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τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια 
σας. 
 



2 
 

 

Περιεχόμενα 
Περιεχόμενα ......................................................................................................... 2 
Αποσυσκευασία ................................................................................................... 7 
Πριν τη χρήση ...................................................................................................... 8 

Τοποθέτηση ....................................................................................................... 8 
Χρόνος Αναμονής/ Ομιλίας ................................................................................. 8 
Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταριών .......................................................... 8 
Απόδοση μπαταριών .......................................................................................... 8 
Ημερομηνία και ώρα ........................................................................................... 9 
Εμβέλεια ακουστικού .......................................................................................... 9 
Ισχύς σήματος .................................................................................................... 9 

Για να ξεκινήσετε ............................................................................................... 10 
Εγκατάσταση του τηλεφώνου σας .................................................................... 10 

Σύνδεση του αυτόματου τηλεφωνητή ............................................................ 10 
Τοποθέτηση και φόρτιση των μπαταριών ..................................................... 10 
Μεταχείριση των μπαταριών ......................................................................... 11 

Για να γνωρίσετε το τηλέφωνο ......................................................................... 12 
Επισκόπηση του ακουστικού ............................................................................ 12 
Οθόνη του ακουστικού ..................................................................................... 13 

Εμφανιζόμενα εικονίδια ................................................................................. 13 
Επισκόπηση της βάσης .................................................................................... 13 
Ένδειξη LED..................................................................................................... 14 
Πλοήγηση στα μενού ........................................................................................ 14 
Χάρτης μενού ................................................................................................... 15 
Πίνακας χαρακτήρων ........................................................................................ 16 

Χρήση του τηλεφώνου ...................................................................................... 17 
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ακουστικού ................................................... 17 
Πραγματοποίηση κλήσης ................................................................................. 17 
Κλήση με πληκτρολόγηση πρώτα του αριθμού ................................................. 17 
Τερματισμός κλήσης ......................................................................................... 17 
Λήψη κλήσης .................................................................................................... 17 
Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού συνομιλίας ............................................. 17 
Ιδιωτικότητα ...................................................................................................... 17 
Handsfree (Ανοιχτή ακρόαση) .......................................................................... 18 

Πραγματοποίηση κλήσης ανοιχτής ακρόασης ............................................... 18 
Απάντηση σε κλήση μέσω ανοιχτής ακρόασης ............................................. 18 

Επανάκληση..................................................................................................... 18 
Επανάκληση αριθμού από τη λίστα επανάκλησης ........................................ 18 
Αποθήκευση αριθμού από τη λίστα επανάκλησης ........................................ 18 

Κλείδωμα του πληκτρολογίου ........................................................................... 19 
Εντοπισμός του ακουστικού ............................................................................. 19 
Τηλεφωνικός κατάλογος ................................................................................... 19 

Αλφαβητική αναζήτηση ................................................................................. 19 



3 
 

Αποθήκευση ονόματος και αριθμού .............................................................. 19 
Πληκτρολόγηση ονομάτων ............................................................................ 20 
Άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου κατά τη διάρκεια κλήσης ..................... 20 
Προβολή καταχώρησης ................................................................................ 20 
Κλήση καταχώρησης .................................................................................... 20 
Επεξεργασία ονόματος και αριθμού .............................................................. 20 
Επεξεργασία μελωδίας κουδουνίσματος ....................................................... 20 
Διαγραφή καταχώρησης ............................................................................... 21 
Διαγραφή ολόκληρου του τηλεφωνικού καταλόγου ....................................... 21 
Κατάσταση μνήμης ....................................................................................... 21 

Ρυθμίσεις Ακουστικού ....................................................................................... 21 
Μελωδία κουδουνίσματος ακουστικού .............................................................. 21 
Ένταση κουδουνίσματος ακουστικού ................................................................ 21 
Ένταση ακουστικού συνομιλίας ........................................................................ 21 
Όνομα ακουστικού ............................................................................................ 22 
Ταπετσαρία ...................................................................................................... 22 
Χρώμα μενού ................................................................................................... 22 
Προφύλαξη οθόνης .......................................................................................... 22 
Χρόνος απενεργοποίησης φωτισμού ................................................................ 22 
Αντίθεση οθόνης............................................................................................... 23 
Αυτόματη απάντηση ......................................................................................... 23 
Ήχος πλήκτρων ............................................................................................... 23 
Κωδικός πρόσβασης PABX .............................................................................. 23 

Ρυθμίσεις Βάσης ................................................................................................ 24 
Μελωδία βάσης ................................................................................................ 24 
Ένταση κουδουνίσματος βάσης ....................................................................... 24 
Μέθοδος κλήσης .............................................................................................. 24 
Προτεραιότητα κουδουνίσματος ....................................................................... 24 
PIN συστήματος ............................................................................................... 25 
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ........................................................... 25 
Εργοστασιακές ρυθμίσεις ................................................................................. 26 
Οικονομική λειτουργία ...................................................................................... 26 

Ρολόι & Αφύπνιση ............................................................................................. 27 
Ημερομηνία & ώρα ........................................................................................... 27 
Ρύθμιση αφύπνισης (ξυπνητήρι) ...................................................................... 27 
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση αφύπνισης .................................................... 27 
Κλείσιμο αφύπνισης ......................................................................................... 27 
Μορφή ώρας .................................................................................................... 27 

Υπενθυμίσεις ...................................................................................................... 28 
Προσθήκη νέας υποχρέωσης ........................................................................... 28 
Διακοπή ηχητικής ειδοποίησης υποχρέωσης .................................................... 28 
Προβολή λεπτομερειών υποχρέωσης ............................................................... 28 
Επεξεργασία υποχρέωσης ............................................................................... 28 
Αποστολή υπενθύμισης ως μήνυμα κειμένου ................................................... 29 
Διαγραφή υπενθύμισης .................................................................................... 29 



4 
 

Διαγραφή όλων των υπενθυμίσεων .................................................................. 29 
Λίστες κλήσεων ................................................................................................. 30 

Αναγνώριση κλήσεων ....................................................................................... 30 
Λίστες κλήσεων ................................................................................................ 30 
Ειδοποίηση νέων κλήσεων ............................................................................... 30 
Προβολή νέων αναπάντητων κλήσεων ............................................................. 30 
Προβολή και κλήση από τη λίστα κλήσεων ....................................................... 30 
Αντιγραφή καταχώρησης από τη λίστα κλήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο ... 31 
Αποστολή μηνύματος κειμένου σε κάποια καταχώρηση από τη λίστα κλήσεων 31 
Διαγραφή καταχώρησης ................................................................................... 31 
Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων ................................................................ 32 

Αναμονή κλήσεων ............................................................................................. 32 
Φωνητικό ταχυδρομείο ..................................................................................... 32 
Baby Monitor ...................................................................................................... 33 

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Baby Monitor ........................................... 33 
Για να αλλάξετε επίπεδο παρακολούθησης ...................................................... 33 
Για να ορίσετε αριθμό κλήσης ........................................................................... 33 
Εξωτερικός ....................................................................................................... 33 
Εσωτερικός ...................................................................................................... 33 

Αυτόματος τηλεφωνητής ................................................................................... 34 
Πλήκτρα ελέγχου μέσω της βάσης ................................................................... 34 
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή .......................... 34 
Καθυστέρηση απάντησης ................................................................................. 34 
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ειδοποίησης μηνύματος ................................ 35 

Ειδοποίηση οθόνης ....................................................................................... 35 
Εξερχόμενα μηνύματα .................................................................................. 35 
Δημιουργία του δικού σας, προσωπικού εξερχόμενου μηνύματος ................ 35 
Έλεγχος ή διαγραφή του προσωπικού εξερχόμενου μηνύματός σας ............ 36 
Επιλογή μεθόδου απάντησης ....................................................................... 36 
Εγγραφή φωνητικής σημείωσης .................................................................... 36 
Παρακολούθηση κλήσης ............................................................................... 36 
Αναπαραγωγή μηνυμάτων ............................................................................ 37 
Διαγραφή όλων των παλιών μηνυμάτων ....................................................... 37 
Πλήρωση μνήμης .......................................................................................... 37 
Απομακρυσμένη πρόσβαση ......................................................................... 37 

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση απομακρυσμένης πρόσβασης ...................... 37 
Αλλαγή του κωδικού PIN απομακρυσμένης πρόσβασης .................................. 38 
Απομακρυσμένη ενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή ............................ 38 

Εξοικονόμηση χρόνου ................................................................................... 38 
Χρήση του αυτόματου τηλεφωνητή σας από άλλο τηλέφωνο ........................ 38 

Μηνύματα Κειμένου ........................................................................................... 39 
Για να εγγραφείτε συνδρομητές στην υπηρεσία μηνυμάτων κειμένου ............... 39 
Αποστολή μηνύματος κειμένου ......................................................................... 39 

Κεφαλαία/ Πεζά ............................................................................................. 39 
Πληκτρολόγηση απλού κειμένου ...................................................................... 39 



5 
 

Αποστολή και λήψη μηνυμάτων κειμένου ......................................................... 40 
Ανάγνωση νέου μηνύματος .............................................................................. 40 
Ανάγνωση, προώθηση, διαγραφή, προβολή και αποθήκευση μηνυμάτων από τα 
εισερχόμενα ..................................................................................................... 40 
Επεξεργασία ή αποστολή μηνυμάτων κειμένου από το φάκελο Πρόχειρα ........ 41 
Προώθηση ή διαγραφή μηνυμάτων από το φάκελο Εξερχόμενα ...................... 41 
Επεξεργασία Προτύπων ................................................................................... 41 
Διαγραφή Μηνυμάτων ...................................................................................... 42 

Αριθμός Κέντρου Μηνυμάτων ........................................................................... 42 
Προσθήκη ή αλλαγή αριθμού κέντρου μηνυμάτων ........................................... 42 
Ορισμός κέντρου αποστολής ............................................................................ 42 
Ήχος ειδοποίησης μηνυμάτων ......................................................................... 42 

Ορισμός μεγέθους μηνύματος ....................................................................... 43 
Ρυθμίσεις ιδιωτικότητας μηνυμάτων ................................................................. 43 

Προσθήκη προσωπικού «γραμματοκιβωτίου» .............................................. 43 
Άνοιγμα και ανάγνωση μηνυμάτων κάποιου «γραμματοκιβωτίου» ................ 43 
Επεξεργασία κάποιου προσωπικού «γραμματοκιβωτίου» ............................ 44 
Διαγραφή κάποιου προσωπικού «γραμματοκιβωτίου» ................................. 44 
Ρύθμιση «γραμματοκιβωτίου» ...................................................................... 44 

Χρήση Επιπλέον Ακουστικών .......................................................................... 45 
Σύνδεση κάποιου ακουστικού ........................................................................... 45 
Επιλογή βάσης ................................................................................................. 45 
Ακύρωση σύνδεσης ακουστικού ....................................................................... 45 

Βοήθεια ............................................................................................................... 46 
Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί ............................................................................. 46 
Δεν ακούγεται τόνος κλήσης ............................................................................. 46 
Δεν πραγματοποιούνται και δεν λαμβάνονται κλήσεις ...................................... 46 
Το ακουστικό δεν κουδουνίζει ........................................................................... 46 
Δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη στην οθόνη ........................................................ 46 

Αναβοσβήνει το εικονίδιο  ............................................................................ 46 
Το εικονίδιο   δεν εμφανίζεται κυλιόμενο στην οθόνη .................................... 46 
Ακούτε τον τόνο κατειλημμένου όταν πιέζετε το πλήκτρο  ............................... 46 
Ο αυτόματος τηλεφωνητής δεν εγγράφει μηνύματα .......................................... 46 
Εμφανίζεται λανθασμένη ημερομηνία και ώρα στα μηνύματα του αυτόματου 
τηλεφωνητή ...................................................................................................... 46 
Δεν εμφανίζεται όνομα/ αριθμός αναγνώρισης κλήσης ..................................... 47 
Αδυναμία σύνδεσης στη βάση .......................................................................... 47 
Η βάση δεν κουδουνίζει .................................................................................... 47 
Ακούγεται βόμβος στο τηλέφωνο ή σε άλλες κοντινές ηλεκτρικές συσκευές ..... 47 

Προβλήματα που αφορούν τα μηνύματα κειμένου ......................................... 47 
Αδυναμία αποστολής μηνυμάτων και η οθόνη δείχνει την ένδειξη Message 
Sending Failed ................................................................................................. 47 
Αδυναμία αποστολής μηνυμάτων κειμένου ...................................................... 47 
Αδυναμία λήψης μηνυμάτων κειμένου .............................................................. 47 
Ακούω συνεχώς ένα «μπιπ» σφάλματος .......................................................... 47 



6 
 

Γενικές Πληροφορίες ......................................................................................... 48 
Πληροφορίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών/ συμβατότητας . 48 
Ιατρικές Συσκευές ............................................................................................. 48 
Καθαρισμός ...................................................................................................... 48 
Περιβάλλον....................................................................................................... 48 
Τεχνικές Πληροφορίες ...................................................................................... 48 
Σύνδεση σε τηλεφωνικό κέντρο ........................................................................ 49 
Εισαγωγή παύσης ............................................................................................ 49 
Recall ............................................................................................................... 49 

Τεχνικές Προδιαγραφές ..................................................................................... 49 
Πληροφορίες για το περιβάλλον ...................................................................... 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



7 
 

Αποσυσκευασία 
Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής από τη συσκευασία. Φυλάξτε τα τμήματα της συσκευασίας. Αν θέλετε να τα πετάξετε, 
σεβαστείτε όλους τους τοπικούς κανονισμούς.   
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα αντικείμενα:  
 

 
 
 
 
 
 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
Αν λείπουν κάποια από τα εξαρτήματα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας στο : 800-11-12345.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ασύρματο 
τηλέφωνο x1 

Βάση/ Αυτόματος 
Τηλεφωνητής x1 

Τροφοδοτικό 
Ρεύματος x1 

Μπαταρίες ΑΑΑ x2 Καλώδιο τηλεφώνου x1 Οδηγίες Χρήσης x1 

 
 

Οδηγίες 
Χρήσης 
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Πριν τη χρήση 

Τοποθέτηση 
Θα πρέπει να τοποθετήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σε απόσταση έως 2 μέτρων από κάποια πρίζα ρεύματος και τηλεφώνου, 
ώστε να φτάνουν τα καλώδια.  
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή 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. 

 

Χρόνος Αναμονής/ Ομιλίας 
 Σε ιδανικές συνθήκες, οι μπαταρίες του ακουστικού διαρκούν περίπου για 10 ώρες ομιλίας ή 100 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.  

 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
Προειδοποίηση! Να χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αν χρησιμοποιήσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, θα 
εμφανιστεί η ένδειξη WRONG BATTERΥ (ΛΑΘΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) και η φόρτιση θα σταματήσει.  

 

Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταριών 

 Αν αναβοσβήνει το εικονίδιο  στην οθόνη με κόκκινο χρώμα, θα πρέπει να φορτίσετε το ακουστικό σας πριν μπορέσετε να το 
χρησιμοποιήσετε ξανά. 

 Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το εικονίδιο  εμφανίζεται κυλιόμενα στην οθόνη.  
 

Απόδοση μπαταριών 
 Σε ιδανικές συνθήκες, οι μπαταρίες του ακουστικού διαρκούν περίπου για 10 ώρες ομιλίας ή 100 ώρες αναμονής με μία φόρτιση. 

 Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι οι καινούριες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH φτάνουν στη μέγιστη χωρητικότητά τους 
μετά από φυσιολογική χρήση αρκετών ημερών.  

 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. 

 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. 

 Αφού φορτίσετε το ακουστικό για πρώτη φορά, τις επόμενες φορές ο χρόνος φόρτισης των μπαταριών θα είναι περίπου 6 -8 ώρες. Η 
συσκευή μπορεί να ζεσταθεί κατά τη φόρτιση των μπαταριών. Αυτό είναι φυσιολογικό. 

 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
Ο αυτόματος τηλεφωνητής (βάση) θα πρέπει να είναι πάντα συνδεδεμένος στο ρεύμα Μη συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου σε πρίζα 
τηλεφώνου πριν φορτίσει εντελώς το ακουστικό. Να χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα καλώδια τηλεφώνου και ρεύματος. 
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Ημερομηνία και ώρα 
Αν έχετε εγγραφεί συνδρομητές στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων μέσω του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου, η 
ημερομηνία και η ώρα θα ρυθμιστούν αυτόματα σε όλα τα ακουστικά όταν λάβετε την πρώτη κλήση σας. 
Η ημερομηνία και η ώρα καταγράφεται και σε κάθε μήνυμα που λαμβάνετε στον αυτόματο τηλεφωνητή. 
Αν δεν έχετε εγγραφεί συνδρομητές στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων, μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και 
την ώρα χειροκίνητα. 
Χειροκίνητη ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας: 
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu και κάντε κύλιση στην ένδειξη Clock & Alarm (Ρολόι & Αφύπνιση) χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 

▲ ή ▼. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select. 
2. Τονίζεται η ένδειξη Date & Time (Ημερομηνία & Ώρα). Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select. 
3. Πληκτρολογήστε την ημερομηνία χρησιμοποιώντας τη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ π.χ. 01 09 08 δηλώνει την 1

η
 Σεπτεμβρίου του 

2008. Πληκτρολογήστε την ώρα με μορφή 12ώρου ή 24ώρου, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Πιέστε το πλήκτρο Save.  

4. Πιέστε το πλήκτρο  ή το Back μέχρι να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής.  
 
 

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 δείχνει ότι βρίσκεστε εντός εμβέλειας. Όταν αναβοσβήνει και εμφανίζεται η ένδειξη 
Searching… (Αναζήτηση…), σημαίνει ότι βρίσκεστε εκτός εμβέλειας και θα πρέπει να μετακινηθείτε πιο κοντά στη βάση. 

 Αν το ακουστικό βγει εκτός εμβέλειας ενώ συνομιλείτε, θα ακουστεί ένας προειδοποιητικός ήχος.  

 Αν συνομιλείτε και το ακουστικό βγει εκτός εμβέλειας, η γραμμή θα κλείσει. Μετακινηθείτε ξανά εντός εμβέλειας. Το 
ακουστικό θα συνδεθεί ξανά αυτόματα στη βάση.  
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Για να ξεκινήσετε 

Εγκατάσταση του τηλεφώνου σας 

Σύνδεση του αυτόματου τηλεφωνητή 

 

 
 
1. Συνδέστε τα καλώδια ρεύματος και τηλεφώνου στον αυτόματο τηλεφωνητή. 
2. Στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο τηλέφωνου και το καλώδιο ρεύματος στις αντίστοιχες πρίζες τους.  
3. Πάντα να χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα καλώδια. 
 

Τοποθέτηση και φόρτιση των μπαταριών 

1. Σύρετε το κάλυμμα για να ανοίξετε τη θήκη των μπαταριών. 
2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες όπως εικονίζεται παρακάτω. Ακολουθήστε την πολικότητα που εικονίζεται στο σχεδιάγραμμα 

στη θήκη των μπαταριών.  
3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών.  

 
 
4. Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση για φόρτιση. Την πρώτη φορά θα πρέπει να πραγματοποιήσετε φόρτιση για 14 ώρες. 

Ο ήχος «μπιπ» δηλώνει ότι το ακουστικό έχει τοποθετηθεί σωστά στον αυτόματο τηλεφωνητή ή φορτιστή.  
Να χρησιμοποιείτε μόνο της παρεχόμενες μπαταρίες. 
Να χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καλώδιο 
τηλεφώνου 

Καλώδιο 
ρεύματος  
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Μεταχείριση των μπαταριών 

 Λανθασμένη ή ακατάλληλη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διαρροή υγρών ή διάβρωση των μπαταριών, με 
αποτέλεσμα προσωπικό τραυματισμό ή απώλεια περιουσίας.  

 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. 

 Να χρησιμοποιείτε μόνο τα είδη μπαταριών που δεικνύονται σ’ αυτό το εγχειρίδιο. 

 Να μην αναμίξετε παλιές και καινούριες μπαταρίες ή διαφορετικά είδη μπαταριών.  

 Να μην πετάξετε τις άχρηστες μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα. Να τις πετάξετε σεβόμενοι τους τοπικούς κανονισμούς 
ανακύκλωσης.  
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Για να γνωρίσετε το τηλέφωνο 

Επισκόπηση του ακουστικού 
 

 
1. Ακουστικό συνομιλίας 
2. Οθόνη 
3. Πλήκτρο Option (Επιλογή) 

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ανοίξετε το Μενού (MENU). 
Πιέστε για να κάνετε τις επιλογές που εμφανίζονται στην οθόνη. 
4. Πλήκτρο Option (Επιλογή) 
Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε για να ανοίξετε τον Τηλεφωνικό 
Κατάλογο.  
Πιέστε για να κάνετε τις επιλογές που εμφανίζονται στην οθόνη 
5. Επανάκληση/ Πάνω 
Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε για να ανοίξετε και να κάνετε 
κύλιση στη Λίστα Επανάκλησης. 
Ενώ συνομιλείτε, πιέστε για να ρυθμίσετε την ένταση. 
Ενώ βρίσκεστε στο μενού, πιέστε για κύλιση στις επιλογές. 
Όταν αποθηκεύετε κάποια καταχώρηση στον τηλεφωνικό 
κατάλογο, πιέστε και κρατήστε πατημένο για να 
πληκτρολογήσετε παύση. 
6. Ομιλία/ Handsfree (Ανοιχτή Ακρόαση) 
Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε για να πραγματοποιήσετε 
κλήσεις και ν’ απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις. Ενώ 
συνομιλείτε, πιέστε για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. 
7. Τερματισμός κλήσης, Ενεργοποίηση/ 
Απενεργοποίηση Ακουστικού 
Πιέστε για να τερματίσετε την κλήση. 
Ενώ βρίσκεστε στο μενού, πιέστε για να επιστρέψετε σε 
κατάσταση αναμονής.  
Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε και κρατήστε πατημένο για να 
απενεργοποιήσετε το ακουστικό. Όταν είναι απενεργοποιημένο , 
πιέστε για να το ενεργοποιήσετε. 
8. Τηλεφωνικός κατάλογος/ Κάτω 
Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε για να ανοίξετε και να κάνετε 
κύλιση στη Λίστα Ονομάτων. 
Ενώ συνομιλείτε, πιέστε για να ρυθμίσετε την ένταση. 
Ενώ βρίσκεστε στο μενού, πιέστε για κύλιση στις επιλογές. 
9. Φωτιζόμενος δακτύλιος πλοήγησης 
Ανάβει όταν χρησιμοποιείται το τηλέφωνο. Αναβοσβήνει για να 
δείξει ότι υπάρχει κάποιο καινούριο γεγονός (π.χ. αναπάντητη 
κλήση).  
10. *  
11. #/ Κλείδωμα 

Πιέστε και κρατήστε πατημένο για να κλειδώσετε το 
πληκτρολόγιο.  
Για ξεκλείδωμα, επιλέξτε Unlock (Ξεκλείδωμα) και ακολουθήστε 
τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.  
12. Int (Ενδοεπικοινωνία) 
Χρησιμοποιείται για εσωτερικές κλήσεις. 
13. R (Recall) 
Για χρήση με τηλεφωνικά κέντρα/ PABX. 
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Οθόνη του ακουστικού 
Στάθμη μπαταρίας 

Το εικονίδιο εμφανίζεται κυλιόμενο κατά τη διάρκεια της φόρτισης 
Ένδειξη εμβέλειας 
Αναβοσβήνει όταν βρίσκεστε εκτός εμβέλειας ή όταν το ακουστικό δεν είναι 
συνδεδεμένο 
Όνομα/ Αριθμός ακουστικού  
 

Εμφανιζόμενα εικονίδια 

Εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής για να δείξει ότι το ακουστικό 
βρίσκεται εντός εμβέλειας. Αναβοσβήνει αν βγείτε εκτός εμβέλειας. 

 Εμφανίζεται αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ECO. 

Έχετε επιλέξει αθόρυβη λειτουργία 

 Έχετε επιλέξει ανοιχτή ακρόαση 

 Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος.  

 Έχετε ορίσει κάποια αφύπνιση. 

 Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο. 

 Έχετε νέα μηνύματα στον τηλεφωνητή. 

Έχετε νέα μηνύματα κειμένου*. 

Έχετε νέα μηνύματα φωνητικού ταχυδρομείου*. 

Έχετε νέες αναπάντητες κλήσεις*.  
 
Τα εικονίδια στάθμης μπαταρίας που εμφανίζονται είναι τα ακόλουθα: 

 
Η μπαταρία είναι γεμάτη 
 
Η στάθμη της μπαταρίας είναι μέτρια 
 
Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή 
 
Η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί (Κόκκινο) 
 

* Για να λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να έχετε εγγραφεί στις αντίστοιχες συνδρομητικές υπηρεσίες μέσω του 
τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου. Μπορεί να υπάρξουν μηνιαίες χρεώσεις. 

Επισκόπηση της βάσης 
 

 

 
1. Οθόνη 
2. Αναπαραγωγή/ Παύση 
3. Προηγούμενο/ Επανάληψη 
4. Επόμενο 
5. Αύξηση έντασης 
6. Μείωση έντασης 
7. Διακοπή 
8. Διαγραφή 
9. Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση αυτόματου τηλεφωνητή 
10. Εντοπισμός ακουστικού: Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε για 
να κουδουνίσει το ακουστικό. Πιέστε και κρατήστε πατημένο για να μπείτε 
σε διαδικασία σύνδεσης ακουστικού με τη βάση. 
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Ένδειξη LED 
Δείχνει αν είναι ενεργοποιημένος ή απενεργοποιημένος ο αυτόματος τηλεφωνητής, καθώς και πόσα μηνύματα έχετε. 

Όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος Δείχνει τον αριθμό των μηνυμάτων 

Όταν η μνήμη είναι γεμάτη και ο τηλεφωνητής ενεργοποιημένος Δείχνει “F” και τον αριθμό των μηνυμάτων 

Κατά τη διάρκεια απομακρυσμένης πρόσβασης στον αυτόματο 
τηλεφωνητή 

Δείχνει “A” 

Κατά τη διάρκεια εγγραφής εισερχόμενων/ εξερχόμενων 
μηνυμάτων 

Δείχνει “r” 

Κατά τη διάρκεια εγγραφής εισερχόμενων/ εξερχόμενων 
σημειώσεων 

Δείχνει “r” 

Κατά τη διάρκεια ρύθμισης της έντασης Δείχνει “0” – “9” ή “H” για ανώτατο επίπεδο έντασης 

Όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος και δεν 
υπάρχει δραστηριότητα κατά την εκκίνηση 

Κατά την εκκίνηση αναβοσβήνει το γράμμα “C” και ο 
αριθμός μηνυμάτων αν δεν έχετε ρυθμίσει την ώρα 

Όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος Δείχνει “-” 

 
 

Πλοήγηση στα μενού 
Η συσκευή σας διαθέτει εύχρηστο σύστημα μενού. 
Κάθε μενού έχει διάφορες επιλογές, τις οποίες μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην επόμενη σελίδα. 
Όταν κάποιο ακουστικό είναι ενεργοποιημένο και σε κατάσταση αναμονής: 
1. Πιέστε το πλήκτρο Μenu για είσοδο στο μενού. 
2. Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ▼ ή ▲ για κύλιση στις διαθέσιμες επιλογές του μενού. 
3. Πιέστε το πλήκτρο Επιλογής για να κάνετε κάποια επιλογή ή το πλήκτρο Επιστροφής για να επιστρέψετε στην 

προηγούμενη οθόνη.  

 Για να επιστρέψετε σε προηγούμενο επίπεδο του μενού, πιέστε το πλήκτρο Επιστροφής. 

 Για να βγείτε από το μενού και να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής, πιέστε το πλήκτρο   . 
Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για 30 δευτερόλεπτα, το ακουστικό επιστρέφει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.  
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Χάρτης μενού 
Text Messaging 

(Μηνύματα) 
Answer Machine 
(Τηλεφωνητής) 

Calls Lists 
(Λίστες Κλήσεων) 

Reminder 
(Υποχρεώσεις) 

Clock & Alarm 
(Ρολόι & Αφύπνιση) 

Write Message  
(Σύνταξη Μηνύματος)  
Inbox (Εισερχόμενα) 
Drafts (Πρόχειρα) 
Outbox (Εξερχόμενα) 
Templates (Πρότυπα) 
Delete Messages 
(Διαγραφή 
Μηνυμάτων) 
Text Settings 
(Ρυθμίσεις 
Μηνυμάτων) 

• Service Centers 
(Αριθμός 
Κέντρου) 

• Mailbox Number 
(Αριθμός 
ταχυδρομείου) 

• Message Size 
(Μέγεθος 
μηνύματος) 

• Message Alert 
(Ειδοποίηση 
μηνύματος) 

• Users (Χρήστες) 

Play (Αναπαραγωγή) 
Play All (Αναπ. Όλων) 
Answer On/Of 
(Ενεργοπ/ Απενεργ. 
Τηλεφωνητή) 
Record Memo 
(Εγγραφή Σημείωσης) 
Outgoing Message 
(Εξερχόμενο Μήνυμα) 
Delete Messages 
(Διαγραφή 
Μηνυμάτων)  
Answer Settings 
(Ρυθμίσεις 

Απάντησης) 
• Answer Mode 
(Μέθοδος Απάντησης) 
• Answer Delay 
(Καθυστέρηση 
Απάντησης) 
• Message Alert 
(Ειδοποίηση με 
Μήνυμα) 
• Remote Access 
(Απομακρυσμένη 
Πρόσβαση) 

Missed Calls 
(Αναπάντητες Κλήσεις) 
Received Calls 
(Εισερχόμενες 
κλήσεις)  
Dialled Calls 
(Εξερχόμενες κλήσεις)  
Delete Calls 
(Διαγραφή κλήσεων) 

Αν υπάρχει κάποια 
υποχρέωση, θα 
εμφανιστούν οι 
ακόλουθες επιλογές:. 
Add Event* (Προσθήκη 
Υποχρέωσης) 
Show Details 
(Προβολή 
Λεπτομερειών) 
Edit Event 
(Επεξεργασία 
Υποχρέωσης) 
Send as a Text 
(Αποστολή ως κείμενο)  

Delete Event 
(Διαγραφή 
Υποχρέωσης) 
Delete All Events 
(Διαγραφή όλων των 
υποχρεώσεων)  

Date & Time 
(Ημερομηνία & Ώρα) 
Alarm (Αφύπνιση) 
Time Format (Μορφή 
Ώρας) 

 
 
 

Settings 
(Ρυθμίσεις) 

Registration 
(Σύνδεση) 

Extra 
(Άλλα) 

Names  
(Ονόματα) 

Names (Ονόματα) 
κατά τη διάρκεια 

συνομιλίας 

Set Handset  
(Ρυθμίσεις 
ακουστικού) 
Ringtone (Μελωδία)  
Ringer Volume 
(Ένταση 
Κουδουνίσματος) 
Receiver Volume 
(Ένταση ακουστικού 
συνομιλίας) 
Handset Name (Όνομα 
Ακουστικού) 
Language (Γλώσσα) 
Wallpaper 
(Ταπετσαρία) 
Menu Colour (Χρώμα 
Μενού) 
Screensaver 
(Προφύλαξη Οθόνης) 
Light Timeout (Χρόνος 
Απενεργοποίησης 
Φωτισμού) 
Display Contrast 
(Αντίθεση Οθόνης) 
Auto Talk (Αυτόματη 
Απάντηση) 
Key Beep (Ήχος 

Πλήκτρων) 
PABX Access Code 
(Κωδικός Πρόσβασης 
PABX) 
 
Set Base (Ρυθμίσεις 
βάσης)  
Ringtone (Μελωδία) 

Register Handset 
(Σύνδεση 
Ακουστικού) 
Select Base 
(Επιλογή βάσης) 
De-register  
(Ακύρωση 
Σύνδεσης)  

 

Baby Monitor  
 

 

Από το μενού σε 
κατάσταση 
αναμονής:  
Search 
(Αναζήτηση) 
Add Entry 
(Προσθήκη 
Καταχώρησης) 
Copy Phonebook 
(Αντιγραφή 
Τηλεφωνικού 
Καταλόγου)  
Memory Status 
(Κατάσταση 
Μνήμης)  
Delete Phonebook 
(Διαγραφή 
Τηλεφωνικού 
Καταλόγου) 
Σε κατάσταση 
αναμονής:  
Εμφανίζεται η λίστα 
Τηλεφωνικού 
Καταλόγου.  
Επιλέξτε OPTIONS 
(ΕΠΙΛΟΓΕΣ):  
• Show Details 

(Προβολή 
Λεπτομερειών)  
• Send Message 
(Αποστολή 
Μηνύματος)  
• Edit Entry  
(Επεξεργασία 
Καταχώρησης) 

Εμφανίζεται η λίστα 
Τηλεφωνικού 
Καταλόγου.  
Επιλέξτε OPTIONS 
(ΕΠΙΛΟΓΕΣ):  
• Add Entry 
(Προσθήκη 
καταχώρησης) 
• Show Details 
(Προβολή 
Λεπτομερειών) 
• Edit Entry 
(Επεξεργασία 
Καταχώρησης) 
• Delete Entry 
(Διαγραφή 
Καταχώρησης) 
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Ringer Volume 
(Ένταση 
Κουδουνίσματος) 
Dialing Mode  
(Μέθοδος Κλήσης)  
Ring Priority 
(Προτεραιότητα 
Κουδουνίσματος) 
System PIN (PIN 
Συστήματος) 
Master Reset 
(Επαναφορά 
Εργοστασιακών 
Ρυθμίσεων)  
ECO Mode 
(Οικονομική 
Λειτουργία) 

• Copy Entry 
(Αντιγραφή 
Καταχώρησης)  
• Ringtone (Ήχος 
Κουδουνίσματος) 
• Delete Entry 
(Διαγραφή 
Καταχώρησης) 
• Fast Call (Ταχεία 
Κλήση) 

 

 
* Αν υπάρχει ήδη υποχρέωση στη λίστα, εμφανίζεται η ένδειξη “Event” (Υποχρέωση). 
Σε διαφορετική περίπτωση, εμφανίζεται η ένδειξη Add Event* (Προσθήκη Υποχρέωσης) 
 

Πίνακας χαρακτήρων 
 
 

Πλήκτρο Πεζά/ 
Κεφαλαία 

Σχετικοί χαρακτήρες και σύμβολα 

1 L/U* .  ,  -  ?  !  ¡  ¿  ’  @  :  ;  /  1 

2 L a b c 2 ä æ å à ç 

 U A B C 2 Ä Æ Å Ç 

3 L d e f 3 è é 

 U D E F 3 É 

4 L g h i 4 ì 

 U G H I 4 

5 L j k l 5 

 U J K L 5 

6 L m n o 6 ö ø ò ñ 

 U M N O 6 Ö Ø Ñ 

7 L p  q  r  s  7  ß 

 U P  Q R  S 7 

8 L t  u  v  8 ù ü 

 U T U V 8 Ü 

9 L w x y z 9 

 U W X Y Z 9 

0 L/U Space 0 

* L/U Εμφάνιση συμβόλου ta ble 

# L/U Πιέστε σύντομα για εναλλαγή μεταξύ Abc, abc, ABC κ    α    ι  123  

*L = Π ε ζ ά   U = Κ ε φ α λ α ί α 
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Χρήση του τηλεφώνου 
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΚΛΗΣΕΩΝ 
Το ακουστικό χρονομετρά αυτόματα τη διάρκεια των εξωτερικών κλήσεων. Εμφανίζεται η χρονική διάρκεια ενώ συνομιλείτε και λίγο 
μετά τον τερματισμό της κλήσης. 
 

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ακουστικού 
1. Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για απενεργοποίηση του ακουστικού. Όταν το 

ακουστικό είναι απενεργοποιημένο, πιέστε το πλήκτρο  για να το ενεργοποιήσετε. 

Πραγματοποίηση κλήσης 
1. Πιέστε το πλήκτρο . 

2. Όταν ακούσετε τον τόνο κλήσης, πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό. 
Αν ο αριθμός είναι καταχωρημένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το όνομα. 

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 Clear (Ακύρωση) για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο. 

2. Πιέστε το πλήκτρο  για κλήση. 
Αν ο αριθμός είναι καταχωρημένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το όνομα.  

Τερματισμός κλήσης 
1. Πιέστε το πλήκτρο . 

Λήψη κλήσης 
Όταν λαμβάνετε εξωτερική κλήση, το τηλέφωνο κουδουνίζει. Η οθόνη δείχνει “External Call” (Εξωτερική Κλήση). 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. 

1. Πιέστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε στην 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. 
Η οθόνη δείχνει το τρέχον επίπεδο έντασης.  

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 Secrecy (Ιδιωτικότητα). Η οθόνη δείχνει  Secrecy On (Ιδιωτικότητα Ενεργοποιημένη) 

και ο συνομιλητής δεν θα μπορεί να σας ακούει.  
2. Πιέστε Off (Απενεργοποίηση) για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. 
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Handsfree (Ανοιχτή ακρόαση) 
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να συνομιλείτε χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε το ακουστικό. Επίσης επιτρέπει σε άλλα άτομα 
που βρίσκονται στο δωμάτιο να ακούν τη συνομιλία σας μέσω του ηχείου του ακουστικού.  

Πραγματοποίηση κλήσης ανοιχτής ακρόασης 

1. Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό και πιέστε το πλήκτρο . 

2. Πιέστε ξανά το πλήκτρο . Το εικονίδιο  εμφανίζεται στην οθόνη και θα ακούτε τη συνομιλία μέσω του ηχείου του 
ακουστικού. 

3. Πιέστε το πλήκτρο  για εναλλαγή μεταξύ ηχείου και ακουστικού. 

4. Πιέστε το πλήκτρο  για να τερματίσετε την κλήση. 
Κατά τη διάρκεια συνομιλίας με ανοιχτή ακρόαση, πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να ρυθμίσετε την ένταση. 

Απάντηση σε κλήση μέσω ανοιχτής ακρόασης 

Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές για να απαντήσετε με ανοιχτή ακρόαση.  

Επανάκληση 
Οι 20 πιο πρόσφατοι αριθμοί αποθηκεύονται στη λίστα επανάκλησης. Μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε από τους αριθμούς 
για επανάκληση, διαγραφή ή αντιγραφή στον τηλεφωνικό κατάλογο.  
Οι αριθμοί επανάκλησης μπορούν να περιέχουν έως 32 ψηφία. 

Επανάκληση αριθμού από τη λίστα επανάκλησης 

1. Πιέστε το πλήκτρο ▲ για να εμφανιστεί ο πιο πρόσφατος αριθμός που έχετε καλέσει. 
2. Πιέστε το πλήκτρο ▼ ή ▲ για να κάνετε κύλιση στον επιθυμητό αριθμό. 

3. Πιέστε το πλήκτρο  για κλήση. 

Αποθήκευση αριθμού από τη λίστα επανάκλησης 

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην παράγραφο «Αντιγραφή αριθμού από τη λίστα κλήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο» και κάντε τις 
επιθυμητές επιλογές. 
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Κλείδωμα του πληκτρολογίου 
Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο ώστε να μην πατηθεί ακούσια όταν μεταφέρετε το ακουστικό. 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, θα μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις. Αφού τερματίσετε την κλήση, το 
πληκτρολόγιο θα κλειδώσει ξανά. 
 

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο . Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο:  

2. Πιέστε Unlock (Ξεκλείδωμα). Εμφανίζεται η ένδειξη Press   (Πιέστε ) για ξεκλείδωμα των πλήκτρων.  

3. Πιέστε το πλήκτρο   .  

Εντοπισμός του ακουστικού 
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 το πλήκτρο  στη βάση. Όλα τα συνδεδεμένα ακουστικά θα κουδουνίσουν και θα εμφανίσουν την ένδειξη Paging 

Call (Κλήση εύρεσης).  
2. Πιέστε το πλήκτρο ξανά  στη βάση για να σταματήσετε το κουδούνισμα ή πιέστε Stop (Διακοπή) ή οποιοδήποτε 

πλήκτρο στο ακουστικό για να σταματήσει το κουδούνισμα.  

Τηλεφωνικός κατάλογος 
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 250 ονόματα και αριθμούς στον τηλεφωνικό κατάλογο. Τα ονόματα μπορούν να περιέχουν έως 
12 χαρακτήρες και οι αριθμοί έως 24 ψηφία. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε διαφορετικές μελωδίες κουδουνίσματος για κάθε 
όνομα.  

Αλφαβητική αναζήτηση 

Πιέστε το πλήκτρο ▼  
Ή 
Πιέστε Names (Ονόματα). 
Τονίζεται η ένδειξη Search (Αναζήτηση). Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
Εμφανίζεται η λίστα με τις καταχωρήσεις. 
Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του επιθυμητού ονόματος. Το πρώτο όνομα που ξεκινά με αυτό το γράμμα εμφανίζεται στην 
οθόνη.  
Κάντε κύλιση πιέζοντας ▼ για να δείτε κι άλλες καταχωρήσεις που ξεκινούν με αυτό το γράμμα. 

Αποθήκευση ονόματος και αριθμού 

Αν έχετε εγγραφεί συνδρομητές στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων και θέλετε να εμφανίζεται το όνομα του καλούντος αντί για 
τον αριθμό, αποθηκεύστε τον πλήρη τηλεφωνικό αριθμό (μαζί με το πρόθεμα κλήσης) στον τηλεφωνικό κατάλογο.  
Μπορείτε να αποθηκεύσετε πολλές καταχωρήσεις στο ίδιο όνομα, αλλά για να αποφύγετε διπλότυπα, να αποθηκεύσετε μόνο έναν 
αριθμό τη φορά. 
1. Ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, πιέστε Names (Ονόματα). Εμφανίζεται το μενού τηλεφωνικού καταλόγου. 
2. Είναι τονισμένη η ένδειξη Search (Αναζήτηση). Κάντε κύλιση στην ένδειξη Add Entry (Προσθήκη καταχώρησης) και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
3. Πληκτρολογήστε το όνομα και πιέστε το πλήκτρο ΟΚ. 
Κατά την αποθήκευση ονόματος, ο πρώτος χαρακτήρας αποθηκεύεται με κεφαλαία ενώ οι υπόλοιποι με πεζά.  

Για να αλλάξετε μεταξύ κεφαλαίων/ πεζών, πιέστε το πλήκτρο . 
Γιαν ν’ αποθηκεύσετε Παύση στον αριθμό, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ▲. 
Για ν’ αποθηκεύσετε Recall στον αριθμό, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο R. 
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πιέστε Save (Αποθήκευση).  
5. Κάντε κύλιση πιέζοντας το πλήκτρο ▲ ή ▼ ώστε να φτάσετε στην επιθυμητή μελωδία κουδουνίσματος και  πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή).  Η οθόνη θα δείξει <NAME> Saved (<ΟΝΟΜΑ> Αποθηκεύτηκε) και θα επιστρέψει στο μενού 
τηλεφωνικού καταλόγου. 

6. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή πιέστε το πλήκτρο  για να 
επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.  
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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  για να πληκτρολογήσετε T. 

Πιέστε τρεις φορές το πλήκτρο  για να πληκτρολογήσετε Ο. 

Πιέστε μία φορά το πλήκτρο  για να πληκτρολογήσετε Μ. 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Πιέστε το πλήκτρο Clear (Ακύρωση) για να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα ή ψηφίο. 
Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε μπρος/ πίσω στους χαρακτήρες/ ψηφία. 

Πιέστε το πλήκτρο  για εναλλαγή μεταξύ πεζών/ κεφαλαίων/ αριθμών. 

Πιέστε το πλήκτρο για να πληκτρολογήσετε κενό. 

Πιέστε το πλήκτρο  για σημεία στίξης. 

Θα πρέπει να πληκτρολογήσετε όνομα μαζί με τον αριθμό. 

Άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου κατά τη διάρκεια κλήσης 
1. Κατά τη διάρκεια συνομιλίας, πιέστε Names (Ονόματα).  
2. Πιέστε το πλήκτρο Options (Επιλογές) για να επιλέξετε Add Entry (Προσθήκη καταχώρησης), Show Details (Προβολή 

Λεπτομερειών), Edit Entry (Επεξεργασία Καταχώρησης) ή Delete Entry (Διαγραφή Καταχώρησης). 

Προβολή καταχώρησης 

1. Πιέστε το πλήκτρο ▼. 
2. Κάντε κύλιση στην επιθυμητή καταχώρηση πιέζοντας τα πλήκτρα ▼ ή ▲ ή κάντε αλφαβητική αναζήτηση. 
3. Πιέστε το πλήκτρο Options (Επιλογές). Η οθόνη δείχνει Show Details (Προβολή Λεπτομερειών). 
4. Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή) για να εμφανίσετε το όνομα, τον αριθμό και τη μελωδία κουδουνίσματος.  
5. Πιέστε το πλήκτρο Dial (Κλήσης) για να καλέσετε τον αριθμό ή το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο 

προηγούμενο επίπεδο του μενού.  

Κλήση καταχώρησης 

1. Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο ▼. Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση. 
2. Κάντε κύλιση στην επιθυμητή καταχώρηση πιέζοντας τα πλήκτρα ▼ ή ▲ ή κάντε αλφαβητική αναζήτηση. 

3. Πιέστε το πλήκτρο  για κλήση του εμφανιζόμενου αριθμού.  

Επεξεργασία ονόματος και αριθμού 

1. Πιέστε το πλήκτρο ▼. 
2. Κάντε κύλιση στην επιθυμητή καταχώρηση πιέζοντας τα πλήκτρα ▼ ή ▲. 
3. Πιέστε το πλήκτρο Options (Επιλογές). Κάντε κύλιση στην ένδειξη Edit Entry (Επεξεργασία Καταχώρησης) πιέζοντας το 

πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
4. Πιέστε το πλήκτρο Clear (Ακύρωση) για να διαγράψετε κάποιον χαρακτήρα, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να 

πληκτρολογήσετε νέο χαρακτήρα και στην συνέχεια πιέστε ΟΚ. 
5. Πιέστε το πλήκτρο Clear (Ακύρωση) για να διαγράψετε κάποια ψηφία, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να 

πληκτρολογήσετε νέα ψηφία και στην συνέχεια πιέστε Save.  
6. Κάντε κύλιση στην επιθυμητή μελωδία κουδουνίσματος πιέζοντας τα πλήκτρα ▼ ή ▲ και πιέστε το πλήκτρο Select 

(Επιλογή) για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.  
7. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού. 

Επεξεργασία μελωδίας κουδουνίσματος 

1. Πιέστε το πλήκτρο ▼. 
2. Κάντε κύλιση στην επιθυμητή καταχώρηση πιέζοντας τα πλήκτρα ▼ ή ▲. 
3. Πιέστε το πλήκτρο Options (Επιλογές). Κάντε κύλιση στην ένδειξη Ringtone (Μελωδία κουδουνίσματος) και στη συνέχεια 

πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
4. Κάντε κύλιση στην επιθυμητή μελωδία κουδουνίσματος πιέζοντας τα πλήκτρα ▼ ή ▲ ή επιλέξτε Default Melody 

(Προεπιλεγμένη Μελωδία) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
5. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού. 
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Διαγραφή καταχώρησης 

1. Πιέστε το πλήκτρο ▼. 
2. Κάντε κύλιση στην επιθυμητή καταχώρηση πιέζοντας τα πλήκτρα ▼ ή ▲. 
3. Πιέστε το πλήκτρο Options (Επιλογές). Κάντε κύλιση στην ένδειξη Delete Entry (Διαγραφή Καταχώρησης) πιέζοντας το 

πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
4. Πιέστε το πλήκτρο Yes (Ναι) για επιβεβαίωση ή το No (Όχι) για ακύρωση. 
5. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού. 

Διαγραφή ολόκληρου του τηλεφωνικού καταλόγου 

1. Πιέστε Names (Ονόματα). 
2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Delete Phonebook (Διαγραφή Τηλεφωνικού Καταλόγου) πιέζοντας τα πλήκτρα ▼ ή ▲ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
3. Πιέστε το πλήκτρο Yes (Ναι) για επιβεβαίωση ή το No (Όχι) για ακύρωση. 
4. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

Κατάσταση μνήμης 

Μπορείτε να δείτε πόση ελεύθερη μνήμη απομένει στον τηλεφωνικό κατάλογο. 
1. Πιέστε Names (Ονόματα). 
2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Memory Status (Κατάσταση Μνήμης) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή). 
3. Εμφανίζεται η ένδειξη Memory Used (Χρησιμοποιούμενη Μνήμη) και Memory Free (Ελεύθερη Μνήμη). 
4. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού. 
 
 
 
 
 

Ρυθμίσεις Ακουστικού 

Μελωδία κουδουνίσματος ακουστικού 
Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική μελωδία κουδουνίσματος για τις εξωτερικές και διαφορετική για τις εσωτερικές κλήσεις. 
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 20 μελωδίες.  
Κάθε φορά που τονίζετε κάποια μελωδία, θα ακούτε μια ηχητική προεπισκόπησή της.  
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Settings (Ρυθμίσεις) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
2. Τονίζεται η ένδειξη Set Handset (Ρυθμίσεις ακουστικού). Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
3. Τονίζεται η ένδειξη Ringtone (Μελωδία). Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να τονίσετε την ένδειξη External Call (Εξωτερική Κλήση) ή Internal Call (Εσωτερική 

Κλήση). Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή) για επιβεβαίωση. 
5. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να τονίσετε την επιθυμητή μελωδία. 
6. Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή) για επιβεβαίωση. 

7. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

Ένταση κουδουνίσματος ακουστικού 
Το ακουστικό διαθέτει πέντε επίπεδα έντασης κουδουνίσματος καθώς και αθόρυβη λειτουργία (Off). 

Αν έχετε ενεργοποιήσει την αθόρυβη λειτουργία, θα εμφανίζεται το εικονίδιο . 
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Settings (Ρυθμίσεις) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
2. Τονίζεται η ένδειξη Set Handset (Ρυθμίσεις ακουστικού). Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Ringer Volume (Ένταση κουδουνίσματος) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή). 
4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση. Πιέστε Save (Αποθήκευση) για επιβεβαίωση.  

5. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

Ένταση ακουστικού συνομιλίας 
Το ακουστικό διαθέτει οκτώ επίπεδα έντασης ακουστικού συνομιλίας, ανάμεσα στα οποία μπορείτε να επιλέξετε. 
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Settings (Ρυθμίσεις) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
2. Τονίζεται η ένδειξη Set Handset (Ρυθμίσεις ακουστικού). Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
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3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Receiver Volume (Ένταση ακουστικού συνομιλίας) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια 
πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση. Πιέστε Save (Αποθήκευση) για επιβεβαίωση.  

5. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

Όνομα ακουστικού  
Αν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα ακουστικά και είναι συνδεδεμένα σε μία βάση, μπορείτε να δώσετε όνομα στο κάθε 
ακουστικό για να το ξεχωρίζετε από τα υπόλοιπα.  
Το όνομα μπορεί να έχει μήκος έως 10 χαρακτήρες. 
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Settings (Ρυθμίσεις) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
2. Τονίζεται η ένδειξη Set Handset (Ρυθμίσεις ακουστικού). Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Handset Name (Όνομα ακουστικού) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή). 
4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε το επιθυμητό όνομα και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Save 

(Αποθήκευση).  

5. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

 

Ταπετσαρία  
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Settings (Ρυθμίσεις) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
2. Τονίζεται η ένδειξη Set Handset (Ρυθμίσεις ακουστικού). Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Wallpaper (Ταπετσαρία) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select 

(Επιλογή). 
4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή ταπετσαρία και πιέστε το πλήκτρο View (Προβολή). 
5. Στην οθόνη προβολής, πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να κάνετε κύλιση στις διαθέσιμες ταπετσαρίες.  
6. Πιέστε Use (Χρήση) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.  

7. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

Χρώμα μενού  
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Settings (Ρυθμίσεις) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
2. Τονίζεται η ένδειξη Set Handset (Ρυθμίσεις ακουστικού). Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Menu Colour (Χρώμα Μενού) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή). 
4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό χρώμα μενού: μπλε, πορτοκαλί ή ροζ. Πιέστε το πλήκτρο Select 

(Επιλογή). 

5. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 
επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

Προφύλαξη οθόνης  
Αν έχετε επιλέξει Clock (Ρολόι) ως προφύλαξη οθόνης, θα εμφανιστεί ένα αναλογικό ρολόι. 
Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται όταν απενεργοποιείται ο φωτισμός οθόνης, όταν η συσκευή είναι σε αδράνεια. Για να 
αλλάξετε τη ρύθμιση απενεργοποίησης φωτισμού οθόνης, ανατρέξτε στην επόμενη παράγραφο. 
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Settings (Ρυθμίσεις) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
2. Τονίζεται η ένδειξη Set Handset (Ρυθμίσεις ακουστικού). Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Screensaver (Προφύλαξη Οθόνης) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή). 
4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ενεργοποίηση (On) ή απενεργοποίηση (Off) της προφύλαξης οθόνης. 
5. Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή) για να επιλέξετε Clock (Ρολόι). 

6. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

Χρόνος απενεργοποίησης φωτισμού  
Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο μετά από τον οποίο θα απενεργοποιείται αυτόματα ο φωτισμός της οθόνης σε περίπτωση 
αδράνειας. 
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Settings (Ρυθμίσεις) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
2. Τονίζεται η ένδειξη Set Handset (Ρυθμίσεις ακουστικού). Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Light Timeout (Χρόνος απενεργοποίησης φωτισμού) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
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4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε χρονικό διάστημα απενεργοποίησης φωτισμού και στη συνέχεια πιέστε το 
πλήκτρο Select (Επιλογή). 

5. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

Αντίθεση οθόνης  
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Settings (Ρυθμίσεις) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
2. Τονίζεται η ένδειξη Set Handset (Ρυθμίσεις ακουστικού). Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Display Contrast (Αντίθεση οθόνης) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή). 
4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε Low (Χαμηλή), Medium (Μέτρα) ή High (Υψηλή) και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή). 

5. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 
επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

 
 

 
 
 
 
 

Αυτόματη απάντηση  
Αν ενεργοποιήσετε (ON) αυτή τη λειτουργία, θα μπορείτε να απαντάτε στις κλήσεις απλά σηκώνοντας το ακουστικό από τη βάση ή 

από το φορτιστή. Δεν θα χρειάζεται να πιέζετε το πλήκτρο . 
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Settings (Ρυθμίσεις) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
2. Τονίζεται η ένδειξη Set Handset (Ρυθμίσεις ακουστικού). Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Auto Talk (Αυτόματη απάντηση) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή). 
4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση) και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή). 

5. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

Ήχος πλήκτρων  
Όταν πιέζετε κάποιο πλήκτρο στο ακουστικό, ακούγεται ένα «μπιπ», Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη 
λειτουργία.  
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Settings (Ρυθμίσεις) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
2. Τονίζεται η ένδειξη Set Handset (Ρυθμίσεις ακουστικού). Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Key Beep (Ήχος πλήκτρων) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή). 
4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση) και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή). 

5. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 
επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

Κωδικός πρόσβασης PABX  
Αν έχετε συνδέσει τη συσκευή σε τηλεφωνικό κέντρο, μπορεί να απαιτείται να πληκτρολογείτε έναν μονοψήφιο κωδικό (π.χ. το 9) 
για να σας δώσει εξωτερική γραμμή. 
Ο κωδικός αυτός θα εμφανίζεται στην αρχή κάποιου αριθμού στην οθόνη. 
Αυτός ο κωδικός δεν θα χρησιμοποιηθεί όταν κάνετε χειροκίνητη πληκτρολόγηση αριθμού για κλήση (παρά μόνο σε περίπτωση 
κλήσης από άλλες πηγές όπως π.χ. ο τηλεφωνικός κατάλογος). Έτσι θα μπορείτε να κάνετε και εσωτερικές κλήσεις σε άλλες 
συσκευές συνδεδεμένες στο τηλεφωνικό κέντρο. 
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Settings (Ρυθμίσεις) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
2. Τονίζεται η ένδειξη Set Handset (Ρυθμίσεις ακουστικού). Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη PABX Access Code (Κωδικός Πρόσβασης PABX) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια 

πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε On (Ενεργοποίηση), Off (Απενεργοποίηση) ή Set Code (Επιλογή κωδικού) 

και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). Αν επιλέξετε Set Code (Επιλογή κωδικού), θα πρέπει να 
πληκτρολογήσετε τον κωδικό του τηλεφωνικού κέντρου (π.χ. το 9) και στη συνέχεια να πιέσετε Save (Αποθήκευση).  

5. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 
 



24 
 

Ρυθμίσεις Βάσης 

Μελωδία βάσης  
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 μελωδίες βάσης. 
Θα ακούτε μία προεπισκόπηση για κάθε μελωδία που τονίζεται. 
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Settings (Ρυθμίσεις) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Set Base (Ρυθμίσεις Βάσης) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή). 
3. Τονίζεται η ένδειξη Ringtone (Μελωδία). Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή μελωδία. 
5. Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή) για επιβεβαίωση. 

6. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

Ένταση κουδουνίσματος βάσης  
Η βάση διαθέτει πέντε επίπεδα έντασης κουδουνίσματος καθώς και αθόρυβη λειτουργία (Off). 
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Settings (Ρυθμίσεις) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Set Base (Ρυθμίσεις Βάσης) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή). 
3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Ringer Volume (Ένταση κουδουνίσματος) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή). 
4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση. Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή) για επιβεβαίωση.  

5. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

Μέθοδος κλήσης  
Η συσκευή σας είναι ρυθμισμένη εργοστασιακά σε τονική μέθοδο κλήσης. Κανονικά δεν χρειάζεται να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση. 
Οι διαθέσιμες επιλογές μεθόδου κλήσης είναι Tone (Τονική) ή Pulse (Παλμική).  
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Settings (Ρυθμίσεις) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Set Base (Ρυθμίσεις Βάσης) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή). 
3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Dialing Mode (Μέθοδος κλήσης) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή). 
4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε Tone (Τονική) ή Pulse (Παλμική). Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή) για 

επιβεβαίωση.  

5. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

Προτεραιότητα κουδουνίσματος  
Αν έχετε περισσότερα από ένα συνδεδεμένα ακουστικά στην ίδια βάση, μπορείτε να επιλέξετε ένα να κουδουνίζει νωρίτερα από τα 
υπόλοιπα. Έτσι θα μπορείτε μέσω αυτού του ακουστικού που έχει προτεραιότητα να απαντάτε πρώτα.  
Επιλέξτε All Handsets (Όλα τα ακουστικά) αν θέλετε όλα τα ακουστικά να κουδουνίζουν ταυτόχρονα ή Select Handset 
(Επιλογή ακουστικού) αν θέλετε να επιλέξετε ένα ακουστικό να χτυπάει δύο φορές πριν τα υπόλοιπα.  
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Settings (Ρυθμίσεις) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Set Base (Ρυθμίσεις Βάσης) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή). 
3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Ring Priority (Προτεραιότητα κουδουνίσματος) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια 

πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε All Handsets (Όλα τα ακουστικά) ή Select Handset (Επιλογή ακουστικού) 

και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

 Αν επιλέξετε Select Handset (Επιλογή ακουστικού), θα εμφανιστούν όλα τα διαθέσιμα ακουστικά. Πιέστε τα 
πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

 Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τις φορές που θα κουδουνίζει νωρίτερα το επιλεγμένο ακουστικό (2, 4 
ή 6) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο  

5. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 
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PIN συστήματος   
Το PIN συστήματος χρησιμοποιείται για να μπορέσετε να αλλάξετε ορισμένες ρυθμίσεις και να κάνετε σύνδεση ή ακύρωση 
σύνδεσης κάποιου ακουστικού. Ο εργοστασιακός κωδικός PIN συστήματος είναι 0000. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό 
και να επιλέξετε τον επιθυμητό, με μήκος έως 8 ψηφία. 
Κατά την πληκτρολόγηση του κωδικού PIN, τα ψηφία εμφανίζονται με τη μορφή «* * * *». 
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Settings (Ρυθμίσεις) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Set Base (Ρυθμίσεις Βάσης) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή). 
3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη System PIN (PIN συστήματος) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή). 
4. Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό PIN (Εργοστασιακή ρύθμιση: 0000) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΚ.  
5. Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό PIN και πιέστε το πλήκτρο ΟΚ. 
6. Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό PIN και πιέστε το πλήκτρο ΟΚ. 

7. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων   
Μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές (αρχικές) ρυθμίσεις.  
Δεν θα επηρεαστούν τα εξής: Τηλεφωνικός κατάλογος, λίστες κλήσεων ή δεδομένα χρήστη (όπως προσωπικά/ εγγεγραμμένα 
εξερχόμενα μηνύματα και μηνύματα αυτόματου τηλεφωνητή).  
Όλα τα συνδεδεμένα ακουστικά διατηρούνται στη μνήμη. Σβήνονται όλες οι ρυθμίσεις κειμένου, αυτόματου τηλεφωνητή και βάσης. 
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Settings (Ρυθμίσεις) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Set Base (Ρυθμίσεις Βάσης) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή). 
3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Master Reset (Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
4. Επιλέξτε Yes (Ναι) για επιβεβαίωση ή No (Όχι) για ακύρωση. 
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN συστήματος  (εργοστασιακή ρύθμιση 0000) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΚ. Η 

οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη Reset Complete (Επαναφορά ολοκληρώθηκε) και η συσκευή θα πραγματοποιήσει 
επανεκκίνηση.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

Εργοστασιακές ρυθμίσεις   
 

Handset Name (Όνομα ακουστικού)  Handset 

Handset Internal Ringtone (Μελωδία εσωτερικών κλήσεων) Μελωδία 2 

Handset External Ringtone (Μελωδία εξωτερικών κλήσεων) Μελωδία 1 

Handset Ring Volume (Ένταση κουδουνίσματος ακουστικού) 5 

Receiver Volume (¨Ένταση ακουστικού συνομιλίας)  4 

Key Beep (Ήχος πλήκτρων) Ενεργοποιημένο 

Auto Talk (Αυτόματη απάντηση) Ενεργοποιημένο 

Screensaver (Προφύλαξη οθόνης) Ρολόι 

Base Ringtone (Μελωδία βάσης) Μελωδία 1 

Base Ring Volume (Ένταση βάσης) 5 

Dialing Mode (Μέθοδος κλήσης) Τονική 

First Ring (Προτεραιότητα κουδουνίσματος) Ενεργοποιημένο 

System PIN (PIN συστήματος) 0000 

ECO Mode (Οικονομική λειτουργία) Απενεργοποιημένο 

Baby Monitor  Απενεργοποιημένο 

Answer Machine (Αυτόματος τηλεφωνητής) Ενεργοποιημένο 

Outgoing Message (Εξερχόμενο μήνυμα) Απάντηση & Εγγραφή 

Answer Delay (Καθυστέρηση απάντησης) 5 κουδουνίσματα 

 

Οικονομική λειτουργία    
Για να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος, μπορείτε να επιλέξετε την οικονομική λειτουργία (ECO mode). Όταν είναι 
ενεργοποιημένη η οικονομική λειτουργία, η ισχύς μετάδοσης της βάσης θα είναι μειωμένη. 
Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία:  
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Settings (Ρυθμίσεις) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Set Base (Ρυθμίσεις Βάσης) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή). 
3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη ECO Mode (Οικονομική λειτουργία) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή). 
4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση) και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή) για επιβεβαίωση. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Όταν είναι ενεργοποιημένη η Οικονομική Λειτουργία, η ισχύς μετάδοσης της βάσης θα είναι μειωμένη.  
Η οθόνη θα δείξει Set to ON (Ρυθμίστηκε σε Ενεργοποίηση) ή SET to OFF (Ρυθμίστηκε σε Απενεργοποίηση), ανάλογα με 

την επιλογή σας, μαζί με έναν ειδοποιητικό ήχο επιβεβαίωσης.  
 
 
 
 
Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το διπλανό 
εικονίδιο εμφανίζεται στη θέση του κανονικού εικονιδίου σήματος.   
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Ρολόι & Αφύπνιση 

Ημερομηνία & ώρα    
Αν έχετε εγγραφεί συνδρομητές στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων μέσω του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου, η ημερομηνία 

και η ώρα θα ρυθμιστούν αυτόματα σε όλα τα ακουστικά όταν λάβετε την πρώτη κλήση σας. 

Αν δεν έχετε εγγραφεί συνδρομητές στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων, μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα 

χειροκίνητα. 

1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Clock & Alarm (Ρολόι & Αφύπνιση) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ 

και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

2. Τονίζεται η ένδειξη Date & Time (Ημερομηνία & Ώρα).  Πέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή).  

3. Πληκτρολογήστε ημερομηνία με μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ.  

4. Πληκτρολογήστε την ώρα και πιέστε το πλήκτρο Save (Αποθήκευση). 

5. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

Ρύθμιση αφύπνισης (ξυπνητήρι)    
Αφού ορίσετε κάποια αφύπνιση, εμφανίζεται το εικονίδιο  στην οθόνη. 

Κάθε ακουστικό έχει τη δική του ρύθμιση αφύπνισης.  

1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Clock & Alarm (Ρολόι & Αφύπνιση) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ 

και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Alarm (Αφύπνιση) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select 

(Επιλογή). 

3. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε On (Ενεργοποίηση) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή) για 

επιβεβαίωση.  

4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε Once (Μία φορά), Mon – Fri (Δευ – Κυρ) ή On Daily (Καθημερινά) και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

5. Πληκτρολογήστε την ώρα κατά την οποία θέλετε να ηχήσει η αφύπνιση και στη συνέχεια Save (Αποθήκευση). 

6. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή πιέστε το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

 Αν έχετε κάνει την επιλογή Once (Μία φορά), το εικονίδιο  θα εξαφανιστεί από την οθόνη μόλις ηχήσει η 

αφύπνιση.  

 Αν έχετε κάνει την επιλογή On Daily (Καθημερινά) ή Mon – Fri (Δευ – Κυρ), το εικονίδιο  θα παραμείνει στην 

οθόνη.  

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση αφύπνισης    
Αφού ορίσετε κάποια αφύπνιση, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε. 
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Clock & Alarm (Ρολόι & Αφύπνιση) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ 

και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Alarm (Αφύπνιση) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select 

(Επιλογή). 
3. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση) και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή). 
4. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού. 

Κλείσιμο αφύπνισης    
Όταν ηχεί η αφύπνιση, πιέστε το πλήκτρο Stop (Διακοπή) για να τη σταματήσετε.  

Αν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό για να κάνετε κλήση όταν χτυπήσει η αφύπνιση, το εικονίδιο  θα αναβοσβήνει και θα 
ακουστεί ήχος «μπιπ». 

Μορφή ώρας    
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μορφή ώρας μεταξύ 12ωρης και 24ωρης απεικόνισης. 

1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Clock & Alarm (Ρολόι & Αφύπνιση) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ 

και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Time Format (Μορφή ώρας) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή). 

3. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε 12 Hour (12ωρη) ή 24 Hour (24ωρη) απεικόνιση και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή). 

4. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού. 
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Υπενθυμίσεις 

Προσθήκη νέας υποχρέωσης    
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να καταχωρήσετε υπενθυμίσεις όπως γενέθλια, επετείους ή ραντεβού. Οι 

καταχωρήσεις έχουν μήκους έως 24 χαρακτήρων.  

1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Reminder (Υπενθυμίσεις) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

2. Αν δεν έχετε αποθηκεύσει καμία προηγούμενη υπενθύμιση, θα τονιστεί η ένδειξη Add Event (Προσθήκη υποχρέωσης). 

Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή).  Ή αν υπάρχουν ήδη αποθηκευμένες υποχρεώσεις, θα εμφανιστούν στην οθόνη. 

Πιέστε το πλήκτρο Options (Επιλογές). Τονίζεται η ένδειξη Add Event (Προσθήκη υποχρέωσης). Πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή).   

3. Πληκτρολογήστε το θέμα και πιέστε το πλήκτρο Save (Αποθήκευση). 

4. Πληκτρολογήστε ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ) και πιέστε το πλήκτρο Save (Αποθήκευση). 

5. Πληκτρολογήστε ώρα (ΩΩ:ΛΛ) και πιέστε το πλήκτρο Save (Αποθήκευση). Η τρέχουσα μορφή ώρας είναι η 12ωρη. 

Επιλέξτε am (π.μ.) ή pm (μ.μ.). 

6. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε Silent (Αθόρυβο) ή Alarm (Ειδοποίηση) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή). 

 Αν πιέσετε Alarm (Ειδοποίηση): 

 Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε Once (Μία φορά) ή Annually (Ετησίως) και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή). 

 Αν επιλέξετε Once (Μία φορά), πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση At 

event time (Κατά τη στιγμή της υποχρέωσης) ή 30 min before (30 λεπτά πριν). Πιέστε το πλήκτρο Select 

(Επιλογή). Εμφανίζεται η ένδειξη Saved (Αποθηκεύτηκε). 

 Αν έχετε επιλέξει Annually (Ετησίως), η ειδοποίηση της υποχρέωσης θα ακούγεται σε ετήσια βάση,  

7. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

Αν επιλέξετε αθόρυβη ειδοποίηση, θα εμφανιστεί μόνο το θέμα της ειδοποίησης αλλά δεν θα ακούγεται καθόλου ήχος. 

Αν έχει γεμίσει η μνήμη ειδοποιήσεων, η οθόνη δείχνει την ένδειξη Memory Full (Μνήμη γεμάτη). Θα πρέπει να διαγράψετε κάποια 

υποχρέωση πριν προσθέσετε κάποια άλλη.  

Διακοπή ηχητικής ειδοποίησης υποχρέωσης    
1. Η ηχητική ειδοποίηση ηχεί. Πιέστε το πλήκτρο View (Προβολή) για να σταματήσετε την ειδοποίηση και να δείτε τις 

λεπτομέρειες της υποχρέωσης. Ή πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για διακοπή της ειδοποίησης και επιστροφή στην οθόνη 

αναμονής. Αν δεν πιέσετε κάποιο πλήκτρο, η ειδοποίηση σταματά μετά από ένα λεπτό.  

Προβολή λεπτομερειών υποχρέωσης    
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Reminder (Υπενθυμίσεις) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

2. Εμφανίζονται οι αποθηκευμένες υποχρεώσεις. Αν απαιτείται, κάντε κύλιση στην επιθυμητή πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Options (Επιλογές). 

3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Show details (Προβολή λεπτομερειών) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή). Εμφανίζεται το θέμα, η ημερομηνία και η ώρα της υποχρέωσης.  

4. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

Επεξεργασία υποχρέωσης    
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Reminder (Υπενθυμίσεις) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

2. Εμφανίζονται οι αποθηκευμένες υποχρεώσεις. Αν απαιτείται, κάντε κύλιση στην επιθυμητή πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Options (Επιλογές). 

3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Edit event (Επεξεργασία υποχρέωσης) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή). 

4. Επεξεργαστείτε το θέμα και πιέστε Save (Αποθήκευση). 

5. Επεξεργαστείτε την ημερομηνία και την ώρα και στη συνέχεια πιέστε Save (Αποθήκευση). 

6. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε Silent (Αθόρυβο) ή Alarm (Ειδοποίηση) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή). 

 Αν πιέσετε Alarm (Ειδοποίηση): 

 Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε Once (Μία φορά) ή Annually (Ετησίως) και στη συνέχεια πιέστε το 
πλήκτρο Select (Επιλογή). 
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 Αν επιλέξετε Once (Μία φορά), πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση At 
event time (Κατά τη στιγμή της υποχρέωσης) ή 30 min before (30 λεπτά πριν). Πιέστε το πλήκτρο Select 
(Επιλογή). Εμφανίζεται η ένδειξη Saved (Αποθηκεύτηκε). 

 Αν έχετε επιλέξει Annually (Ετησίως), η ειδοποίηση της υποχρέωσης θα ακούγεται σε ετήσια βάση,  

7. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 
επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

Αποστολή υπενθύμισης ως μήνυμα κειμένου    
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Reminder (Υπενθυμίσεις) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

2. Εμφανίζονται οι αποθηκευμένες υποχρεώσεις. Αν απαιτείται, κάντε κύλιση στην επιθυμητή πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 
συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Options (Επιλογές). 

3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Send as text (Αποστολή ως κείμενο) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το 
πλήκτρο Select (Επιλογή). 

4. Εμφανίζεται η υποχρέωση. Πιέστε Options (Επιλογές) για να επιλέξετε Send (Αποστολή) και επιλέξτε αριθμό παραλήπτη. 

Διαγραφή υπενθύμισης    
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Reminder (Υπενθυμίσεις) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
2. Εμφανίζονται οι αποθηκευμένες υποχρεώσεις. Αν απαιτείται, κάντε κύλιση στην επιθυμητή πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Options (Επιλογές). 
3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Delete Event (Διαγραφή υποχρέωσης) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή). 
4. Πιέστε το πλήκτρο Yes (Ναι) για επιβεβαίωση ή το No (Όχι) για ακύρωση. 

5. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

Διαγραφή όλων των υπενθυμίσεων    
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Reminder (Υπενθυμίσεις) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
2. Εμφανίζονται οι αποθηκευμένες υποχρεώσεις. Αν απαιτείται, κάντε κύλιση στην επιθυμητή πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Options (Επιλογές). 
3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Delete All Events (Διαγραφή όλων των υποχρεώσεων) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
4. Πιέστε το πλήκτρο Yes (Ναι) για επιβεβαίωση ή το No (Όχι) για ακύρωση. 

5. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 
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Λίστες κλήσεων 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων, θα πρέπει πρώτα να έχετε εγγραφεί συνδρομητές μέσω του 

τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου. 

Αν έχετε εγγραφεί συνδρομητές στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων και θέλετε να εμφανίζεται το όνομα του καλούντος αντί για 

τον αριθμό, αποθηκεύστε τον πλήρη τηλεφωνικό αριθμό (μαζί με το πρόθεμα κλήσης) στον τηλεφωνικό κατάλογο. 

Αν ο αριθμός του καλούντος είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, θα εμφανιστεί το αντιστοιχισμένο όνομα. 

Αν ο αριθμός δεν είναι διαθέσιμος, θα εμφανιστεί η ένδειξη Unavailable (Μη διαθέσιμο). 

Αν πρόκειται για διεθνή κλήση, θα εμφανιστεί η ένδειξη International (Διεθνής κλήση). 

Αν πρόκειται για κλήση από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, θα εμφανιστεί η ένδειξη Operator (Φορέας). 

Αν πρόκειται για κλήση από καρτοτηλέφωνο, θα εμφανιστεί η ένδειξη Ringback.  

Αναγνώριση κλήσεων    
Αν έχετε εγγραφεί συνδρομητές στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων, θα δείτε τον αριθμό του καλούντος στην οθόνη του 
ακουστικού (αρκεί να μην έχει απόκρυψη) πριν απαντήσετε στην κλήση.  
Εφόσον ο αριθμός είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, δείχνει και το όνομά του. 
 

Λίστες κλήσεων    
Κάθε ακουστικό αποθηκεύει έως 30 εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις και έως 20 εξερχόμενες κλήσεις. 
Οι λεπτομέρειες του καλούντος αποθηκεύονται είτε απαντήσετε είτε όχι. Αν η λίστα γεμίσει, οι νεότερες καταχωρήσεις 

αντικαθιστούν τις παλιότερες. 

Ειδοποίηση νέων κλήσεων    
Αν έχετε αναπάντητες κλήσεις, η οθόνη απεικονίζει ότι έχετε Χ νέες αναπάντητες κλήσεις. 

Αν πιέσετε το πλήκτρο Back (Πίσω), η συσκευή επιστρέφει σε αναμονή και εμφανίζεται το εικονίδιο .  

Προβολή νέων αναπάντητων κλήσεων    
1. Όταν δείτε την ειδοποίηση νέων αναπάντητων κλήσεων, πιέστε το πλήκτρο View (Προβολή). Μπορείτε να κάνετε κύλιση 

στη λίστα αναπάντητων κλήσεων χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲ ή ▼. 

2. Πιέστε το πλήκτρο Options (Επιλογές). Τονίζεται η επιλογή Show Details (Προβολή λεπτομερειών). Πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή) για να δείτε τον αριθμό, την ημερομηνία και την ώρα κλήσης. 

3. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

Προβολή και κλήση από τη λίστα κλήσεων    
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Call lists (Λίστες κλήσεων) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). Τονίζεται η ένδειξη Missed Calls (Αναπάντητες κλήσεις). Μπορείτε να 

κάνετε κύλιση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲ ή ▼  για να επιλέξετε Missed Calls (Αναπάντητες κλήσεις), Received 

Calls (Εισερχόμενες κλήσεις) και Dialed Calls (Εξερχόμενες κλήσεις). 

2. Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). Μπορείτε να κάνετε κύλιση στη λίστα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲ ή ▼. 

3. Πιέστε το πλήκτρο Options (Επιλογές). Εμφανίζεται η ένδειξη Show Details (Προβολή λεπτομερειών). 

4. Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή) για να δείτε τον αριθμό, την ημερομηνία και την ώρα κλήσης. 

5. Πιέστε το πλήκτρο Dial (Κλήση) για να κάνετε κλήση στον αριθμό. 

6. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 
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Αντιγραφή καταχώρησης από τη λίστα κλήσεων στον τηλεφωνικό 
κατάλογο    
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Call lists (Λίστες κλήσεων) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). Τονίζεται η ένδειξη Missed Calls (Αναπάντητες κλήσεις).  

Μπορείτε να κάνετε κύλιση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲ ή ▼  για να επιλέξετε, Received Calls (Εισερχόμενες κλήσεις) 

και Dialed Calls (Εξερχόμενες κλήσεις) και πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

2. Κάντε κύλιση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲ ή ▼  για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση και πιέστε το πλήκτρο 

Options (Επιλογές). 

3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Save Number (Αποθήκευση αριθμού) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή). 

4. Πληκτρολογήστε κάποιο όνομα και πιέστε το πλήκτρο ΟΚ. Ο αριθμός εμφανίζεται. Πιέστε Save (Αποθήκευση). 

Αν θέλετε να επεξεργαστείτε τον αριθμό, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Clear (Ακύρωση) για να διαγράψετε ψηφία που δεν 

θέλετε και στην συνέχεια πληκτρολογήστε άλλα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. 

5. Κάντε κύλιση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲ ή ▼  για να επιλέξετε την επιθυμητή μελωδία και πιέστε το πλήκτρο Select 

(Επιλογή). 

6. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

Αποστολή μηνύματος κειμένου σε κάποια καταχώρηση από τη λίστα 
κλήσεων  
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Call lists (Λίστες κλήσεων) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). Τονίζεται η ένδειξη Missed Calls (Αναπάντητες κλήσεις).  

Μπορείτε να κάνετε κύλιση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲ ή ▼  για να επιλέξετε, Received Calls (Εισερχόμενες κλήσεις) 

και Dialed Calls (Εξερχόμενες κλήσεις) και πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

2. Κάντε κύλιση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲ ή ▼  για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση και πιέστε το πλήκτρο 

Options (Επιλογές). 

3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Send Message (Αποστολή μηνύματος) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή). 

4. Γράψτε το επιθυμητό μήνυμα και στην συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Options (Επιλογές). 

5. Τονίζεται η ένδειξη Send (Αποστολή). Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή) (Μπορείτε να αποθηκεύσετε, 

εισάγετε σύμβολο, emoticon ή πρότυπα). 

6. Ο αριθμός είναι προ-συμπληρωμένος στην οθόνη Send to (Αποστολή σε). Πιέστε το πλήκτρο Send (Αποστολή) για να 

στείλετε το μήνυμα.  

7. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

Διαγραφή καταχώρησης  
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Call lists (Λίστες κλήσεων) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). Τονίζεται η ένδειξη Missed Calls (Αναπάντητες κλήσεις).  

Μπορείτε να κάνετε κύλιση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲ ή ▼  για να επιλέξετε, Received Calls (Εισερχόμενες κλήσεις) 

και Dialed Calls (Εξερχόμενες κλήσεις) και πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

2. Κάντε κύλιση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲ ή ▼  για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση και πιέστε το πλήκτρο 

Options (Επιλογές). 

3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Delete Calls (Διαγραφή κλήσεων) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή). 

4. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 
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Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων  
Μπορείτε να διαγράψετε συγκεκριμένες ή όλες τις καταχωρήσεις κάποιας λίστας κλήσεων. 

1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Call lists (Λίστες κλήσεων) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). Τονίζεται η ένδειξη Missed Calls (Αναπάντητες κλήσεις).  

Κάντε κύλιση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲ ή ▼  για να επιλέξετε Delete Calls (Διαγραφή κλήσεων) και στη συνέχεια 

πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

2. Κάντε κύλιση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲ ή ▼  για να επιλέξετε Missed Calls (Αναπάντητες κλήσεις), Received 

Calls (Εισερχόμενες κλήσεις), Dialed Calls (Εξερχόμενες κλήσεις) ή All Calls (Όλες οι κλήσεις). Πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή). 

3. Πιέστε το πλήκτρο Yes (Ναι) για επιβεβαίωση ή το No (Όχι) για ακύρωση. 

4. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

 

 
 
 
 
 
 

Αναμονή κλήσεων 
Θα πρέπει να είστε συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων μέσω του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου για να 

μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.  

1. Κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης, ακούτε ένα απαλό «μπιπ» στο ακουστικό και η οθόνη δείχνει τον αριθμό του καλούντος ή 

το όνομα, αν ο αριθμός είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο. Αν δεν είναι διαθέσιμα, η οθόνη θα δείξει Call 

Waiting (Αναμονή κλήσεων). 

2. Πιέστε το πλήκτρο για να θέσετε σε αναμονή τον τρέχοντα συνομιλητή σας και να απαντήσετε στο νέο.  

3. Πιέστε ξανά το πλήκτρο για εναλλαγή μεταξύ των δύο συνομιλητών (σε ορισμένες χώρες θα πρέπει να πιέσετε + 2). 

4. Πιέστε το πλήκτρο  για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση και ξανά το πλήκτρο  για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις.  

Φωνητικό ταχυδρομείο 
Αν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου μέσω του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου, το ακουστικό θα σας 

ειδοποιεί όταν έχετε νέο μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου.  

Αν έχετε νέο όνομα φωνητικού ταχυδρομείου, εμφανίζεται η ένδειξη You have new voicemail (Έχετε νέο μήνυμα φωνητικού 

ταχυδρομείου). 

 Πιέστε Listen (Ακρόαση) για να πραγματοποιηθεί κλήση στον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου που έχετε ορίσει. Αν ο 

αριθμός φωνητικού ταχυδρομείου είναι διαφορετικός από τον αποθηκευμένο, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον επιθυμητό 

αριθμό χειροκίνητα.  

 Ή πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να ακούσετε το φωνητικό ταχυδρομείο σας αργότερα. Εμφανίζεται ένα εικονίδιο 

υπενθύμισης .  
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Baby Monitor 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό για να παρακολουθήσετε τους ήχους που ακούγονται σε κάποιο άλλο δωμάτιο. 

Αν ο ήχος φτάνει ένα ορισμένο επίπεδο, το ακουστικό μπορεί να πραγματοποιεί αυτόματα κλήση σε κάποιον ορισμένο εξωτερικό 

αριθμό ή σε άλλο ακουστικό. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Baby Monitor, το ακουστικό θα δείχνει την ένδειξη Baby Monitor 

On και μόνο το μικρόφωνο θα είναι ενεργό για να μπορείτε να παρακολουθείτε τους ήχους στο δωμάτιο. Το ακουστικό μπαίνει σε 

αθόρυβη λειτουργία και δεν θα κουδουνίσει ακόμη κι αν λάβετε εισερχόμενη κλήση. 

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Baby Monitor  
 

1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Extra (Άλλα) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε 

το πλήκτρο Select (Επιλογή). Τονίζεται η ένδειξη Baby Monitor. Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). Τονίζεται η ένδειξη 

Mode (Κατάσταση)  

2. Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). Κάντε κύλιση στην ένδειξη On (Ενεργοποίηση) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). Εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση για 2 δευτερόλεπτα. Το ακουστικό 

επιστρέφει στην οθόνη αναμονής και δείχνει Baby Monitor On (Baby Monitor Ενεργοποιημένο). Για να απενεργοποιήσετε 

τη λειτουργία αυτή, πιέστε Off (Απενεργοποίηση). 

Για να αλλάξετε επίπεδο παρακολούθησης  
Μπορείτε να επιλέξετε χαμηλό ή υψηλό επίπεδο. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι Low (Χαμηλό). 

Για ν’ αυξήσετε την ευαισθησία του Baby Monitor: 

1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Level (Επίπεδο) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια 

πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). Κάντε κύλιση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲ ή ▼  για να επιλέξετε High (Υψηλό) ή 

Low (Χαμηλό). 

Για να ορίσετε αριθμό κλήσης  
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Call (Κλήση) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε 

το πλήκτρο Select (Επιλογή).  

2. Κάντε κύλιση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲ ή ▼  για να επιλέξετε External (Εξωτερικός) ή Internal (Εσωτερικός). 

Εξωτερικός  
1. Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή) και μπείτε στην ένδειξη Enter Number (πληκτρολογήστε αριθμό): θα εμφανιστεί 

σχετική ειδοποίηση. 

2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πιέστε το πλήκτρο Save (Αποθήκευση). Εμφανίζεται η ένδειξη Save (Αποθήκευση).  

Αν ο ήχος φτάνει ένα ορισμένο επίπεδο, το ακουστικό θα πραγματοποιήσει κλήση στον ορισμένο αριθμό. 

Εσωτερικός  
1. Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή) και θα δείτε το συνδεδεμένο ακουστικό, για παράδειγμα Handset 2 (Ακουστικό 2). 

2. Κάντε κύλιση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲ ή ▼  για να επιλέξετε το άλλο ακουστικό στο οποίο θα πραγματοποιηθεί 

κλήση αν ο ήχος φτάνει ένα ορισμένο επίπεδο. 

3. Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή) και θα εμφανιστεί η ένδειξη Set to handset 2 (Ρυθμίστηκε στο ακουστικό 2).  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Αν είναι συνδεδεμένο μόνο ένα ακουστικό, θα εμφανιστεί το μήνυμα Not available (μη διαθέσιμο) και θα επιστρέψετε στην 

προηγούμενη οθόνη. Θα πρέπει να συνδέσετε κι άλλα ακουστικά για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εσωτερικής 

κλήσης.  

Αν συνομιλείτε στο άλλο ακουστικό ενώ γίνει κλήση από το Baby monitor, θα ακουστούν 3 «μπιπ». Αν είναι συνεχώς ενεργό, 

ακούγονται 3 «μπιπ» κάθε 5 δευτερόλεπτα.   

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ως συσκευή ασφάλειας για μωρά και δεν αποτελεί υποκατάστατο της γονικής 

επίβλεψης. 
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Αυτόματος τηλεφωνητής 

Η συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει ψηφιακή εγγραφή 60 λεπτών ή έως 59 μηνυμάτων. Κάθε μήνυμα μπορεί να έχει διάρκεια 

έως 3 λεπτών. Επιπλέον, μπορείτε να εγγράψετε φωνητικές σημειώσεις για άλλες χρήσεις.  

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή από: 

 Τη βάση 

 Το ακουστικό 

Θα χρειαστεί να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα (αν δεν το έχετε ήδη κάνει) για να γνωρίζετε πότε ελήφθη το κάθε μήνυμα. 

Πλήκτρα ελέγχου μέσω της βάσης  
 

      Πιέστε για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.  

      Πιέστε και κρατήστε πατημένο για να μπείτε σε κατάσταση επιλογής εξερχόμενου μηνύματος (OGM). 

  Πιέστε για ν’ αναπαράγετε όλα τα αποθηκευμένα μηνύματα. Πιέστε για παύση ή συνέχεια της αναπαραγωγής. 

 Πιέστε για να σταματήσετε την αναπαραγωγή. 

 Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Επιλογή «Μόνο Απάντησης» με εξερχόμενο 

μήνυμα κατά τη διάρκεια ρυθμίσεων OGM. 

 Επανάληψη του τρέχοντος μηνύματος. Πιέστε δύο φορές για επιστροφή στο προηγούμενο μήνυμα. Επιλογή 

«Απάντησης & εγγραφής» κατά τη διάρκεια ρυθμίσεων OGM. 

 Διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μηνυμάτων. Πιέστε για να διαγράψετε το 

προσωπικό εξερχόμενο μήνυμα (OGM) που έχετε εγγράψει. Σ’ αυτή την περίπτωση αναπαράγεται το εργοστασιακό εξερχόμενο 

μήνυμα OGM. 

 Αύξηση της έντασης του ηχείου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μηνύματος. 

 Μείωση της έντασης του ηχείου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μηνύματος. 

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή  
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Answer Machine (Αυτόματος τηλεφωνητής) πιέζοντας το 

πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Answer On/ Off (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση αυτόματου τηλεφωνητή) πιέζοντας το 

πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

3. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση) και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή). Όταν είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη ακουστικού σε αδράνεια.  

Μπορείτε να επιτελέσετε την ίδια λειτουργία και πιέζοντας το πλήκτρο στη βάση.  

Καθυστέρηση απάντησης  
Η καθυστέρηση απάντησης ορίζει τον αριθμό των φορών που η συσκευή σας θα κουδουνίσει πριν απαντήσει ο αυτόματος 

τηλεφωνητής και ξεκινήσει να αναπαράγει το εξερχόμενο μήνυμα (μήνυμα υποδοχής). 

Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση μεταξύ 2-9 κουδουνισμάτων ή να επιλέξετε Timer Saver (Εξοικονόμηση Χρόνου). 

Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 5 κουδουνίσματα.  

1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Answer Machine (Αυτόματος τηλεφωνητής) πιέζοντας το 

πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Answer Settings (Ρυθμίσεις απάντησης) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή). 

3. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε Answer Delay (Καθυστέρηση απάντησης) και πιέστε το πλήκτρο Select 

(Επιλογή).  

4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις και πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

5. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού. 
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Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ειδοποίησης μηνύματος 
Όταν έχετε νέα μηνύματα και έχετε ενεργοποιημένη αυτή τη λειτουργία, ακούγεται ηχητική ειδοποίηση στο ακουστικό και η βάση 
θα παράγει ήχο «μπιπ» κάθε 10 δευτερόλεπτα. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι Off (Απενεργοποίηση). 
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Answer Machine (Αυτόματος τηλεφωνητής) πιέζοντας το 

πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Answer Settings (Ρυθμίσεις απάντησης) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή). 
3. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε Message alert (Ειδοποίηση μηνύματος) και πιέστε το πλήκτρο Select 

(Επιλογή).  
4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση) και πιέστε το πλήκτρο Select 

(Επιλογή). 

5. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 
 

Ειδοποίηση οθόνης 

Όταν έχετε νέα μηνύματα, η οθόνη δείχνει You have X new messages (Έχετε Χ νέα μηνύματα). Αν πιέσετε το πλήκτρο Back 
(Πίσω) θα επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής και θα εμφανιστεί το εικονίδιο.  
1. Πιέστε το πλήκτρο Play (Αναπαραγωγή) και στη συνέχεια κάντε κύλιση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲ ή ▼ στο μήνυμα 

που θέλετε να αναπαράγετε. Πιέστε το πλήκτρο Play (Αναπαραγωγή) για να ακούσετε το επιλεγμένο μήνυμα. 
 

Εξερχόμενα μηνύματα 

Τα εξερχόμενα μηνύματα ή αλλιώς μηνύματα υποδοχής, είναι αυτά που ακούει ο καλών όταν σηκώνει τη γραμμή ο αυτόματος 
τηλεφωνητής. Υπάρχουν 2 προ-εγγεγραμμένα εξερχόμενα μηνύματα ανάμεσα στα οποία μπορείτε να επιλέξετε ή μπορείτε να 
δημιουργήσετε το δικό σας προσωπικό μήνυμα. 
 

Δημιουργία του δικού σας, προσωπικού εξερχόμενου μηνύματος 

Η συσκευή έχει δύο προ-εγγεγραμμένα εξερχόμενα μηνύματα, για τις περιπτώσεις Answer and Record (Απάντηση και Εγγραφή) ή 
Answer Only (Μόνο απάντηση), αλλά μπορείτε να εγγράψετε και το δικό σας, προσωπικό εξερχόμενο μήνυμα.  
 
ANSWER AND RECORD (ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ)  
Το προ-εγγεγραμμένο μήνυμα απάντησης και εγγραφής είναι “Hello,  your call cannot be taken at the moment, so please leave 
your message after the tone”. Το προσωπικό σας μήνυμα μπορεί να έχει διάρκεια έως 3 λεπτών και θα αντικαταστήσει το προ-
εγγεγραμμένο μήνυμα.  
 
ANSWER ONLY (ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ) 
Το προ-εγγεγραμμένο μήνυμα που θα ακούει ο καλών χωρίς όμως να μπορεί να αφήσει μήνυμα είναι: “Hello, your call cannot be 
taken at the moment and you cannot leave a message, so please call later”.  
Κατά την εγγραφή μηνύματος «Μόνο Απάντησης», θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι μόλις το ακούσει ο καλών δεν θα μπορεί να 
αφήσει μήνυμα. Αυτό το μήνυμα μπορεί να έχει διάρκεια έως 3 λεπτών (μέγιστη διάρκεια εγγραφής) και θα αντικαταστήσει το προ-
εγγεγραμμένο μήνυμα. 
Εντούτοις, καλό θα είναι το μήνυμα να είναι μικρό ώστε να αφήσετε χώρο για εγγραφή φωνητικών σημειώσεων ή εισερχόμενων 
μηνυμάτων όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Answer and Record (Απάντηση και Εγγραφή).  
 
Για να δημιουργήσετε το δικό σας, προσωπικό εξερχόμενο μήνυμα:  
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Answer Machine (Αυτόματος τηλεφωνητής) πιέζοντας το 

πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Outgoing Message (Εξερχόμενο Μήνυμα) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή). 
3. Τονίζεται η ένδειξη Record (Εγγραφή). Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή).  
4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε Answer & Record (Απάντηση & Εγγραφή) ή Answer Only (Μόνο Απάντηση)  

και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
5. Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη Please speak after the tone (Παρακαλούμε μιλήστε μετά τον ήχο). 

6. Μετά τον ήχο, αφήστε το μήνυμά σας και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Save (Αποθήκευση) ή το  για να τερματίσετε 

την εγγραφή. 
7. Το εξερχόμενο μήνυμα θα αναπαραχθεί. Αν θέλετε να το διαγράψετε πιέστε το πλήκτρο Delete (Διαγραφή) κατά τη διάρκεια 

της αναπαραγωγής. Αν πιέσετε το πλήκτρο Save (Αποθήκευση) ή περιμένετε μέχρι να αναπαραχθεί το μήνυμα, θα 
αποθηκευτεί. 
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Έλεγχος ή διαγραφή του προσωπικού εξερχόμενου μηνύματός σας 

Μπορείτε να διαγράψετε το προσωπικό εξερχόμενο μήνυμά σας. Θα επανέλθει το προ-εγγεγραμμένο εξερχόμενο μήνυμα. Δεν 

μπορείτε να διαγράψετε το προ-εγγεγραμμένο μήνυμα.  

1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Answer Machine (Αυτόματος τηλεφωνητής) πιέζοντας το 

πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Outgoing Message (Εξερχόμενο Μήνυμα) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή).  

3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Play (Αναπαραγωγή) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select 

(Επιλογή).  

4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε Answer & Record (Απάντηση & Εγγραφή) ή Answer Only (Μόνο Απάντηση)  

και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

5. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Personal OGM (Προσωπικό OGM) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή).  

6. Το εξερχόμενο μήνυμα θα αναπαραχθεί. Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να σταματήσετε την αναπαραγωγή ή πιέστε το πλήκτρο 

Delete (Διαγραφή) για να διαγράψετε το προσωπικό μήνυμά σας.  

7. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού. 

Επιλογή μεθόδου απάντησης  

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή μέθοδο απάντησης: Answer & Record (Απάντηση & Εγγραφή) ή Answer Only (Μόνο 

Απάντηση).  

1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Answer Machine (Αυτόματος τηλεφωνητής) πιέζοντας το 

πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Answer Settings (Ρυθμίσεις απάντησης) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή). 

3. Τονίζεται η ένδειξη Answer Mode (Μέθοδος απάντησης). Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε Answer & Record (Απάντηση & Εγγραφή) ή Answer Only (Μόνο Απάντηση) 

και πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή).  

5. Αν υπάρχει κάποιο εγγεγραμμένο προσωπικό μήνυμα (OGM), πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε Default OGM 

(Εργοστασιακό OGM) ή Personal OGM (Προσωπικό OGM) και πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). Η επιλογή σας θα 

επιβεβαιωθεί. Αν δεν υπάρχει κάποιο εγγεγραμμένο προσωπικό μήνυμα (OGM), θα αναπαραχθεί το προ-εγγεγραμμένο  

OGM. 

6. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού. 

Εγγραφή φωνητικής σημείωσης  

Μπορείτε να εγγράψετε φωνητικές σημειώσεις μέσω του ακουστικού.  

1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Answer Machine (Αυτόματος τηλεφωνητής) πιέζοντας το 

πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Record Memo (Εγγραφή φωνητικής σημείωσης) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια 

πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

3. Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη Please speak after the tone (Παρακαλούμε μιλήστε μετά τον ήχο). 

4. Μετά τον ήχο, αφήστε τη φωνητική σημείωσή σας και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Save (Αποθήκευση) ή το  για να 

τερματίσετε την εγγραφή. 

5. Η φωνητική σημείωση θα αναπαραχθεί. Αν θέλετε να τη διαγράψετε πιέστε το πλήκτρο Delete (Διαγραφή) κατά τη διάρκεια 

της αναπαραγωγής. Αν πιέσετε το πλήκτρο Save (Αποθήκευση) ή περιμένετε μέχρι να αναπαραχθεί η φωνητική σημείωση, 

θα αποθηκευτεί. 

6. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού. 

Παρακολούθηση κλήσης  

Όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος και λαμβάνει κάποια κλήση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο 

για να ακούσετε τον καλούντα να αφήνει το μήνυμα. Μπορείτε αν θέλετε να σηκώσετε το τηλέφωνο για να συνομιλήσετε. 

1. Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, περιμένετε να απαντήσει ο αυτόματος τηλεφωνητής. Όταν ξεκινήσει να αφήνει το μήνυμα ο 

καλών, η οθόνη δείχνει Recording (Εγγραφή). Πιέστε το πλήκτρο Screen (Παρακολούθηση) για να ακούσετε τον 

καλούντα. 

2. Για να συνομιλήσετε με τον καλούντα, πιέστε το πλήκτρο  . Αφού τερματίσετε την κλήση εμφανίζεται η ένδειξη 

εισερχόμενων μηνυμάτων. Πιέστε το πλήκτρο Play (Αναπαραγωγή) για να αναπαράγετε νέα μηνύματα.  

3. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.  

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση πιέζοντας το πλήκτρο ▲ ή ▼. 
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Αναπαραγωγή μηνυμάτων  

Κάθε μήνυμα αναπαράγεται μαζί με την ημερομηνία και την ώρα. Ο αριθμός του καλούντος θα εμφανιστεί (αν είναι 

αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο). 

Όταν αναπαράγεται κάποια φωνητική σημείωση, η ένδειξη Memo (Φωνητική σημείωση) εμφανίζεται στο ακουστικό. 

1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Answer Machine (Αυτόματος τηλεφωνητής) πιέζοντας το 

πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

2. Τονίζεται η ένδειξη Play (Αναπαραγωγή). Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή) για να επιλέξετε τα μηνύματα που θέλετε να 

αναπαράγετε ή κάντε κύλιση στην ένδειξη Play All (Αναπαραγωγή Όλων) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια 

πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή) για αναπαραγωγή όλων των μηνυμάτων. 

3. Πιέστε το πλήκτρο  για εναλλαγή μεταξύ ηχείου και ακουστικού. Κατά τη διάρκεια την αναπαραγωγής, πιέστε Options 

(Επιλογές) και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να κάνετε: Pause (Παύση), Repeat Message (Επανάληψη 

Μηνύματος), Skip Forward (Μετάβαση στο επόμενο), Skip Backward (Μετάβαση στο προηγούμενο), Delete 

(Διαγραφή).  

4. Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή) για να επιλέξετε την τονισμένη επιλογή. Στο τέλος της αναπαραγωγής, πιέστε το 

πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.  

Συντομεύσεις πληκτρολογίου: 

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής: 

1 Για παύση   2 Για συνέχεια 

3 Για επανάληψη μηνύματος  4 Για αναπαραγωγή του προηγούμενου μηνύματος 

5 Για διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος 6 Για αναπαραγωγή του επόμενου μηνύματος 

Διαγραφή όλων των παλιών μηνυμάτων  

Τα μηνύματα που δεν έχουν αναπαραχθεί, δεν μπορούν να διαγραφούν.  

1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Answer Machine (Αυτόματος τηλεφωνητής) πιέζοντας το 

πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Delete Messages (Διαγραφή μηνυμάτων) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή). 

3. Η οθόνη δείχνει Delete all old messages? (Διαγραφή όλων των παλιών μηνυμάτων;). Πιέστε το πλήκτρο Yes (Ναι) ή το 

No (Όχι) για ακύρωση.  

4. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

Πλήρωση μνήμης 

Αν η μνήμη γεμίσει (συγκεκριμένα αν απομένουν 10 δευτερόλεπτα για να γεμίσει), όταν ο καλών αφήνει μήνυμα, θα ακουστεί το 

μήνυμα “Please complete your message within 10 seconds” (Παρακαλούμε ολοκληρώστε το μήνυμά σας εντός 10 

δευτερολέπτων). Αν ο καλών συνεχίσει να μιλά, ο τηλεφωνητής θα κλείσει τη γραμμή αφού εκφωνήσει το μήνυμα “Thank you for 

calling” (Σας ευχαριστούμε που καλέσατε). 

Στη συνέχεια η μέθοδος απάντησης θα ρυθμιστεί αυτόματα σε Answer Only (Μόνο Απάντηση). Θα πρέπει να διαγράψετε 

μηνύματα πριν μπορέσετε να εγγράψετε νέα μηνύματα.  

Απομακρυσμένη πρόσβαση 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το νέο σας αυτόματο τηλεφωνητή από οποιοδήποτε τηλέφωνο Touchtone™, καλώντας το και 

πληκτρολογώντας τον 4ψήφιο κωδικό ασφάλειας.  

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση απομακρυσμένης πρόσβασης 
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Answer Machine (Αυτόματος τηλεφωνητής) πιέζοντας το 

πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Answer Settings (Ρυθμίσεις απάντησης) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή).  

3. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε Remote Access (Απομακρυσμένη Πρόσβαση) και πιέστε το πλήκτρο Select 

(Επιλογή).  

4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση) και πιέστε το πλήκτρο Select 

(Επιλογή). 

5. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 
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Αλλαγή του κωδικού PIN απομακρυσμένης πρόσβασης 
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Answer Machine (Αυτόματος τηλεφωνητής) πιέζοντας το 

πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Answer Settings (Ρυθμίσεις απάντησης) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή).  

3. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε Remote Access (Απομακρυσμένη Πρόσβαση) και πιέστε το πλήκτρο Select 

(Επιλογή).  

4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε Set Remote PIN (Ορισμός κωδικού PIN απομακρυσμένης πρόσβασης) και 

πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

5. Πληκτρολογήστε τον παλιό 4-ψήφιο κωδικό και πιέστε το πλήκτρο Save (Αποθήκευση). (Εργοστασιακή ρύθμιση = 0000). 

6. Πληκτρολογήστε τον νέο 4-ψήφιο κωδικό PIN και πιέστε το πλήκτρο Save (Αποθήκευση). 

7. Πληκτρολογήστε ξανά το νέο 4-ψηφιο κωδικό PIN και πιέστε το πλήκτρο Save (Αποθήκευση). 

8. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

Σας συμβουλεύουμε να σημειώσετε το νέο σας κωδικό PIN και να τον φυλάξετε σε κάποιο ασφαλές σημείο. 

Αυτός ο κωδικός PIN είναι διαφορετικός από τον κωδικό PIN συστήματος που χρησιμοποιείται για να επαναφέρετε τις 

εργοστασιακές ρυθμίσεις ή για να συνδέσετε/ αποσυνδέσετε το ακουστικό. 

Απομακρυσμένη ενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή 

Αν έχετε ξεχάσει να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή, μπορείτε να το κάνετε απομακρυσμένα, από άλλο τηλέφωνο. 

1. Πραγματοποιήστε κλήση προς τον αριθμό τηλεφώνου σας και αφήστε να χτυπήσει. Μετά από 20 χτυπήματα, θα ακούσετε 

το εξερχόμενο μήνυμα.  

2. Πιέστε το πλήκτρο  και πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφάλειας (Εργοστασιακή ρύθμιση = 0000).  

3. Πιέστε το πλήκτρο  και ο αυτόματος τηλεφωνητής θα ενεργοποιηθεί και θα είναι έτοιμος να λάβει εισερχόμενες κλήσεις.  

Εξοικονόμηση χρόνου 

Αν κάνετε απομακρυσμένη πρόσβαση στα μηνύματά σας και ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ρυθμισμένος σε λειτουργία time 

saver (εξοικονόμηση χρόνου) και έχετε νέα μηνύματα, θα απαντήσει μετά από 2 χτυπήματα. Αν δεν έχετε νέα μηνύματα, θα 

απαντήσει μετά από 6 χτυπήματα. Έτσι, μετά το 3 χτύπημα καταλαβαίνετε ότι δεν έχετε νέα μηνύματα και μπορείτε να κλείσετε τη 

γραμμή ώστε να μη χρεωθείτε την κλήση.  

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία αν έχετε ορισμένες λειτουργίες ενεργοποιημένες, όπως να γίνεται προώθηση 

της κλήσης πριν από τα 20 χτυπήματα.  

Χρήση του αυτόματου τηλεφωνητή σας από άλλο τηλέφωνο 

1. Πραγματοποιήστε κλήση προς τον αριθμό τηλεφώνου σας. Όταν ακούσετε το εξερχόμενο μήνυμα, πιέστε το πλήκτρο .  

2. Πληκτρολογήστε τον 4ψήφιο κωδικό PIN (Εργοστασιακή ρύθμιση = 0000). 

3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να ελέγξετε τον αυτόματο τηλεφωνητή: 

 

Κωδικός
DTMF 

 

Λειτουργίες  

Με φωνητική καθοδήγηση Εξερχόμενα μηνύματα 

* Για είσοδο σε κατάσταση Απομ.Πρόσβασ. Για να μπείτε σε κατάσταση απομακρυσμένης πρόσβασης 

1 Για να ακούσετε το κεντρικό μενού Καμία ενέργεια 

2 Για να αναπαράγετε όλα τα μηνύμ. Για να αναπαράγετε όλα τα μηνύματα 

3 Για να αναπαρ. τα νέα μηνύματα Για να αναπαράγετε τα νέα μηνύματα 

4 Για επιλογή προηγούμενου μηνύματος Για επιλογή προηγούμενου μηνύματος 

5 Για διαγραφή μηνύματος Για διαγραφή μηνύματος 

6 Για επιλογή επόμενου μηνύματος 
messages 

Για επιλογή επόμενου μηνύματος 

7 Για να ρυθμίσετε τη μέθοδο απάντ. Καμία ενέργεια 

8 Για να εγγράψετε νέο εξερχ. μήνυμα  Καμία ενέργεια 

9 Για να απενεργοποιήσετε τον αυτ. τηλ. Για να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή 

0 Για να ενεργοποιήσετε τον αυτομ. τηλ. Για να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή 

 

 Αν έχετε νέα εισερχόμενα μηνύματα, θα αναπαραχθούν αφού πληκτρολογήσετε τον κωδικό ασφάλειας PIN. 

 Αν έχετε πληκτρολογήσει λάθος κωδικό PIN, θα ακούσετε το μήνυμα incorrect security code (λάθος κωδικός ασφάλειας) 
ή δύο μπιπ (μπιπ σφάλματος). Παρακαλούμε να πληκτρολογήσετε τον κωδικό ασφάλειας. Μπορείτε να δοκιμάσετε να 
πληκτρολογήσετε ξανά τον κωδικό ασφάλειας. Αν είναι και πάλι λάθος, θα ακούσετε το μήνυμα ή δύο μπιπ (μπιπ 
σφάλματος) και η συσκευή θα κλείσει τη γραμμή.  
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Μηνύματα Κειμένου 

Σας καλωσορίζουμε στη λειτουργία μηνυμάτων κειμένου της νέας σας συσκευής. Η συσκευή μπορεί να στείλει και να λάβει 

μηνύματα κειμένου σε δίκτυα κινητής και συμβατούς σταθερούς αριθμούς.  

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

Θα πρέπει πρώτα να έχετε εγγραφεί συνδρομητές στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων μέσω του τηλεπικοινωνιακού σας 

παρόχου και το τηλέφωνό σας δεν θα πρέπει να έχει απόκρυψη. 

Μπορεί να υπάρξουν μηνιαίες χρεώσεις. Επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο για λεπτομέρειες. . 

Για να εγγραφείτε συνδρομητές στην υπηρεσία μηνυμάτων κειμένου 

Σε ορισμένες χώρες, όταν στέλνετε το πρώτο μήνυμα κειμένου από τη συσκευή σας, εγγράφεστε αυτόματα και συνδρομητές στην 

υπηρεσία. Αν έχετε προβλήματα εγγραφής, επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο για λεπτομέρειες.  

Αποστολή μηνύματος κειμένου 

Αν ενώ γράφετε κείμενο λάβετε κάποια κλήση, το κείμενο θα εμφανιστεί ξανά όταν επιλέξετε Write Message (Σύνταξη μηνύματος). 

1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού). Εμφανίζεται η ένδειξη Text Messaging (Μηνύματα Κειμένου). Πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή). 

2. Τονίζεται η ένδειξη Write Message (Σύνταξη Μηνύματος). Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας. 

4. Πιέστε το πλήκτρο Options (Επιλογές). 

Τονίζεται η ένδειξη Send (Αποστολή):  Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή) για να στείλετε το μήνυμα. Πληκτρολογήστε τον 

αριθμό τηλεφώνου ή πιέστε το πλήκτρο Search (Αναζήτηση) για να κάνετε κύλιση στην επιθυμητή καταχώρηση από τον 

τηλεφωνικό κατάλογο και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Send (Αποστολή). 

Ή πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε: 

 

Save (Αποθήκευση)   Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή) για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στα Πρόχειρα. 

Insert Symbol (Εισαγωγή συμβόλου) Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή) για να εισάγετε κάποιο σύμβολο. Εμφανίζεται ο 

πίνακας συμβόλων. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό 

σύμβολο και στη συνέχεια πιέστε Insert (Εισαγωγή). 

Insert Emoticon (Εισαγωγή Emoticon) Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή) για να εισάγετε κάποιο emoticon. Εμφανίζεται ο 

πίνακας emoticon. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό emoticon 

και στη συνέχεια πιέστε Insert (Εισαγωγή). 

Insert Template (Εισαγωγή προτύπου) Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή) για να εισάγετε κάποιο πρότυπο. Εμφανίζεται ο 

πίνακας προτύπων. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό 

πρότυπο και στη συνέχεια πιέστε Insert (Εισαγωγή). 

 

5. Κατά την αποστολή μηνύματος, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη Sending Message (Αποστολή Μηνύματος) και στη 

συνέχεια Message Sent (Το μήνυμα εστάλη).  

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΡΑΦΗΣ 

Πιέστε το πλήκτρο Clear (Ακύρωση) για να διαγράψετε λανθασμένους χαρακτήρες.  

Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο κείμενο, ώστε να εντοπίσετε το σημείο όπου θέλετε να εισάγετε/ 

διαγράψετε κείμενο.  

Κεφαλαία/ Πεζά  

Πιέστε το πλήκτρο  για εναλλαγή μεταξύ πεζών/ κεφαλαίων.  

Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων για κάθε μήνυμα είναι 160. Η οθόνη μετρά αντίστροφα από το 160 έως το 0 όσο πληκτρολογείτε 

χαρακτήρες (Εκτός κι αν έχετε επιλέξετε μέγεθος μηνυμάτων 612 χαρακτήρων).  

Αν η αποστολή κειμένου δεν είναι επιτυχής, θα εμφανιστεί το μήνυμα Message Sending Failed! (Αποστολή Μηνύματος 

Απέτυχε!).  

Για να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα κειμένου, θα πρέπει να μην έχετε απόκρυψη. 

Πληκτρολόγηση απλού κειμένου 

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο πιέζοντας το αντίστοιχο αριθμημένο πλήκτρο τις φορές που απαιτείται για να εμφανίσετε 

τον χαρακτήρα στην οθόνη. 

Για παράδειγμα, για να γράψετε τη λέξη “Hello”, πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές, το πλήκτρο δύο φορές, το πλήκτρο  τρεις 

φορές και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο   τρεις φορές. 
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Αποστολή και λήψη μηνυμάτων κειμένου 

Η συσκευή μπορεί και αποθηκεύει έως 50 μηνύματα κειμένου στους φακέλους Outbox (Εξερχόμενα), Drafts (Πρόχειρα) και Inbox 

(Εισερχόμενα).  

Όταν λάβετε νέο μήνυμα κειμένου το εικονίδιο  εμφανίζεται μαζί με το μήνυμα You have X new messages (έχετε Χ νέα 

μηνύματα). 

ΕΧΕΤΕ ΔΥΟ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ;    

Αν έχετε δύο αυτόματους τηλεφωνητές συνδεδεμένους στην ίδια γραμμή, μπορεί να αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά τη λήψη 

μηνυμάτων κειμένου. Κανονικά, μόνο μία βάση που να στέλνει SMS (DECT ή ασύρματη) μπορεί να συνδεθεί σε μία γραμμή.  

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε δύο βάσεις, θα πρέπει να διαγράψετε τον αριθμό κέντρου μηνυμάτων από τη μία βάση. Στη 

συνέχεια θα μπορείτε να στέλνετε SMS και από τις δύο βάσεις, αλλά θα μπορείτε να λαμβάνετε SMS μόνο στη βάση στην οποία 

έχετε καταχωρήσει τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων.  

Ειδοποίηση πλήρωσης μνήμης 

Αν οι φάκελοι μηνυμάτων είναι γεμάτοι και προσπαθήσετε να συντάξετε νέο μήνυμα, θα εμφανιστεί η ένδειξη Memory Full Delete 

Messages (Μνήμη Πλήρης Διαγράψτε Μηνύματα). Θα πρέπει να διαγράψετε παλιά μηνύματα πριν μπορέσετε να συντάξετε 

νέα.  

Ανάγνωση νέου μηνύματος 

Τα ληφθέντα μηνύματα αποθηκεύονται στο φάκελο Inbox (Εισερχόμενα). 

1. Ο φάκελος εισερχόμενων ανοίγει και εμφανίζεται η λίστα με τα μηνύματα. Αν πιέσετε το πλήκτρο Back (Πίσω), το μήνυμα 

θα αποθηκευτεί στα Εισερχόμενα για να το διαβάσετε αργότερα. 

2. Στο φάκελο Inbox (Εισερχόμενα), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να κάνετε κύλιση στα πιο πρόσφατα/ παλιά 

μηνύματα. 

3. Τονίστε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε και πιέστε το πλήκτρο Read (Ανάγνωση) ή πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για 

να επιστρέψετε στο μενού μηνυμάτων.  

4. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

Ανάγνωση, προώθηση, διαγραφή, προβολή και αποθήκευση 

μηνυμάτων από τα εισερχόμενα 

Όταν δείτε την ειδοποίηση νέου μηνύματος, αν πιέσετε το πλήκτρο Back (Πίσω), το μήνυμα θα αποθηκευτεί στα Εισερχόμενα για 

να το διαβάσετε αργότερα. 

1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού). Εμφανίζεται η ένδειξη Text Messaging (Μηνύματα Κειμένου). Πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή). 

2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Inbox (Εισερχόμενα) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select 

(Επιλογή). Αν έχετε νέα μηνύματα (εμφανίζεται μία πράσινη κουκκίδα), θα μεταβείτε στο φάκελο εισερχομένων. Αν δεν γίνει 

αυτό, κάντε κύλιση στην ένδειξη Inbox (Εισερχόμενα) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select 

(Επιλογή). 

3. Στο φάκελο Inbox (Εισερχόμενα), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να κάνετε κύλιση στο μήνυμα που θέλετε να 

διαβάσετε και πιέστε το πλήκτρο Read (Ανάγνωση). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να κάνετε κύλιση εντός του 

μηνύματος. 

4. Πιέστε το πλήκτρο Options (Επιλογές) και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε μεταξύ:  

Reply (Απάντηση) Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). Γράψτε την απάντησή σας και μετά πιέστε το 

πλήκτρο Options (Επιλογές). Επιλέξτε Send (Αποστολή). 

Forward (Προώθηση) Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). Εμφανίζεται το μήνυμα. Πιέστε το πλήκτρο 

Options (Επιλογές). Τονίζεται η ένδειξη Send (Αποστολή). Πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή) και πληκτρολογήστε έναν αριθμό ή αναζητήστε τον επιθυμητό 

αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο και στη συνέχεια επιλέξτε Send (Αποστολή). 

Message Details (Λεπτομέρειες 

μηνύματος) 

Μπορείτε να δείτε τον αριθμό που αφορά τον αποστολέα και να πραγματοποιήσετε 

κλήση στον αριθμό του. Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή) για να δείτε τον αριθμό 

του αποστολέα. 

Use Number (Χρήση αριθμού)  Για να κάνετε κλήση προς τον αποστολέα, πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). Η 

οθόνη εμφανίζει την ένδειξη Call (Κλήση). Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή) για 

να κάνετε κλήση. Εναλλακτικά, μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό στον 

τηλεφωνικό κατάλογο: Κάντε κύλιση στην ένδειξη Save (Αποθήκευση) πιέζοντας το 

πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). Πληκτρολογήστε 

κάποιο όνομα και πιέστε ΟΚ. Επεξεργαστείτε τον αριθμό εφόσον απαιτείται και στη 

συνέχεια πιέστε Save (Αποθήκευση). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να 

επιλέξετε μελωδία κουδουνίσματος και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select 

(Επιλογή). Ο αριθμός αποθηκεύεται στον τηλεφωνικό κατάλογο. 

Delete (Διαγραφή) Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). Πιέστε Yes (Ναι) για επιβεβαίωση ή No (Όχι) 

για ακύρωση. 
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Επεξεργασία ή αποστολή μηνυμάτων κειμένου από το φάκελο 

Πρόχειρα  

Αν αποθηκεύσετε το μήνυμά σας για να το ολοκληρώσετε ή να το στείλετε αργότερα, αποθηκεύεται στα Πρόχειρα. Μόνο ένα 

μήνυμα μπορεί ν’ αποθηκευτεί στα Πρόχειρα για κάθε χρήστη.  

1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού). Εμφανίζεται η ένδειξη Text Messaging (Μηνύματα Κειμένου). Πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή).  

2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Drafts (Πρόχειρα) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select 

(Επιλογή). 

3. Πιέστε το πλήκτρο Edit (Επεξεργασία) για να δείτε τα περιεχόμενα του μηνύματός σας.  

4. Πιέστε το πλήκτρο Options (Επιλογές) και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε μεταξύ Save 

(Αποθήκευση), Insert Symbol (Εισαγωγή συμβόλου), Insert Emoticon (Εισαγωγή Emoticon), Insert Template 

(Εισαγωγή προτύπου). 

5. Κατά την αποστολή μηνύματος, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη Sending Message (Αποστολή Μηνύματος) και στη 

συνέχεια Message Sent (Το μήνυμα εστάλη). 

Προώθηση ή διαγραφή μηνυμάτων από το φάκελο Εξερχόμενα  

Ο φάκελος Εξερχόμενα λειτουργεί όπως η λίστα επανάκλησης. Διατηρεί αντίγραφα των 5 πιο πρόσφατων απεσταλμένων 

μηνυμάτων.  Όταν ο φάκελος Εξερχομένων είναι γεμάτος, το κάθε νέο μήνυμά σας αντικαθιστά το πιο παλιό.  

1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού). Εμφανίζεται η ένδειξη Text Messaging (Μηνύματα Κειμένου). Πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή).  

2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Outbox (Εξερχόμενα) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select 

(Επιλογή). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να κάνετε κύλιση στο μήνυμα που θέλετε και πιέστε το πλήκτρο Read 

(Ανάγνωση). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να κάνετε κύλιση εντός του μηνύματος. 

3. Πιέστε το πλήκτρο Options (Επιλογές) και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να κάνετε: 

 

 

Forward (Προώθηση) Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). Εμφανίζεται το μήνυμα. Πιέστε το πλήκτρο 

Options (Επιλογές). Τονίζεται η ένδειξη Send (Αποστολή). Πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή) και πληκτρολογήστε έναν αριθμό ή αναζητήστε τον επιθυμητό 

αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο και στη συνέχεια επιλέξτε Send (Αποστολή). 

Delete (Διαγραφή) Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). Πιέστε Yes (Ναι) για επιβεβαίωση ή No (Όχι) 

για ακύρωση. 

 

4. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

 

Επεξεργασία Προτύπων  

Μπορείτε να προσθέσετε το επιθυμητό πρότυπο στο μήνυμά σας, με μέγιστο μήκος 32 χαρακτήρων. Μπορείτε να αποθηκεύσετε 

έως 3 πρότυπα.  

1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού). Εμφανίζεται η ένδειξη Text Messaging (Μηνύματα Κειμένου). Πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή) και κάντε κύλιση στην ένδειξη Templates (Πρότυπα) πιέζοντας το πλήκτρο ▼.  

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να κάνετε κύλιση στο επιθυμητό πρότυπο και πιέστε το πλήκτρο Options 

(Επιλογές).  

 

Edit (Επεξεργασία) Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). Πιέστε το πλήκτρο Clear (Ακύρωση) για 

διαγραφή χαρακτήρων. Πληκτρολογήστε το κείμενο του προτύπου και πιέστε το 

πλήκτρο Save (Αποθήκευση).  

Delete (Διαγραφή) Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). Πιέστε Yes (Ναι) για επιβεβαίωση ή No (Όχι) 

για ακύρωση. 

3. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

 

Αν διαγράψετε κάποιο πρότυπο χωρίς να αντικαταστήσετε το κείμενο, παραμένει Κενό. 
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Διαγραφή Μηνυμάτων  

1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού). Εμφανίζεται η ένδειξη Text Messaging (Μηνύματα Κειμένου). Πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή). Κάντε κύλιση στην ένδειξη Delete Messages (Διαγραφή Μηνυμάτων) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή).  

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να κάνετε κύλιση στο  φάκελο Inbox (Εισερχόμενα), Drafts (Πρόχειρα), Outbox 

(Εξερχόμενα) ή All Messages (Όλα τα Μηνύματα) και πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

3. Πιέστε το πλήκτρο Yes (Ναι) για επιβεβαίωση ή το No (Όχι) για ακύρωση. 

4. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για επιστροφή σε κατάσταση αναμονής. 

Αν επιλέξετε All Messages (Όλα τα μηνύματα), θα διαγραφούν όλα τα μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στους φακέλους 

Inbox (Εισερχόμενα), Drafts (Πρόχειρα) και Outbox (Εξερχόμενα). 

 

 

Αριθμός Κέντρου Μηνυμάτων 

Για να στείλετε και να λάβετε μηνύματα κειμένου, θα χρειαστείτε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων του τηλεπικοινωνιακού σας 

παρόχου. Αν διαγράψετε κατά λάθος τον αριθμό κέντρου εισερχόμενων ή εξερχόμενων μηνυμάτων, θα πρέπει να τον 

καταχωρήσετε ξανά για να μπορέσει να λειτουργήσει η υπηρεσία μηνυμάτων κειμένου. Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 4 

αριθμούς κέντρου μηνυμάτων – δύο για εισερχόμενα και δύο για εξερχόμενα μηνύματα.  

Αν έχετε καταχωρημένα περισσότερα από ένα κέντρα μηνυμάτων, θα πρέπει να επιλέξετε ποιο θέλετε να χρησιμοποιήσετε για 

αποστολή (βλ. επόμενη ενότητα). 

Προσθήκη ή αλλαγή αριθμού κέντρου μηνυμάτων  

1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού). Εμφανίζεται η ένδειξη Text Messaging (Μηνύματα Κειμένου). Πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή). Κάντε κύλιση στην ένδειξη Text Settings (Ρυθμίσεις Μηνυμάτων) πιέζοντας τα πλήκτρα ▲ ή ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή).  

2. Τονίζεται η επιλογή Service Centers (Κέντρα Μηνυμάτων). Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή).  

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να κάνετε κύλιση στην ένδειξη Receive Center (Κέντρο Λήψης) ή Send Center 

(Κέντρο Αποστολής) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να κάνετε κύλιση στην ένδειξη Receive Centre 1 (Κέντρο Λήψης 1) ή Receive 

Centre 2 (Κέντρο Λήψης 2) και Send Center 1 (Κέντρο Αποστολής 1) ή Send Center 2 (Κέντρο Αποστολής 2) και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του κέντρου και πιέστε Save (Αποθήκευση).  

6. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

Ορισμός κέντρου αποστολής  

1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού). Εμφανίζεται η ένδειξη Text Messaging (Μηνύματα Κειμένου). Πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή). Κάντε κύλιση στην ένδειξη Text Settings (Ρυθμίσεις Μηνυμάτων) πιέζοντας τα πλήκτρα ▲ ή ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή).  

2. Τονίζεται η επιλογή Service Centers (Κέντρα Μηνυμάτων). Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή).  

3. Πιέστε ξανά το πλήκτρο Select (Επιλογή) για να επιλέξετε Set Send Center (Ορισμός κέντρου αποστολής). 

4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να κάνετε κύλιση στην ένδειξη Receive Centre 1 (Κέντρο Λήψης 1) ή Receive 

Centre 2 (Κέντρο Λήψης 2) και Send Center 1 (Κέντρο Αποστολής 1) ή Send Center 2 (Κέντρο Αποστολής 2) και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

5. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού. 

Ήχος ειδοποίησης μηνυμάτων  

Όταν λαμβάνετε κάποιο μήνυμα κειμένου, ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης μηνύματος. Μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε ή να τον 

απενεργοποιήσετε.  

1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού). Εμφανίζεται η ένδειξη Text Messaging (Μηνύματα Κειμένου). Πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή). Κάντε κύλιση στην ένδειξη Text Settings (Ρυθμίσεις Μηνυμάτων) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή).  

2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ▼ για να κάνετε κύλιση στην ένδειξη Message Alert (Ειδοποίηση Μηνύματος) και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή).  

3. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού. 
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Ορισμός μεγέθους μηνύματος  

Ένα απλό μήνυμα έχει μήκος έως 160 χαρακτήρες. Μπορείτε όμως να συντάξετε ένα μήνυμα με μέγεθος έως 612 χαρακτήρων, το 

οποίο θα αποσταλεί ως 4 συνδεδεμένα μηνύματα που το καθένα θα έχει μήκος 160 χαρακτήρων.  

1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού). Εμφανίζεται η ένδειξη Text Messaging (Μηνύματα Κειμένου). Πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή). Κάντε κύλιση στην ένδειξη Text Settings (Ρυθμίσεις Μηνυμάτων) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή).  

2. Κάντε κύλιση στην επιλογή Message Size (Μέγεθος Μηνύματος) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή).  

3. Κάντε κύλιση στην επιλογή 160 ή 612 χαρακτήρων πιέζοντας τα πλήκτρα ▲ ή ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select 

(Επιλογή). 

4. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού. 

Ρυθμίσεις ιδιωτικότητας μηνυμάτων  

Η συσκευή κάνει τα μηνύματα διαθέσιμα σε όλους τους χρήστες, σε ένα κοινό «γραμματοκιβώτιο». 

Αν θέλετε τα μηνύματα να είναι ιδιωτικά, θα πρέπει να ορίσετε περιοχές χρήστη με 4ψήφιο κωδικό PIN.  

Κάθε προσωπική περιοχή χρήστη έχει το δικό της φάκελο Εισερχομένων και Εξερχομένων και είναι προσβάσιμη μόνο όταν έχετε 

πληκτρολογήσει το σωστό κωδικό PIN.  

Μπορείτε επίσης να έχετε και ένα κοινό «γραμματοκιβώτιο» για μηνύματα που δεν θέλετε να είναι ιδιωτικά.  

Προσθήκη προσωπικού «γραμματοκιβωτίου»  

Αν δημιουργήσετε προσωπικό «γραμματοκιβώτιο, θα πρέπει να ενημερώσετε τους γνωστούς σας σχετικά με τον αριθμό του. Θα 

πρέπει να προσθέτουν αυτόν τον αριθμό στο τέλος του τηλεφωνικού αριθμού σας όταν σας στέλνουν μήνυμα κειμένου. Αν δεν το 

κάνουν, τα μηνύματα θα αποθηκεύονται στο κοινόχρηστο «γραμματοκιβώτιο», το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες της 

συσκευής.  

Ο αριθμός μπορεί να είναι μόνο από 0 -9 αλλά δεν πρέπει να είναι ίδιος με τον αριθμό «γραμματοκιβωτίου» άλλου χρήστη της 

συσκευής.  

1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού). Εμφανίζεται η ένδειξη Text Messaging (Μηνύματα Κειμένου). Πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή). Κάντε κύλιση στην ένδειξη Text Settings (Ρυθμίσεις Μηνυμάτων) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή).  

2. Κάντε κύλιση στην επιλογή Users (Χρήστες) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select 

(Επιλογή).  

3. Τονίζεται η ένδειξη User 1 (Χρήστης 1). Κάντε κύλιση πιέζοντας τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε άλλο χρήστη. 

4. Πιέστε το πλήκτρο Options (Επιλογές). Τονίζεται η ένδειξη Edit (Επεξεργασία). Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή).  

5. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη (έως 8 χαρακτήρες) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Save (Αποθήκευση). 

6. Χρησιμοποιήστε τον αριθμό «γραμματοκιβωτίου» που εμφανίζεται ή πληκτρολογήστε το δικό σας αριθμό γραμματοκιβωτίου 

και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Save (Αποθήκευση). 

7. Πληκτρολογήστε έναν 4ψήφιο κωδικό Pin και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Save (Αποθήκευση).  

8. Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Save (Αποθήκευση). 

9. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού. 

Άνοιγμα και ανάγνωση μηνυμάτων κάποιου «γραμματοκιβωτίου»  

Αφού ρυθμίσετε τα «γραμματοκιβώτιά» σας, ανοίξτε το μενού Text Messaging (Μηνύματα Κειμένου). Εμφανίζονται τα 

χρησιμοποιούμενα γραμματοκιβώτια. Μπορείτε να ανοίξετε το κοινόχρηστο «γραμματοκιβώτιο» χωρίς κωδικό αλλά για να ανοίξετε 

κάποιο προσωπικό «γραμματοκιβώτιο», θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον 4ψήφιο κωδικό PIN. 

1. Η οθόνη δείχνει την ένδειξη You have X new messages (Έχετε Χ νέα μηνύματα). 

2. Πιέστε το πλήκτρο Read (Ανάγνωση). Εμφανίζονται τα «γραμματοκιβώτια». Τα «γραμματοκιβώτια» που έχουν νέα 

μηνύματα σημειώνονται με πράσινες κουκκίδες.  

3. Κάντε κύλιση στο επιθυμητό «γραμματοκιβώτιο» που θέλετε πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή). 

4. Πληκτρολογήστε τον 4ψήφιο κωδικό PIN και πιέστε το πλήκτρο ΟΚ.  

5. Κάντε κύλιση στο επιθυμητό μήνυμα πιέζοντας τα πλήκτρα ▲ ή ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Read (Ανάγνωση). 
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Ή  

1. Αν έχετε πιέσει το πλήκτρο Back (Πίσω) προηγουμένως, η οθόνη δείχνει . 
2. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού). Εμφανίζεται το εικονίδιο μηνύματος. Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). Τα 

«γραμματοκιβώτια» με νέα μηνύματα είναι σημειωμένα με πράσινες κουκκίδες.  
3. Κάντε κύλιση στο επιθυμητό «γραμματοκιβώτιο» πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select 

(Επιλογή). 
4. Πληκτρολογήστε τον 4ψήφιο κωδικό PIN και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΚ. 
5. Κάντε κύλιση στo Inbox (Εισερχόμενα) που θέλετε πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΚ. 
6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Read (Ανάγνωση).  
 

Επεξεργασία κάποιου προσωπικού «γραμματοκιβωτίου»  

1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού). Εμφανίζεται η ένδειξη Text Messaging (Μηνύματα Κειμένου). Πιέστε το πλήκτρο 
Select (Επιλογή). Κάντε κύλιση στο επιθυμητό «γραμματοκιβώτιο» πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το 
πλήκτρο Select (Επιλογή).  

2. Πληκτρολογήστε τον 4ψήφιο κωδικό PIN και πιέστε το πλήκτρο ΟΚ. 
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε Text Settings (Μηνύματα Κειμένου) και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή).  
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε Users (Χρήστες) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select 

(Επιλογή).  
5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το «γραμματοκιβώτιο» που θέλετε να επεξεργαστείτε και στη συνέχεια 

πιέστε το πλήκτρο Options (Επιλογές). 
6. Τονίζεται η ένδειξη Edit (Επεξεργασία). Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
7. Πληκτρολογήστε τον 4ψήφιο κωδικό PIN και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΚ. 
8. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα και πιέστε Save (Αποθήκευση). 
9. Πληκτρολογήστε νέο μονοψήφιο αριθμό «γραμματοκιβωτίου» και στη συνέχεια πιέστε Save (Αποθήκευση). 
10. Πληκτρολογήστε νέο αριθμό «γραμματοκιβωτίου» και στη συνέχεια πιέστε Save (Αποθήκευση).  
11. Πληκτρολογήστε ξανά το νέο αριθμό «γραμματοκιβωτίου» και στη συνέχεια πιέστε Save (Αποθήκευση).  

12. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

Διαγραφή κάποιου προσωπικού «γραμματοκιβωτίου»  

1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού). Εμφανίζεται η ένδειξη Text Messaging (Μηνύματα Κειμένου). Πιέστε το πλήκτρο 
Select (Επιλογή). Κάντε κύλιση στο επιθυμητό «γραμματοκιβώτιο» πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το 
πλήκτρο Select (Επιλογή).  

2. Πληκτρολογήστε τον 4ψήφιο κωδικό PIN και πιέστε το πλήκτρο ΟΚ. 
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε Text Settings (Μηνύματα Κειμένου) και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Select (Επιλογή).  
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε Users (Χρήστες) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select 

(Επιλογή).  

5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το «γραμματοκιβώτιο» που θέλετε να επεξεργαστείτε και στη συνέχεια 
πιέστε το πλήκτρο Options (Επιλογές). 

6. Τονίζεται η ένδειξη Delete (Διαγραφή). Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
7. Πιέστε το πλήκτρο Yes (Ναι) για επιβεβαίωση ή No (Όχι) για ακύρωση. 
8. Πληκτρολογήστε τον 4ψήφιο κωδικό PIN και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΚ. 

9. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

Ρύθμιση «γραμματοκιβωτίου»  

1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού). Εμφανίζεται η ένδειξη Text Messaging (Μηνύματα Κειμένου). Πιέστε το πλήκτρο 
Select (Επιλογή).  

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε Text Settings (Μηνύματα Κειμένου) και στη συνέχεια πιέστε το 
πλήκτρο Select (Επιλογή).  

3. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Mailbox Number (Αριθμός Γραμματοκιβωτίου) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια 
πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 

4. Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό μονοψήφιο αριθμό «γραμματοκιβωτίου» και στη συνέχεια πιέστε Save (Αποθήκευση). Αν 
θέλετε να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό που ήδη χρησιμοποιείται, θα ακούσετε έναν ήχο «μπιπ». Πληκτρολογήσετε ένα 
διαφορετικό αριθμό.  

5. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 
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Χρήση Επιπλέον Ακουστικών 

Μπορείτε να συνδέσετε έως και 5 ακουστικά στη βάση ώστε να επεκτείνετε το τηλεφωνικό σας σύστημα χωρίς να χρειάζεται να 
εγκαταστήσετε άλλες πρίζες για κάθε τηλέφωνο. 
Κάθε ακουστικό μπορεί να συνδεθεί έως και σε 3 βάσεις. Μπορείτε στη συνέχεια να επιλέξετε την επιθυμητή βάση που θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε.  
Αν αγοράσετε σετ ακουστικών και βάσης, είναι ήδη συνδεδεμένα με τη βάση. Αν αγοράσετε νέα ακουστικά για χρήση με το 
τηλέφωνό σας, θα πρέπει να τα συνδέσετε στη βάση πριν μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε 

Σύνδεση κάποιου ακουστικού  

Στη βάση: 

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί «μπιπ» από τη βάση. Η βάση θα 
παραμείνει σε κατάσταση σύνδεσης για 90 δευτερόλεπτα.  

Στο ακουστικό 
1. Αν το ακουστικό είναι καινούριο, η οθόνη θα δείχνει την ένδειξη Please Register (Παρακαλώ Συνδέστε). Πιέστε το πλήκτρο 

Menu (Μενού). Κάντε κύλιση στην ένδειξη Registration (Σύνδεση) πιέζοντας το πλήκτρο ▲ και στη συνέχεια πιέστε το 
πλήκτρο Select (Επιλογή). Ή Αν το ακουστικό είναι ήδη συνδεδεμένο σε άλλη βάση, εμφανίζεται η οθόνη αναμονής. Πιέστε 
το πλήκτρο Menu (Μενού), κάντε κύλιση στην ένδειξη Registration (Σύνδεση) πιέζοντας τα πλήκτρα ▲ ή ▼ και στη 
συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή).  

2. Τονίζεται η ένδειξη Register Handset (Σύνδεση Ακουστικού). Πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή).  
3. Εμφανίζεται η ένδειξη Bases (Βάσεις). Αν θέλετε, πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τη βάση στην οποία θέλετε να 

συνδέσετε το ακουστικό και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή). 
4. Πληκτρολογήστε τον 4ψήφιο κωδικό PIN και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΚ. (Εργοστασιακή ρύθμιση = 0000). 
5. Η οθόνη δείχνει την ένδειξη Searching Base X (Αναζήτηση Βάσης Χ) (όπου Χ είναι ο αριθμός της επιλεγμένης βάσης) και 

στη συνέχεια εμφανίζεται η ένδειξη Handset Registered (Ακουστικό Συνδεδεμένο). 
Το ακουστικό λαμβάνει τον επόμενο διαθέσιμο αριθμό ακουστικού.  
Αν η σύνδεση δεν είναι επιτυχής, παρακαλούμε να επαναλάβετε ξανά τη διαδικασία.  
Αν είναι ήδη συνδεδεμένα 5 ακουστικά στη βάση, η διαδικασία σύνδεσης θα αποτύχει. Θα πρέπει να αποσυνδέσετε κάποιο 
ακουστικό πριν μπορέσετε να συνδέσετε νέο. 

Επιλογή βάσης  
Αν το ακουστικό σας είναι συνδεδεμένο σε περισσότερες από μία βάσεις, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή βάση που θέλετε 
να χρησιμοποιήσετε. 
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού). Κάντε κύλιση στην ένδειξη Registration (Σύνδεση) πιέζοντας τα πλήκτρα ▲ ή ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή).  
2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη Select Base (Επιλογή βάσης) πιέζοντας το πλήκτρο ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 

Select (Επιλογή).  
3. Εμφανίζονται όλοι οι αριθμοί βάσεων. Εμφανίζεται η ένδειξη (in use) στις βάσεις όπου είχατε συνδεθεί προηγουμένως. 

Κάντε κύλιση στην επιθυμητή βάση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲ ή ▼ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select 
(Επιλογή).  

4. Εμφανίζεται η ένδειξη Searching Base… (Αναζήτηση Βάσης…) και στη συνέχεια η οθόνη αναμονής για τη συγκεκριμένη 
βάση.  

Ακύρωση σύνδεσης ακουστικού  

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο ακουστικό για να ακυρώσετε τη σύνδεση κάποιου άλλου. Δεν μπορείτε να ακυρώσετε τη 
σύνδεση από το ίδιο το ακουστικό.  
1. Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού). Κάντε κύλιση στην ένδειξη Registration (Σύνδεση) πιέζοντας τα πλήκτρα ▲ ή ▼ και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή).  
2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη De-register (Ακύρωση σύνδεσης) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή).  
3. Πληκτρολογήστε τον 4ψήφιο κωδικό PIN και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΚ. (Εργοστασιακή ρύθμιση = 0000). 
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το ακουστικό του οποίου τη σύνδεση θέλετε να ακυρώσετε και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Select (Επιλογή).  
5. Πιέστε το πλήκτρο Yes (Ναι) για επιβεβαίωση ή το πλήκτρο No (Όχι) για ακύρωση.  

6. Πιέστε το πλήκτρο Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή το πλήκτρο  για να 

επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 
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Βοήθεια 

Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί 

 Έχετε τοποθετήσει σωστά τις μπαταρίες; 

 Ελέγξτε ότι είναι συνδεδεμένη σωστά η τροφοδοσία.  

Δεν ακούγεται τόνος κλήσης 

 Είναι συνδεδεμένο το καλώδιο τηλεφώνου σε πρίζα τηλεφώνου; 

 Ελέγξτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο σωστά στη βάση και στο φορτιστή(ες).  

 Να χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου. 

Δεν πραγματοποιούνται και δεν λαμβάνονται κλήσεις 

 Ελέγξτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο.  

 Οι μπαταρίες μπορεί να χρειάζονται φόρτιση.  

 Μήπως υπήρξε διακοπή ρεύματος; Αν υπήρξε, τοποθετήστε το ακουστικό και πάλι στη βάση για 10 δευτερόλεπτα και στη 
συνέχεια δοκιμάστε ξανά. Αν και πάλι δεν λειτουργεί, αποσυνδέστε τις μπαταρίες και την τροφοδοσία για 10 λεπτά και στη 
συνέχεια συνδέστε τα ξανά. Θα ακουστεί τόνος κλήσης, αλλά το τηλέφωνο δεν θα πραγματοποιήσει κλήση.  

 Αν έχετε συνδέσει τη συσκευή σε τηλεφωνικό κέντρο, ελέγξτε μήπως χρειάζεται να πληκτρολογήσετε κωδικό πρόσβασης.  

Το ακουστικό δεν κουδουνίζει 

 Μπορεί να είναι απενεργοποιημένος ο ήχος του ακουστικού.  

 Ελέγξτε ότι είναι συνδεδεμένο σωστά το καλώδιο ρεύματος.  

 Ελέγξτε ότι είναι συνδεδεμένο σωστά το καλώδιο τηλεφώνου.  

 Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι συνδεδεμένο στη βάση. 

Δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη στην οθόνη 

 Οι μπαταρίες μπορεί να έχουν αδειάσει, να έχουν υποστεί βλάβη ή να μην λειτουργούν σωστά. Φορτίστε ή αντικαταστήστε 
τις μπαταρίες.  

Αναβοσβήνει το εικονίδιο  

 Ελέγξτε αν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο σωστά στη βάση.  

 Ελέγξτε ότι είναι συνδεδεμένο σωστά το καλώδιο ρεύματος.  

 Ελέγξτε ότι το ακουστικό είναι εντός εμβέλειας της βάσης.  

 Οι μπαταρίες έχουν χαμηλή στάθμη. Παρακαλούμε να τοποθετήσετε το ακουστικό στη βάση/ φορτιστή για να το φορτίσετε.  

Το εικονίδιο   δεν εμφανίζεται κυλιόμενο στην οθόνη 

 Προσπαθήστε να καθαρίσετε τις επαφές φόρτισης.  

 Ελέγξτε ότι είναι συνδεδεμένο σωστά το καλώδιο ρεύματος. 

Ακούτε τον τόνο κατειλημμένου όταν πιέζετε το πλήκτρο  

 Ελέγξτε ότι το ακουστικό είναι εντός εμβέλειας της βάσης. 

 Μπορεί κάποιο άλλο συνδεδεμένο ακουστικό να χρησιμοποιεί τη γραμμή.  

Ο αυτόματος τηλεφωνητής δεν εγγράφει μηνύματα 

 Η μνήμη του τηλεφωνητή μπορεί να έχει γεμίσει. Θα πρέπει να αναπαράγετε και να διαγράψετε παλιά μηνύματα.  

Εμφανίζεται λανθασμένη ημερομηνία και ώρα στα μηνύματα του 
αυτόματου τηλεφωνητή 

 Έχετε ρυθμίσει σωστά την ημερομηνία και την ώρα; 
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Δεν εμφανίζεται όνομα/ αριθμός αναγνώρισης κλήσης 

 Είστε συνδρομητές στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων μέσω του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου; 

 Ο καλών μπορεί να έχει απόκρυψη. 

Αδυναμία σύνδεσης στη βάση 

 Μπορείτε να συνδέσετε έως 5 ακουστικά σε κάθε βάση και κάθε ακουστικό έως και σε 4 βάσεις. Ελέγξτε μήπως έχετε 
ξεπεράσει αυτό το όριο.  

 Ελέγξτε αν έχετε πληκτρολογήσει το σωστό κωδικό PIN (Εργοστασιακός κωδικός PIN = 0000). 

 Ελέγξτε ότι έχετε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από άλλες ηλεκτρικές συσκευές, για να αποφύγετε παρεμβολές κατά 
τη διάρκεια της σύνδεσης.  

Η βάση δεν κουδουνίζει 

 Έχετε συνδέσει σωστά το καλώδιο τηλεφώνου; 

 Μήπως έχετε θέσει τη βάση στο αθόρυβο; 

 Μπορεί να έχει πρόβλημα το καλώδιο ή η πρίζα. Αλλάξτε καλώδιο ή πρίζα.  

Ακούγεται βόμβος στο τηλέφωνο ή σε άλλες κοντινές ηλεκτρικές 
συσκευές 

 Κάποιες φορές μπορεί η συσκευή σας να παρεμβάλλει ή να παρεμβάλλεται από άλλες ηλεκτρικές συσκευές όταν είναι 
τοποθετημένη πολύ κοντά σ’ αυτές. Σας συμβουλεύουμε να τοποθετήσετε τη βάση σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου 
μακριά από ηλεκτρικές συσκευές ή μεταλλικά εμπόδια, ώστε να αποφύγετε τυχόν παρεμβολές.  

Προβλήματα που αφορούν τα μηνύματα κειμένου 

Αδυναμία αποστολής μηνυμάτων και η οθόνη δείχνει την ένδειξη 
Message Sending Failed 

 Μπορεί να μην είναι συνδεδεμένο καλά το καλώδιο ρεύματος ή τηλεφώνου. Ελέγξτε ότι τα καλώδια είναι συνδεδεμένα 
σωστά στη βάση και στις αντίστοιχες πρίζες. 

 Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στη γραμμή. Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή του τηλεφώνου λειτουργεί σωστά. 

 Μπορεί να έχετε διαγράψει κατά λάθος τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων.  

 Θα πρέπει να είστε συνδρομητής στην υπηρεσία.  

Αδυναμία αποστολής μηνυμάτων κειμένου 

 Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο για να σας δώσει τους σωστούς αριθμούς κέντρου 
μηνυμάτων και στη συνέχεια να τους καταχωρήσετε στη συσκευή. Ανατρέξτε στη σχετική παράγραφο.  

 Αδυναμία λήψης μηνυμάτων κειμένου 

 Σε ορισμένους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, θα πρέπει πρώτα να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου πριν να ξεκινήσετε να 
λαμβάνετε μηνύματα. Αυτό το πρώτο μήνυμα σας εγγράφει στην υπηρεσία μηνυμάτων του παρόχου. 

 Είναι συνδεδεμένες και άλλες συσκευές αποστολής και λήψης μηνυμάτων στην ίδια γραμμή. Αποσυνδέστε τες.  

 Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστός ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων. 

 Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων μέσω του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου. 
Ελέγξτε αν εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντος όταν λαμβάνετε κάποια εισερχόμενη κλήση.  

 Ελέγξτε μήπως χρησιμοποιείτε προσωπικά «γραμματοκιβώτια». Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε, παρακαλούμε 
βεβαιωθείτε ότι έχετε δώσει στους γνωστούς σας τον μονοψήφιο αριθμό που θα πρέπει να προσθέτουν στο τέλος του 
τηλεφωνικού αριθμού ώστε να λαμβάνετε τα μηνύματά τους στο προσωπικό σας «γραμματοκιβώτιο».  

Ακούω συνεχώς ένα «μπιπ» σφάλματος 

 Έχετε πιέσει λανθασμένο πλήκτρο κατ’ εξακολούθηση. Ανατρέξτε στις ενδείξεις που εμφανίζονται στην οθόνη ή διαβάστε 
ξανά αυτές τις οδηγίες χρήσης. 
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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.  

Πληροφορίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών/ 
συμβατότητας 

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

 Να χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες, εγκεκριμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.  

 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. 

 Η συσκευή μπορεί να προκαλέσει ή να δεχτεί παρεμβολές από άλλες ηλεκτρικές συσκευές (π.χ τηλεοράσεις, υπολογιστές, 
ραδιόφωνα, ψηφιακά ρολόγια) αν τοποθετηθεί πολύ κοντά τους. Σας συμβουλεύουμε να τοποθετήσετε τη συσκευή σε 
απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου μακριά από άλλες τέτοιες συσκευές, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος παρεμβολών.  

 Όλες οι μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν φθορά περιουσίας και/  ή τραυματισμό ή εγκαύματα αν οι επαφές τους αγγίξουν 
αγώγιμα υλικά όπως κοσμήματα, κλειδιά ή αλυσίδες. Τα αγώγιμα υλικά προκαλούν βραχυκυκλώματα και η μπαταρία 
ζεσταίνεται αισθητά. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη μεταφορά φορτισμένων μπαταριών, ειδικά αν τις έχετε 
τοποθετήσει μέσα σε τσέπες, τσάντες ή άλλα σημεία όπου υπάρχουν μεταλλικά αντικείμενα.  

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

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

Ιατρικές Συσκευές 

 Βηματοδότες: 
Η AdvaMed συμβουλεύει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 15 εκατοστών μεταξύ ασύρματων φορητών συσκευών και 
βηματοδοτών. Αυτές οι συμβουλές είναι παρόμοιες με αυτές της Αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων. 

 Τα άτομα με βηματοδότη θα πρέπει: 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΤΟΤΕ τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη των 15 εκατοστών από το βηματοδότη τους όταν είναι 
ενεργοποιημένη. 
Να μη μεταφέρουν τη συσκευή σε τσέπη πουκάμισου. 
Να χρησιμοποιούν το αντίθετο αυτί σε σχέση με το βηματοδότη, για να μειωθεί η πιθανότητα παρεμβολών.  
Να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ τη συσκευή αν υποπτεύονται ότι μπορεί να παρουσιάζονται παρεμβολές.  

 Βοηθήματα ακοής: 
Ορισμένες ασύρματες ψηφιακές συσκευές ραδιοσημάτων μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε ορισμένα βοηθήματα ακοής. Αν 
παρουσιαστούν τέτοιες παρεμβολές, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του βοηθήματος ακοής για να συζητήσετε 
πιθανές εναλλακτικές λύσεις.  

 Άλλες ιατρικές συσκευές: 
Αν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή τους για να πληροφορηθείτε αν 
είναι επαρκώς μονωμένες από ενέργεια ραδιοσημάτων (RF). Ο γιατρός σας μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε αυτή την 
πληροφορία.  
 
 

Καθαρισμός 

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

 Ποτέ να μη 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, ώστε 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 τις πρίζες τηλεφώνου και ρεύματος σε περίπτωση καταιγίδας.  

Τεχνικές Πληροφορίες 

Πόσες συσκευές μπορώ να έχω σε μία τηλεφωνική γραμμή; 
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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. 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). Αν ξεπεράσετε τον 
αριθμό REN, τα τηλέφωνα ενδέχεται να μην κουδουνίζουν. Τυχόν άλλα ακουστικά ή φορτιστές έχουν REN = 0. 

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. 

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. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ▲ για να εισάγετε παύση (P) πριν πληκτρολογήσετε 
τον τηλεφωνικό αριθμό. Μπορείτε επίσης να εισάγετε παύση κατά την αποθήκευση αριθμών τηλεφώνου εξωτερικού ή αριθμών 
καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας. 

Recall 
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται με υπηρεσίες τηλεφωνικών κέντρων/ PABX. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του 
τηλεφωνικού κέντρου για περισσότερες λεπτομέρειες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Συχνότητα Λειτουργίας: 1.88 έως 1.9 GHz (εύρος ζώνης = 20 MHz) 

Εύρος ζώνης καναλιού: 1.728 MHz 

Εμβέλεια: Έως 300 μέτρα σε εξωτερικό χώρο, έως 50 μέτρα σε εσωτερικό χώρο 

 
Χρόνοι Λειτουργίας: 

Αναμονής: 150 ώρες 
Ομιλίας: 9 ώρες 
Ώρες φόρτισης μπαταρίας: 7 – 8 

Θερμοκρασία Λειτουργίας:  
0 ºC έως 40 ºC 

 
Ηλεκτρική τάση 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ – δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μεγέθους AAA 600mAH 
NiMH 1.2V.  
ΒΑΣΗ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ) – Είσοδος 230VAC 50Hz, Έξοδος 

7.5V  300mA 

 
Συμβατότητα PBX: 

Χρόνος Recall (Flash): Ρυθμιζόμενος μεταξύ 100ms (προεπιλογή), 250ms ή 600ms. 
 
Διάρκεια παύσης: 3 δευτερόλεπτα 
Μέθοδος κλήσης: Τονική (DTMF, dual tone multi-frequency) ή Παλμική (loop disconnect).  
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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 PL4000 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. 
 

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. 
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. 

http://www.plaisio.gr/
http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/stathero/asyrmata.htm
http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/stathero/asyrmata.htm
http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/stathero/asyrmata.htm
http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/stathero/asyrmata.htm
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 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) 
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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. 

 

 
 


