝΟΥ για επιβεβαίωση. 

Ειδοποίηση εκτός εμβέλειας 

1. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ, κάντε κύλιση στην 
ένδειξη HANDSET (ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ) πιέζοντας το πλήκτρο 

▼ και πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
2. Εμφανίζεται η ένδειξη BEEP (ΜΠΙΠ). Πιέστε το πλήκτρο 

 ΜΕΝΟΥ. 
3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη OUT OF RANGE (ΕΚΤΟΣ 

ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και πιέστε το 

πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
4. Πιέστε ▼ ή ▲ για να επιλέξετε ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) ή 

OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) και πιέστε το πλήκτρο 

 ΜΕΝΟΥ για επιβεβαίωση. 

Κλείδωμα πληκτρολογίου μέσω του μενού 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού για να κλειδώσετε το 
πληκτρολόγιο.  

1.  Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ, κάντε κύλιση στην 
ένδειξη HANDSET (ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ) πιέζοντας το πλήκτρο 

▼ και πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη KEYLOCK? (ΚΛΕΙΔΩΜΑ 

ΠΛΗΚΤΡΩΝ?) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και πιέστε το 

πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ για επιβεβαίωση. Η οθόνη 



εμφανίζει το εικονίδιο . Για ξεκλείδωμα του 
πληκτρολογίου, πιέστε κάποιο πλήκτρο και στη συνέχεια 

το πλήκτρο  εντός 3 δευτερολέπτων.  

Αυτόματη απάντηση 

Μπορείτε να απαντήσετε σε κλήσεις σηκώνοντας το ακουστικό 
από τη βάση. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε – αν θέλετε – 
αυτή τη λειτουργία ώστε να απαντάτε στις κλήσεις πιέζοντας 

πάντα το πλήκτρο . 

1. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ, κάντε κύλιση στην 
ένδειξη HANDSET (ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ) πιέζοντας το πλήκτρο 

▼ και πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη AUTO ANSWER 

(ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και 

πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
3. Πιέστε ▼ ή ▲ για να επιλέξετε ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) ή 

OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) και πιέστε το πλήκτρο 

 ΜΕΝΟΥ για επιβεβαίωση. 

Ρύθμιση ημερομηνίας 

1. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ, κάντε κύλιση στην 
ένδειξη DATE- TIME (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ- ΩΡΑ) και πιέστε 

το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
2. Εμφανίζεται η ένδειξη DATE SET (ΡΥΘΜΙΣΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ). Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να 

πληκτρολογήσετε την ημερομηνία, π.χ. 12-08 για τις 12 
Αυγούστου.  

4. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ για επιβεβαίωση. 
 

Σημείωση: Αν έχετε εγγραφεί συνδρομητές στην υπηρεσία 
αναγνώρισης κλήσεων μέσω του τηλεπικοινωνιακού σας 
παρόχου, η ημερομηνία και η ώρα θα ρυθμιστούν αυτόματα 
στο ακουστικό. 

Ρύθμιση αφύπνισης 

1. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ, κάντε κύλιση στην 
ένδειξη DATE- TIME (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ- ΩΡΑ) και πιέστε 

το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη ALARM SET (ΡΥΘΜΙΣΗ 

ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και πιέστε το 

πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
3. Πιέστε ▼ ή ▲ για να επιλέξετε ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) ή 

OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) και πιέστε το πλήκτρο 

 ΜΕΝΟΥ για επιβεβαίωση.  
4. Αν επιλέξετε ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ), χρησιμοποιήστε το 

πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε την ώρα κατά 
την οποία θέλετε να ηχήσει η αφύπνιση (π.χ. 07 – 30 αν 
θέλετε να ηχήσει 7:30 π.μ.). 

 

Διακοπή αφύπνισης 

Ενώ ηχεί η αφύπνιση, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να 
σταματήσει.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ρύθμιση έντασης κουδουνίσματος βάσης 

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πέντε επιπέδων έντασης ή 
αθόρυβης λειτουργίας (Off). 

1. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ, κάντε κύλιση στην 
ένδειξη SETUP (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ 

και πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
2. Εμφανίζεται η ένδειξη BASE VOLUME (ΕΝΤΑΣΗ 

ΒΑΣΗΣ). Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
3. Πιέστε ▼ ή ▲ για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο 

έντασης (1-5 ή OFF). 

4. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ για επιβεβαίωση ή το 

 για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. 

Ρύθμιση μελωδίας κουδουνίσματος βάσης 

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 διαφορετικές μελωδίες 
κουδουνίσματος βάσης: 

1. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ, κάντε κύλιση στην 
ένδειξη SETUP (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ 

και πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη BASE MELODY (ΜΕΛΩΔΙΑ 

ΒΑΣΗΣ) πιέζοντας το πλήκτρο ▼. Πιέστε το πλήκτρο 

 ΜΕΝΟΥ. 
3. Πιέστε ▼ ή ▲ για να επιλέξετε την επιθυμητή μελωδία 

(1-5 ή OFF). 

4. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ για επιβεβαίωση ή το 

 για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. 
 
 
 

Αλλαγή κωδικού PIN βάσης 

Ορισμένες λειτουργίες προστατεύονται από 4ψήφιο κωδικό 
PIN, τον οποίο θα πρέπει να πληκτρολογήσετε αν θέλετε να 
αλλάξετε ρυθμίσεις.  
Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 0000. 

1. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ, κάντε κύλιση στην 
ένδειξη SETUP (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ 

και πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη PIN CODE (ΚΩΔΙΚΟΣ PIN) 

πιέζοντας το πλήκτρο ▼. Πιέστε το πλήκτρο  
ΜΕΝΟΥ. 

3. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα 4ψήφιο κωδικό PIN (Ο 
εργοστασιακός κωδικός είναι 0000) και πιέστε το 

πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
4. Πληκτρολογήστε το νέο 4ψήφιο κωδικό PIN και πιέστε 

το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
5. Πληκτρολογήστε ξανά το νέο 4ψήφιο κωδικό PIN και 

πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ για επιβεβαίωση. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
Καταγράψτε κάπου το νέο κωδικό PIN βάσης ώστε να μην τον 
ξεχάσετε.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις 

Μπορείτε να κάνετε επαναφορά του τηλεφώνου στις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις.  

1. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ, κάντε κύλιση στην 
ένδειξη SETUP (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ 

και πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη DEFAULT 

(ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) πιέζοντας το πλήκτρο 

▼. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
3. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα 4ψήφιο κωδικό PIN (Ο 

εργοστασιακός κωδικός είναι 0000) και πιέστε το 

πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ.  
4. Εμφανίζεται η ένδειξη CONFIRM? (ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ?). 

Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ για επιβεβαίωση ή το 

 για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. 
Το τηλέφωνο θ’ απενεργοποιηθεί και θα ενεργοποιηθεί ξανά 
στη συνέχεια. 
Όλες οι ρυθμίσεις θα επιστρέψουν στις εργοστασιακές τιμές 
τους. 
 
 

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις σε 
περίπτωση που χάσετε τον κωδικό PIN 

Αν έχετε χάσει τον κωδικό PIN, μπορείτε μέσω της ακόλουθης 
διαδικασίας να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές 
ρυθμίσεις της.  
1. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το ακουστικό και στη 

συνέχεια τοποθετήστε τες ξανά.  
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «*» ενώ 

τοποθετείτε ξανά τις μπαταρίες. Εμφανίζεται η ένδειξη 

DEFAULT (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ). Πιέστε το 

πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Αν επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις εργοστασιακές 
ρυθμίσεις, θα διαγραφούν όλες οι καταχωρήσεις του 
Τηλεφωνικού Καταλόγου και της Λίστας Κλήσεων καθώς και οι 
ρυθμίσεις ρολογιού και αφύπνισης. 
 

Εργοστασιακές ρυθμίσεις 

Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας  ΕΝΕΡΓΗ 
Ειδοποίηση εκτός εμβέλειας  ΕΝΕΡΓΗ 
Ήχος πλήκτρων   ΕΝΕΡΓΟ 
Αυτόματη απάντηση    ΕΝΕΡΓΗ 
Μελωδία εσωτερικών κλήσεων  1 
Ένταση εσωτερικών κλήσεων  5 
Μελωδία εξωτερικών κλήσεων  1 
Ένταση εξωτερικών κλήσεων  5 
Ένταση ακουστικού συνομιλίας  3 
Μελωδία βάσης   1 
Ένταση βάσης   5 
Τηλεφωνικός κατάλογος   ΑΔΕΙΟΣ 
Λίστα κλήσεων   ΑΔΕΙΑ 
Κωδικός PIN   0000 
Μέθοδος κλήσεων    Τονική 
Κλείδωμα πλήκτρων   ΑΝΕΝΕΡΓΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Επιπλέον Ακουστικά και 
Βάσεις 

Μπορείτε να συνδέσετε έως και 5 ακουστικά στη βάση. 
Κάθε ακουστικό μπορεί να συνδεθεί έως και σε 4 βάσεις.  
Αν αγοράσετε νέα ακουστικά για χρήση με το τηλέφωνό σας, 
θα πρέπει να τα συνδέσετε στη βάση πριν μπορέσετε να τα 
χρησιμοποιήσετε.  

Εσωτερικές κλήσεις 

Αν έχετε περισσότερα από ένα ακουστικά συνδεδεμένα στη 
βάση, μπορείτε να: 

 Κάνετε εσωτερικές κλήσεις (ενδοεπικοινωνία) μεταξύ 
των ακουστικών. 

 Μεταφέρετε κάποια εξωτερική κλήση από το ένα 
ακουστικό στο άλλο.  

 Κάνετε εσωτερική κλήση μεταξύ δύο ακουστικών ενώ 
κάποιο άλλο συνομιλεί με εξωτερική κλήση.  

Πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης 

1. Πιέστε το πλήκτρο  INT και στη συνέχεια 
πληκτρολογήστε τον αριθμό ακουστικού (1-5).  

2. Το εικονίδιο  εμφανίζεται για να σας δείξει ότι 
υπάρχει εσωτερική κλήση.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λήψη εσωτερικής κλήσης 

1. Το εικονίδιο INT δείχνει ότι υπάρχει εσωτερική κλήση και 
εμφανίζεται ο αριθμός του ακουστικού που σας καλεί. 

Πιέστε  για απάντηση.  

Μεταφορά εξωτερικής κλήσης 

Μπορείτε να μεταφέρετε κάποια εξωτερική κλήση σε άλλο 
συνδεδεμένο ακουστικό.  

1. Κατά τη διάρκεια εξωτερικής κλήσης, πιέστε  INT. Ο 
συνομιλητής μπαίνει σε αναμονή. 

2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του ακουστικού στο οποίο 
θέλετε να μεταφέρετε την κλήση. 
Αν το άλλο ακουστικό δεν απαντά: Μπορείτε να 
συνδεθείτε ξανά με τον συνομιλητή σας πιέζοντας το 

πλήκτρο  INT. Επίσης, αν το άλλο ακουστικό δεν 
απαντήσει εντός 30 δευτερολέπτων θα συνδεθείτε ξανά 
αυτόματα με τον συνομιλητή σας. 

3. Όταν απαντήσει το άλλο ακουστικό, πιέστε  για να 
μεταφέρετε την κλήση. Αν το άλλο ακουστικό δεν 

απαντά, πιέστε  INT για να επιστρέψει η γραμμή 
στο δικό σας ακουστικό.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3μερής συνομιλία (Τηλεδιάσκεψη) 

Μπορείτε να κάνετε κλήσεις 3μερούς τηλεδιάσκεψης με 
εξωτερική γραμμή και με άλλο συνδεδεμένο ακουστικό.  

1. Κατά τη διάρκεια εξωτερικής κλήσης, πιέστε  INT. Ο 
συνομιλητής μπαίνει σε αναμονή. 

2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του ακουστικού που θέλετε 
να προσκαλέσετε στη συνομιλία. 

3. Όταν απαντήσει, πιέστε «#» για τηλεδιάσκεψη. 

Εμφανίζεται το εικονίδιο , το οποίο δείχνει κλήση 
3μερους τηλεδιάσκεψης.  

4. Αν το άλλο ακουστικό δεν απαντήσει, πιέστε  INT 
για επιστροφή στον εξωτερικό συνομιλητή. 

5. Πιέστε  για να τερματίσετε την κλήση.  

Σύνδεση νέου ακουστικού με τη βάση 

Σημείωση: 
Οι μπαταρίες θα πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένες και θα 
πρέπει να βρίσκεστε κοντά στη βάση για να μπορέσει να γίνει 
η σύνδεση.  
Τα ακουστικά που σας παρασχέθηκαν μαζί με τη βάση είναι 
ήδη συνδεδεμένα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Στη βάση: Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 

 για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε δύο 
«μπιπ» Έχετε 90 δευτερόλεπτα για να συνδέσετε το 
ακουστικό.  

2. Στο ακουστικό: Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ, και 

κάντε κύλιση στην ένδειξη REGISTER (ΣΥΝΔΕΣΗ) 

πιέζοντας το πλήκτρο ▼. Πιέστε το πλήκτρο  
ΜΕΝΟΥ.  

3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη REG BASE (ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΒΑΣΗΣ) πιέζοντας το πλήκτρο ▼. Πιέστε το πλήκτρο 

 ΜΕΝΟΥ. 
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό βάσης (1-4). Οι αριθμοί 

που αναβοσβήνουν χρησιμοποιούνται ήδη.  
5. Η οθόνη θα δείξει την ένδειξη SEARCHING…1 

(ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ…1). 
6. Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN. 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN (Εργοστασιακός 

κωδικός: 0000) και πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ 
για επιβεβαίωση. Θα ακούσετε ένα «μπιπ». Το 
ακουστικό έχει πλέον συνδεθεί.  
Αν δεν εντοπιστεί η βάση μετά από μερικά 
δευτερόλεπτα, θα επιστρέψει στην οθόνη αναμονής. 
Προσπαθήστε να κάνετε ξανά τη διαδικασία. ΄ 
Όταν έχετε συνδέσει ένα ακουστικό στη βάση, του 
αποδίδεται αυτόματα αριθμός. Θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για εσωτερικές κλήσεις 
(ενδοεπικοινωνίας).     

 
 
 
 
 
 
 
 



Αν η διαδικασία σύνδεσης δεν λειτουργεί: 

 Προσπαθήστε να επιλέξετε διαφορετικό αριθμό βάσης.  

 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κοντά άλλες ηλεκτρικές 
συσκευές που μπορεί να επηρεάσουν το σήμα 
σύνδεσης.  

Σύνδεση ακουστικού άλλης εταιρείας με τη 
βάση 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
Το Προφίλ DECT GAP διασφαλίζει ότι θα λειτουργούν μόνο οι 
βασικές λειτουργίες κλήσης με ακουστικά διαφορετικών 
εταιρειών. Υπάρχει περίπτωση να μη λειτουργούν άλλες 
υπηρεσίες όπως π.χ. η αναγνώριση κλήσεων.  
1. Στη βάση: Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 

 για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε δύο 
«μπιπ» Έχετε 90 δευτερόλεπτα για να συνδέσετε το 
ακουστικό.  

2. Στο ακουστικό: Ακολουθήστε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή του ακουστικού.  

Επιλογή βάσης 

Όταν το ακουστικό σας είναι συνδεδεμένο σε περισσότερες 
από μία βάσεις, για παράδειγμα, μία για την εργασία και μία 
για το σπίτι, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή βάση στην 
οποία θέλετε να συνδεθείτε.  
Τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν έως και σε 4 βάσεις.  
 
Αν επιλέξετε AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ), το ακουστικό σας θα 
αναζητά αυτόματα και θα πραγματοποιεί σύνδεση στη βάση με 
το ισχυρότερο σήμα. 

1. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ, και κάντε κύλιση 
στην ένδειξη REGISTER (ΣΥΝΔΕΣΗ) πιέζοντας το 

πλήκτρο ▼. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ.   
2. Εμφανίζεται η ένδειξη SELECT BASE (ΕΠΙΛΕΞΤΕ 

ΒΑΣΗ). Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ.  

3. Εμφανίζονται όλες οι βάσεις που είναι συνδεδεμένες στο 
ακουστικό, π.χ. BASE 1 2 3 4. Ο αριθμός της τρέχουσας 
επιλεγμένης βάσης αναβοσβήνει.  

4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό βάσης που θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε. Ή πιέστε ▼ ή ▲ για να κάνετε κύλιση 
στην ένδειξη AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ). Πιέστε το πλήκτρο 

 ΜΕΝΟΥ για επιβεβαίωση. Όταν το ακουστικό 
εντοπίσει την επιλεγμένη βάση, θα ακούσετε έναν ήχο 
«μπιπ» επιβεβαίωσης.  

Ακύρωση της σύνδεσης ενός ακουστικού 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο ακουστικό για να 
ακυρώσετε τη σύνδεση κάποιου άλλου ακουστικού. Δεν 
μπορείτε να ακυρώσετε τη σύνδεση από το ίδιο το ακουστικό.  

1. Πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ, κάντε κύλιση στην 
ένδειξη SETUP (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ 

και πιέστε το πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη DEL HANDSET (ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ) πιέζοντας το πλήκτρο ▼. Πιέστε το 

πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
3. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα 4ψήφιο κωδικό PIN (Ο 

εργοστασιακός κωδικός είναι 0000) και πιέστε το 

πλήκτρο  ΜΕΝΟΥ. 
4. Πληκτρολογήστε αριθμό ακουστικού. Θα ακούσετε ένα 

«μπιπ» επιβεβαίωσης και η οθόνη θα επιστρέψει στο 
μενού DEL HANDSET (ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Βοήθεια 

Τα περισσότερα προβλήματα δημιουργούνται λόγω λάθους 
σύνδεσης ή μη σύνδεσης των καλωδίων τηλεφώνου και 
ρεύματος, καθώς και λόγω μη τροφοδοσίας της συσκευής.  
Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη συσκευή σας, ελέγξτε τα 
ακόλουθα:  

 Ότι η τροφοδοσία ρεύματος είναι συνδεδεμένη σωστά 
και στη βάση και στους φορτιστές (αν υπάρχουν) και ότι 
η πρίζα ρεύματος τροφοδοτείται.  

 Ότι το καλώδιο τηλεφώνου είναι συνδεδεμένο σωστά.   

 Ότι οι μπαταρίες του ακουστικού είναι τοποθετημένες 
σωστά και φορτισμένες.  

Η οθόνη δεν ενεργοποιείται 

 Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες του ακουστικού είναι 
τοποθετημένες σωστά και φορτισμένες.  

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το ακουστικό. 

Πιέστε το πλήκτρο   .  
Δεν ακούγεται τόνος κλήσης 

 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τηλεφώνου είναι 
συνδεδεμένο σωστά.  

 Η γραμμή μπορεί να χρησιμοποιείται από άλλο 
ακουστικό. Περιμένετε μέχρι να κλείσει τη γραμμή το 
άλλο ακουστικό.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το εικονίδιο   αναβοσβήνει  

 Το ακουστικό βρίσκεται εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε το 
πιο κοντά στη βάση.  

 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τροφοδοσία και ότι η συσκευή 
είναι ενεργοποιημένη. 

 Το ακουστικό δεν είναι συνδεδεμένο στη βάση. 
Ανατρέξτε στην αντίστοιχη παράγραφο για 
περισσότερες λεπτομέρειες.  

Η βάση ή το ακουστικό δεν κουδουνίζουν 

 Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ρυθμίσει την ένταση σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα και ότι δεν έχετε απενεργοποιήσει το 
κουδούνισμα. Ανατρέξτε στην αντίστοιχη παράγραφο 
για περισσότερες λεπτομέρειες 

Δεν λειτουργεί το πληκτρολόγιο 

 Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει το κλείδωμα 
του πληκτρολογίου. Ανατρέξτε στην αντίστοιχη 
παράγραφο για περισσότερες λεπτομέρειες. 

 Προσπαθήστε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες και να τις 
τοποθετήσετε ξανά.  

Ο αριθμός του καλούντος δεν εμφανίζεται παρότι έχετε 
εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων 

 Ο καλών πρέπει να έχει επιτρέψει να εμφανίζεται ο 
αριθμός του. Αν έχει ενεργοποιήσει την απόκρυψη, δεν 
θα μπορείτε να δείτε τον αριθμό.  

 

Τηλεφωνική Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης 

Αν διαβάσατε τα παραπάνω αλλά αντιμετωπίζετε ακόμη 
προβλήματα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική 
γραμμή τεχνικής υποστήριξης στο: 800-11-12345 ή να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.plaisio.gr  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.plaisio.gr/


Γενικές Πληροφορίες 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για την 
πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Θα πρέπει να 
έχετε εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας με τις υπηρεσίες 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.  
 

Ασφάλεια 

 Να χρησιμοποιείτε μόνο το κατάλληλο τροφοδοτικό. Αν 
χρησιμοποιήσετε ακατάλληλα τροφοδοτικά θα ακυρωθεί 
η εγγύηση και μπορεί να υποστεί βλάβη η συσκευή. 

 Για το ακουστικό, να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες 
ΑΑΑ NiMH με χωρητικότητα τουλάχιστον 550mAh. 

 Ποτέ να μη χρησιμοποιείτε άλλες μπαταρίες ή απλές 
αλκαλικές μπαταρίες καθώς μπορεί να προκληθεί 
βραχυκύκλωμα ή να καταστραφεί το περίβλημα των 
μπαταριών.   

 Να μην ανοίγετε το περίβλημα του ακουστικού (εκτός αν 
θέλετε να αλλάξετε μπαταρίες). Θα εκτεθείτε σε υψηλή 
τάση ή άλλους κινδύνους.  

 Τα ραδιοσήματα μεταξύ του ακουστικού και της βάσης 
μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα βοηθήματα 
ακοής.  

 Σας συμβουλεύουμε να ρωτήσετε ειδικούς σε 
περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη 
συσκευή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό.  

 Αν έχετε βηματοδότη, σας συμβουλεύουμε να ρωτήσετε 
το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.  

 Ποτέ να μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Υπάρχει 
σοβαρός κίνδυνος έκρηξης και/ ή απελευθέρωσης πολύ 
τοξικών χημικών ουσιών.  

 
 
 
 
 
 

Καθαρισμός 

 Απλά καθαρίστε το ακουστικό και τη βάση με ένα 
νοτισμένο (όχι βρεγμένο) απλό ή αντιστατικό πανί.  

 Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε γυαλιστικά γιατί μπορεί να 
προκληθεί φθορά στη συσκευή. Ποτέ να μη 
χρησιμοποιείτε στεγνό πανί γιατί μπορεί να 
παρουσιαστεί στατικός ηλεκτρισμός.  

Περιβάλλον 

 Να μην εκθέτετε τη συσκευή στον ήλιο.  

 Η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί κατά τη φόρτιση των 
μπαταριών. Αυτό είναι φυσιολογικό. Σας 
συμβουλεύουμε να μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε 
αντίκα/ λουστραρισμένο έπιπλο, για να αποφύγετε 
βλάβη. 

 Να μη τοποθετείτε τη συσκευή σε χαλιά ή άλλες 
επιφάνειες που έχουν χνούδια ή σε μέρη όπου δεν 
υπάρχει επαρκής εξαερισμός.  

 Να μη βυθίσετε σε νερό κανένα από τα εξαρτήματα της 
συσκευής και να μη τη χρησιμοποιείτε σε υγρά 
περιβάλλοντα όπως π.χ. το μπάνιο.  

 Να μην εκθέσετε τη συσκευή στη φωτιά ή σε εκρηκτικά/ 
επικίνδυνα περιβάλλοντα. 

 Υπάρχει μία μικρή πιθανότητα να υποστεί βλάβη το 
τηλέφωνό σας σε περίπτωση καταιγίδας. Σας 
συμβουλεύουμε να το αποσυνδέσετε από την πρίζα 
τηλεφώνου και ρεύματος σε περίπτωση καταιγίδας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Συμβουλές σωστής απόρριψης 

Το διπλανό σύμβολο σημαίνει ότι η συσκευή 
ανήκει στην κατηγορία ηλεκτρικών ή 
ηλεκτρονικών  συσκευών και δεν θα πρέπει να 
πεταχτεί στα οικιακά απορρίμματα.  
Η οδηγία WEEE (2002/96/EC) έχει εκδοθεί για να 
γίνεται ανακύκλωση τέτοιων προϊόντων ώστε να 
μειώνονται οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από 
επικίνδυνες ουσίες και από συσσώρευση απορριμμάτων. 

Συμβουλές απόρριψης για οικιακούς χρήστες 

Αν θέλετε να πετάξετε τη συσκευή, αφαιρέστε τις μπαταρίες 
της και επικοινωνήστε με την τοπική αυτοδιοίκηση ή με το 
κατάστημα αγοράς για πληροφορίες ανακύκλωσης.  

Συμβουλές απόρριψης για εταιρικούς χρήστες 

Επικοινωνήστε με τους προμηθευτές σας για να ελέγξετε τους 
όρους του συμβολαίου και να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν θα 
αναμιχθεί με άλλα βιομηχανικά απορρίμματα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύνδεση σε τηλεφωνικό κέντρο 

Μπορείτε να συνδέσετε αυτό το τηλέφωνο με τα περισσότερα 
είδη τηλεφωνικών κέντρων. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε 
πρόβλημα κατά τη σύνδεση, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον 
κατασκευαστή του τηλεφωνικού κέντρου σας. 

Μέθοδος κλήσης  

Η μέθοδος κλήσης είναι η τονική. 

Χρόνος επανάκλησης  

Ο προεπιλεγμένος χρόνος επανάκλησης είναι 100ms. 
Δεν μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση. 

Κωδικός πρόσβασης και εισαγωγή παύσης  

 Κάποια τηλεφωνικά κέντρα απαιτούν κωδικό πρόσβασης 
(π.χ. 9) για να σας δώσουν εξωτερική γραμμή. Για να έχει το 
τηλεφωνικό κέντρο το χρόνο να σηκώσει εξωτερική γραμμή 
πριν ολοκληρώσει την κλήση του υπόλοιπου αριθμού, 
μπορείτε να εισάγετε παύση στην ακολουθία κλήσης. Για 
παράδειγμα: 9 P 0845 833 1673. 
1. Μετά από τον κωδικό πρόσβασης, πιέστε και κρατήστε 

πατημένο το πλήκτρο  για να εισάγετε παύση πριν 
πληκτρολογήσετε τον τηλεφωνικό αριθμό. Η οθόνη 
εμφανίζει την ένδειξη P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Τεχνικές πληροφορίες  

Πόσες συσκευές μπορώ να έχω σε μία τηλεφωνική 
γραμμή; 
Όλες οι συσκευές έχουν έναν αριθμό REN που ισοδυναμεί με 
τον αριθμό των αντικειμένων που μπορούν να είναι 
συνδεδεμένα σε μία τηλεφωνική γραμμή. Αυτή η συσκευή έχει 
συνολικό αριθμό REN το 1, π.χ. για μία βάση και έως 5 
ακουστικά. Τυχόν άλλες συσκευές, έχουν κι αυτές ως REN το 
1, εκτός κι αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στις οδηγίες χρήσης 
τους. 
Κάθε τηλεφωνική γραμμή μπορεί να υποστηρίξει REN έως 4 
(Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδέσετε αυτή τη συσκευή μαζί 
με 3 άλλες τηλεφωνικές συσκευές που η κάθε μία να έχει 
αριθμό REN 1. Τότε θα έχετε συνολικό αριθμό REN = 4).  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρότυπο: Digital Enhanced Cordless 
Telecommunications (DECT) 

Συχνότητα Λειτουργίας: 1880 – 1900MHz 

Εμβέλεια: 300 μέτρα σε εξωτερικό 
χώρο και 50 μέτρα σε 
εσωτερικό, σε ιδανικές 
συνθήκες 

Διάρκεια Λειτουργίας: 160 ώρες αναμονής και 10 
ώρες και 30 λεπτά ομιλίας 

Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0οC έως 45oC 

Θερμοκρασία Αποθήκευσης: -20οC έως 60oC 

Επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες (ανά ακουστικό): 

2 x NiMH 550 mAh 1.2V 
(AAA) 

Τάση βάσης: 230V/50Hz 

 

Για το αρχείο σας  

Ημερομηνία αγοράς: 
 

 
Κατάστημα αγοράς: 
 
 

 
Σειριακός Αριθμός: 
 
 

 
Φυλάξτε την απόδειξή σας για να τη χρησιμοποιήσετε σε 
περίπτωση που χρειαστείτε εγγύηση.  
 
 
Γράψτε εδώ τον κωδικό PIN της βάσης σας:  
 
[               /                  /                  /             ] 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σχετική 
παράγραφο αυτών των οδηγιών. 
 
 



 

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82⁰C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, Γραμμή 
Επικοινωνίας: 800 11 12345  Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018 www.plaisio.gr 
 
 
Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, δηλώνει ότι αυτό το ασύρματο τηλέφωνο PL5000 συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της 
Οδηγίας 99/5/ΕΚ. Η Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να ανακτηθεί από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ 
ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/stathero/asyrmata.htm. 
 

Πληροφορίες για το περιβάλλον 

(Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα 
συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων) 

 
 

Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει 
μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να 
απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται 
στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των 
μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από 
την οδηγία 2006/66/EC περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες 
από το προϊόν με ασφάλεια. 
 

 

Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό 
υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά 
απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για 
ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών 
συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. 
 

http://www.plaisio.gr/
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Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη  απόρριψη του 
προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να 
επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ. 

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη 

 
Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Θέση 
Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, για τη σχετική ένδειξη  CE ή στην ιστοσελίδα http://www.plaisio.gr/kinita-
smartphones/stathero/asyrmata.htm. 
 
  

                                             Πληροφορίες ασφαλείας 
 
Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε 
όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας. 
Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης 
Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες. 
Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το 
καλώδιο. 
Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος. 
Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία. 
Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις. 
Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. 
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια. 
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας. 
Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 
Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή. 
Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο 
επισκευαστικό κέντρο. 

http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/stathero/asyrmata.htm
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Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή 

 Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τoν κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί 
ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς 
τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας. 

 Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την 
απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών. 

 Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για 
παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να 
εκραγούν αν υπερθερμανθούν. 

 Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί 
να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση. 

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά 

 Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές 
θερμοκρασίες. 

 Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη 
διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών. 

 Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει 
σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε 
προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία. 

 Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά. 
 
 
Γενικοί όροι εγγύησης 

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική 
διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς. 

2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς. 
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε 

αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να 
γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος. 

4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την 
χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα 
ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως. 

5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον 
πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 



6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο 
αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. 

7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η 
ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. 

8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων Turbo-X,  Doop, Sentio, @Work, Connect αποφασίζεται 
αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. 
Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή 
αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής. 

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή 
προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της. 

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.) 
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών 

και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου 
οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας. 

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της 
εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το 
τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού. 

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα 
αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων. 

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί 
από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, 
είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού. 

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. 
Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη. 

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε 
λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται. 

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο 
κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου. 

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής 
άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης. 

19. H η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει 
καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά 
και υπό φυσιολογικές συνθήκες. 

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας 
του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών 
και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων. 

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της. 
 
 
 
 



Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X,  Doop, Sentio, @Work, Connect 
1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που 

έχουν προκληθεί από ιούς. 
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers. 
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite) 
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ. 

 
Δεδομένα και απώλεια 

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την 
χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα 
ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως. 

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers 
υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων 
αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά. 

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την 
επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν 
θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που 
εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος. 

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, 
μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει 
από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. 

 
Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο. 
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, 

υγρασία ή ρίψη υγρών. 
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση. 
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί. 
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για 

τον κατασκευαστή περιβάλλον. 
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα 

λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής. 
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή. 
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση. 
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης. 

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση 
ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα 
υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η 
Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των 
δεδομένων που αφορούν το προϊόν. 
 


