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Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φο-
ρά, δείτε την ενότητα “Τα πρώτα βήματα” στη
σελ. 10.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
Για να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή αυτή στη χώρα σας, αλλάξτε πρώτα τις τοπικές ρυθµίσεις
της συσκευής, ανάλογα µε τη χώρα σας (σελ. 40). Αλλάξτε τη γλώσσα οθόνης της συσκευής
σύµφωνα µε τις ανάγκες σας (σελ. 16).
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Σύνθεση μοντέλου

Σειρά Αρ. µοντέλου
Μονάδα βάσης Ακουστικό
Αρ. εξαρτήματος Αρ. εξαρτήματος Ποσότητα

Σειρά KX-TGF310 KX-TGF310 KX-TGF310 KX-TGFA30 1
Σειρά KX-TGF320 KX-TGF320 KX-TGF320 KX-TGFA30 1

Πληροφορίες σχετικά με τον πρόσθετο εξοπλισμό

Παρεχόμενος πρόσθετος εξοπλισμός

Αριθμ. Αντικείμενο πρόσθετου εξοπλισμού/Αριθμός εξαρτήματος Ποσότητα
A Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος για τη μονάδα βάσης/

PNLV226CE
1

B Καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής 1
C Προσαρμογέας επιτραπέζιας βάσης/επιτοίχιας τοποθέτησης*1 1

D Ενσύρματο ακουστικό 1
E Καλώδιο ενσύρματου ακουστικού 1
F Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες*2 2

G Κάλυμμα ακουστικού*3 1

H Κλιπ ζώνης 1
I Τηλεφωνικό φις (για την Ιταλία) 1
J Φορτιστής 1
K Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος για το φορτιστή/PNLV233CE 1

*1 Ο προσαρμογέας επιτραπέζιας βάσης/επιτοίχιας τοποθέτησης παραδίδεται στερεωμένος στη μονάδα βάσης.
*2 Βλ. σελ. 4 για πληροφορίες σχετικά με τις ανταλλακτικές μπαταρίες.
*3 Το κάλυμμα του ακουστικού είναι προσαρτημένο στο ακουστικό.

A B C D E F

G H I J K

Πρόσθετος εξοπλισμός/ανταλλακτικά
Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Panasonic για πληροφορίες σχετικά με την αγορά.
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Αντικείμενο πρόσθετου εξοπλι-
σμού Αριθμός μοντέλου

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες*1 Τύπος μπαταριών:
– Νικελίου-υδριδίου μετάλλου (Ni-MH)
– 2 μπαταρίες AAA (R03) για κάθε ακουστικό
– 1,2 V
– Ελάχιστο αμπεράζ 550 mAh

Ακουστικό κεφαλής RP-TCA430
Επαναλήπτης ψηφιακής ασύρμα-
της τηλεπικοινωνίας (DECT)

KX-A405, KX-A406

Εντοπισμός αντικειμένου KX-TGA20EX*2

*1 Οι ανταλλακτικές μπαταρίες ενδέχεται να έχουν διαφορετική χωρητικότητα από αυτήν των παρεχόμενων
μπαταριών.
Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Panasonic.

*2 Καταχωρώντας τη συσκευή εντοπισμού αντικειμένου (4 το ανώτατο) σε Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο της
Panasonic και τοποθετώντας την προηγουμένως σε αντικείμενο που χάνεται εύκολα, μπορείτε να εντοπίσετε και
να βρείτε το χαμένο αντικείμενο στο οποίο είναι τοποθετημένη η συσκευή εντοπισμού αντικειμένου. Επισκεφτείτε
τον ιστότοπό μας:
www.panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/
Σχετικά με τη διαθεσιμότητα της συσκευής εντοπισμού αντικειμένου στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με την
Panasonic ή με το εξουσιοδοτημένο τμήμα πωλήσεων.

Άλλες πληροφορίες
R Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
R Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από το πραγματικό προϊόν.

Επέκταση του τηλεφωνικού συστήματος

Ακουστικό (προαιρετικό): KX-TGFA30EX
Μπορείτε να επεκτείνετε το τηλεφωνικό σας σύστημα, καταχωρώ-
ντας προαιρετικά ακουστικά (έως και 6) σε μία μόνο μονάδα βά-
σης.
R Τα προαιρετικά ακουστικά ενδέχεται να έχουν διαφορετικό χρώ-

μα από τα παρεχόμενα ακουστικά.

Γενικές πληροφορίες
R Ο παρών εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί για χρήση στο αναλογικό τηλεφωνικό δίκτυο της Ιταλίας, της Ισπανίας και της

Ελλάδας.
R Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε αμέσως με τον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.

Δήλωση συμμόρφωσης:
R Η Panasonic System Networks Co., Ltd. δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις

απαιτήσεις και λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EΚ περί ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού
τερματικού εξοπλισμού (R&TTE).
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Οι δηλώσεις συμμόρφωσης για τα συναφή προϊόντα Panasonic που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο
διατίθενται στη διεύθυνση:
www.ptc.panasonic.eu
Επικοινωνία με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Πληροφορίες οικολογικού σχεδιασμού
Πληροφορίες οικολογικού σχεδιασμού σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ (ΕΚ) αριθ. 1275/2008, όπως τροποποιήθηκε
από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 801/2013. Από 1η Ιανουαρίου 2015.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.ptc.panasonic.eu
Κάντε κλικ στο [Downloads]
a Energy related products information (Public)

Στον ανωτέρω ιστότοπο αναφέρονται η κατανάλωση ισχύος κατά την αναμονή σε δίκτυο και οδηγίες.
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Για την ασφάλειά σας
Για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό και θάνατο ή
υλικές ζημιές, διαβάστε προσεκτικά την παρούσα
ενότητα, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, ώστε να
διασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή χρήση του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σύνδεση της τροφοδοσίας
R Χρησιμοποιείτε μόνο την πηγή ισχύος με τα

χαρακτηριστικά που αναγράφονται στο προϊόν.
R Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες και τα καλώδια

προέκτασης. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία.

R Βάλτε το μετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος/
το φις τροφοδοσίας μέχρι τέρμα μέσα στην πρίζα. Σε
αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας ή/και υπερθέρμανσης που μπορεί να
προκαλέσει πυρκαγιά.

R Να αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη κ.τ.λ. από το
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος/το φις
ρεύματος, βγάζοντάς το από την πρίζα και
σκουπίζοντάς το με στεγνό πανί. Η συσσώρευση
σκόνης ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπάρκεια της
μόνωσης λόγω υγρασίας κ.τ.λ., με αποτέλεσμα να
προκληθεί πυρκαγιά.

R Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, αν βγαίνει
από αυτήν καπνός ή ασυνήθιστη οσμή ή αν κάνει
ασυνήθιστο θόρυβο. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά
ή ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε ότι έχει σταματήσει να
βγαίνει καπνός και επικοινωνήστε με
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

R Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και μην
αγγίζετε ποτέ τα εσωτερικά μέρη της συσκευής αν το
περίβλημά της έχει σπάσει.

R Μην αγγίζετε ποτέ το φις με βρεγμένα χέρια. Υπάρχει
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Εγκατάσταση
R Για να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή

ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή
σε οποιοδήποτε είδος υγρασίας.

R Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε
συσκευές με αυτόματο σύστημα ελέγχου, όπως είναι
οι αυτόματες πόρτες ή ο συναγερμός πυρκαγιάς. Τα
ραδιοκύματα που εκπέμπονται από το παρόν προϊόν
ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία σε τέτοιες
συσκευές και μπορεί να προκληθεί ατύχημα.

R Μην τραβάτε υπερβολικά, μη λυγίζετε και μην
τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο

μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος ή το
καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής.

Μέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση
R Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν

προχωρήσετε σε καθαρισμό. Mη χρησιμοποιείτε
καθαριστικά προϊόντα σε υγρή μορφή ή σε μορφή
σπρέι.

R Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν.
R Mη χύνετε υγρά (απορρυπαντικά, καθαριστικά κ.τ.λ.)

στο φις του καλωδίου τηλεφωνικής γραμμής και μην
το αφήνετε να βραχεί σε καμία περίπτωση. Κάτι
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Αν το φις του
καλωδίου τηλεφωνικής γραμμής βραχεί, βγάλτε το
αμέσως από την πρίζα τηλεφωνικής γραμμής και μην
το χρησιμοποιήσετε.

R Μην τραβάτε υπερβολικά το καλώδιο του ενσύρματου
ακουστικού από τη μονάδα βάσης. Κάτι τέτοιο μπορεί
να προκαλέσει την πτώση της μονάδας βάσης, με
ενδεχόμενο τραυματισμό.

R Η χρήση υπερβολικά υψηλής έντασης ήχου από τα
ακουστικά ή τα σετ μικροφώνου-ακουστικού ενδέχεται
να προκαλέσει απώλεια της ακοής.

Τομέας ιατρικής
R Συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή προσωπικών

ιατρικών συσκευών, όπως βηματοδότες και
βοηθήματα ακοής, για να προσδιορίσετε εάν
διαθέτουν επαρκή προστασία κατά της ενέργειας
εξωτερικών ραδιοσυχνοτήτων (RF). (Το προϊόν
λειτουργεί στο εύρος συχνοτήτων από 1,88 GHz έως
1,90 GHz, και η ισχύς εκπομπής RF είναι 250 mW
(μέγ.).)

R Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μονάδες ιατρικής
φροντίδας, εάν σας το υποδεικνύουν κανονισμοί που
έχουν αναρτηθεί στην περιοχή. Στα νοσοκομεία και
στις μονάδες ιατρικής φροντίδας ενδέχεται να
χρησιμοποιείται εξοπλισμός που μπορεί να είναι
ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια
ραδιοσυχνοτήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκατάσταση και θέση
R Μην εγκαθιστάτε ποτέ τηλεφωνική γραμμή κατά τη

διάρκεια καταιγίδας με αστραπές.
R Μην τοποθετείτε πρίζες τηλεφωνικής γραμμής σε

υγρά σημεία, εκτός αν η πρίζα είναι ειδικά
σχεδιασμένη για υγρά σημεία.

R Μην αγγίζετε ποτέ γυμνά καλώδια ή ακροδέκτες
τηλεφωνικής γραμμής, αν δεν έχει αποσυνδεθεί η
τηλεφωνική γραμμή από το δίκτυο.
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R Να είστε προσεκτικοί όταν εγκαθιστάτε ή επεμβαίνετε
σε τηλεφωνικές γραμμές.

R Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης από το
κύριο δίκτυο τροφοδότησης. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα
εναλλασσόμενου ρεύματος βρίσκεται κοντά στη
συσκευή και είναι εύκολα προσβάσιμη.

R Αυτό το ασύρματο ακουστικό δεν μπορεί να
πραγματοποιήσει κλήσεις όταν:
– οι μπαταρίες του ακουστικού χρειάζονται

επαναφόρτιση ή είναι ελαττωματικές.
– υπάρχει διακοπή ρεύματος.
– το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο.

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH
R Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες που

αναφέρονται στη σελ. 4. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH μεγέθους
AAA (R03).

R Mη συνδυάζετε παλιές με καινούργιες μπαταρίες.
R Μην ανοίγετε, ούτε να καταστρέφετε τις μπαταρίες. Ο

ηλεκτρολύτης που απελευθερώνεται από τις
μπαταρίες είναι διαβρωτικός και μπορεί να
προκαλέσει εγκαύματα ή τραυματισμό στα μάτια ή το
δέρμα. Ο ηλεκτρολύτης είναι τοξικός και ενδέχεται να
αποβεί επιβλαβής σε περίπτωση κατάποσης.

R Χειρίζεστε τις μπαταρίες με προσοχή. Φροντίζετε να
μην έρχονται οι μπαταρίες σε επαφή με αγώγιμα
υλικά, όπως δαχτυλίδια, βραχιόλια ή κλειδιά, διότι
υπάρχει το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος, με
αποτέλεσμα την υπερθέρμανση των μπαταριών και/ή
του αγώγιμου υλικού καθώς και την πρόκληση
εγκαυμάτων.

R Φορτίζετε τις μπαταρίες που παρέχονται με την
παρούσα συσκευή ή που έχουν καθοριστεί για χρήση
με αυτήν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες και τους
περιορισμούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.

R Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατή μονάδα βάσης (ή
φορτιστή) για να φορτίσετε τις μπαταρίες. Μην
επιφέρετε αλλαγές στη μονάδα βάσης (ή το
φορτιστή). Εάν δεν τηρήσετε αυτές τις οδηγίες,
υπάρχει κίνδυνος να φουσκώσουν ή να εκραγούν οι
μπαταρίες.

Σημείωση σχετικά με τη χρήση αλκαλικών
μπαταριών για εφεδρική τροφοδοσία
R Οι μπαταρίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά,

διαφορετικά μπορεί να υποστεί ζημιά η συσκευή
λόγω διαρροής των μπαταριών.

R Μην φορτίζετε, μην βραχυκυκλώνετε, μην
αποσυναρμολογείτε και μην θερμαίνετε τις μπαταρίες.

R Μην πετάτε τις παλιές μπαταρίες στη φωτιά.
R Αφαιρείτε όλες τις μπαταρίες κατά την αντικατάσταση

των μπαταριών.

R Mην συνδυάζετε παλιές με καινούριες μπαταρίες ή
διαφορετικούς τύπους μπαταριών.

R Σας συνιστούμε να αντικαθιστάτε τις μπαταρίες κάθε
χρόνο.

R Σας συνιστούμε να αντικαθιστάτε τις μπαταρίες
ύστερα από διακοπή του ρεύματος.

Σημαντικές υποδείξεις
ασφάλειας
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας
ή τραυματισμού από τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει
να λαμβάνετε πάντοτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας,
μεταξύ αυτών:
1. Mη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό κοντά σε νερό,

για παράδειγμα κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα,
νεροχύτη ή λεκάνη πλυσίματος, σε υγρό υπόγειο ή
κοντά σε πισίνα.

2. Αποφεύγετε τη χρήση τηλεφώνου (με εξαίρεση του
ασύρματου τύπου) κατά τη διάρκεια καταιγίδων με
αστραπές. Ενδέχεται να δημιουργηθεί κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας από αστραπή, αν και με μικρή
πιθανότητα.

3. Mη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε σημείο
όπου υπάρχει διαρροή αερίου.

4. Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας και τις
μπαταρίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
Μην πετάτε τις παλιές μπαταρίες στη φωτιά.
Ενδέχεται να εκραγούν. Ενημερωθείτε σχετικά με
τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς για τον τρόπο
απόρριψης των ειδικών απορριμμάτων.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Για καλύτερες επιδόσεις
Τοποθέτηση μονάδας βάσης/αποφυγή παρεμβολών
Η μονάδα βάσης και οι άλλες συμβατές μονάδες
Panasonic χρησιμοποιούν ραδιοκύματα για να
επικοινωνούν μεταξύ τους.
R Για βέλτιστη κάλυψη και λειτουργία χωρίς

παρεμβολές, τοποθετήστε τη μονάδα βάσης:
– σε κεντρικό σημείο που βρίσκεται σε βολικό ύψος,

χωρίς εμπόδια ανάμεσα στο ασύρματο ακουστικό
και τη μονάδα βάσης, σε εσωτερικό χώρο.

– μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές όπως
τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές, ασύρματες
συσκευές ή άλλες τηλεφωνικές συσκευές.

– αποφύγετε τα σημεία έντονης ακτινοβολίας από
πομπούς ραδιοκυμάτων, όπως εξωτερικές κεραίες
σταθμών κινητής τηλεφωνίας. (Αποφεύγετε να
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βάζετε τη μονάδα βάσης σε εξώστη ή κοντά σε
παράθυρο.)

R Η ακτίνα κάλυψης και η ποιότητα της συνομιλίας
εξαρτώνται από τις συνθήκες περιβάλλοντος.

R Αν η ποιότητα λήψης μιας μονάδας βάσης δεν είναι
ικανοποιητική, μετακινήστε τη μονάδα βάσης σε άλλο
σημείο για καλύτερη λήψη.

Περιβάλλον
R Κρατήστε το προϊόν μακριά από συσκευές που

παράγουν ηλεκτρικό θόρυβο, όπως λαμπτήρες
φθορισμού και ηλεκτροκινητήρες.

R Το προϊόν θα πρέπει να προστατεύεται από πυκνό
καπνό, σκόνη, υψηλή θερμοκρασία και κραδασμούς.

R Το προϊόν δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε άμεση
ηλιακή ακτινοβολία.

R Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
R Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για

μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την
παροχή ρεύματος.

R Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε
πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, ηλεκτρικές
κουζίνες κ.τ.λ. Δεν πρέπει, επίσης, να τοποθετείται σε
χώρους με θερμοκρασία κάτω από 0 °C ή πάνω από
40 °C. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται υπόγειοι
χώροι με υγρασία.

R Η μέγιστη απόσταση κλήσης ενδέχεται να μειωθεί αν
το προϊόν χρησιμοποιείται στα εξής σημεία: κοντά σε
εμπόδια όπως λόφους, σήραγγες, κάτω από το
έδαφος, κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα όπως
μεταλλικές περιφράξεις κ.τ.λ.

R Αν χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε ηλεκτρικές
συσκευές, ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές.
Απομακρύνετε το προϊόν από τις ηλεκτρικές
συσκευές.

Τακτική φροντίδα
R Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της

συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί.
R Mη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή σκληρά

απορρυπαντικά.

Άλλες πληροφορίες
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία
αντικατασταθεί από μπαταρία εσφαλμένου τύπου. Οι
χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται
σύμφωνα με τις οδηγίες.

Σημείωση για την απόρριψη, τη μεταφορά ή την
επιστροφή
R Το παρόν προϊόν ενδέχεται να αποθηκεύσει

προσωπικά/απόρρητα στοιχεία σας. Για την
προστασία του απόρρητου/εμπιστευτικού χαρακτήρα
των δεδομένων σας, συνιστούμε να διαγράψετε από
τη μνήμη πληροφορίες όπως καταχωρήσεις
τηλεφωνικών καταλόγων ή καταλόγων καλούντων,
πριν απορρίψετε, μεταβιβάσετε ή επιστρέψετε το
προϊόν.

Πληροφορίες για τους χρήστες σχετικά με τη
συλλογή και απόρριψη παλιών εξαρτημάτων και
χρησιμοποιημένων μπαταριών

1 2 3

Αυτά τα σύμβολα (A, B, C) πάνω στα προϊόντα, στις
συσκευασίες και/ή στα συνοδευτικά έγγραφα
υποδηλώνουν πως τα εν λόγω ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν θα πρέπει να
αναμιγνύονται με κοινά οικιακά απορρίμματα.
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατάλληλη
επεξεργασία, κατεργασία και ανακύκλωση παλιών
εξαρτημάτων και χρησιμοποιημένων μπαταριών
παρακαλούμε να τα μεταφέρετε σε ανάλογα σημεία
συλλογής σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας και
τις οδηγίες 2002/96/EΚ και 2006/66/EΚ.
Μέσω της σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων και
µπαταριών συµβάλλετε στο να διασωθούν πολύτιµοι
πόροι και προλαµβάνετε ενδεχόµενες αρνητικές
επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον
οι οποίες σε άλλη περίπτωση θα µπορούσαν να
προκύψουν από την ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή
και ανακύκλωση παλιών εξαρτημάτων και μπαταριών
παρακαλούμε να απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές, στη
γενική υπηρεσία αποβλήτων ή στο κατάστημα πώλησης
από όπου αγοράσατε τα συγκεκριμένα είδη.
Πρόστιμα και κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν για τη
λανθασμένη απόρριψη αυτών των αποβλήτων
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας.

Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Εάν επιθυµείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό
εξοπλισµό παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τον
πωλητή ή προµηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.
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Πληροφορίες σχετικά µε την απόρριψη σε άλλες
χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αυτά τα σύμβολα (A, B, C) ισχύουν μόνο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτά
τα προϊόντα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις
τοπικές αρχές ή τον πωλητή για να πληροφορηθείτε
σχετικά με τη σωστή διαδικασία απόρριψης.

Σημείωση για τη σήμανση μπαταριών
Αυτό το σύμβολο (B) μπορεί να χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με κάποιο χημικό σύμβολο (C). Σ’ αυτήν
την περίπτωση ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που
προβλέπει η οδηγία η οποία αναφέρεται στο εν λόγω
χηµικό στοιχείο.

Σημείωση για τη διαδικασία αφαίρεσης των
μπαταριών
Ανατρέξτε στην ενότητα “Φόρτιση μπαταριών
ακουστικού” στη σελ. 11.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
R Πρότυπο:

DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications: Ψηφιακή ασύρµατη
τηλεπικοινωνία),
GAP (Generic Access Profile: Προφίλ γενικής
πρόσβασης)

R Εύρος συχνότητας:
1,88 GHz έως 1,90 GHz

R Ισχύς μετάδοσης RF:
Περίπου 10 mW (μέση τιμή ισχύος ανά κανάλι)

R Πηγή ισχύος:
220–240 V AC, 50/60 Hz

R Κατανάλωση ισχύος:
Μονάδα βάσης*1:
Αναμονή: Περίπου 0,5 W
Μέγιστη: Περίπου 2,8 W
Μονάδα βάσης*2:
Αναμονή: Περίπου 0,6 W
Μέγιστη: Περίπου 2,8 W
Φορτιστής:
Αναμονή: Περίπου 0,12 W
Μέγιστη: Περίπου 1,8 W

R Συνθήκες λειτουργίας:
0 °C–40 °C, 20 %–80 % σχετική υγρασία αέρα (ξηρός)

*1 Σειρά KX-TGF310: σελ. 3
*2 Σειρά KX-TGF320: σελ. 3
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Ξεκινώντας

Συνδέσεις
n Μονάδα βάσης

Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου
ρεύματος στη μονάδα πιέζοντας σταθερά το φις.
Συνδέστε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στη
μονάδα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
Στερεώστε το καλώδιο μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος και το καλώδιο
τηλεφωνικής γραμμής, αγκιστρώνοντάς το.
Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου
ρεύματος στην πρίζα ρεύματος.
Συνδέστε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην
πρίζα τηλεφώνου μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
Αν έχετε γραμμή DSL/ADSL, χρειάζεται φίλτρο DSL/
ADSL (δεν παρέχεται).
Συνδέστε το καλώδιο ενσύρματου ακουστικού στο
ενσύρματο ακουστικό και στη μονάδα βάσης μέχρι
να ακούσετε ένα κλικ.

7

7

1

4

6 5

1
2

3 3

3

Σημείωση:
R Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο

μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος
PNLV226CE της Panasonic.

R Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο
τηλεφωνικής γραµµής.

R Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην
οθόνη για να ρυθμίσετε τη μονάδα.

n Φορτιστής
Συνδέστε το φις του μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος στη μονάδα μέχρι να
ακούσετε ένα κλικ.
Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου
ρεύματος στην πρίζα ρεύματος.

1 2

Σημείωση:
R Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο

μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος
PNLV233CE της Panasonic.

Τοποθέτηση μπαταριών ακουστικού
R ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ επαναφορτιζόμενες

μπαταρίες Ni-MH μεγέθους AAA (R03) (1).
R ΜΗ χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ούτε

μπαταρίες μαγγανίου ή Ni-Cd.
R Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή ( , ).

1

R Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην
οθόνη για να ρυθμίσετε τη μονάδα.
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Φόρτιση μπαταριών ακουστικού
Φόρτιση για 7 ώρες περίπου.
R Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η ένδειξη “Εκτ.
φορτιση” (1).

R Όταν οι μπαταρίες φορτιστούν πλήρως, εμφανίζεται η
ένδειξη “Φορτ. ολοκλ.”.

1

Στάθμη μπαταριών ακουστικού

Εικονίδιο Στάθμη μπαταριών
Υψηλή

Μεσαία

Χαμηλή

Χρειάζεται φόρτιση.

Απόδοση μπαταριών Panasonic Ni-MH (παρέχονται)

Λειτουργία Διάρκεια λειτουρ-
γίας

Σε συνεχή χρήση 17 ώρες το ανώτατο
Εκτός χρήσης (αναμονή) 330 ώρες το ανώτατο

Σημείωση:
R Η πραγματική απόδοση των μπαταριών εξαρτάται

από τη χρήση και τον περιβάλλοντα χώρο.
R Όταν η λειτουργία eco είναι ρυθμισμένη σε “Eco
plus”, η μονάδα βάσης σταματά να επικοινωνεί με
το ακουστικό όσο βρίσκεται στην κατάσταση
αναμονής. Ως εκ τούτου, το ακουστικό καταναλώνει
περισσότερη ενέργεια από ό,τι συνήθως για την
αναζήτηση της μονάδας βάσης και, επομένως,
μειώνεται ο χρόνος χρήσης των μπαταριών
(σελ. 17).

Τοποθέτηση μπαταριών μονάδας βάσης
(για εφεδρική τροφοδοσία)
Μπορείτε να τοποθετήσετε 2 μπαταρίες AAA (R03) (δεν
παρέχονται) στη μονάδα βάσης, οι οποίες θα

τροφοδοτούν προσωρινά με ρεύμα τη συσκευή σε
περίπτωση διακοπής του ρεύματος.

Σημαντικό:
R Στη μονάδα βάσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι

εξής μπαταρίες:
– Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH*1, *2

(συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών που
χρησιμοποιούνται στο ή στα ακουστικά)

– Κοινές (μη επαναφορτιζόμενες) αλκαλικές
μπαταρίες*3

R ΜΗΝ χρησιμοποιείτε μπαταρίες μαγγανίου.
R Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή ( , ).
*1 Η μονάδα βάσης μπορεί να φορτίσει πλήρως τις

μπαταρίες Ni-MH σε 15 ώρες περίπου.
*2 Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε

επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Panasonic (σελ. 4).
*3 Τοποθετείτε μόνο αλκαλικές μπαταρίες σε

περίπτωση διακοπής του ρεύματος. Αφαιρείτε τις
αλκαλικές μπαταρίες μετά την αποκατάσταση της
διακοπής του ρεύματος.

1 Αποσυνδέστε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής
(A).

2 Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταριών (B).
3 Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη θήκη μπαταριών

(C).
4 Κλείστε το κάλυμμα και επανασυνδέστε το καλώδιο

τηλεφωνικής γραμμής (D).

B

C

D

A

Σημείωση:
R Αν η εταιρεία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών

απαιτεί πρόσθετες συσκευές για την
πραγματοποίηση και τη λήψη κλήσεων, π.χ. ένα
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μόντεμ, ίσως να μην μπορείτε να πραγματοποιείτε
ούτε να δέχεστε κλήσεις, ακόμα και αν η λειτουργία
εφεδρικής τροφοδοσίας της μονάδας βάσης είναι
ενεργοποιημένη.

Κατάσταση μπαταριών μονάδας βάσης σε
περίπτωση διακοπής του ρεύματος

Εικονίδιο Κατάσταση μπαταριών
Η λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας εί-
ναι ενεργοποιημένη.

Η ισχύς των μπαταριών είναι χαμηλή.*1

*1 Αν το σύμβολο  αρχίσει να αναβοσβήνει στη
μονάδα βάσης, αντικαταστήστε τις μπαταρίες με
καινούριες το συντομότερο δυνατό. Αν
αντικαταστήσετε τις μπαταρίες Ni-MH με αλκαλικές,
επανατοποθετήστε τις μπαταρίες Ni-MH στη
μονάδα βάσης μετά την αποκατάσταση της
διακοπής του ρεύματος για να επαναφορτιστούν.

Ρύθμιση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας
μπαταριών
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στη μονάδα βάσης να
μειώνει την ενέργεια που καταναλώνει περιορίζοντας τις
διαθέσιμες λειτουργίες και, συνεπώς, να παρατείνει τη
διάρκεια των μπαταριών κατά τη διάρκεια μιας διακοπής
ρεύματος.
Διατίθενται οι παρακάτω ρυθμίσεις:
– “Ενεργοπ.” : Η συσκευή λειτουργεί όπως ένα κοινό

τηλέφωνο. Μόνο το ενσύρματο ακουστικό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση και τη λήψη
κλήσεων. (Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
οθόνη της μονάδας βάσης, τον τηλεφωνικό κατάλογο,
το κουμπί πραγματοποίησης κλήσεων με ένα
πάτημα, τον αυτόματο τηλεφωνητή, το μεγάφωνο
κ.λπ.)
Η οθόνη της μονάδας βάσης είναι κενή.

– “Απενεργοπ.” (προεπιλογή): Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της μονάδας
βάσης, αλλά η διάρκεια των μπαταριών δεν
παρατείνεται. Το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης
της μονάδας βάσης είναι μειωμένο.

Μονάδα βάσης

1 M N#150

2 MbN: Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε.
3 MΟΚN a M N

Σημείωση:
R Μόλις η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

μπαταριών ρυθμιστεί σε “Ενεργοπ.”, η συσκευή

κουδουνίζει στο επίπεδο έντασης 1, ακόμα και αν η
ένταση κουδουνισμού της μονάδας βάσης είναι
ρυθμισμένη σε “Απενεργοπ.”, ώστε να σας
ενημερώνει σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης.

Απόδοση μπαταριών Ni-MH της Panasonic
(προαιρετικές μπαταρίες) για εφεδρική τροφοδοσία

Λειτουργία

Λειτουργία εξοικονόμη-
σης ενέργειας
Απενερ-
γοποιημέ-
νη

Ενεργο-
ποιημένη

Σε συνεχή χρήση 3 ώρες το
ανώτατο

10 ώρες το
ανώτατο

Εκτός χρήσης (αναμονή) 4 ώρες το
ανώτατο

12 ώρες το
ανώτατο

Σημείωση:
R Η απόδοση των μπαταριών εξαρτάται από τον τύπο

των μπαταριών.
R Η πραγματική απόδοση των μπαταριών εξαρτάται

από τη χρήση και τον περιβάλλοντα χώρο.

Σημείωση κατά την εκκίνηση

Σημείωση για τις συνδέσεις
R Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος

πρέπει να παραμένει συνεχώς συνδεδεμένος. (Είναι
φυσιολογικό να θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της
χρήσης του.)

R Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
πρέπει να συνδέεται σε πρίζα εναλλασσόμενου
ρεύματος δαπέδου ή τοίχου. Μη συνδέετε το
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) σε
πρίζα που βρίσκεται στο ταβάνι, διότι ο
μετασχηματιστής μπορεί να αποσυνδεθεί λόγω του
βάρους του.

Σημείωση για την τοποθέτηση μπαταριών Ni-MH
R Ακουστικό: Χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες

επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
R Ακουστικό/Μονάδα βάσης: Για την αντικατάσταση,

σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Panasonic που
αναφέρονται στη σελ. 4, 7.

Σημείωση για τη φόρτιση των μπαταριών
R Είναι φυσιολογικό το ακουστικό να θερμαίνεται κατά

τη διάρκεια της φόρτισης.
R Καθαρίζετε τις επαφές φόρτισης του ακουστικού και

του φορτιστή με μαλακό και στεγνό πανί μία φορά το
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μήνα. Πριν καθαρίσετε τη μονάδα, αποσυνδέστε την
από την πρίζα καθώς και οιοδήποτε καλώδιο
τηλεφωνικής γραμμής. Εάν η μονάδα εκτίθεται σε
λίπη, σκόνη ή υψηλή υγρασία, να την καθαρίζετε
συχνότερα.

Χειριστήρια ελέγχου

Ακουστικό

B

I

K

L

H

M

E

D

C

F

G

B

A

J

Οπές για κλιπ ζώνης
Μεγάφωνο
M N (Ομιλία)
Υποδοχή ακουστικών κεφαλής
Πληκτρολόγιο
MZN (Ανοικτή συνομιλία)
Μικρόφωνο
Ακουστικό
Οθόνη
M N (Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση)
MRN MECON
R: Επανάληψη κλήσης/Flash
ECO: Πλήκτρο συντόμευσης λειτουργίας Eco
M N (Ενδοεπικοινωνία)
Ακροδέκτες φόρτισης

n Τρόπος χειρισμού
 Πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών

Πιέζοντας ένα πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών
μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία που εμφανίζεται
ακριβώς από πάνω του στην οθόνη.

 Πλήκτρο πλοήγησης
Τα πλήκτρα πλοήγησης λειτουργούν ως εξής.

{V}

{^}

{<} {>}

– MDN, MCN, MFN ή MEN: Για μετακίνηση σε διάφορες
λίστες και στοιχεία.

– MDN ή MCN ( ): Για ρύθμιση της έντασης του
ακουστικού ή του μεγάφωνου κατά τη διάρκεια της
συνομιλίας.

– M N (Κατάλογος καλούντων): Για προβολή του
καταλόγου καλούντων.

– MWN (Τηλεφωνικός κατάλογος): Για προβολή της
καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου.

– MTN (Επανάληψη κλήσης): Για προβολή του
καταλόγου επανάληψης κλήσης.

Μονάδα βάσης
n Σειρά KX-TGF310: σελ. 3

A

G

H

I

J

EA B DC

F

F

U

M

N

L

B

P

R

S

T

K

O

Ενσύρματο ακουστικό
Ακουστικό
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Μεγάφωνο
Οθόνη
R Η οθόνη μπορεί να μετακινηθεί εμπρός-πίσω

στην επιθυμητή γωνία.
Κουμπιά κλήσης με ένα πάτημα (M N/M N/M N)
Μικρόφωνο
M N (Ταχεία κλήση)
MRN (Επανάληψη κλήσης/Flash)
M N (Αναμονή)
M N (Εντοπισμός/Ενδοεπικοινωνία)
R Αν δεν ξέρετε πού βρίσκεται κάποιο ακουστικό,

μπορείτε να το εντοπίσετε πιέζοντας το M N.
Πληκτρολόγιο
M N (Έξοδος)
M N (Επανάληψη κλήσης) MPN (Παύση)
M N (Σίγαση)
MZN (Ανοικτή συνομιλία)
Ένδειξη μεγαφώνου
M N (Ενισχυμένη ένταση)
M N (Φραγή κλήσεων)
M N (Τηλεφωνικός κατάλογος)
M N (Μητρώο κλήσεων)
R Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον

κατάλογο καλούντων/κατάλογο επανάληψης
κλήσης πατώντας M N.

M N (Μενού) MΟΚN
Προσαρμογέας επιτραπέζιας βάσης/επιτοίχιας
τοποθέτησης
R Ο προσαρμογέας είναι ένα αφαιρούμενο

εξάρτημα για χρήση με επιτραπέζια βάση ή για
επιτοίχια τοποθέτηση (σελ. 52).

n Τρόπος χειρισμού
 Πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών

Πιέζοντας ένα πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών
μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία που εμφανίζεται
ακριβώς από πάνω του στην οθόνη.

 Πλήκτρο πλοήγησης
– MDN, MCN, MFN ή MEN: Για μετακίνηση σε διάφορες

λίστες και στοιχεία.
–  (MDN ή MCN): Ρύθμιση της έντασης του

ακουστικού ή του μεγαφώνου κατά τη διάρκεια της
κλήσης.

n Σειρά KX-TGF320: σελ. 3

A

G

H

I

J

EA B DC

F

F

U

M

N

L

B

P

R

S

T

K

O

Ενσύρματο ακουστικό
Ακουστικό
Μεγάφωνο
Οθόνη
R Η οθόνη μπορεί να μετακινηθεί εμπρός-πίσω

στην επιθυμητή γωνία.
Κουμπιά κλήσης με ένα πάτημα (M N/M N/M N)
Μικρόφωνο
M N (Ταχεία κλήση)
MRN (Επανάληψη κλήσης/Flash)
M N (Αναμονή)
M N (Εντοπισμός/Ενδοεπικοινωνία)
R Αν δεν ξέρετε πού βρίσκεται κάποιο ακουστικό,

μπορείτε να το εντοπίσετε πιέζοντας το M N.
Πληκτρολόγιο
M N (Έξοδος)
M N (Επανάληψη κλήσης) MPN (Παύση)
M N (Σίγαση)
MZN (Ανοικτή συνομιλία)
Ένδειξη μεγαφώνου
M N (Ενισχυμένη ένταση)
M N (Φραγή κλήσεων)
M N (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
αυτόματου τηλεφωνητή)
Ένδειξη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
αυτόματου τηλεφωνητή ( )
M N (Διαγραφή)
M N (Αναπαραγωγή/Διακοπή)
Ένδειξη μηνύματος
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Προσαρμογέας επιτραπέζιας βάσης/επιτοίχιας
τοποθέτησης
R Ο προσαρμογέας είναι ένα αφαιρούμενο

εξάρτημα για χρήση με επιτραπέζια βάση ή για
επιτοίχια τοποθέτηση (σελ. 52).

n Τρόπος χειρισμού
 Πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών

Πιέζοντας ένα πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών
μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία που εμφανίζεται
ακριβώς από πάνω του στην οθόνη.

 Πλήκτρο πλοήγησης
– MDN, MCN, M N ή M N: Μετακίνηση με κύλιση σε

διάφορες λίστες και στοιχεία.
–  (MDN ή MCN): Ρύθμιση της έντασης του

ακουστικού ή του μεγαφώνου κατά τη διάρκεια της
κλήσης.

– M N/M N: Επανάληψη/Παράλειψη μηνυμάτων
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Εικονίδια οθόνης
Στοιχεία οθόνης

Στοιχείο Σημασία
*1 Κατάσταση εμβέλειας: Όσο πιο πολλές

γραμμές είναι ορατές, τόσο πιο κοντά
βρίσκεται το ακουστικό στη μονάδα βά-
σης.

*1 Εκτός της εμβέλειας της μονάδας βάσης

Η ασφάλεια για τις τηλεφωνικές κλήσεις
είναι ρυθμισμένη ως “Ενισχυμενη”.
(σελ. 39)
Αναζήτηση ακουστικού, κατάσταση εν-
δοεπικοινωνίας

*1 Η ανοικτή συνομιλία είναι ενεργοποιη-
μένη. (σελ. 18)

*1

*2
Η γραμμή χρησιμοποιείται.
R Όταν αναβοσβήνει με αργό ρυθμό: η

κλήση τέθηκε σε αναμονή.
R Όταν αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθ-

μό: λαμβάνεται μια εισερχόμενη κλή-
ση τη δεδομένη στιγμή.

Αναπάντητη κλήση*3 (σελ. 42)
Η λειτουργία eco είναι ρυθμισμένη ως
“Οικ”. (σελ. 17)

Η λειτουργία eco είναι ρυθμισμένη ως
“Eco plus”. (σελ. 17)

Στοιχείο Σημασία
*1 Έχει ρυθμιστεί η μείωση θορύβου.

(σελ. 20)
*1 Η οθόνη LCD και τα πλήκτρα δεν φωτί-

ζονται. (σελ. 32)
R Όταν εμφανίζεται δίπλα στο εικονίδιο

μπαταριών: ο αυτόματος τηλεφωνη-
τής είναι ενεργοποιημένος.*1, *4
(σελ. 44)

R Όταν εμφανίζεται με κάποιον αριθ-
μό: έχουν ηχογραφηθεί νέα μηνύμα-
τα.*4 (σελ. 45)

Έχει επιλεγεί η ρύθμιση “Μονο
χαιρετ.”. Τα μηνύματα των καλού-
ντων δεν ηχογραφούνται.*4 (σελ. 51)

*1 Στάθμη μπαταριών

*2 Η λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας εί-
ναι ενεργοποιημένη. (σελ. 12)

*1 Η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη.
(σελ. 35)
Η λειτουργία ιδιωτικής συνομιλίας είναι
ενεργοποιημένη. (σελ. 32)
Η ένταση κουδουνισμού είναι απενεργο-
ποιημένη (off). (σελ. 31)
Η λειτουργία Μην ενοχλείτε είναι ενερ-
γοποιημένη. (σελ. 36)

Φραγή ενοχλητικών κλήσεων.*3
(σελ. 23)

Ελήφθη νέο φωνητικό μήνυμα.*5
(σελ. 52)

*1 Η παρακολούθηση μωρού είναι ενεργο-
ποιημένη. Το όνομα/ο αριθμός που εμ-
φανίζεται δίπλα στο εικονίδιο υποδει-
κνύει τη μονάδα παρακολούθησης.
(σελ. 37)

Γραμ
χρησ.

Κάποιος χρησιμοποιεί τη γραμμή.

Κατειλημ
.

Ο αυτόματος τηλεφωνητής χρησιμο-
ποιείται από άλλο ακουστικό ή από τη
μονάδα βάσης.*4

*1 Ακουστικό
*2 Μονάδα βάσης
*3 Μόνο για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης

ταυτότητας καλούντος
*4 Σειρά KX-TGF320: σελ. 3
*5 Αφορά µόνο συνδροµητές της υπηρεσίας

Φωνητικών µηνυµάτων
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Εικονίδια πλήκτρων πολλαπλών λειτουργιών

Εικονίδιο Ενέργεια
Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη ή
στην εξωτερική κλήση.
Εμφάνιση του μενού.

ΟΚ Αποδοχή της τρέχουσας επιλογής.

12/24*1 Ρυθμίζει τη μορφή 24 ωρών ή 12
ωρών για το ρολόι. (σελ. 17)
Πραγματοποιεί μια κλήση. (σελ. 18)
Απενεργοποιεί προσωρινά τον κουδου-
νισμό για τις εισερχόμενες κλήσεις.
(σελ. 19)

*2 Θέτει μια κλήση σε αναμονή.
*2 Απορρίπτει κλήσεις από ανεπιθύμη-

τους καλούντες.
*1 Αλλάζει την οθόνη για να επιβεβαιώσε-

τε τις λεπτομερείς πληροφορίες.
(σελ. 27)

W*1 Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου.

Σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε τηλε-
φωνικούς αριθμούς. (σελ. 24)
Προσθέτει νέα καταχώρηση. (σελ. 24,
27)

*1 Επιλογή τρόπου εισαγωγής χαρακτή-
ρων.
Εμφάνιση του μενού αναζήτησης του
τηλεφωνικού καταλόγου. (σελ. 26)

*2 Απενεργοποιεί το κλείδωμα του πληκ-
τρολογίου. (σελ. 22)

*2 Διακόπτει τον ήχο αφύπνισης.
(σελ. 36)

*2 Κουμπί αναβολής ήχου αφύπνισης.
(σελ. 36)
Επιλέγει καταχωρήσεις ή ακουστικά.
(σελ. 35, 36)

*1 Άνοιγμα καταλόγου καλούντων.

n Διακοπή της ηχογράφησης ή της ανα-
παραγωγής.*3

Αποθηκεύει τηλεφωνικούς αριθμούς.
(σελ. 25)
Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου.

*2 Σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε
μια κλήση ενδοεπικοινωνίας. (σελ. 22)

Εικονίδιο Ενέργεια
*1 Πραγματοποιεί μια τηλεφωνική διάσκε-

ψη. (σελ. 21)
C Διαγράφει έναν αριθμό/χαρακτήρα.

Θέτει την κλήση σε κατάσταση σίγασης.

*1 Μονάδα βάσης
*2 Ακουστικό
*3 Σειρά KX-TGF320: σελ. 3

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση (on/off)

Ακουστικό
Πιέστε M N για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Ρύθμιση γλώσσας

Γλώσσα οθόνης

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N#110

2 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα. a MΟΚN
3 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.

Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: M N

Ημερομηνία και ώρα
Μπορείτε να διαμορφώσετε αυτήν τη ρύθμιση είτε με τη
μονάδα βάσης είτε με κάποιο από τα ακουστικά.

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N#101

2 Εισαγάγετε την τρέχουσα ημερομηνία, μήνα και
έτος. a MΟΚN
Παράδειγμα: 12 Ιουλίου 2015
12 07 15

3 Εισαγάγετε την τρέχουσα ώρα και λεπτά.
Παράδειγμα: 9:30
09 30
R Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή 24 ωρών ή 12

ωρών για το ρολόι (“AM” ή “PM”) με τους εξής
τρόπους:
– πιέζοντας * στο ακουστικό.
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– πιέζοντας M12/24N στη μονάδα βάσης.
4 MΟΚN
5 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.

Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: M N

Ηχογράφηση του δικού σας
μηνύματος χαιρετισμού
Διατίθεται στη:
Σειρά KX-TGF320 (σελ. 3)

Μπορείτε να ηχογραφήσετε το δικό σας μήνυμα
χαιρετισμού αντί να χρησιμοποιήσετε ένα
προ-ηχογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού. Βλ. σελ. 44
για λεπτομέρειες.
Μπορείτε να διαμορφώσετε αυτήν τη ρύθμιση είτε με τη
μονάδα βάσης είτε με κάποιο από τα ακουστικά.

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N#302

2 MbN: “Ναι” a MΟΚN
3 Ηχογραφήστε ένα μήνυμα χαιρετισμού. a MnN
4 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.

Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: M N

Άλλες ρυθμίσεις

Ρύθμιση λειτουργίας eco

Ακουστικό
Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση για τη
λειτουργία eco πιέζοντας MECON.
Για τη λειτουργία eco διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις.
– “Οικ”: Μειώνει την ισχύ μετάδοσης της μονάδας

βάσης μέχρι και κατά 90 % στην κατάσταση
αναμονής.
Όταν είναι επιλεγμένη αυτή η ρύθμιση, εμφανίζεται η
ένδειξη .*1

– “Eco plus”: Μειώνει τελείως την ισχύ μετάδοσης
της μονάδας βάσης στην κατάσταση αναμονής.
Όταν είναι επιλεγμένη αυτή η ρύθμιση, εμφανίζεται η
ένδειξη .*1

– “Οικ Απεν.” (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
Απενεργοποιεί τη λειτουργία eco.

Όταν είναι επιλεγμένη αυτή η ρύθμιση, δεν
εμφανίζονται οι ενδείξεις / .

*1 Ακουστικό: Εμφανίζονται οι ενδείξεις /
αντί του συμβόλου .

Σημείωση:
R Αν κάποιο ακουστικό, που δεν είναι συμβατό με τη

λειτουργία Eco plus, είναι καταχωρημένο στη μονάδα
βάσης, η λειτουργία “Eco plus” δεν είναι διαθέσιμη.
Αν το συγκεκριμένο ακουστικό καταχωρείται ενώ έχει
ήδη επιλεγεί η λειτουργία “Eco plus”, η ρύθμιση
αλλάζει σε “Οικ Απεν.”.

R Όταν σε κοντινή απόσταση λειτουργεί άλλο ασύρματο
τηλέφωνο, ενδέχεται να μην περιοριστεί η ισχύς
μετάδοσης της μονάδας βάσης.

R Όταν η λειτουργία eco είναι ρυθμισμένη σε “Eco
plus”, μεσολαβεί μια καθυστέρηση από τη λήψη των
κλήσεων μέχρι την έναρξη του κουδουνισμού του
ακουστικού.

R Όταν η λειτουργία eco είναι ενεργοποιημένη, η
εμβέλεια της μονάδας βάσης είναι μειωμένη στην
κατάσταση αναμονής.

R Αν ρυθμίσετε τη λειτουργία επαναλήπτη ως
“Ενεργοπ.” (σελ. 41):
– Η λειτουργία eco απενεργοποιείται.
– Η ένδειξη “Λειτ. Eco” δεν εμφανίζεται στο

μενού της οθόνης (σελ. 32).
R Όταν η λειτουργία eco είναι ρυθμισμένη σε “Eco
plus”, ο χρόνος χρήσης των μπαταριών είναι
μειωμένος (σελ. 11).

Τρόπος κλήσης
Αν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις, αλλάξτε
αυτή τη ρύθμιση ανάλογα με τον τηλεπικοινωνιακό
πάροχο. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Τονικος”.
“Τονικος”: Για την υπηρεσία τονικής κλήσης.
“Παλμικος”: Για την υπηρεσία παλμικής κλήσης.
Μπορείτε να διαμορφώσετε αυτήν τη ρύθμιση είτε με τη
μονάδα βάσης είτε με κάποιο από τα ακουστικά.

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N#120

2 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. a MΟΚN
3 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.

Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: M N
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Πραγματοποίηση κλήσεων

Με χρήση του ακουστικού

1 Σηκώστε το ακουστικό και καλέστε τον τηλεφωνικό
αριθμό.
R Για να διορθώσετε ένα ψηφίο, πιέστε MCN.

2 M N 
3 Όταν ολοκληρωθεί η συνομιλία, πιέστε M N ή

τοποθετήστε το ακουστικό στο φορτιστή.

Χρήση του μεγαφώνου

1 Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό και πιέστε
MZN.

2 Όταν ολοκληρωθεί η συνομιλία, πιέστε M N.

Σημείωση:
R Για να επιστρέψετε στο ακουστικό, πιέστε MZN/M N.

Πραγματοποίηση κλήσης με τον κατάλογο
επανάληψης κλήσης
Στον κατάλογο επανάληψης κλήσης αποθηκεύονται οι
10 τελευταίοι τηλεφωνικοί αριθμοί που καλέσατε
(καθένας τους περιλαμβάνει έως 24 ψηφία).
1 M N

2 MbN: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
3 M N

Διαγραφή ενός αριθμού από τον κατάλογο
επανάληψης κλήσης

1 M N

2 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση. a M N

3 MbN: “Ναι” a MΟΚN a M N

Με χρήση της μονάδας βάσης

1 Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό.
R Για να διορθώσετε ένα ψηφίο, πιέστε MCN.

2 Σηκώστε το ενσύρματο ακουστικό.
3 Όταν τελειώσετε τη συνομιλία, τοποθετήστε το

ενσύρματο ακουστικό στην υποδοχή.

Σημείωση:
R Μπορείτε να σχηματίσετε τον τηλεφωνικό αριθμό και

αφότου σηκώσετε το ενσύρματο ακουστικό.
R Μπορείτε να μεταβείτε από τη μονάδα βάσης στο

ασύρματο ακουστικό κατά τη διάρκεια μιας
συνομιλίας ως ακολούθως.

Η λειτουργία ιδιωτικής συνομιλίας πρέπει να είναι
απενεργοποιημένη (σελ. 32).
A Ακουστικό: Πιέστε M N.
B Μονάδα βάσης: Τοποθετήστε το ενσύρματο
ακουστικό στην υποδοχή. Όταν χρησιμοποιείτε το
μεγάφωνο, πιέστε M N.

Χρήση του μεγαφώνου

1 Πιέστε M N για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο
κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με το ενσύρματο
ακουστικό.
R Μπορείτε να τοποθετήσετε το ενσύρματο

ακουστικό στη βάση.
R Μιλήστε στο μικρόφωνο της μονάδας βάσης.

2 Όταν ολοκληρωθεί η συνομιλία, πιέστε M N.

Σημείωση:
R Για να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό, σηκώστε το

ενσύρματο ακουστικό.

Πραγματοποίηση κλήσης με τον κατάλογο
επανάληψης κλήσης
Στον κατάλογο επανάληψης κλήσης αποθηκεύονται οι
10 τελευταίοι τηλεφωνικοί αριθμοί που καλέσατε (ο
καθένας τους περιλαμβάνει έως 24 ψηφία).
1 M N 
2 MbN: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
3 Σηκώστε το ενσύρματο ακουστικό.

Σημείωση:
R Στο βήμα 1, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε

πρόσβαση στον κατάλογο επανάληψης κλήσης ως
εξής (σειρά KX-TGF310: σελ. 3):
M N a MbN: “Εξερχ.κληση” a MOKN

Διαγραφή ενός αριθμού από τον κατάλογο
επανάληψης κλήσης

1 M N

2 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση. a M N

3 MbN: “Ναι” a MΟΚN a M N

Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού ή
του μεγαφώνου

Ακουστικό
Πιέστε MDN ή MCN επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της
συνομιλίας.
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Μονάδα βάσης
Πιέστε MDN ή MCN επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της
συνομιλίας.
Ή
Πιέστε επανειλημμένα το M N κατά τη διάρκεια της
συνομιλίας.
R Με κάθε πάτημα του M N, η ένταση του ακουστικού/

μεγαφώνου αυξάνεται κατά πολλά επίπεδα.

Παύση (για χρήστες τηλεφωνικού
κέντρου/υπηρεσίας υπεραστικών
κλήσεων)
Ορισμένες φορές η παύση είναι αναγκαία ενώ
πραγματοποιείτε κλήσεις κάνοντας χρήση αναλογικού
τηλεφωνικού κέντρου ή υπεραστικές κλήσεις. Επίσης,
όταν αποθηκεύετε έναν αριθμό πρόσβασης
τηλεφωνικής κάρτας και/ή κωδικό PIN στον τηλεφωνικό
κατάλογο, χρειάζεται μια παύση (σελ. 26).
Παράδειγμα: Αν χρειάζεται να σχηματίσετε τον αριθμό
πρόσβασης γραμμής “0” όταν πραγματοποιείτε
εξωτερικές κλήσεις με τηλεφωνικό κέντρο:

Ακουστικό

1 0 a MDN (Παυση)
2 Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό. a M N

Μονάδα βάσης

1 0 a MPN
2 Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό.
3 Σηκώστε το ενσύρματο ακουστικό.

Σημείωση για το ακουστικό και τη μονάδα βάσης:
R Παρεμβάλλεται παύση 3 δευτερολέπτων κάθε φορά

που πιέζετε το MDN (Παυση) στο ακουστικό ή το MPN
στη μονάδα βάσης.

Απάντηση κλήσεων

Με χρήση του ακουστικού

1 Σηκώστε το ακουστικό και πιέστε M N ή MZN όταν
κουδουνίσει η μονάδα.

2 Όταν ολοκληρωθεί η συνομιλία, πιέστε M N ή
τοποθετήστε το ακουστικό στο φορτιστή.

Απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο: Μπορείτε να
απαντήσετε στην κλήση πατώντας οποιοδήποτε
πλήκτρο κλήσης.

Αυτόματη απάντηση: Μπορείτε να απαντήσετε στις
κλήσεις σηκώνοντας απλώς το ακουστικό (σελ. 32).
Προσωρινή απενεργοποίηση (off) του
κουδουνισμού: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε
προσωρινά τον κουδουνισμό πατώντας το M N.

Με χρήση της μονάδας βάσης

1 Σηκώστε το ενσύρματο ακουστικό ή πιέστε MZN
όταν κουδουνίσει η μονάδα.

2 Όταν τελειώσετε τη συνομιλία, τοποθετήστε το
ενσύρματο ακουστικό στην υποδοχή. Όταν
χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, πιέστε MZN.

Προσωρινή απενεργοποίηση (off) του
κουδουνισμού: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε
προσωρινά τον κουδουνισμό πατώντας το M N.

Ρύθμιση της έντασης κουδουνισμού

Ακουστικό
Πιέστε επανειλημμένα το MDN ή το MCN για να επιλέξετε
την επιθυμητή ένταση ενώ κουδουνίζει το ακουστικό.

Μονάδα βάσης
Πιέστε επανειλημμένα το MDN ή το MCN για να επιλέξετε
την επιθυμητή ένταση ενώ κουδουνίζει το ακουστικό.
Ή
Πιέστε επανειλημμένα το M N για να επιλέξετε την
επιθυμητή ένταση ενώ κουδουνίζει το ακουστικό.
R Με κάθε πάτημα του M N, η ένταση κουδουνισμού

αυξάνεται κατά μερικά επίπεδα.

Χρήσιμες λειτουργίες κατά τη
διάρκεια της κλήσης

Αναμονή

Ακουστικό

1 Πιέστε M N κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής
κλήσης.

2 MbN: “Αναμονη” a MΟΚN
3 Για να απενεργοποιήσετε την αναμονή, πιέστε

M N.
R Ο χρήστης ενός άλλου ακουστικού μπορεί να

δεχθεί την κλήση πιέζοντας το M N.
R Ο χρήστης της μονάδας βάσης μπορεί να

απαντήσει στην κλήση σηκώνοντας το
ενσύρματο ακουστικό.
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Μονάδα βάσης

1 Πιέστε M N κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής
κλήσης.
R Αν χρησιμοποιείτε το ενσύρματο ακουστικό,

μπορείτε να το τοποθετήσετε στην υποδοχή.
2 Για να απενεργοποιήσετε την αναμονή, σηκώστε το

ενσύρματο ακουστικό.
R Ο χρήστης ενός ακουστικού μπορεί να

απαντήσει στην κλήση πιέζοντας M N.

Σημείωση για το ακουστικό και τη μονάδα βάσης:
R Όταν κάποια εξωτερική κλήση είναι σε αναμονή, η

ένδειξη του μεγαφώνου αναβοσβήνει.
R Ύστερα από αναμονή 10 λεπτών, η κλήση

διακόπτεται.

Σίγαση

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 Πιέστε το M N κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
2 Για να επιστρέψετε στην κλήση, πιέστε το M N.

Επανάληψη κλήσης/flash

Ακουστικό / Μονάδα βάσης
Με το MRN μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ειδικές
λειτουργίες του τηλεφωνικού κέντρου, όπως τη
μεταβίβαση μιας εσωτερικής κλήσης ή την πρόσβαση σε
προαιρετικές τηλεφωνικές υπηρεσίες.

Σημείωση:
R Για να αλλάξετε το χρόνο επανάληψης κλήσης/flash,

βλ. σελ. 32.

Για χρήστες των υπηρεσιών κλήσης σε
αναμονή ή αναγνώρισης ταυτότητας
καλούντος σε αναμονή
Για να χρησιμοποιήσετε την κλήση σε αναμονή ή την
αναγνώριση ταυτότητας καλούντος σε αναμονή, πρέπει
πρώτα να γίνετε συνδρομητής στην εταιρεία παροχής
τηλεφωνικών υπηρεσιών.
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να λαμβάνετε κλήσεις
ενώ μιλάτε ήδη στο τηλέφωνο. Αν λάβετε μια κλήση ενώ
μιλάτε ήδη στο τηλέφωνο, θα ακούσετε έναν τόνο
αναμονής.
Αν γίνετε συνδρομητής τόσο στην υπηρεσία
αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος όσο και στην
υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος σε
αναμονή, τα στοιχεία του 2ου καλούντος εμφανίζονται
στο ακουστικό ή στη μονάδα βάσης που χρησιμοποιείτε,

αφού ακούσετε τον τόνο ειδοποίησης κλήσης σε
αναμονή.

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 Πιέστε MRN για να απαντήσετε στη 2η κλήση.
2 Για να μεταβείτε από τη μία κλήση στην άλλη,

πιέστε MRN.

Σημείωση:
R Επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής τηλεφωνικών

υπηρεσιών για λεπτομέρειες και για τη διαθεσιμότητα
της υπηρεσίας στην περιοχή σας.

Προσωρινός τονικός τρόπος κλήσης (για
χρήστες παλμικής τηλεφωνικής γραμμής)

Ακουστικό / Μονάδα βάσης
Πιέστε * πριν από την εισαγωγή αριθμών πρόσβασης
που απαιτούν τονική κλήση.

Μείωση θορύβου ακουστικού
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ακούτε πιο καθαρά
τη φωνή του ατόμου με το οποίο συνομιλείτε,
μειώνοντας τον περιβάλλοντα θόρυβο που προέρχεται
από το τηλέφωνο του συνομιλητή.
1 Πιέστε M N κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.
2 MbN: “Μειωση θορ. ενεργοπ.” ή “Μειωση

θορ. απενεργοπ.” a MΟΚN

Σημείωση:
R Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι

αποτελεσματική, ανάλογα με το περιβάλλον όπου
χρησιμοποιείται αυτό το ακουστικό.

R Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν
χρησιμοποιείτε την Ανοικτή ακρόαση.

Ισοσταθμιστής ακουστικού
Η λειτουργία αυτή καθιστά πιο καθαρή τη φωνή του
συνομιλητή, κάνοντάς την πιο φυσική, ευδιάκριτη και
κατανοητή.
1 Πιέστε M N κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.
2 MbN: “Ισοσταθμιση” a MΟΚN
3 MbN: Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε.
4 Πιέστε MΟΚN για έξοδο.

Σημείωση:
R Ανάλογα με την κατάσταση και την ποιότητα της

τηλεφωνικής σας γραμμής, η λειτουργία αυτή
ενδέχεται να δυναμώσει το θόρυβο που υπάρχει ήδη
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στη γραμμή. Αν δυσκολεύεστε να ακούσετε,
απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία.

R Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν
χρησιμοποιείτε την Ανοικτή ακρόαση.

Κοινόχρηστη κλήση
Μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια εξωτερική κλήση που
βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ακουστικό
Για να συμμετάσχετε στη συνομιλία, πιέστε M N όταν η
άλλη μονάδα χρησιμοποιείται για εξωτερική κλήση.

Μονάδα βάσης
Για να συμμετάσχετε στη συνομιλία, σηκώστε το
ενσύρματο ακουστικό όταν το ακουστικό
χρησιμοποιείται για εξωτερική κλήση.

Σημείωση για το ακουστικό και τη μονάδα βάσης:
R Για να εμποδίσετε άλλους χρήστες να συμμετάσχουν

στη συνομιλία σας με εξωτερικούς συνομιλητές,
ενεργοποιήστε τη λειτουργία ιδιωτικής συνομιλίας
(σελ. 32).

Μεταβίβαση κλήσεων, τηλεφωνικές
διασκέψεις
Μπορείτε να μεταβιβάσετε μια εξωτερική κλήση ή να
πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική διάσκεψη με τη
συμμετοχή ενός εξωτερικού συνομιλητή:
– ανάμεσα σε 2 ακουστικά
– ανάμεσα σε κάποιο ακουστικό και τη μονάδα βάσης

Ακουστικό

1 Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης, πιέστε
M N.
Όταν είναι καταχωρημένα 2 ή περισσότερα
ακουστικά:
MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα. a MΟΚN

2 Περιμένετε μέχρι να απαντήσει ο συνομιλητής που
αναζητάτε.
R Αν ο συνομιλητής που αναζητάτε δεν απαντήσει,

πιέστε M N για να επιστρέψετε στην εξωτερική
κλήση.

3 Για να ολοκληρώσετε τη μεταβίβαση:
Πιέστε το M N.
Για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνική
διάσκεψη:
M N a MbN: “Συνδιασκεψη” a MΟΚN

R Για να εγκαταλείψετε την τηλεφωνική διάσκεψη,
πιέστε το M N. Οι υπόλοιποι 2 συνομιλητές
μπορούν να συνεχίσουν τη συνομιλία.

R Για να θέσετε την εξωτερική κλήση σε αναμονή:
M N a MbN: “Αναμονη” a MΟΚN
Για να επανέλθετε στην τηλεφωνική διάσκεψη:
M N a MbN: “Συνδιασκεψη” a MΟΚN

R Για να ακυρώσετε την τηλεφωνική διάσκεψη:
M N a MbN: “Διακοπη συνδιασκ.” a MΟΚN
Μπορείτε να συνεχίσετε τη συζήτηση με τον
εξωτερικό συνομιλητή.

Μονάδα βάσης

1 Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης, πιέστε
M N.
Όταν έχουν καταχωρηθεί 2 ή περισσότερα
ακουστικά:
MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα. a MΟΚN
R Για να αναζητήσετε όλα τα ακουστικά, πιέστε 0

ή περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα.
2 Περιμένετε μέχρι να απαντήσει ο συνομιλητής που

αναζητάτε.
R Εάν ο συνομιλητής που αναζητάτε δεν

απαντήσει, πιέστε M N για να επιστρέψετε στην
εξωτερική κλήση.

3 Για να ολοκληρώσετε τη μεταβίβαση:
Τοποθετήστε το ενσύρματο ακουστικό στην
υποδοχή.
R Η εξωτερική κλήση μεταφέρεται στο ακουστικό.
Για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνική
διάσκεψη:
Πιέστε το M N.
R Για να αποχωρήσετε από την τηλεφωνική

διάσκεψη, τοποθετήστε το ακουστικό στην
υποδοχή. Οι υπόλοιποι 2 συνομιλητές μπορούν
να συνεχίσουν τη συνομιλία.

R Για να θέσετε την εξωτερική κλήση σε αναμονή,
πιέστε M N. Για να επανέλθετε στην
τηλεφωνική διάσκεψη, πιέστε M N.

Ενδοεπικοινωνία
Κλήσεις ενδοεπικοινωνίας μπορούν να
πραγματοποιηθούν:
– ανάμεσα σε ακουστικά
– ανάμεσα σε κάποιο ακουστικό και τη μονάδα βάσης

Σημείωση:
R Όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση μονάδας(-ων), η

αναζητούμενη(-ες) μονάδα(-ες) κουδουνίζει για 1
λεπτό.
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R Όταν λάβετε εξωτερική κλήση ενώ βρίσκεστε σε
κλήση ενδοεπικοινωνίας, ακούτε τον τόνο διακοπής.
– Ακουστικό: Για να ολοκληρωθεί η

ενδοεπικοινωνία, πιέστε M N. Για να απαντήσετε
στην κλήση, πιέστε M N.

– Μονάδα βάσης: Για να ολοκληρωθεί η
ενδοεπικοινωνία, τοποθετήστε το ενσύρματο
ακουστικό στην υποδοχή. Εάν χρησιμοποιείτε το
μεγάφωνο, πιέστε MZN. Για να απαντήσετε στην
κλήση, σηκώστε το ενσύρματο ακουστικό. Εάν
χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, πιέστε MZN.

Πραγµατοποίηση κλήσης
ενδοεπικοινωνίας

Ακουστικό

1 M N 
Όταν έχουν καταχωρηθεί 2 ή περισσότερα
ακουστικά:
MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα. a MΟΚN

2 Όταν ολοκληρωθεί η συνομιλία, πιέστε M N.

Μονάδα βάσης

1 M N
Όταν είναι καταχωρημένα 2 ή περισσότερα
ακουστικά:
MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα. a MΟΚN
R Για να αναζητήσετε όλα τα ακουστικά, πιέστε 0

ή περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα.
R Σηκώστε το ενσύρματο ακουστικό εάν χρειάζεται.

2 Όταν ολοκληρωθεί η συνομιλία, πιέστε M N ή
τοποθετήστε το ενσύρματο ακουστικό στην
υποδοχή.

Απάντηση σε κλήση ενδοεπικοινωνίας

Ακουστικό

1 Πιέστε το M N για να απαντήσετε.
2 Όταν ολοκληρωθεί η συνομιλία, πιέστε M N.

Μονάδα βάσης

1 Πιέστε M N ή σηκώστε το ενσύρματο ακουστικό για
να ανταποκριθείτε στην αναζήτηση.

2 Όταν ολοκληρωθεί η συνομιλία, πιέστε M N ή
τοποθετήστε το ενσύρματο ακουστικό στην
υποδοχή.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
αυτόματης ενδοεπικοινωνίας
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στο ακουστικό και στη
μονάδα βάσης να απαντούν αυτόματα σε κλήσεις
ενδοεπικοινωνίας όταν δεχθούν κλήση. Δεν χρειάζεται
να πιέσετε M N, σηκώστε το ενσύρματο ακουστικό ή
πιέστε M N. Όταν η λειτουργία αυτή είναι ρυθμισμένη σε
“Ενεργοπ.”, το ακουστικό παρακολούθησης ή η
μονάδα βάσης για τη λειτουργία παρακολούθησης
μωρού (σελ. 38) θα απαντά επίσης αυτόματα στις
κλήσεις παρακολούθησης μωρού. Η προεπιλεγμένη
ρύθμιση είναι “Απενεργοπ.”.

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N#273

2 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. a MΟΚN
3 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.

Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: M N

Κλείδωμα πληκτρολογίου
Ακουστικό

Το ακουστικό μπορεί να κλειδώνεται για την αποφυγή
πραγματοποίησης κλήσεων ή ρυθμίσεων. Όσο είναι
ενεργοποιημένο το κλείδωμα του πληκτρολογίου,
μπορείτε να απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις, αλλά
όλες οι άλλες λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες.
Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πληκτρολογίου,
πιέστε M N για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
R Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα του

πληκτρολογίου, πιέστε M N για περίπου 3
δευτερόλεπτα.

Σημείωση:
R Μέχρι να απενεργοποιηθεί (off) το κλείδωμα του

πληκτρολογίου, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν
κλήσεις σε αριθμούς έκτακτης ανάγκης.
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Χρήση του κουμπιού φραγής
κλήσεων
Μπορείτε να πιέσετε το M N στην περίπτωση που
ακολουθεί, για να διακόψετε την τρέχουσα κλήση και να
προσθέσετε έναν τηλεφωνικό αριθμό στον κατάλογο
φραγής κλήσεων:
– όταν λαμβάνεται μια εισερχόμενη κλήση
– όταν μια εισερχόμενη κλήση ηχογραφείται από τον

αυτόματο τηλεφωνητή
– κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης στη μονάδα

βάσης
Μόλις κάποιος τηλεφωνικός αριθμός προστεθεί στον
κατάλογο φραγής κλήσεων, η συσκευή θα απορρίπτει
τις κλήσεις από τον συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 Πιέστε M N στις παραπάνω περιπτώσεις.
2 Επιβεβαιώστε τον αριθμό φραγής κλήσεων και

πιέστε MΟΚN.
R Ο αριθμός φραγής κλήσεων αποθηκεύεται στον

κατάλογο φραγής κλήσεων, εμφανίζεται το
μήνυμα “Κλ.μπλοκ/νη” και η κλήση
διακόπτεται.

Σημείωση:
R Αν ο καλών δεν έχει τηλεφωνικό αριθμό, η κλήση

απορρίπτεται αλλά ο αριθμός δεν αποθηκεύεται στον
κατάλογο φραγής κλήσεων.

R Η λειτουργία φραγής κλήσεων δεν είναι διαθέσιμη
κατά τη διάρκεια κλήσεων σε αναμονή ή
ενδοεπικοινωνίας.

R Οι κλήσεις που απορρίπτονται καταγράφονται στον
κατάλογο καλούντων.

Αποθήκευση ανεπιθύμητων
καλούντων
Η συσκευή μπορεί να απορρίπτει κλήσεις με εκ των
προτέρων αποθήκευση των επιθυμητών στοιχείων στον
κατάλογο φραγής κλήσεων (μόνο για συνδρομητές της
υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος).
– “Ενας αριθμος”: Η συσκευή απορρίπτει κλήσεις

από συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς που
είναι αποθηκευμένοι στον κατάλογο φραγής κλήσεων.

– “Πολλοι αριθμοι”: Η συσκευή απορρίπτει κλήσεις
που ξεκινούν με έναν αριθμό που είναι
αποθηκευμένος στον κατάλογο φραγής κλήσεων,
όπως πρόθεμα τηλεφωνικού αριθμού χωρίς χρέωση
ή συγκεκριμένοι κωδικοί περιοχών.

– “Αποκρυψη αριθμου”: Η συσκευή απορρίπτει
κλήσεις που δεν έχουν τηλεφωνικό αριθμό.

Στον κατάλογο φραγής κλήσεων μπορούν να
αποθηκευτούν μεμονωμένοι τηλεφωνικοί αριθμοί και
πολλοί αριθμοί μαζί, έως και 100 στοιχεία συνολικά.
Φραγή ανεπιθύμητων καλούντων:
Όταν ληφθεί μια κλήση, η μονάδα δεν θα κουδουνίσει
όσο εκτελείται αναγνώριση του καλούντος.
Αν ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος αντιστοιχεί σε
μια καταχώρηση του καταλόγου φραγής κλήσεων, η
μονάδα δεν εκπέμπει κανέναν ήχο στον καλούντα και
διακόπτει την κλήση.

Αποθήκευση ενός τηλεφωνικού αριθμού
Σημαντικό:
R Κατά την αποθήκευση τηλεφωνικών αριθμών στον

κατάλογο φραγής κλήσεων, πρέπει να
συμπεριλαμβάνετε τον κωδικό περιοχής.

Προσθήκη αριθμών φραγής κλήσεων από τον
κατάλογο καλούντων

Ακουστικό

1 M N

2 MbN: Επιλέξτε την καταχώρηση για την οποία θέλετε
να ισχύσει η φραγή. a M N

3 MbN: “Απ. ταυτ. καλ.” a MΟΚN
4 MbN: “Φραγη ενοχλ.κλησ.” a MΟΚN
5 MbN: “Ναι” a MΟΚN a M N

Μονάδα βάσης

1 M N

2 MbN: Επιλέξτε την καταχώρηση για την οποία θέλετε
να ισχύσει η φραγή.

3 M N

4 MbN: “Ναι” a MΟΚN a M N

Χειροκίνητη προσθήκη αριθμών φραγής κλήσεων

Ακουστικό

1 M N#217

2 MbN: “Ενας αριθμος” a MΟΚN
3 M N a MbN: “Προσθ.” a MΟΚN
4 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό (έως 24 ψηφία).
5 MΟΚN a M N

Μονάδα βάσης

1 M N
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2 MbN: “Ενας αριθμος” a MOKN a M N

3 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό (έως 24 ψηφία).
4 MΟΚN a M N

Αποθήκευση πολλών αριθμών

Ακουστικό

1 M N#217

2 MbN: “Πολλοι αριθμοι” a MOKN
3 M N a MbN: “Προσθ.” a MOKN
4 Εισαγάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε (2-8 ψηφία).
5 MOKN a M N

Μονάδα βάσης

1 M N

2 MbN: “Πολλοι αριθμοι” a MΟΚN
3 M N

4 Εισαγάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε (2-8 ψηφία).
5 MΟΚN a M N

Φραγή εισερχόμενων κλήσεων που δεν
έχουν τηλεφωνικό αριθμό
Μπορείτε να απορρίπτετε κλήσεις χωρίς τηλεφωνικό
αριθμό, όπως απόρρητες κλήσεις.

Ακουστικό

1 M N#240

2 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. a MΟΚN a
M N

Μονάδα βάσης

1 M N

2 MbN: “Αποκρυψη αριθμου” a MΟΚN
3 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. a MΟΚN a

M N

Προβολή/επεξεργασία/διαγραφή αριθμών
φραγής κλήσεων

Ακουστικό

1 M N#217

2 MbN: “Ενας αριθμος” ή “Πολλοι αριθμοι” a
MΟΚN

3 MbN: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
R Μετά την προβολή, πιέστε M N για έξοδο.

4 Για να επεξεργαστείτε έναν αριθμό:
M N a Επεξεργαστείτε τον αριθμό. a MΟΚN a
M N

Για να διαγράψετε έναν αριθμό:
M N a MbN: “Ναι” a MΟΚN a M N

Μονάδα βάσης

1 M N

2 MbN: “Ενας αριθμος” ή “Πολλοι αριθμοι” a
MΟΚN

3 MbN: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
R Μετά την προβολή, πιέστε M N για έξοδο.

4 Για να επεξεργαστείτε έναν αριθμό:
M N a Επεξεργαστείτε τον αριθμό. a MΟΚN a
M N

Για να διαγράψετε έναν αριθμό:
M N a MbN: “Ναι” a MΟΚN a M N

Σημείωση:
R Κατά την επεξεργασία ενός αριθμού, πιέστε το

επιθυμητό πλήκτρο κλήσης για προσθήκη ψηφίων και
MCN για διαγραφή ψηφίων.

Διαγραφή όλων των αριθμών φραγής
κλήσεων

Ακουστικό

1 M N#217

2 MbN: “Ενας αριθμος” ή “Πολλοι αριθμοι” a
MΟΚN

3 M N a MbN: “Διαγραφη ολων” a MOKN
4 MbN: “Ναι” a MΟΚN
5 MbN: “Ναι” a MΟΚN a M N

Μονάδα βάσης

1 M N

2 MbN: “Ενας αριθμος” ή “Πολλοι αριθμοι” a
MΟΚN

3 M N

4 MbN: “Ναι” a MΟΚN
5 MbN: “Ναι” a MΟΚN a M N
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Τηλεφωνικός κατάλογος
Μπορείτε να προσθέσετε 100 ονόματα (16 χαρακτήρες
το ανώτατο) και τηλεφωνικούς αριθμούς (24 ψηφία το
ανώτατο) στον τηλεφωνικό κατάλογο και να
αντιστοιχίσετε κάθε καταχώρηση τηλεφωνικού
καταλόγου στην επιθυμητή κατηγορία (σελ. 25).

Σημαντικό:
R Όλες οι καταχωρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται

από κοινού από τη μονάδα βάσης και από
οποιοδήποτε καταχωρημένο ακουστικό.

Προσθήκη καταχωρήσεων τηλεφωνικού
καταλόγου

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N a M N

2 MbN: “Νεα καταχωρηση” a MΟΚN
3 Εισαγάγετε το όνομα του συνομιλητή. a MΟΚN

R Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής
χαρακτήρων πιέζοντας MECON στο ακουστικό ή
M N στη μονάδα βάσης (σελ. 53).

4 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό του συνομιλητή.
a MΟΚN

5 MbN: Επιλέξτε την κατηγορία που επιθυμείτε. a
MΟΚN 2 φορές

6 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.
Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: M N

Σημείωση για τη μονάδα βάσης:
R Η προσθήκη καταχωρήσεων είναι επίσης εφικτή ως

εξής:
Πιέστε M N. a M N a Μεταβείτε στο βήμα 3.

Αποθήκευση ενός αριθμού καταλόγου επανάληψης
κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N

2 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση. a
M N

3 Για να αποθηκεύσετε το όνομα, συνεχίστε από το
βήμα 3, “Επεξεργασία καταχωρήσεων”, σελ. 26.

Αποθήκευση στοιχείων καλούντων στον
τηλεφωνικό κατάλογο

Ακουστικό

1 M N

2 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση. a M N

3 MbN: “Απ. ταυτ. καλ.” a MΟΚN
4 MbN: “Τηλεφωνικος καταλογος” a MΟΚN
5 Για να αποθηκεύσετε το όνομα, συνεχίστε από το

βήμα 3, “Επεξεργασία καταχωρήσεων”, σελ. 26.

Μονάδα βάσης

1 M N

2 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση. a
M N

3 MbN: “Τηλεφωνικος καταλογος” a MΟΚN
4 Για να αποθηκεύσετε το όνομα, συνεχίστε από το

βήμα 3, “Επεξεργασία καταχωρήσεων”, σελ. 26.

Κατηγορίες
Με τις κατηγορίες μπορείτε να βρίσκετε τις
καταχωρήσεις που υπάρχουν στον τηλεφωνικό
κατάλογο εύκολα και γρήγορα. Μπορείτε να αλλάξετε τα
ονόματα των κατηγοριών (“Φίλοι”, “Οικογένεια” κ.τ.λ.).
Αντιστοιχίζοντας διαφορετικούς ήχους κουδουνισμού σε
διαφορετικές κατηγορίες καλούντων, μπορείτε να
προσδιορίσετε ποιος σας καλεί (ήχος κουδουνισμού
κατηγορίας), αν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία
αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος.

Αλλαγή ονομάτων κατηγορίας/ρύθμιση ήχου
κουδουνισμού κατηγορίας

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N a M N

2 MbN: “Κατηγορια” a MΟΚN
3 MbN: Επιλέξτε την κατηγορία που επιθυμείτε. a

MΟΚN
4 Για να αλλάξετε ονόματα κατηγοριών

MbN: “Ονομα κατηγοριας” a MΟΚN a
Επεξεργαστείτε το όνομα (έως 10 χαρακτήρες). a
MΟΚN
Για να ορίσετε τον ήχο κουδουνισμού
κατηγορίας (ακουστικό)
MbN: Επιλέξτε την τρέχουσα ρύθμιση του ήχου
κουδουνισμού κατηγορίας. a MΟΚN a MbN:
Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο κουδουνισμού. a MΟΚN
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5 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.
Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: M N

Εύρεση και κλήση καταχώρησης
τηλεφωνικού καταλόγου

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N

2 Για μετακίνηση σε όλες τις καταχωρήσεις
MbN: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
Για αναζήτηση βάσει του πρώτου χαρακτήρα

Πιέστε το πλήκτρο κλήσης (0 έως 9 ή #)
που περιλαμβάνει το χαρακτήρα που
αναζητάτε (σελ. 53).
MbN: Ξεφυλλίστε όλο τον τηλεφωνικό κατάλογο,
αν χρειάζεται.

Για αναζήτηση βάσει κατηγορίας
M N a MbN: “Κατηγορια” a MΟΚN
MbN: Επιλέξτε την κατηγορία που επιθυμείτε.
a MΟΚN
MbN: Ξεφυλλίστε όλο τον τηλεφωνικό κατάλογο,
αν χρειάζεται.

3 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.
Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: Σηκώστε το ενσύρματο ακουστικό.

Επεξεργασία καταχωρήσεων

Ακουστικό

1 Βρείτε την επιθυμητή καταχώρηση (σελ. 26). a
M N

2 MbN: “Αλλαγη” a MΟΚN
3 Επεξεργαστείτε το όνομα, αν χρειάζεται. a MΟΚN
4 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό, αν είναι

απαραίτητο. a MΟΚN
5 MbN: Επιλέξτε την κατηγορία που επιθυμείτε

(σελ. 25). a MΟΚN 2 φορές a M N

Μονάδα βάσης

1 Εύρεση της επιθυμητής καταχώρησης (σελ. 26).
2 M N

3 Επεξεργαστείτε το όνομα, αν χρειάζεται. a MΟΚN
4 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό, αν είναι

απαραίτητο. a MΟΚN
5 MbN: Επιλέξτε την κατηγορία που επιθυμείτε

(σελ. 25). a MΟΚN 2 φορές a M N

Διαγραφή καταχωρήσεων

Διαγραφή καταχώρησης

Ακουστικό

1 Βρείτε την επιθυμητή καταχώρηση (σελ. 26). a
M N

2 MbN: “Διαγραφη” a MΟΚN
3 MbN: “Ναι” a MΟΚN a M N

Μονάδα βάσης

1 Εύρεση της επιθυμητής καταχώρησης (σελ. 26).
2 M N a MbN: “Ναι” a MΟΚN a M N

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N a M N

2 MbN: “Διαγραφη ολων” a MΟΚN
3 MbN: “Ναι” a MΟΚN
4 MbN: “Ναι” a MΟΚN
5 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.

Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: M N

Διαδοχική κλήση αριθμών
Η λειτουργία αυτή σας παρέχει τη δυνατότητα, ενώ
συνομιλείτε, να καλείτε τηλεφωνικούς αριθμούς του
τηλεφωνικού καταλόγου. Η λειτουργία αυτή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για να καλέσετε, χωρίς
χρήση χεριών, έναν αριθμό πρόσβασης τηλεφωνικής
κάρτας ή το PIN ενός τραπεζικού λογαριασμού που
έχετε αποθηκεύσει στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης, πιέστε
M N.

2 MbN: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
3 Πιέστε M N (δεξί πλήκτρο πολλαπλών

λειτουργιών) για να καλέσετε τον αριθμό.

Σημείωση:
R Κατά την αποθήκευση ενός αριθμού πρόσβασης

τηλεφωνικής κάρτας και του PIN σας με τη μορφή
καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου, πιέστε MDN
(Παυση) στο ακουστικό ή MPN στη μονάδα βάσης για
να προσθέσετε όσες παύσεις χρειάζονται μετά τον
αριθμό και το PIN (σελ. 19).
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R Αν έχετε παλμική τηλεφωνική γραμμή, πρέπει να
πιέσετε * πριν πιέσετε M N στο βήμα 1 για να
αλλάξετε προσωρινά τον τρόπο κλήσης σε τονικό.
Όταν προσθέτετε καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό
κατάλογο, συνιστάται η προσθήκη του * στην αρχή
των τηλεφωνικών αριθμών που θέλετε να καλείτε
διαδοχικά (σελ. 25).

Ταχεία κλήση
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τηλεφωνικούς αριθμούς στη
μονάδα βάσης και στο ακουστικό ξεχωριστά:
– Ακουστικό: έως 9 καταχωρήσεις.
– Μονάδα βάσης: έως 9 καταχωρήσεις.

Προσθήκη τηλεφωνικών αριθμών σε
πλήκτρα ταχείας κλήσης

Ακουστικό
Μπορείτε να αντιστοιχίσετε 1 τηλεφωνικό αριθμό σε
κάθε ένα από τα πλήκτρα κλήσης (1 έως 9).

n Με καταχώρηση των τηλεφωνικών αριθμών:
1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό

πλήκτρο ταχείας κλήσης (1 έως 9). a M N

2 MbN: “Χειροκινητα” a MΟΚN
3 Εισαγάγετε το όνομα του συνομιλητή (16

χαρακτήρες το ανώτατο). a MΟΚN
4 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό του

συνομιλητή (24 ψηφία το ανώτατο). a MΟΚN 2
φορές aM N

n Από τον τηλεφωνικό κατάλογο:
1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό

πλήκτρο ταχείας κλήσης (1 έως 9). a M N

2 MbN: “Τηλεφ. κατ.” a MΟΚN
3 MbN: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
4 MΟΚN a M N

Μονάδα βάσης

n Με καταχώρηση των τηλεφωνικών αριθμών:
1 M N

2 MbN: Επιλέξτε το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας
κλήσης. a M N

3 Εισαγάγετε το όνομα του συνομιλητή (16
χαρακτήρες το ανώτατο). a MΟΚN

4 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό του
συνομιλητή (24 ψηφία το ανώτατο). a MΟΚN 2
φορές a M N

n Από τον τηλεφωνικό κατάλογο:
1 M N

2 MbN: Επιλέξτε το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας
κλήσης. a M N

3 MbN: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
4 MΟΚN a M N

Σημείωση για το ακουστικό και τη μονάδα βάσης:
R Αν επεξεργαστείτε μια καταχώρηση τηλεφωνικού

καταλόγου που είναι αντιστοιχισμένη σε κάποιο
πλήκτρο ταχείας κλήσης, η επεξεργασμένη
καταχώρηση δεν μεταφέρεται στο πλήκτρο ταχείας
κλήσης.

Σημείωση για τη μονάδα βάσης:
R Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή

καταχώρηση ως εξής:
– Πιέστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό

πλήκτρο ταχείας κλήσης (1 έως 9).
– Πιέστε M N και μετά καταχωρίστε το επιθυμητό

πλήκτρο ταχείας κλήσης (1 έως 9).

Επεξεργασία καταχώρησης

Ακουστικό

1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό
πλήκτρο ταχείας κλήσης (1 έως 9). a M N

2 MbN: “Αλλαγη” a MΟΚN
3 Επεξεργαστείτε το όνομα, αν χρειάζεται. a MΟΚN
4 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό, αν

χρειάζεται. a MΟΚN 2 φορές a M N

Μονάδα βάσης

1 M N

2 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση. a M N

3 M N

4 Επεξεργαστείτε το όνομα, αν χρειάζεται. a MΟΚN
5 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό, αν

χρειάζεται. a MΟΚN 2 φορές a M N

Διαγραφή καταχώρησης

Ακουστικό

1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό
πλήκτρο ταχείας κλήσης (1 έως 9). a M N
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2 MbN: “Διαγραφη”a MΟΚN
3 MbN: “Ναι” a MΟΚN a M N

Μονάδα βάσης

1 M N

2 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση. a M N

3 M N

4 MbN: “Ναι” a MΟΚN a M N

Προβολή καταχώρησης/
Πραγματοποίηση κλήσης

Ακουστικό

1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό
πλήκτρο ταχείας κλήσης (1 έως 9).

2 Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πιέστε το
M N.

Μονάδα βάσης

1 M N

2 MbN: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
3 Σηκώστε το ενσύρματο ακουστικό.

Σημείωση για τη μονάδα βάσης:
R Μπορείτε να καλείτε τηλεφωνικούς αριθμούς ταχείας

κλήσης ενώ συνομιλείτε.

Κουμπιά κλήσης με ένα πάτημα
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τηλεφωνικούς αριθμούς στα
κουμπιά κλήσης με ένα πάτημα της μονάδας βάσης (M N
έως M N).

Προσθήκη τηλεφωνικών αριθμών για
εξωτερικές κλήσεις

Μονάδα βάσης

n Με καταχώρηση των τηλεφωνικών αριθμών:
1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό

κουμπί κλήσης με ένα πάτημα (M N έως M N). a
M N

2 Εισαγάγετε το όνομα του συνομιλητή (16
χαρακτήρες το ανώτατο). a MΟΚN

3 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό του
συνομιλητή (24 ψηφία το ανώτατο). a MΟΚN 2
φορές a M N

n Από τον τηλεφωνικό κατάλογο:
1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό

κουμπί κλήσης με ένα πάτημα (M N έως M N).
2 M N

3 MbN: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
4 MΟΚN a M N

Σημείωση:
R Αν επεξεργαστείτε μια καταχώρηση τηλεφωνικού

καταλόγου που είναι αντιστοιχισμένη σε κάποιο
κουμπί κλήσης με ένα πάτημα, η αλλαγμένη
καταχώρηση δεν μεταφέρεται στο κουμπί κλήσης με
ένα πάτημα.

Προβολή/επεξεργασία/διαγραφή
καταχώρησης

Μονάδα βάσης

1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό κουμπί
κλήσης με ένα πάτημα (M N έως M N).
R Μετά την προβολή, πιέστε M N για έξοδο.

2 Για να επεξεργαστείτε μια καταχώρηση
M N a Επεξεργαστείτε το όνομα, αν χρειάζεται.
a MΟΚN a Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό
αριθμό, αν χρειάζεται. a MΟΚN 2 φορές a M N
Για να διαγράψετε μια καταχώρηση
M N a MbN: “Ναι” a MΟΚN a M N

Πραγματοποίηση κλήσης

Μονάδα βάσης
Πιέστε το επιθυμητό κουμπί κλήσης με ένα πάτημα (M N
έως M N) και μετά σηκώστε το ενσύρματο ακουστικό.

Σημείωση:
R Μπορείτε να καλείτε τηλεφωνικούς αριθμούς μέσω

της κλήσης με ένα πάτημα ενώ συνομιλείτε.
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Λίστα μενού
Υπάρχουν 2 μέθοδοι πρόσβασης στις λειτουργίες.

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

n Κύλιση στα μενού της οθόνης
1 M N

2 Ακουστικό: Πιέστε MCN, MDN, MEN ή MFN για να επιλέξετε το επιθυμητό βασικό μενού. a MΟΚN
Μονάδα βάσης*1: Πιέστε MCN, MDN, M N ή M N για να επιλέξετε το επιθυμητό βασικό μενού. a MΟΚN

3 Πιέστε MCN ή MDN για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο από τα επόμενα υπομενού. a MΟΚN
4 Πιέστε MCN ή MDN για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση. a MΟΚN
*1 Το πλήκτρο καθοδήγησης της μονάδας βάσης είναι ως εξής.

Αρ. µοντέλου Αριστερά Δεξιά
KX-TGF310 MFN MEN

KX-TGF320 M N M N

n Χρήση του κωδικού άμεσης εντολής
1 M Na Εισαγάγετε τον επιθυμητό κωδικό.

Παράδειγμα: Πιέστε M N#101.
2 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. a MΟΚN

Σημείωση:
R Η στήλη συσκευών δείχνει την ή τις συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προγραμματισμό του

στοιχείου.
: Το στοιχείο μπορεί να προγραμματιστεί μόνο από το ακουστικό.
: Το στοιχείο μπορεί να προγραμματιστεί μόνο από τη μονάδα βάσης.

/ : Το στοιχείο μπορεί να προγραμματιστεί τόσο από το ακουστικό όσο και από τη μονάδα βάσης.
R Για έξοδο από τη λειτουργία, πιέστε M N στο ακουστικό ή M N στη μονάδα βάσης.
R Στον παρακάτω πίνακα, το < > επισημαίνει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
R Στον παρακάτω πίνακα, το  επισημαίνει τον αριθμό της σελίδας αναφοράς.
R Η σειρά των μενού της οθόνης και τα υπομενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο σας.

Εμφάνιση του δενδροειδούς μενού και του πίνακα κωδικών άμεσων εντολών
Βασικό μενού:
Ακουστικό:  “Αυτοματος τηλεφωνητης”*1

Μονάδα βάσης:  “Αυτοματος τηλεφωνητης”*1

Υπομενού 1 Υπομενού 2 Ρυθμίσεις Κωδικός Συσκευή
Αναπαρ νεων μην – – #323 46

Αναπαρ ολων μην – – #324 46

Διαγρ. ολων
μηνυματων*2

– – #325 47
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Υπομενού 1 Υπομενού 2 Ρυθμίσεις Κωδικός Συσκευή
Χαιρετισμος Εναρξη εγγραφης*2 – #302 / 44

Αναπαραγ.
χαιρετισμου

– #303 / 45

Προεπιλογη*2 
(Επαναφορά στον
προ-ηχογραφημένο χαι-
ρετισμό)

– #304 / 45

Ειδ.νεου μην.*2 Εξερχ.κληση
– Ενερ/Απεν

Ενεργοπ.
<Απενεργοπ.>

#338 / 47

Εξερχ.κληση
– Ειδοπ.σε

–

Εξερχ.κληση
– Κωδικος τηλεχειρ

Ενεργοποιηση
<Απενεργ.>

Ειδ.βασης Ενεργοπ.
<Απενεργοπ.>

#339 / 47

Ρυθμισεις Αριθμος
κουδουνισμ.*2

2-5 Κουδουν.*3

<4 Κουδουν.>
Αυτοματα

#211 / 50

Χρονος
ηχογραφησης*2

1 λεπτο
<3 λεπτα>
Μονο χαιρετ.*4

#305 / 51

Κωδικος τηλεχειρ*2 – #306 / 49

Παρακολουθ. κλησεων <Ενεργοπ.>
Απενεργοπ.

#310 / 50

Ενεργοπ. αυτ.
τηλεφ.*2

– – #327 44

Απενεργοπ. αυτ.
τηλεφ.*2

– – #328 44

Βασικό μενού:  “Ρυθμ χρονου”

Υπομενού 1 Υπομενού 2 Ρυθμίσεις Κωδικός Συσκευή
Ρυθμ ημ./ωρας*2 – – #101 / 16

Ξυπνητηρι
ειδοποιησης

Ξυπνητ.1-3 Μια φορα
Καθημερινα
Εβδομαδιαια
<Απενεργοπ.>

#720 35

Ρυθμιση ωρας*2, *5, *6 – <ΑΝ ΤΑΥΤ ΚΑΛ>
Χειροκινητα

#226 / –

Βασικό μενού:  “Καταλογος καλουντων”*7

Λειτουργία Κωδικός Συσκευή
Προβολή του καταλόγου καλούντων. #213 / 42

30

Προγραμματισμός

TGF3xxEX(el-el)_0206_ver031.pdf   30 2015/02/06   16:34:47



Βασικό μενού:  “Αρχικη ρυθμιση”

Υπομενού 1 Υπομενού 2 Ρυθμίσεις Κωδικός Συσκευή
Ρυθμιση κουδουνισμ. Ενταση κουδουνισμ. Απενεργοπ.-6 <6> #160 / –

Ηχος κλησης*8 <Ηχος κλ. 1> #161 –

Λειτ.Μην ενοχλειτε
– Ενερ/Απεν

Ενεργοπ.
<Απενεργοπ.>

#238 / 36

Λειτ.Μην ενοχλειτε
– Εναρξη/Ληξη

<23:00/06:00> #237 / 36

Λειτ.Μην ενοχλειτε
– Καθ κουδ

30 Sec.
<60 Sec.>
90 Sec.
120 Sec.
Αθορυβο

#239 / 36

Λειτ.Μην ενοχλειτε
– Επιλογη κατηγορ.

Κατηγορ. 1-9 #241 / 36

Πρωτος κουδ.*2, *9 <Ενεργοπ.>
Απενεργοπ.

#173 / –

Ρυθμ χρονου Ρυθμ ημ./ωρας*2 – #101 / 16

Ξυπνητηρι
ειδοποιησης
– Ξυπνητ. 1-3

Μια φορα
Καθημερινα
Εβδομαδιαια
<Απενεργοπ.>

#720 35

Ρυθμιση ωρας*2, *5, *6 <ΑΝ ΤΑΥΤ ΚΑΛ>
Χειροκινητα

#226 / –

Ρυθμ.εντοπ.αντικ.*10

– 1:Προσθ.νεας
συσκ. (για
Εντοπ.αντ.1)*11

– 2:Προσθ.νεας
συσκ. (για
Εντοπ.αντ.2)

– 3:Προσθ.νεας
συσκ. (για
Εντοπ.αντ.3)

– 4:Προσθ.νεας
συσκ. (για
Εντοπ.αντ.4)

Αλλαγη ονομ.*2 Εντοπ.αντ.1 #6561 –

Εντοπ.αντ.2*12 #6562*12

Εντοπ.αντ.3*12 #6563*12

Εντοπ.αντ.4*12 #6564*12

Καταχωρηση – #6571 –

#6572*12

#6573*12

#6574*12

Καταργηση
καταχωρησης

– #6581 –

#6582*12

#6583*12

#6584*12

Φραγη ενοχλ.κλησ.*2 Ενας αριθμος – #217 / 23
Πολλοι αριθμοι –
Αποκρυψη αριθμου Ενεργοπ.

<Απενεργοπ.>
#240 / 24

Κλ.με ενα αγγ. – – #247 28

Ταχεια κληση – – #261 / 27
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Υπομενού 1 Υπομενού 2 Ρυθμίσεις Κωδικός Συσκευή
Λειτ. Eco*2, *13 – <Απενεργοπ.>

Οικ
Eco plus

#725 / 17

Ασφαλεια*2, *13 – <Κανονικη>
Ενισχυμενη

#729 / 39

Εναρξη εγγραφης*1, *2 – – #302 / 44

Ρυθμιση οθονης Φωτισμος οθ. και
πληκτρων

<Ενεργοπ.>
Απενεργοπ.

#276 –

Αντιθεση
(Αντίθεση οθόνης)

Επίπεδο 1-4
<2>

#145 –

Ονομα ακουστικου – #104 39

Εμφανιση ακ Ενεργοπ.
<Απενεργοπ.>

#105 39

Αντιθεση
(Αντίθεση οθόνης)

– Επίπεδο 1-6
<3>

#145 –

Αυτομ ενδοεπικ – Ενεργοπ.
<Απενεργοπ.>

#273 / 22

Ηχοι πληκτρων – <Ενεργοπ.>
Απενεργοπ.

#165 –

Περιορισμος
κλησεων*2

– – #256 / 39

Αυτομ απαντηση*14 – Ενεργοπ.
<Απενεργοπ.>

#200 19

Ρυθμιση γραμμης Τροπος κλησης*2 Παλμικος
<Τονικος>

#120 / 17

Επαναληψη
κλησης*2, *15, *16

900 Msec.
700 Msec.
600 Msec.
400 Msec.
300 Msec.
250 Msec.
200 Msec.
160 Msec.
110 Msec.
<100 Msec.>
90 Msec.
80 Msec.

#121 / 20

Λειτ ιδ
συνομιλ.*2, *17

– Ενεργοπ.
<Απενεργοπ.>

#194 / –

PIN μοναδας βασης*2 – <0000> #132 / 39

Λειτουργια
επαναληπτη*2

– Ενεργοπ.
<Απενεργοπ.>

#138 / 41
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Υπομενού 1 Υπομενού 2 Ρυθμίσεις Κωδικός Συσκευή
Καταχωρηση Καταχωρ. ακουστ. – #130 40

Καταργηση
καταχωρησης*4

– #131 40

Καταργηση
καταχωρησης*4

– – #131 40

Χωρα*2 – <Italia>
España
Ελλαδα

#136 / 40

Λειτ. εξοικον.
Μπαταριας

– Ενεργοπ.
<Απενεργοπ.>

#150 12

Γλωσσα Οθονη <English> #110 / 16

Βασικό μενού:  “Ελεγχος μωρου”*18

Υπομενού 1 Υπομενού 2 Ρυθμίσεις Κωδικός Συσκευή
Ενερ/Απεν – Ενεργοπ.

<Απενεργοπ.>
#268 37

Ευαισθησια – Χαμηλή
<Μέτρια>
Υψηλή

#269 38

Βασικό μενού:  “Εντοπ.αντικ.”*10, *18

Υπομενού 1 Υπομενού 2 Ρυθμίσεις Κωδικός Συσκευή
Αναζητηση – – #655 –

Ελεγχ.μπαταρ. – –

Βασικό μενού:  “Ρυθμιση κουδουνισμ.”*19

Υπομενού 1 Υπομενού 2 Ρυθμίσεις Κωδικός Συσκευή
Ενταση κουδουνισμ. – Απενεργοπ.-6 <6> #160 / –

Ηχος κλησης – <Ηχος κλ. 1> #161 –

Λειτ.Μην ενοχλειτε Ενερ/Απεν Ενεργοπ.
<Απενεργοπ.>

#238 / 36

Εναρξη/Ληξη <23:00/06:00> #237 / 36

Καθ κουδ 30 Sec.
<60 Sec.>
90 Sec.
120 Sec.
Αθορυβο

#239 / 36

Επιλογη κατηγορ. Κατηγορ. 1-9 #241 / 36

Πρωτος κουδ. – <Ενεργοπ.>
Απενεργοπ.

#173 / –
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Βασικό μενού:  “Αντιθεση”*20

Υπομενού 1 Υπομενού 2 Ρυθμίσεις Κωδικός Συσκευή
– – Επίπεδο 1-6

<3>
#145 –

Βασικό μενού:  “Φραγη ενοχλ.κλησ.”*2, *21

Υπομενού 1 Υπομενού 2 Ρυθμίσεις Κωδικός Συσκευή
Ενας αριθμος – – #217 / 23
Πολλοι αριθμοι – –
Αποκρυψη αριθμου – Ενεργοπ.

<Απενεργοπ.>
#240 / 24

Βασικό μενού:  “Κλ.με ενα αγγ.”*22

Λειτουργία Κωδικός Συσκευή
Αποθήκευση/προβολή της καταχώρησης κλήσης με ένα πάτημα. #247 28

Βασικό μενού:  “Λειτ. Eco”*2, *23

Υπομενού 1 Υπομενού 2 Ρυθμίσεις Κωδικός Συσκευή
– – <Απενεργοπ.>

Οικ
Eco plus

#725 / 17

*1 Σειρά KX-TGF320: σελ. 3
*2 Αν προγραμματίσετε τις ρυθμίσεις αυτές με μία από τις συσκευές, δεν χρειάζεται να προγραμματίσετε το ίδιο

στοιχείο με άλλη συσκευή.
*3 Αν στις τοπικές ρυθμίσεις έχει επιλεγεί η ρύθμιση “España” ή “Ελλαδα” (σελ. 40), μπορείτε να επιλέξετε

“2-7 Κουδουν.”.
*4 Το μενού αυτό δεν εμφανίζεται κατά την κύλιση στα μενού της οθόνης. Είναι διαθέσιμο μόνο με τον κωδικό

άμεσης εντολής.
*5 Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στη μονάδα να ρυθμίζει αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα κάθε φορά που

λαμβάνονται πληροφορίες καλούντος, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα.
Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, επιλέξτε “ΑΝ ΤΑΥΤ ΚΑΛ”. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη
λειτουργία, επιλέξτε “Χειροκινητα”. (Μόνο για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας
καλούντος)
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ρυθμίστε πρώτα την ημερομηνία και την ώρα (σελ. 16).

*6 Η προεπιλεγμένη ρύθμιση θα είναι ως ακολούθως, αν επιλέξετε τους παρακάτω κωδικούς περιοχής κατά την
αλλαγή των τοπικών ρυθμίσεων της συσκευής (σελ. 40):
“España” = “ΑΝ ΤΑΥΤ ΚΑΛ”
“Ελλαδα” = “Χειροκινητα”

*7 Μονάδα βάσης για τη σειρά KX-TGF310: Αυτό το εικονίδιο μενού εμφανίζεται όταν η λειτουργία επαναλήπτη
είναι ρυθμισμένη ως “Ενεργοπ.”.

*8 Οι προεπιλεγμένες μελωδίες στην παρούσα συσκευή (“Ηχος κλ. 3” - “Ηχος κλ. 40”) χρησιμοποιούνται με
την άδεια της © 2012 Copyrights Vision Inc.

*9 Αν δεν θέλετε να κουδουνίζει η μονάδα πριν ληφθούν τα στοιχεία καλούντος, επιλέξτε “Απενεργοπ.”. (Μόνο
για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος)
Μπορείτε να καταργήσετε μόνο τον πρώτο κουδουνισμό, αν η συσκευή κουδουνίζει 2 ή περισσότερες φορές
από προεπιλογή, γεγονός που εξαρτάται από την εταιρεία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών.

*10 Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν έχετε τη συσκευή εντοπισμού αντικειμένου (KX-TGA20EX). Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εντοπισμό αντικειμένου διαβάστε τον οδηγό εγκατάστασης.
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*11 Σε μοντέλα που διαθέτουν συσκευή εντοπισμού αντικειμένου, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα
“1:Εντοπ.αντ.1”.

*12 Αν καταχωρήσετε 2 ή περισσότερες συσκευές εντοπισμού αντικειμένου.
*13 Αυτό το μενού δεν εμφανίζεται όταν η λειτουργία επαναλήπτη είναι ρυθμισμένη ως “Ενεργοπ.”.
*14 Αν εγγραφείτε ως συνδρομητής σε υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος και θέλετε να βλέπετε τα

στοιχεία καλούντος αφού σηκώσετε το ακουστικό για να απαντήσετε στην κλήση, απενεργοποιήστε αυτή τη
λειτουργία.

*15 Ο χρόνος επανάληψης κλήσης/flash εξαρτάται από το δικό σας τηλεφωνικό κέντρο ή το τηλεφωνικό κέντρο
υποδοχής. Αν χρειαστεί, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του τηλεφωνικού κέντρου.

*16 Η προεπιλεγμένη ρύθμιση θα είναι ως ακολούθως, αν επιλέξετε τους παρακάτω κωδικούς περιοχής κατά την
αλλαγή των τοπικών ρυθμίσεων της συσκευής (σελ. 40):
“España” = “100 Msec.”
“Ελλαδα” = “200 Msec.”

*17 Για να εμποδίζετε άλλους χρήστες να συμμετάσχουν στη συνομιλία σας με εξωτερικούς συνομιλητές,
ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία.

*18 Μόνο ακουστικό
*19 Ακουστικό για τη σειρά KX-TGF320: Αυτό το εικονίδιο μενού εμφανίζεται όταν η συσκευή εντοπισμού

αντικειμένου δεν είναι καταχωρημένη.
*20 Μόνο μονάδα βάσης
*21 Ακουστικό για τη σειρά KX-TGF310: Αυτό το εικονίδιο μενού εμφανίζεται όταν η συσκευή εντοπισμού

αντικειμένου δεν είναι καταχωρημένη.
*22 Μονάδα βάσης για τη σειρά KX-TGF310: σελ. 3
*23 Μονάδα βάσης για τη σειρά KX-TGF310: Αυτό το εικονίδιο μενού εμφανίζεται όταν η λειτουργία επαναλήπτη

είναι ρυθμισμένη ως “Απενεργοπ.”.

Αφύπνιση
Ένας ήχος αφύπνισης ηχεί την καθορισμένη ώρα για 1
λεπτό και επαναλαμβάνεται 5 φορές με διαλείμματα των
5 λεπτών (λειτουργία αναβολής). Μπορείτε επίσης να
ρυθμίσετε να εμφανίζεται ένα κείμενο υπενθύμισης για
την αφύπνιση. Μπορούν να προγραμματιστούν
συνολικά 3 διαφορετικές αφυπνίσεις για κάθε ακουστικό.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μία από τις 3 διαφορετικές
επιλογές αφύπνισης (μία φορά, κάθε μέρα ή κάθε
εβδομάδα) για κάθε ώρα αφύπνισης.

Σημαντικό:
R Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για την ημερομηνία και την

ώρα της μονάδας είναι σωστή (σελ. 16).

Ακουστικό

1 M N#720

2 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή αφύπνιση. a MΟΚN
3 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή αφύπνισης.

a MΟΚN

Απενεργοπ.
Απενεργοποιεί την αφύπνιση. Μεταβεί-
τε στο βήμα 9.

Μια φορα
Ακούγεται ένας ήχος αφύπνισης μία
φορά την καθορισμένη ώρα.
Καθημερινα
Η αφύπνιση ηχεί την καθορισμένη
ώρα καθημερινά. Μεταβείτε στο βήμα
5.
Εβδομαδιαια
Η αφύπνιση ηχεί κάθε εβδομάδα τη
ρυθμισμένη ώρα ή ώρες.

4 Προχωρήστε στη διαδικασία ανάλογα με την
επιλογή σας στο βήμα 3.

n Μια φορά:
Εισαγάγετε την επιθυμητή ημέρα και μήνα. a
MΟΚN

n Κάθε εβδομάδα:
MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή ημέρα της
εβδομάδας και πιέστε M N. a MΟΚN

5 Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα. a MΟΚN
6 Εισαγάγετε μια υπενθύμιση κειμένου (10

χαρακτήρες το ανώτατο). a MΟΚN
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7 MbN: Επιλέξτε τον επιθυμητό τόνο αφύπνισης. a
MΟΚN
R Συνιστούμε να επιλέξετε ήχο διαφορετικό από

τον ήχο κουδουνισμού που χρησιμοποιείται για
εξωτερικές κλήσεις.

8 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση αναβολής. a
MΟΚN

9 MΟΚN a M N

Σημείωση:
R Πιέστε M N για να σταματήσετε οριστικά την

αφύπνιση.
R Όταν το ακουστικό είναι σε χρήση, ο ήχος

ξυπνητηριού δεν ακούγεται µέχρι το ακουστικό να
µεταβεί στην κατάσταση αναµονής.

R Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο κλήσης ή το M N για
να σταματήσει ο ήχος αλλά να παραμείνει
ενεργοποιημένη η λειτουργία αναβολής.

R Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια εξωτερική κλήση
ενώ η λειτουργία αναβολής είναι ενεργοποιημένη,
απενεργοποιήστε τη λειτουργία αναβολής πριν
πραγματοποιήσετε την κλήση.

Λειτουργία Μην ενοχλείτε
Με τη λειτουργία Μην ενοχλείτε μπορείτε να επιλέξετε
μια χρονική περίοδο κατά την οποία το ακουστικό δεν
θα κουδουνίζει για εξωτερικές κλήσεις. Η λειτουργία
αυτή είναι χρήσιμη όταν δεν θέλετε να σας ενοχλήσουν,
για παράδειγμα ενώ κοιμάστε. Η λειτουργία Μην
ενοχλείτε μπορεί να οριστεί για κάθε ακουστικό.
Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κατηγοριών του
τηλεφωνικού καταλόγου (σελ. 25), μπορείτε επίσης να
επιλέξετε κατηγορίες καλούντων των οποίων οι κλήσεις
παρακάμπτουν τη λειτουργία Μην ενοχλείτε και κάνουν
το ακουστικό να κουδουνίζει (μόνο για συνδρομητές της
υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος).

Σημαντικό:
R Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για την ημερομηνία και την

ώρα της μονάδας είναι σωστή (σελ. 16).
R Αν έχετε ενεργοποιήσει την αφύπνιση, η αφύπνιση

ακούγεται ακόμα και αν η λειτουργία Μην ενοχλείτε
είναι ενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας
Μην ενοχλείτε

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N#238

2 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. a MΟΚN
R Αν επιλέξετε “Απενεργοπ.”, πιέστε M N στο

ακουστικό ή M N στη μονάδα βάσης για έξοδο.
3 Εισαγάγετε την ώρα και τα λεπτά που θέλετε να

ξεκινά αυτή η λειτουργία. a MΟΚN
4 Εισαγάγετε την ώρα και τα λεπτά που θέλετε να

σταματά αυτή η λειτουργία. a MΟΚN
5 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.

Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: M N

Αλλαγή ώρας έναρξης και λήξης

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N#237

2 Συνεχίστε από το βήμα 3, “Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της λειτουργίας Μην ενοχλείτε”,
σελ. 36.

Ρύθμιση του χρόνου κουδουνισμού
Με τη ρύθμιση αυτή, το ακουστικό μπορεί να
κουδουνίσει όταν βρίσκεται στη λειτουργία Μην
ενοχλείτε, εάν ο καλών περιμένει αρκετά. Αφού
παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος, το ακουστικό
κουδουνίζει. Αν επιλέξετε “Αθορυβο”, το ακουστικό δεν
θα κουδουνίζει ποτέ όταν βρίσκεται στη λειτουργία Μην
ενοχλείτε.

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N#239

2 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. a MΟΚN
3 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.

Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: M N

Σημείωση:
R Η λειτουργία αυτή δεν θα εκτελεστεί αν απαντήσει

στην κλήση ο αυτόματος τηλεφωνητής. (Σειρά
KX-TGF320: σελ. 3)

Επιλογή των κατηγοριών που παρακάμπτουν τη
λειτουργία Μην ενοχλείτε

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N#241

2 MbN: Επιλέξτε την κατηγορία που επιθυμείτε. a
M N
R Δίπλα στους αριθμούς επιλεγμένων κατηγοριών

εμφανίζεται η ένδειξη “ ”.
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R Για να ακυρώσετε την επιλεγμένη κατηγορία:
MbN: Επιλέξτε την κατηγορία. a Πιέστε ξανά
M N. Το σύμβολο “ ” εξαφανίζεται.

3 MΟΚN
4 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.

Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: M N

Παρακολούθηση μωρού
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ακούτε τους ήχους
στο χώρο όπου βρίσκεται ένα άλλο ακουστικό, ώστε να
μπορείτε να παρακολουθείτε εύκολα το χώρο αυτόν από
διάφορα μέρη του σπιτιού ή άλλο μέρος. Το υπό
παρακολούθηση ακουστικό (που βρίσκεται π.χ. σε ένα
παιδικό δωμάτιο) θα καλέσει αυτόματα το ακουστικό
παρακολούθησης, τη μονάδα βάσης ή τον
αποθηκευμένο τηλεφωνικό αριθμό, όταν ανιχνεύσει ήχο.

Σημαντικό:
R Θα πρέπει να ελέγξετε με δοκιμαστική λειτουργία τη

διαδικασία παρακολούθησης μωρού, ώστε να
διασφαλίσετε ότι η λειτουργία παρακολούθησης
μωρού έχει ρυθμιστεί σωστά. Για παράδειγμα,
ελέγξτε την ευαισθησία της. Ελέγξτε τη σύνδεση, σε
περίπτωση εκτροπής της παρακολούθησης μωρού
σε εξωτερική γραμμή.

R Η λειτουργία αυτή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται
ως υποκατάστατο της επίβλεψης από ιατρό ή
φροντιστή. Αποτελεί ευθύνη του φροντιστή να
βρίσκεται αρκετά κοντά ώστε να επεμβαίνει σε κάθε
ενδεχόμενο.

Σημείωση:
R Αν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με τηλεφωνικό

κέντρο, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την
παρακολούθηση μωρού.

R Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, η ενέργεια
της μπαταρίας καταναλώνεται πιο γρήγορα από ό,τι
συνήθως. Σας συνιστούμε να αφήνετε το υπό
παρακολούθηση ακουστικό στο φορτιστή.

R Το υπό παρακολούθηση ακουστικό δεν κουδουνίζει
ποτέ ενόσω παρακολουθείται.
Αν η μονάδα βάσης τοποθετηθεί κοντά στο υπό
παρακολούθηση ακουστικό, απενεργοποιήστε την
ένταση κουδουνισμού της μονάδας βάσης (σελ. 31).

Ρύθμιση της παρακολούθησης μωρού
Εκτελέστε τη διαδικασία ρύθμισης με το ακουστικό που
θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την παρακολούθηση (για

παράδειγμα, το ακουστικό που τοποθετείται στο
δωμάτιο του μωρού).

Για παρακολούθηση με συσκευή
Η εσωτερική λειτουργία παρακολούθησης μωρού είναι
διαθέσιμη:
– ανάμεσα σε ακουστικά
– ανάμεσα σε κάποιο ακουστικό και τη μονάδα βάσης

Ακουστικό

1 M N#268

2 MbN: “Ενεργοπ.” a MΟΚN
3 MbN: Επιλέξτε τον αριθμό της συσκευής με την

οποία θέλετε να κάνετε την παρακολούθηση. a
MΟΚN
R Θα εμφανιστεί το μήνυμα “Παρ.μωρου”.
R Εμφανίζεται το όνομα/ο αριθμός της

καταχωρημένης συσκευής.

Σημείωση:
R Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, ένα

άλλο ακουστικό ή μια άλλη μονάδα βάσης μπορεί να
ακούει το υπό παρακολούθηση ακουστικό με την
πραγματοποίηση κλήσης ενδοεπικοινωνίας.

Για παρακολούθηση από εξωτερική γραμμή
Αν ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή θα
καλέσει έναν προγραμματισμένο εκ των προτέρων
τηλεφωνικό αριθμό όταν το ακουστικό ανιχνεύσει ήχο.
Αφού απαντήσετε στην κλήση, μπορείτε να ακούσετε
τους ήχους στο χώρο όπου βρίσκεται το ακουστικό.

n Από τον τηλεφωνικό κατάλογο:
1 M N#268

2 MbN: “Ενεργοπ.” a MΟΚN
3 MbN: Επιλέξτε “Εξωτερικο” για παρακολούθηση

από εξωτερική γραμμή. a M N a M N

4 MbN: “Τηλεφωνικος καταλογος” a MΟΚN
5 MbN: Επιλέξτε την καταχώρηση τηλεφωνικού

καταλόγου. a MΟΚN
R Θα εμφανιστεί το μήνυμα “Παρ.μωρου”.

Σημείωση:
R Αν επεξεργαστείτε μια καταχώρηση τηλεφωνικού

καταλόγου που είναι αντιστοιχισμένη για
παρακολούθηση, η επεξεργασμένη καταχώρηση
δεν μεταφέρεται στην παρακολούθηση.

n Με καταχώρηση των τηλεφωνικών αριθμών:
1 M N#268

2 MbN: “Ενεργοπ.” a MΟΚN
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3 MbN: Επιλέξτε “Εξωτερικο” για παρακολούθηση
από εξωτερική γραμμή. a M N a M N

4 MbN: “Χειροκινητα” a MΟΚN
5 Εισαγάγετε το επιθυμητό όνομα. a MΟΚN
6 Εισαγάγετε τον επιθυμητό αριθμό. a MΟΚN 2

φορές
R Θα εμφανιστεί το μήνυμα “Παρ.μωρου”.

Σημείωση:
R Εμφανίζεται το καταχωρημένο όνομα/αριθμός.

Απενεργοποίηση της παρακολούθησης μωρού
Το ακουστικό παρακολούθησης δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ενώ η παρακολούθηση μωρού είναι
ρυθμισμένη σε “Ενεργοπ.”.

Ακουστικό

1 Πιέστε M N στο ακουστικό που παρακολουθείται.
2 MbN: “Ενερ/Απεν” a MΟΚN
3 MbN: “Απενεργοπ.” a MΟΚN a M N

Επεξεργασία εξωτερικού αριθμού παρακολούθησης

Ακουστικό

1 Πιέστε M N στο ακουστικό που παρακολουθείται.
2 MbN: “Ενερ/Απεν” a MΟΚN
3 MbN: “Ενεργοπ.” a MΟΚN
4 MbN: Επιλέξτε την εξωτερική γραμμή. a M N

5 M N a MbN: “Αλλαγη” a MΟΚN
6 Επεξεργαστείτε το όνομα, αν χρειάζεται. a MΟΚN
7 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό, αν

χρειάζεται. a MΟΚN 2 φορές

Διαγραφή εξωτερικού αριθμού παρακολούθησης

Ακουστικό

1 Πιέστε M N στο ακουστικό που παρακολουθείται.
2 MbN: “Ενερ/Απεν” a MΟΚN
3 MbN: “Ενεργοπ.” a MΟΚN
4 MbN: Επιλέξτε την εξωτερική γραμμή. a M N

5 M N a MbN: “Διαγραφη” a MΟΚN
6 MbN: “Ναι” a MΟΚN a M N

Ευαισθησία λειτουργίας παρακολούθησης μωρού
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία της λειτουργίας
παρακολούθησης μωρού. Αυξήστε ή μειώστε την
ευαισθησία για να προσαρμόσετε τη στάθμη ήχου που

χρειάζεται για την ενεργοποίηση της λειτουργίας
παρακολούθησης μωρού.
R Η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν

είναι σε εξέλιξη μια κλήση παρακολούθησης.

Ακουστικό

1 Πιέστε M N στο ακουστικό που παρακολουθείται.
2 MbN: “Ευαισθησια” a MΟΚN
3 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. a MΟΚN a

M N

Απάντηση στην παρακολούθηση μωρού

n Κατά την παρακολούθηση με συσκευή:
Ακουστικό: Πιέστε M N για να απαντήσετε σε μια
κλήση.
Μονάδα βάσης: Πιέστε MZN για να απαντήσετε σε
μια κλήση.
Αν θέλετε να απαντήσετε από τη συσκευή
παρακολούθησης, πιέστε M N.
R Η συσκευή παρακολούθησης θα απαντά αυτόματα

στις κλήσεις όταν η λειτουργία αυτόματης
ενδοεπικοινωνίας είναι ρυθμισμένη σε
“Ενεργοπ.” (σελ. 22).

Σημείωση:
R Αν λάβετε εξωτερική κλήση κατά την επικοινωνία

με το υπό παρακολούθηση ακουστικό, ακούγεται ο
τόνος διακοπής.
– Για να απαντήσετε στην κλήση με το ακουστικό,

πιέστε M N και μετά πιέστε M N.
– Για να απαντήσετε στην κλήση με τη μονάδα

βάσης, πιέστε MZN 3 φορές.*1
*1 Αν είναι πατημένο το M N, πιέστε M N 2 φορές.

n Κατά την παρακολούθηση από εξωτερική γραμμή:
Απαντήστε στην κλήση.
Αν θέλετε να απαντήσετε από το ακουστικό
παρακολούθησης, πιέστε #1 χρησιμοποιώντας την
τονική κλήση.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
παρακολούθησης μωρού πιέζοντας #0.

Σημείωση:
R Η συσκευή διακόπτει την κλήση αυτόματα ύστερα

από 2 λεπτά.
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Άλλος προγραμματισμός

Αλλαγή ονόματος ακουστικού
Το προεπιλεγμένο όνομα ακουστικού είναι “Ακουστικο
1” έως “Ακουστικο 6”. Μπορείτε να προσαρμόσετε
το όνομα κάθε ακουστικού (“Γιώργος”, “Κουζίνα” κ.τ.λ.).
Κάτι τέτοιο είναι χρήσιμο όταν πραγματοποιείτε κλήσεις
ενδοεπικοινωνίας μεταξύ ακουστικών. Για να
εμφανίζεται το όνομα του ακουστικού στην κατάσταση
αναμονής, ενεργοποιήστε τη λειτουργία απεικόνισης
ονόματος ακουστικού (σελ. 39).

Ακουστικό

1 M N#104

2 Εισαγάγετε το όνομα που επιθυμείτε (έως 10
χαρακτήρες).

3 MΟΚN a M N

Εμφάνιση ονόματος ακουστικού
Μπορείτε να επιλέξετε αν το όνομα του ακουστικού θα
εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής ή όχι. Η
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απενεργοπ.”.

Ακουστικό

1 M N#105

2 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. a MΟΚN a
M N

Περιορισμός κλήσεων
Μπορείτε να περιορίσετε την κλήση ορισμένων αριθμών
από επιλεγμένες συσκευές. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι 6
τηλεφωνικούς αριθμούς με περιορισμό κλήσης και να
επιλέξετε σε ποιες συσκευές θα αφορά ο περιορισμός
κλήσης. Η αποθήκευση των κωδικών περιοχής
εμποδίζει την πραγματοποίηση κλήσεων από τις εν
λόγω συσκευές προς οποιονδήποτε τηλεφωνικό αριθμό
που ανήκει στον συγκεκριμένο κωδικό περιοχής.

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N#256

2 Εισαγάγετε το PIN της μονάδας βάσης
(προεπιλογή: “0000”).
R Εάν ξεχάσετε το PIN σας, επικοινωνήστε με

εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

3 MbN: Επιλέξτε τις συσκευές για τις οποίες θέλετε να
περιορίσετε την κλήση ορισμένων αριθμών. a M N
R Δίπλα στους επιλεγμένους αριθμούς εμφανίζεται

το σύμβολο “ ”.
R Για να ακυρώσετε την επιλεγμένη συσκευή: MbN:

Επιλέξτε τη συσκευή. a Πιέστε ξανά M N. Το
σύμβολο “ ” εξαφανίζεται.

4 MΟΚN
5 Επιλέξτε μια θέση μνήμης πιέζοντας 1 έως 6. a

MΟΚN
6 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό ή τον κωδικό

περιοχής για τον οποίο επιθυμείτε να ισχύει
περιορισμός κλήσης (8 ψηφία το ανώτατο). a MΟΚN

7 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.
Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: M N

Ενίσχυση ασφάλειας για τηλεφωνικές
κλήσεις
Μπορείτε να αυξήσετε την ασφάλεια των τηλεφωνικών
συνομιλιών ρυθμίζοντας αυτήν τη λειτουργία ως
“Ενισχυμενη”. Όταν επιλέγεται η ρύθμιση
“Ενισχυμενη”, εμφανίζεται η ένδειξη . Η
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Κανονικη”.

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N#729

2 MbN: Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε. a MΟΚN
3 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.

Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: M N

Σημείωση:
R Αν ρυθμίσετε τη λειτουργία επαναλήπτη ως

“Ενεργοπ.” (σελ. 41):
– Η ασφάλεια ρυθμίζεται ως “Κανονικη” και

εμφανίζεται η ένδειξη .
– Η ένδειξη “Ασφαλεια” δεν εμφανίζεται στο μενού

της οθόνης (σελ. 32).
R Όταν είναι ενεργοποιημένη η ενισχυμένη ασφάλεια, ο

ήχος μπορεί να διακόπτεται κατά τη διάρκεια των
συνομιλιών.

Αλλαγή PIN της μονάδας βάσης
Σημαντικό:
R Αν αλλάξετε το PIN (Personal Identification Number),

σημειώστε το νέο σας PIN. Η μονάδα δεν πρόκειται
να σας αποκαλύψει το PIN. Εάν ξεχάσετε το PIN σας,
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επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής
εξυπηρέτησης.

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N#132

2 Πληκτρολογήστε το τρέχον 4-ψήφιο PIN της
μονάδας βάσης (προεπιλογή: “0000”).

3 Εισαγάγετε το νέο 4-ψήφιο PIN της μονάδας βάσης.
a MΟΚN

4 MbN: “Ναι” a MΟΚN
5 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.

Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: M N

Αλλαγή των τοπικών ρυθμίσεων της
συσκευής/Επαναφορά των ρυθμίσεων
της μονάδας βάσης
Μπορείτε να διαμορφώσετε αυτήν τη ρύθμιση είτε με τη
μονάδα βάσης είτε με κάποιο από τα ακουστικά.

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N#136

2 MbN: Επιλέξτε τη χώρα που επιθυμείτε. a MΟΚN
“Italia”= Ιταλία
“España” = Ισπανία
“Ελλαδα” = Ελλάδα

3 MbN: “Ναι” a MΟΚN
4 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.

Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: M N

Σημείωση:
R Η αλλαγή των τοπικών ρυθμίσεων της συσκευής

ενδέχεται να προκαλέσει την επαναφορά των
ρυθμίσεων για τη χώρα σας ή των προσαρμοσμένων
σας ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Καταχώρηση μιας μονάδας

Λειτουργία επιπλέον μονάδων

Πρόσθετα ακουστικά
Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και 6 ακουστικά στη
μονάδα βάσης.

Σημαντικό:
R Το μοντέλο πρόσθετου ακουστικού που συνιστάται

για χρήση με την παρούσα μονάδα αναφέρεται στη
σελ. 4. Αν χρησιμοποιηθεί άλλο μοντέλο ακουστικού,
ενδέχεται ορισμένες λειτουργίες να μην είναι
διαθέσιμες.

Καταχώρηση ενός ακουστικού στη
μονάδα βάσης
Το παρεχόμενο ακουστικό και η μονάδα βάσης είναι
προκαταχωρημένα. Αν για κάποιο λόγο το ακουστικό
δεν είναι καταχωρημένο στη μονάδα βάσης (για
παράδειγμα, το σύμβολο  εμφανίζεται ακόμα και όταν
το ακουστικό βρίσκεται κοντά στη μονάδα βάσης),
καταχωρήστε ξανά το ακουστικό.
1 Ακουστικό:

M N#130

2 Μονάδα βάσης:
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το M N για περίπου
5 δευτερόλεπτα.
R Εάν αρχίσουν να κουδουνίζουν όλα τα

καταχωρημένα ακουστικά, πιέστε ξανά M N για
να σταματήσουν και μετά επαναλάβατε το ίδιο
βήμα.

3 Ακουστικό:
MΟΚN a Περιμένετε να εμφανιστεί το μήνυμα
“Εισ. PIN βασης”. a Πληκτρολογήστε το PIN
της μονάδας βάσης (προεπιλογή: “0000”). a MΟΚN
R Εάν ξεχάσετε το PIN σας, επικοινωνήστε με

εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Ακύρωση καταχώρησης ακουστικού
Ένα ακουστικό μπορεί να ακυρώσει την καταχώρησή
του στη μονάδα βάσης ή άλλα ακουστικά που είναι
καταχωρημένα στην ίδια μονάδα βάσης. Έτσι το
ακουστικό μπορεί να τερματίσει την ασύρματη
επικοινωνία του με το σύστημα.

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N#131
R Εμφανίζονται όλα τα ακουστικά που είναι

καταχωρημένα στη μονάδα βάσης.
2 MbN: Επιλέξτε το ακουστικό που θέλετε να

ακυρώσετε. a MΟΚN
3 MbN: “Ναι” a MΟΚN
4 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.

Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: M N
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Αύξηση της εμβέλειας της μονάδας βάσης
Μπορείτε να αυξήσετε την εμβέλεια σήματος της
μονάδας βάσης χρησιμοποιώντας επαναλήπτη
ψηφιακής ασύρματης τηλεπικοινωνίας (DECT).
Χρησιμοποιείτε μόνο τον επαναλήπτη ψηφιακής
ασύρματης τηλεπικοινωνίας Panasonic για τον οποίο
γίνεται αναφορά στη σελ. 4. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της
Panasonic.

Σημαντικό:
R Προτού καταχωρήσετε τον επαναλήπτη στην

παρούσα μονάδα βάσης, πρέπει να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία του.

R Μη χρησιμοποιείτε πάνω από έναν επαναλήπτη
ταυτόχρονα.

Ρύθμιση της λειτουργίας επαναλήπτη

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N#138

2 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. a MΟΚN
3 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.

Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: M N

Καταχώρηση του επαναλήπτη ψηφιακής
ασύρματης τηλεπικοινωνίας (DECT) (KX-A405/
KX-A406) στη μονάδα βάσης
Σημείωση:
R Χρησιμοποιήστε έναν επαναλήπτη που δεν έχει

καταχωρηθεί ακόμα σε άλλη μονάδα. Αν ο
επαναλήπτης είναι καταχωρημένος σε άλλη μονάδα,
καταργήστε πρώτα την καταχώρησή του,
ανατρέχοντας στον Οδηγό εγκατάστασης του
επαναλήπτη ψηφιακής ασύρματης τηλεπικοινωνίας
(DECT).

1 Μονάδα βάσης:
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το M N για περίπου
5 δευτερόλεπτα.

2 Επαναλήπτης ψηφιακής ασύρματης
τηλεπικοινωνίας (DECT):
Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου
ρεύματος και περιμένετε να γίνει πράσινη η ένδειξη

 και η ενδεικτική λυχνία .
3 Μονάδα βάσης:

Για έξοδο από τη λειτουργία καταχώρησης, πιέστε
M N.
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Χρήση υπηρεσίας
αναγνώρισης ταυτότητας
καλούντος
Σημαντικό:
R Η συσκευή έχει δυνατότητα αναγνώρισης ταυτότητας

καλούντος. Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες
αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος, πρέπει να
εγγραφείτε ως συνδρομητής στην υπηρεσία
αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Για
λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής
υπηρεσιών τηλεφωνίας.

Λειτουργίες αναγνώρισης ταυτότητας
καλούντος

Ακουστικό / Μονάδα βάσης
Κατά τη λήψη μιας εξωτερικής κλήσης, εμφανίζονται τα
στοιχεία καλούντος.
Τα στοιχεία καλούντων για τους 50 τελευταίους
καλούντες καταγράφονται στον κατάλογο καλούντων,
από την πιο πρόσφατη κλήση μέχρι την παλαιότερη.

R Αν η μονάδα δεν μπορεί να λάβει στοιχεία
καλούντων, εμφανίζονται τα παρακάτω:
– “Εκτ. περιοχης”/“Εκτος περιοχης”*1: Ο

καλών βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν παρέχεται η
υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος.

– “Απορρ. κληση”/“Απορρητ κληση”*1: Ο καλών
ζητά να μην αποστέλλονται στοιχεία καλούντος.

R Αν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με τηλεφωνικό
κέντρο, ενδέχεται να μη γίνεται σωστή λήψη των
στοιχείων καλούντων. Επικοινωνήστε με τον
προμηθευτή του τηλεφωνικού κέντρου.

*1 Εμφανίζεται κατά την προβολή του καταλόγου
καλούντων.

Αναπάντητες κλήσεις

Ακουστικό / Μονάδα βάσης
Εάν μια κλήση δεν απαντηθεί, η μονάδα την
αντιμετωπίζει ως αναπάντητη και εμφανίζεται η ένδειξη

. Έτσι, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα πρέπει να
προβάλλετε τον κατάλογο καλούντων για να δείτε ποιος
σας κάλεσε ενώ λείπατε.
Ακόμα και αν προβάλλεται μόνο μία αναπάντητη κλήση
στον κατάλογο καλούντων (σελ. 42), η ένδειξη 
εξαφανίζεται από την οθόνη. Αν λάβετε νέα κλήση, η
ένδειξη  εμφανίζεται ξανά.

Σημείωση:
R Ακόμα και αν υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις που

δεν έχετε δει ακόμα, η ένδειξη  εξαφανίζεται από
την οθόνη αναμονής, αν εκτελεστεί η εξής ενέργεια σε
κάποιο από τα καταχωρημένα ακουστικά:
– Κάποιο ακουστικό έχει επανατοποθετηθεί στο

φορτιστή.
– Πάτημα του M N σε κάποιο ακουστικό.
– Πάτημα του M N στη μονάδα βάσης.

Εμφάνιση ονόματος τηλεφωνικού καταλόγου
Όταν πραγματοποιηθεί λήψη των στοιχείων καλούντων
και τα στοιχεία αυτά αντιστοιχούν σε έναν τηλεφωνικό
αριθμό που είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό
κατάλογο, το αποθηκευμένο όνομα στον τηλεφωνικό
κατάλογο θα εμφανιστεί και θα καταγραφεί στον
κατάλογο καλούντων.

Κατάλογος καλούντων
Σημαντικό:
R Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για την ημερομηνία και την

ώρα της μονάδας είναι σωστή (σελ. 16).

Προβολή του καταλόγου καλούντων και
απαντητική κλήση στον καλούντα

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N 
2 Πιέστε MCN για να εκτελέσετε αναζήτηση από την

πιο πρόσφατη κλήση ή πιέστε MDN για να εκτελέσετε
αναζήτηση από την παλαιότερη κλήση.

3 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.
Ακουστικό:
– Για να ανταποδώσετε την κλήση, πιέστε M N.
– Για έξοδο, πιέστε το M N.
Μονάδα βάσης:
– Για να ανταποδώσετε την κλήση, σηκώστε το

ενσύρματο ακουστικό.
– Για έξοδο, πιέστε το M N.

Σημείωση:
R Αν η καταχώρηση έχει ήδη προβληθεί ή απαντηθεί,

εμφανίζεται η ένδειξη “ ”.
R Στο βήμα 1, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε

πρόσβαση στον κατάλογο καλούντων ως εξής (σειρά
KX-TGF310: σελ. 3):
Μονάδα βάσης:
M N a MbN: “Εισερχ. κληση” a MOKN
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Επεξεργασία τηλεφωνικού αριθμού
καλούντος

Ακουστικό

1 M N

2 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση. a M N

3 MbN: “Αλλαγ και κληση” a MΟΚN
4 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό.
5 M N

Μονάδα βάσης

1 M N

2 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση. a M N

3 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό.
4 Σηκώστε το ενσύρματο ακουστικό.

Διαγραφή επιλεγμένων στοιχείων
καλούντος

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N

2 MbN: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
3 M N a MbN: “Ναι” a MΟΚN
4 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.

Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: M N

Διαγραφή όλων των στοιχείων καλούντος

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N

2 M N a MbN: “Ναι” a MΟΚN
3 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.

Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: M N
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Αυτόματος τηλεφωνητής
Διαθέσιμος για:
Σειρά KX-TGF320 (σελ. 3)

Ο αυτόματος τηλεφωνητής μπορεί να απαντά και να
ηχογραφεί κλήσεις όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε
στο τηλέφωνο.
Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα να
αναπαράγει ένα μήνυμα χαιρετισμού χωρίς όμως να
ηχογραφεί τα μηνύματα των καλούντων, επιλέγοντας
“Μονο χαιρετ.” ως ρύθμιση χρόνου ηχογράφησης
(σελ. 51).

Σημαντικό:
R Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για την ημερομηνία και την

ώρα της μονάδας είναι σωστή (σελ. 16).

Χωρητικότητα μνήμης
(συμπεριλαμβανομένου του μηνύματος
χαιρετισμού)
Η συνολική χωρητικότητα ηχογράφησης είναι περίπου
34 λεπτά. Μπορούν να ηχογραφηθούν έως 64
μηνύματα.

Σημείωση:
R Όταν γεμίσει η μνήμη μηνυμάτων:

– Στην οθόνη του ακουστικού και της μονάδας
βάσης εμφανίζεται το μήνυμα “Μνημη πληρης”.

– Η ένδειξη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
αυτόματου τηλεφωνητή ( ) στη μονάδα βάσης
αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό, αν ο αυτόματος
τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος.

– Το σύμβολο  και ο συνολικός αριθμός νέων
μηνυμάτων δεν εμφανίζονται, ακόμα και αν ο
αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος.

– Αν χρησιμοποιήσετε προ-ηχογραφηµένα
µηνύµατα χαιρετισµού, η μονάδα μεταβαίνει
αυτόματα σε άλλο προ-ηχογραφηµένο μήνυμα
χαιρετισµού που ζητά από τους καλούντες να
ξανακαλέσουν αργότερα.

– Αν ηχογραφήσατε το δικό σας µήνυµα
χαιρετισµού, οι καλούντες συνεχίζουν να ακούν το
ίδιο μήνυμα, παρόλο που τα μηνύματά τους δεν
καταγράφονται.

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση (on/off) του
αυτόματου τηλεφωνητή
Ο αυτόµατος τηλεφωνητής είναι προρυθμισμένος να
είναι ενεργοποιημένος.

Μονάδα βάσης
Πιέστε το M N για να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.

Ακουστικό

1 Για ενεργοποίηση:
M N#327
Για απενεργοποίηση:
M N#328

2 M N
Σημείωση για τη μονάδα βάσης και το ακουστικό:
R Όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι

απενεργοποιημένος:
– Η ένδειξη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

αυτόματου τηλεφωνητή ( ) στη μονάδα βάσης
είναι αναμμένη.

– Εμφανίζεται το σύμβολο  στο ακουστικό.

Μήνυμα χαιρετισμού
Όταν η μονάδα απαντά σε μια κλήση, αναπαράγεται ένα
μήνυμα χαιρετισμού προς τους καλούντες.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα παρακάτω:
– ένα δικό σας μήνυμα χαιρετισμού
– ένα προ-ηχογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού

Ηχογράφηση του δικού σας μηνύματος
χαιρετισμού
Μπορείτε να διαμορφώσετε αυτήν τη ρύθμιση είτε με τη
μονάδα βάσης είτε με κάποιο από τα ακουστικά.

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N#302

2 MbN: “Ναι” a MΟΚN
3 Μετά τον τόνο μπιπ, μιλήστε καθαρά σε απόσταση

περίπου 20 cm από το μικρόφωνο (2 λεπτά και 30
δευτερόλεπτα το ανώτατο).

4 Πιέστε MnN για να διακόψετε την ηχογράφηση.
5 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.

Ακουστικό: M N
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Μονάδα βάσης: M N

Χρήση προ-ηχογραφημένου μηνύματος
χαιρετισμού
Η μονάδα διαθέτει 2 προ-ηχογραφημένα μηνύματα
χαιρετισμού:
– Εάν διαγράψετε ή δεν ηχογραφήσετε το δικό σας

μήνυμα χαιρετισμού, η μονάδα αναπαράγει ένα
προ-ηχογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού που ζητά
από τους καλούντες να αφήσουν ένα μήνυμα.

– Εάν ο χρόνος ηχογράφησης μηνυμάτων (σελ. 51)
είναι ρυθμισμένος σε “Μονο χαιρετ.”, δεν
ηχογραφούνται μηνύματα καλούντων και η μονάδα
αναπαράγει ένα διαφορετικό προ-ηχογραφημένο
μήνυμα χαιρετισμού που ζητά από τους καλούντες να
ξανακαλέσουν.

Επαναφορά σε προ-ηχογραφημένο μήνυμα
χαιρετισμού
Εάν επιλέξετε ένα προ-ηχογραφημένο μήνυμα
χαιρετισμού, αφού έχετε ηχογραφήσει το δικό σας
μήνυμα χαιρετισμού, το δικό σας μήνυμα χαιρετισμού
διαγράφεται.
Μπορείτε να διαμορφώσετε αυτήν τη ρύθμιση είτε με τη
μονάδα βάσης είτε με κάποιο από τα ακουστικά.

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N#304

2 MΟΚN
3 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.

Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: M N

Αναπαραγωγή του μηνύματος
χαιρετισμού

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N#303

2 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.
Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: M N

Ακρόαση μηνυμάτων
Σημαντικό:
R Αν η εταιρεία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών

προσφέρει υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου, η
υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου ενδέχεται να

απαντά στις κλήσεις προτού ο ενσωματωμένος
αυτόματος τηλεφωνητής της μονάδας βάσης
προλάβει να απαντήσει στις κλήσεις και να
ηχογραφήσει μηνύματα.
Σε αυτήν την περίπτωση, τα μηνύματα που
περιμένετε να ηχογραφηθούν από τον αυτόματο
τηλεφωνητή θα ηχογραφούνται από την υπηρεσία
φωνητικού ταχυδρομείου. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην παράγραφο “Για
συνδρομητές της υπηρεσίας φωνητικού
ταχυδρομείου σταθερής τηλεφωνίας” (σελ. 51).

R Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα βάσης ή το
ακουστικό για να ακούτε μηνύματα, η λειτουργία
μείωσης θορύβου (σελ. 20) ενεργοποιείται αυτόματα
παρά τη ρύθμιση (το σύμβολο  δεν εμφανίζεται).

Χρήση της μονάδας βάσης
Αν έχουν ηχογραφηθεί νέα μηνύματα:
– Το σύμβολο M N στη μονάδα βάσης αναβοσβήνει.
– Το σύμβολο  εμφανίζεται στη μονάδα βάσης μαζί

με το συνολικό αριθμό των νέων μηνυμάτων.
Πιέστε το M N.
R Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ανάβει το

σύμβολο M N στη μονάδα βάσης.
R Αν έχουν ηχογραφηθεί νέα μηνύματα, η μονάδα

βάσης αναπαράγει τα νέα μηνύματα.
R Αν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα, η μονάδα βάσης

αναπαράγει όλα τα μηνύματα.

Χειρισμός του αυτόματου τηλεφωνητή κατά την
αναπαραγωγή

Πλήκτρο Λειτουργία
MDN ή MCN
Ή
M N*1

Ρύθμιση της έντασης του μεγαφώ-
νου

M N Επανάληψη μηνύματος*2

M N Παράλειψη μηνύματος
MPN Παύση μηνύματος

Για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή,
πιέστε M N.

M N Διακοπή της αναπαραγωγής
M N Διαγραφή του μηνύματος που ανα-

παράγεται τη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή

*1 Με κάθε πάτημα του M N, η ένταση του
μεγαφώνου αυξάνεται κατά πολλά επίπεδα.

*2 Εάν πιέσετε το συγκεκριμένο πλήκτρο στα πρώτα 5
δευτερόλεπτα ενός μηνύματος, τότε αναπαράγεται
το προηγούμενο μήνυμα.
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Ανταπόδοση κλήσης (μόνο για συνδρομητές της
υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος)
Σηκώστε το ενσύρματο ακουστικό.

n Αλλαγή του αριθμού πριν ανταποδώσετε την
κλήση
1 Πιέστε M N κατά τη διάρκεια της

αναπαραγωγής.
2 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό.
3 Σηκώστε το ενσύρματο ακουστικό.

Γρήγορη μετακίνηση του μηνύματος προς τα πίσω
Πιέστε παρατεταμένα το M N, έως ότου η συσκευή
ξεκινήσει την αναπαραγωγή του επιθυμητού τμήματος
του μηνύματος.
R Κατά τη διάρκεια της γρήγορης μετακίνησης προς τα

πίσω, ακούγεται από τη μονάδα βάσης ένας
συνεχόμενος ήχος μπιπ. Η ταχύτητα γρήγορης
μετακίνησης προς τα πίσω ποικίλλει ανάλογα με το
ηχογραφημένο μήνυμα.

R Στην αρχή του μηνύματος, η συσκευή αναπαράγει το
μήνυμα με κανονική ταχύτητα.

Γρήγορη μετακίνηση του μηνύματος προς τα εμπρός
Πιέστε παρατεταμένα το M N, έως ότου η συσκευή
ξεκινήσει την αναπαραγωγή του επιθυμητού τμήματος
του μηνύματος.
R Κατά τη διάρκεια της γρήγορης μετακίνησης προς τα

εμπρός, ακούγεται από τη μονάδα βάσης ένας
συνεχόμενος ήχος μπιπ. Η ταχύτητα γρήγορης
μετακίνησης προς τα εμπρός ποικίλλει ανάλογα με το
ηχογραφημένο μήνυμα.

R Ακόμα και αν πατήσετε παρατεταμένα το M N όταν
ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του μηνύματος, το
επόμενο μήνυμα αναπαράγεται με κανονική ταχύτητα.

Διαγραφή όλων των μηνυμάτων
Πιέστε το M N 2 φορές ενόσω η μονάδα δεν
χρησιμοποιείται.

Χρήση του ακουστικού
Εάν έχουν ηχογραφηθεί νέα μηνύματα, στο ακουστικό
εμφανίζεται η ένδειξη  μαζί με το συνολικό αριθμό
των νέων μηνυμάτων.
1 Για να ακούσετε τα νέα μηνύματα:

M N#323
Για να ακούσετε όλα τα μηνύματα:
M N#324

2 Όταν τελειώσετε, πιέστε το M N.

Σημείωση:
R Για να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό, πιέστε το
M N.

Χειρισμός του αυτόματου τηλεφωνητή
M Na  a MΟΚN

Πλήκτρο Λειτουργία
MDN ή MCN Ρύθμιση της έντασης του ακουστι-

κού ή του μεγαφώνου (κατά την ανα-
παραγωγή)

1 ή MFN Επανάληψη μηνύματος
(κατά την αναπαραγωγή)*1

2 ή MEN Παράλειψη μηνύματος
(κατά την αναπαραγωγή)

3 Είσοδος στο μενού “Ρυθμισεις”
4 Αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων
5 Αναπαραγωγή όλων των μηνυμά-

των
6 Αναπαραγωγή μηνύματος χαιρετι-

σμού
76 Ηχογράφηση μηνύματος χαιρετι-

σμού
8 Ενεργοποίηση (on) αυτόματου τηλε-

φωνητή
M N Παύση μηνύματος*2

9 ή MnN Διακοπή της ηχογράφησης 
Διακοπή της αναπαραγωγής

0 Απενεργοποίηση (off) αυτόματου
τηλεφωνητή

*4*3 Διαγραφή του μηνύματος που ανα-
παράγεται τη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή

*5 Διαγραφή όλων των μηνυμάτων
*6 Επαναφορά σε προ-ηχογραφημένο

μήνυμα χαιρετισμού

*1 Εάν πιέσετε το συγκεκριμένο πλήκτρο στα πρώτα 5
δευτερόλεπτα ενός μηνύματος, τότε αναπαράγεται
το προηγούμενο μήνυμα.

*2 Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή:
MbN: “Αναπαραγ.” a MΟΚN

*3 Η διαγραφή είναι εφικτή και με την εξής διαδικασία:
M N a MbN: “Διαγραφη” a MΟΚN a MbN: “Ναι”
a MΟΚN
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Ανταπόδοση κλήσης (μόνο για συνδρομητές της
υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος)

1 Πιέστε M N κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
2 MbN: “Ανταποδοση κλησης” a MΟΚN

n Αλλαγή του αριθμού πριν ανταποδώσετε την
κλήση
1 Πιέστε M N κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
2 MbN: “Αλλαγ και κληση” a MΟΚN
3 Επεξεργαστείτε τον αριθμό. a M N

Διαγραφή όλων των μηνυμάτων

1 M N#325

2 MbN: “Ναι” a MΟΚN a M N

Προηγμένες λειτουργίες
ειδοποίησης νέου μηνύματος

Ηχητική ειδοποίηση μηνυμάτων
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στη μονάδα βάσης να ηχεί
ώστε να σας ενημερώνει για τη λήψη νέου μηνύματος
κατά την ηχογράφηση νέων μηνυμάτων. Η μονάδα
βάσης ηχεί 2 φορές κάθε λεπτό μέχρι να ακούσετε τα
μηνύματα, εφόσον η ρύθμιση “Ειδ.βασης” είναι
ενεργοποιημένη. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι
“Απενεργοπ.”.
Μπορείτε να διαμορφώσετε αυτήν τη ρύθμιση είτε με τη
μονάδα βάσης είτε με κάποιο από τα ακουστικά.

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N#339

2 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. a MΟΚN
3 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.

Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: M N

Ειδοποίηση νέου μηνύματος με κλήση
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να λαμβάνετε μια
ειδοποίηση μέσω τηλεφώνου όταν ηχογραφηθούν νέα
μηνύματα. Η μονάδα βάσης καλεί έναν τηλεφωνικό
αριθμό που έχετε ορίσει. Στη συνέχεια, μπορείτε να
χειριστείτε τον αυτόματο τηλεφωνητή από απόσταση για
να ακούσετε το νέο μήνυμα.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να:

– αποθηκεύσετε έναν τηλεφωνικό αριθμό τον οποίο θα
καλεί η συσκευή.

– ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση ειδοποίησης νέου
μηνύματος.

Αφότου απαντήσετε στην κλήση ειδοποίησης νέου
μηνύματος, μπορείτε να ακούσετε τα μηνύματα από τη
συγκεκριμένη κλήση (σελ. 48).
Μπορείτε να διαμορφώσετε αυτήν τη ρύθμιση είτε με τη
μονάδα βάσης είτε με κάποιο από τα ακουστικά.

Σημαντικό:
R Η ειδοποίηση νέου μηνύματος διακόπτεται 1 λεπτό

αφότου αρχίσει να καλεί η συσκευή. Η συσκευή δεν
θα επιχειρήσει να καλέσει ξανά, ακόμα και αν η κλήση
δεν απαντηθεί.

Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθμού που θα καλεί η
συσκευή για να σας ειδοποιεί

Ακουστικό

n Από τον τηλεφωνικό κατάλογο:
1 M N#338

2 MbN: “Ειδοπ.σε” a MΟΚN a M N

3 MbN: “Τηλεφ. κατ.” a MΟΚN
4 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση

τηλεφωνικού καταλόγου. a MΟΚN a M N

n Με την εισαγωγή ενός τηλεφωνικού αριθμού:
1 M N#338

2 MbN: “Ειδοπ.σε” a MΟΚN a M N

3 MbN: “Χειροκινητα” a MΟΚN
4 Εισαγάγετε το όνομα που επιθυμείτε (16

χαρακτήρες το ανώτατο). a MΟΚN
5 Εισαγάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε (24 ψηφία

το ανώτατο). a MΟΚN 2 φορές a M N

Μονάδα βάσης

n Από τον τηλεφωνικό κατάλογο:
1 M N#338

2 MbN: “Ειδοπ.σε” a MΟΚN a M N

3 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση
τηλεφωνικού καταλόγου. a MΟΚN a M N

n Με την εισαγωγή ενός τηλεφωνικού αριθμού:
1 M N#338

2 MbN: “Ειδοπ.σε” a MΟΚN a M N

3 Εισαγάγετε το όνομα που επιθυμείτε (16
χαρακτήρες το ανώτατο). a MΟΚN
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4 Εισαγάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε (24 ψηφία
το ανώτατο). a MΟΚN 2 φορές a M N

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ρύθμισης
ειδοποίησης νέου μηνύματος

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N#338

2 MbN: “Ενερ/Απεν” a MΟΚN
3 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. a MΟΚN
4 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.

Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: M N

Επεξεργασία του ρυθμισμένου τηλεφωνικού αριθμού

Ακουστικό

1 M N#338

2 MbN: “Ειδοπ.σε” a MΟΚN
3 M N a MbN: “Αλλαγη” a MΟΚN
4 Επεξεργαστείτε το όνομα, αν χρειάζεται (16

χαρακτήρες το ανώτατο). a MΟΚN
5 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό, αν

χρειάζεται (24 ψηφία το ανώτατο). a MΟΚN 2
φορές a M N

Μονάδα βάσης

1 M N#338

2 MbN: “Ειδοπ.σε” a MΟΚN a M N

3 Επεξεργαστείτε το όνομα, αν χρειάζεται (16
χαρακτήρες το ανώτατο). a MΟΚN

4 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό, αν
χρειάζεται (24 ψηφία το ανώτατο). a MΟΚN 2
φορές a M N

Διαγραφή του ρυθμισμένου τηλεφωνικού αριθμού

Ακουστικό

1 M N#338

2 MbN: “Ειδοπ.σε” a MΟΚN
3 M N a MbN: “Διαγραφη” a MΟΚN
4 MbN: “Ναι” a MΟΚN a M N

R Η ρύθμιση ειδοποίησης νέου μηνύματος είναι
απενεργοποιημένη.

Μονάδα βάσης

1 M N#338

2 MbN: “Ειδοπ.σε” a MΟΚN a M N

3 MbN: “Ναι” a MΟΚN a M N
R Η ρύθμιση ειδοποίησης νέου μηνύματος είναι

απενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κωδικού
πρόσβασης από απόσταση για την αναπαραγωγή
μηνυμάτων
Αν ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να
εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης από απόσταση
(σελ. 49) για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή του νέου
μηνύματος κατά την κλήση ειδοποίησης νέου
μηνύματος. Η εν λόγω λειτουργία είναι έτσι
διαμορφωμένη ώστε να μην μπορούν να ακούσουν τα
μηνύματά σας μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Η
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απενεργ.”.
– “Απενεργ.”: Μπορείτε να ακούσετε το μήνυμα

πατώντας το 4 για να ακουστούν τα νέα μηνύματα
(χωρίς εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης από
απόσταση).

– “Ενεργοποιηση”: Πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό
πρόσβασης από απόσταση και μετά να πιέσετε 4
για να ακουστεί το νέο μήνυμα.

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N#338

2 MbN: “Κωδικος τηλεχειρ” a MΟΚN
3 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. a MΟΚN
4 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.

Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: M N

Ακρόαση μηνυμάτων
Αφότου απαντήσετε στην ειδοποίηση νέου μηνύματος,
μπορείτε να ακούσετε τα μηνύματα ως εξής.

n Αν ο κωδικός πρόσβασης από απόσταση είναι
ρυθμισμένος σε “Απενεργ.”:
Πιέστε 4 για να ακουστεί το νέο μήνυμα κατά τη
διάρκεια της αναγγελίας.

n Αν ο κωδικός πρόσβασης από απόσταση είναι
ρυθμισμένος σε “Ενεργοποιηση”:
1 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης από

απόσταση (σελ. 49) κατά τη διάρκεια της
αναγγελίας.

2 Πιέστε 4 για να ακουστεί το νέο μήνυμα.

Σημείωση:
R Εντός 10 δευτερολέπτων από την ακρόαση των νέων

μηνυμάτων, μπορείτε να πιέσετε #9 κατά τη
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διάρκεια της κλήσης για να απενεργοποιήσετε την
ειδοποίηση νέου μηνύματος μέσω κλήσης.

R Ακόμα και αν η συσκευή πραγματοποιήσει νέα κλήση
για να σας ειδοποιήσει για νέο μήνυμα, ο κατάλογος
επανάληψης κλήσης του ακουστικού δεν θα
εμφανίσει την εγγραφή. Ωστόσο, στον κατάλογο
επανάληψης κλήσης της μονάδας βάσης εμφανίζεται
ως “Ειδ.μηνυμ.”.

Χρήση από απόσταση
Χρησιμοποιώντας ένα τονικό τηλέφωνο, μπορείτε να
καλέσετε τον τηλεφωνικό αριθμό σας από εξωτερική
τηλεφωνική γραμμή και να αποκτήσετε πρόσβαση στη
μονάδα προκειμένου να ακούσετε τα μηνύματα ή να
αλλάξετε τις ρυθμίσεις του αυτόματου τηλεφωνητή. Οι
φωνητικές οδηγίες της μονάδας σάς προτρέπουν να
πιέσετε ορισμένα αριθμητικά πλήκτρα για να εκτελέσετε
διάφορες λειτουργίες.

Κωδικός πρόσβασης από απόσταση
Όταν χρησιμοποιείτε τον αυτόματο τηλεφωνητή από
απόσταση, πρέπει να εισάγετε έναν 3-ψήφιο κωδικό για
πρόσβαση από απόσταση. Ο κωδικός αυτός εμποδίζει
μη εξουσιοδοτημένα άτομα να ακούν τα μηνύματά σας
από απόσταση.
Μπορείτε να διαμορφώσετε αυτήν τη ρύθμιση είτε με τη
μονάδα βάσης είτε με κάποιο από τα ακουστικά.

Σημαντικό:
R Για να χειριστείτε τον αυτόµατο τηλεφωνητή από

απόσταση, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε έναν
κωδικό πρόσβασης από απόσταση.

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N#306

2 Για να ενεργοποιήσετε (on) τη χρήση από
απόσταση, εισάγετε τον επιθυμητό 3-ψήφιο κωδικό
για πρόσβαση από απόσταση.

3 MΟΚN
4 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.

Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: M N

Απενεργοποίηση της χρήσης από απόσταση
Πιέστε το * στο βήμα 2 του “Κωδικός πρόσβασης από
απόσταση”, σελ. 49.
R Ο καταχωρημένος κωδικός πρόσβασης από

απόσταση διαγράφεται.

Χρήση του αυτόματου τηλεφωνητή από
απόσταση

1 Καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου σας από ένα τονικό
τηλέφωνο.

2 Μετά την εκκίνηση του μηνύματος χαιρετισμού,
εισάγετε τον κωδικό σας για πρόσβαση από
απόσταση.

3 Πιέστε το 9 για να ξεκινήσουν οι φωνητικές
οδηγίες.

4 Χειρισμός της μονάδας με τη χρήση εντολών από
απόσταση (σελ. 49).

5 Όταν τελειώσετε, τερματίστε την κλήση.

Φωνητική καθοδήγηση
Κατά τη διάρκεια της της χρήσης από απόσταση, οι
φωνητικές οδηγίες της μονάδας σάς καθοδηγούν ως
προς τον τρόπο χειρισμού της μονάδας. Μετά την
εισαγωγή του κωδικού τηλεχειρισμού, πιέστε το 9 για
να ξεκινήσουν οι φωνητικές οδηγίες.

Σημείωση:
R Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο κλήσης εντός 10

δευτερολέπτων μετά την υπόδειξη φωνητικών
οδηγιών, η μονάδα διακόπτει την κλήση.

Εντολές από απόσταση
Πιέστε τα ακόλουθα πλήκτρα κλήσης για να αποκτήσετε
πρόσβαση στις αντίστοιχες λειτουργίες του αυτόματου
τηλεφωνητή:

Πλήκτρο Λειτουργία
1 Επανάληψη μηνύματος

(κατά την αναπαραγωγή)*1

2 Παράλειψη μηνύματος
(κατά την αναπαραγωγή)

4 Αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων
5 Αναπαραγωγή όλων των μηνυμά-

των
6 Αναπαραγωγή μηνύματος χαιρετι-

σμού
7 Ηχογράφηση μηνύματος χαιρετι-

σμού
9 Επανάληψη των φωνητικών οδη-

γιών (η αναπαραγωγή ή η ηχογρά-
φηση διακόπτονται)
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Πλήκτρο Λειτουργία
0 Απενεργοποίηση (off) αυτόματου

τηλεφωνητή
*4 Διαγραφή του μηνύματος που ανα-

παράγεται τη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή

*5 Διαγραφή όλων των μηνυμάτων
*6 Επαναφορά σε προ-ηχογραφημένο

μήνυμα χαιρετισμού (κατά τη διάρ-
κεια αναπαραγωγής μηνύματος χαι-
ρετισμού)

*# Τερματισμός χρήσης από απόστα-
ση
(ή τερματισμός κλήσης)

*1 Εάν πιέσετε το συγκεκριμένο πλήκτρο στα πρώτα 5
δευτερόλεπτα ενός μηνύματος, τότε αναπαράγεται
το προηγούμενο μήνυμα.

Ενεργοποίηση (on) του αυτόματου
τηλεφωνητή από απόσταση

1 Καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου σας από ένα τονικό
τηλέφωνο.

2 Αφήστε το τηλέφωνο να κουδουνίσει 10 φορές.
R Ακούγεται ένας παρατεταμένος κουδουνισμός

(μπιπ).
3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης από απόσταση

εντός 10 δευτερολέπτων μετά τον παρατεταμένο
ήχο.
R Το μήνυμα χαιρετισμού αναπαράγεται.
R Μπορείτε να κλείσετε το ακουστικό ή να

εισαγάγετε τον κωδικό σας για πρόσβαση από
απόσταση ξανά και να ξεκινήσετε τη χρήση από
απόσταση (σελ. 49).

Ρυθμίσεις αυτόματου
τηλεφωνητή

Παρακολούθηση κλήσεων

Ακουστικό / Μονάδα βάσης
Ενόσω ο καλών αφήνει κάποιο μήνυμα, μπορείτε να
ακούσετε την κλήση από το μεγάφωνο του ακουστικού.
Για να ρυθμίσετε την ένταση του μεγαφώνου,
– πιέστε επανειλημμένα MDN ή MCN.
– πιέστε επανειλημμένα M N στη μονάδα βάσης.

R Με κάθε πάτημα του M N, η ένταση του μεγαφώνου
αυξάνεται κατά πολλά επίπεδα.

Μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση με τους εξής
τρόπους:
– σηκώνοντας το ενσύρματο ακουστικό από τη μονάδα

βάσης ή
– πιέζοντας M N στο ακουστικό.
Η παρακολούθηση κλήσεων μπορεί να ρυθμιστεί σε
κάθε μονάδα. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι
“Ενεργοπ.”.
1 M N#310

2 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. a MΟΚN
3 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.

Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: M N

Αριθμός κουδουνισμών πριν απαντήσει
η μονάδα σε κλήση
Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των κουδουνισμάτων
του τηλεφώνου “Αριθμος κουδουνισμ.” μετά τον
οποίο θα απαντήσει η μονάδα στην κλήση.
n Αν επιλεγεί “Italia” για τις τοπικές ρυθμίσεις
(σελ. 40), μπορείτε να επιλέξετε 2 έως 5 κουδουνισμούς
ή “Αυτοματα”.
n Αν επιλεγεί “España” ή “Ελλαδα” για τις τοπικές
ρυθμίσεις (σελ. 40), μπορείτε να επιλέξετε 2 έως 7
κουδουνισμούς ή “Αυτοματα”.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “4 Κουδουν.”.
“Αυτοματα”: O αυτόματος τηλεφωνητής της μονάδας
απαντά στο τέλος του 2ου κουδουνισμού, αν έχουν
ηχογραφηθεί νέα μηνύματα, ή στο τέλος του 5ου
κουδουνισμού, αν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα. Εάν
καλέσετε το τηλέφωνό σας από εξωτερική γραμμή
προκειμένου να ακούσετε τα νέα μηνύματα (σελ. 49) και
το τηλέφωνό σας κουδουνίσει για 3η φορά, γνωρίζετε ότι
δεν υπάρχουν νέα μηνύματα. Τότε, μπορείτε να κλείσετε
το ακουστικό χωρίς να χρεωθείτε για το τηλεφώνημά
σας.
Μπορείτε να διαμορφώσετε αυτήν τη ρύθμιση είτε με τη
μονάδα βάσης είτε με κάποιο από τα ακουστικά.

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N#211

2 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. a MΟΚN
3 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.

Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: M N
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Για συνδρομητές της υπηρεσίας φωνητικού
ταχυδρομείου σταθερής τηλεφωνίας
Για να λαμβάνετε μηνύματα φωνητικού ταχυδρομείου
και να χρησιμοποιείτε σωστά τον αυτόματο τηλεφωνητή,
σημειώστε τα ακόλουθα:
R Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία φωνητικού

ταχυδρομείου (σελ. 52) που παρέχει η εταιρεία
παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών αντί του
αυτόματου τηλεφωνητή της συσκευής,
απενεργοποιήστε τον αυτόματο τηλεφωνητή (σελ. 44).

R Για να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή
της συσκευής αντί της υπηρεσίας φωνητικού
ταχυδρομείου της εταιρείας παροχής τηλεφωνικών
υπηρεσιών, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής
τηλεφωνικών υπηρεσιών για να απενεργοποιήσει την
υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου.
Αν η εταιρεία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών
αδυνατεί να κάνει κάτι τέτοιο:
– Καθορίστε τη ρύθμιση “Αριθμος κουδουνισμ.”

αυτής της συσκευής κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ο
αυτόματος τηλεφωνητής της συσκευής να απαντά
στις κλήσεις προτού απαντήσει η υπηρεσία
φωνητικού ταχυδρομείου της εταιρείας παροχής
τηλεφωνικών υπηρεσιών. Πρέπει να ελέγξετε τον
αριθμό κουδουνισμών που απαιτούνται για την
ενεργοποίηση της υπηρεσίας φωνητικού
ταχυδρομείου της εταιρείας παροχής τηλεφωνικών
υπηρεσιών, προτού αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση.

– Αλλάξτε τον αριθμό κουδουνισμών της υπηρεσίας
φωνητικού ταχυδρομείου, έτσι ώστε ο αυτόματος
τηλεφωνητής να μπορεί να απαντά πρώτος στην
κλήση. Για να το κάνετε αυτό, επικοινωνήστε με
την εταιρεία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Χρόνος εγγραφής καλούντος
Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο
ηχογράφησης για κάθε καλούντα. Η προεπιλεγμένη
ρύθμιση είναι “3 λεπτα”.
Μπορείτε να διαμορφώσετε αυτήν τη ρύθμιση είτε με τη
μονάδα βάσης είτε με κάποιο από τα ακουστικά.

Ακουστικό / Μονάδα βάσης

1 M N#305

2 MbN: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. a MΟΚN
3 Συνεχίστε το χειρισµό της συσκευής σας.

Ακουστικό: M N
Μονάδα βάσης: M N

Επιλογή “Μονο χαιρετ.”
Μπορείτε να επιλέξετε “Μονο χαιρετ.”, που ρυθμίζει
τη μονάδα έτσι ώστε να εκφωνεί ένα μήνυμα

χαιρετισμού στους καλούντες χωρίς όμως να
καταγράφει μηνύματα.
Επιλέξτε “Μονο χαιρετ.” στο βήμα 2 του “Χρόνος
εγγραφής καλούντος”, σελ. 51.

Σημείωση:
R Αν επιλέξετε “Μονο χαιρετ.”:

– Αν δεν ηχογραφήσετε το δικό σας μήνυμα, η
μονάδα θα αναπαράγει το προ-ηχογραφημένο
μήνυμα τύπου “μόνο χαιρετισμός” που ζητά από
τους καλούντες να ξανακαλέσουν.

– Αν χρησιμοποιήσετε το δικό σας μήνυμα,
ηχογραφήστε το προ-ηχογραφημένο μήνυμα
τύπου “μόνο χαιρετισμός” που ζητά από τους
καλούντες να ξανακαλέσουν (σελ. 44).
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Υπηρεσία φωνητικού
ταχυδρομείου
Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία αυτόματου
τηλεφωνητή που προσφέρει η εταιρεία παροχής
τηλεφωνικών υπηρεσιών σας. Αφού γίνετε συνδρομητής
σε αυτήν την υπηρεσία, το σύστημα φωνητικού
ταχυδρομείου του παροχέα υπηρεσιών/της τηλεφωνικής
εταιρείας σας απαντά στις κλήσεις σας όταν δεν είστε σε
θέση να απαντήσετε ή όταν η γραμμή σας είναι
κατειλημμένη. Τα μηνύματα καταγράφονται από την
εταιρεία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών, όχι από το
τηλέφωνο.
Όταν έχετε νέα μηνύματα, εμφανίζεται η ένδειξη  στο
ακουστικό, εφόσον η υπηρεσία εμφάνισης μηνυμάτων
είναι διαθέσιμη. Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την
υπηρεσία, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής
τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Σημαντικό:
R Αν η ένδειξη  παραμείνει στην οθόνη ακόμα και

μετά την ακρόαση των νέων μηνυμάτων, σβήστε την
πιέζοντας παρατεταμένα το # για 2 δευτερόλεπτα.

R Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία φωνητικού
ταχυδρομείου της εταιρείας παροχής τηλεφωνικών
υπηρεσιών αντί του αυτόματου τηλεφωνητή της
συσκευής, απενεργοποιήστε τον αυτόματο
τηλεφωνητή (σελ. 44). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε
στη σελ. 51 (σειρά KX-TGF320: σελ. 3).

Επιτοίχια τοποθέτηση
Η μονάδα βάσης μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο με
αλλαγή της θέσης του προσαρμογέα επιτοίχιας
τοποθέτησης.

Σημείωση:
R Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι αρκετά γερός και η

μέθοδος στερέωσης ικανή, ώστε να στηρίξουν το
βάρος της συσκευής.

R Βιδώστε τις βίδες (δεν παρέχονται) στον τοίχο.

Μονάδα βάσης

1 Για να αφαιρέσετε τον προσαρμογέα επιτοίχιας
τοποθέτησης, πιέστε προς τα κάτω τους μοχλούς

απελευθέρωσης (A). Αφαιρέστε τον προσαρμογέα
(B).

A

B

A

B

2 A Γυρίστε τον προσαρμογέα, έτσι ώστε οι λέξεις
“UP WALL” να βλέπουν προς τα πάνω.
B Περάστε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής μέσα
από τον προσαρμογέα επιτοίχιας τοποθέτησης.
C Συνδέστε το καλώδιο μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος και το καλώδιο
τηλεφωνικής γραμμής.

21

3

3 Τοποθετήστε τα κάτω γλωσσάκια του
προσαρμογέα μέσα στις κάτω υποδοχές (A) της
συσκευής και, στη συνέχεια, πιέστε προς τα κάτω
τους μοχλούς του προσαρμογέα για να τους
τοποθετήσετε μέσα στις επάνω υποδοχές (B).
R Οι λέξεις “UP WALL” θα πρέπει να βλέπουν

προς τα πάνω.

A A

B
B

4 Τοποθετήστε τη συσκευή σε έναν τοίχο και μετά
σύρετέ την προς τα κάτω για να ασφαλίσει στη
σωστή θέση.

 Βίδες
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 83 mm

1

2

Εισαγωγή χαρακτήρων
Τα πλήκτρα κλήσης χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή χαρακτήρων και αριθμών. Σε κάθε πλήκτρο κλήσης
αντιστοιχούν πολλαπλοί χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες που μπορούν να εισαχθούν εξαρτώνται από τον τρόπο
εισαγωγής χαρακτήρων (σελ. 53).
– Ακουστικό: Πιέστε MFN ή MEN για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά ή δεξιά.
– Μονάδα βάσης*1: Πιέστε M N ή M N για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά ή δεξιά.
– Πιέστε τα πλήκτρα κλήσης για να εισαγάγετε χαρακτήρες και αριθμούς.
– Πιέστε MCN για να διαγράψετε το χαρακτήρα ή τον αριθμό που έχετε επισημάνει με το δρομέα. Πιέστε και κρατήστε

πατημένο το MCN για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες ή αριθμούς.
– Πιέστε το * (Aaa) για να μεταβείτε από κεφαλαία σε πεζά γράμματα ή αντίστροφα.
– Για να εισάγετε άλλο χαρακτήρα που βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο κλήσης, πιέστε MEN στο ακουστικό ή M N στη

μονάδα βάσης*1 για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη θέση και μετά πιέστε το κατάλληλο πλήκτρο κλήσης.
– Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο κλήσης εντός 2 δευτερολέπτων μετά την εισαγωγή ενός χαρακτήρα, εισάγεται

οριστικά αυτός ο χαρακτήρας και ο δρομέας μετακινείται στο επόμενο διάστημα.
*1 Το πλήκτρο καθοδήγησης της μονάδας βάσης είναι ως εξής.

Αρ. µοντέλου Αριστερά Δεξιά
KX-TGF310 MFN MEN

KX-TGF320 M N M N

Τρόποι εισαγωγής χαρακτήρων
Οι διαθέσιμοι τρόποι εισαγωγής χαρακτήρων είναι: Αλφαβητικά (ABC), Αριθμητικά (0-9), Ελληνικά ( ),
Εκτεταμένα 1 ( ), Εκτεταμένα 2 ( ) και Κυριλλικά ( ). Όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους τρόπους
εισαγωγής χαρακτήρων, εκτός από τον τρόπο Αριθμητικά, μπορείτε να επιλέξετε το χαρακτήρα που επιθυμείτε να
εισάγετε πιέζοντας επαναλαμβανόμενα κάποιο πλήκτρο κλήσης.

Όταν η μονάδα εμφανίζει την οθόνη εισαγωγής χαρακτήρων:
Ακουστικό: MECON a MbN: Επιλέξτε κάποιον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων. a MΟΚN
Μονάδα βάσης: M N a MbN: Επιλέξτε κάποιον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων. a MΟΚN

Σημείωση:
R Στους πίνακες που ακολουθούν, το  παριστάνει ένα μονό διάστημα.
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Πίνακας αλφαβητικών χαρακτήρων (ABC)

z y1 2 3 4 5 6 7 8 9

Πίνακας αριθμητικής καταχώρησης (0-9)

z y1 2 3 4 5 6 7 8 9

Πίνακας ελληνικών χαρακτήρων ( )

z y1 2 3 4 5 6 7 8 9

Πίνακας εκτεταμένων χαρακτήρων 1 ( )

z y1 2 3 4 5 6 7 8 9

R Τα ακόλουθα χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων: 

Πίνακας εκτεταμένων χαρακτήρων 2 ( )

z y1 2 3 4 5 6 7 8 9
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R Τα ακόλουθα χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων:

Πίνακας κυριλλικών χαρακτήρων ( )

z y1 2 3 4 5 6 7 8 9

Μηνύματα σφάλματος
Μήνυμα οθόνης Αιτία/λύση
Εκτος ρευμ
ή
Αδυν. συνδ.
Επανασυνδ.
το μετασχ. AC.

R Επιβεβαιώστε ότι ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος της μο-
νάδας βάσης είναι σωστά συνδεδεμένος στη συσκευή και την πρίζα.

R Χάθηκε η επικοινωνία του ακουστικού με τη μονάδα βάσης. Μετακινηθείτε
πιο κοντά στη μονάδα βάσης και προσπαθήστε ξανά.

R Βγάλτε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βά-
σης από την πρίζα για να επανεκκινήσετε τη μονάδα. Επανασυνδέστε το
μετασχηματιστή και προσπαθήστε ξανά.

R Η καταχώρηση του ακουστικού ενδέχεται να έχει ακυρωθεί. Καταχωρήστε
ξανά το ακουστικό (σελ. 40).

Ελεγξτε την
τηλεφ. Γραμμη

R Το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφωνικής γραµµής δεν έχει ακόμα συνδεθεί ή
δεν έχει συνδεθεί σωστά. Ελέγξτε τις συνδέσεις (σελ. 10).

Σφαλμα R Η εγγραφή ήταν πολύ σύντομη. Προσπαθήστε ξανά.
Μνημη πληρης R Η μνήμη τηλεφωνικού καταλόγου είναι πλήρης. Διαγράψτε τις ανεπιθύμη-

τες καταχωρήσεις (σελ. 26).
R Η μνήμη του καταλόγου φραγής κλήσεων είναι πλήρης. Διαγράψτε τις ανε-

πιθύμητες καταχωρήσεις (σελ. 24).
Χρησιμοπ.
επαναφορτιζ.
μπαταρια.

R Έχουν τοποθετηθεί μπαταρίες εσφαλμένου τύπου, όπως αλκαλικές ή μαγ-
γανίου. Χρησιμοποιήστε μόνο τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH
που αναφέρονται στη σελ. 4, 7.

Πρεπει να
εγγραφ. Στην
αν. ταυτ. καλ.

R Θα πρέπει να γίνετε συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότη-
τας καλούντος. Αν εγγραφείτε σε υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας κα-
λούντος, θα λαμβάνετε στοιχεία του καλούντος και το μήνυμα αυτό δεν θα
εμφανίζεται πλέον.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Εάν, αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες αυτής της ενότητας, συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, αποσυνδέστε το
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης. Βγάλτε τις μπαταρίες από το ακουστικό και
επανατοποθετήστε τες στο ακουστικό.
Αν στη μονάδα βάσης υπάρχουν τοποθετημένες μπαταρίες για εφεδρική τροφοδοσία, βγάλτε τις μπαταρίες από τη
μονάδα βάσης και επανατοποθετήστε τες στη μονάδα βάσης.
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Γενική χρήση

Πρόβλημα Αιτία/λύση
Το ακουστικό δεν ενεργοποιείται
ακόμα και µετά την τοποθέτηση φορ-
τισμένων µπαταριών.

R Τοποθετήστε το ακουστικό στο φορτιστή για να ενεργοποιήσετε το ακου-
στικό.

Η μονάδα δεν λειτουργεί. R Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες (σελ. 10).
R Φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες (σελ. 11).
R Ελέγξτε τις συνδέσεις (σελ. 10).
R Βγάλτε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βά-

σης από την πρίζα και αφαιρέστε τις μπαταρίες από το ακουστικό για επα-
ναφορά της συσκευής. Επανασυνδέστε το μετασχηματιστή, τοποθετήστε
τις μπαταρίες στο ακουστικό και προσπαθήστε ξανά.

R Το ακουστικό δεν έχει καταχωρηθεί στη μονάδα βάσης. Καταχωρήστε το
ακουστικό (σελ. 40).

Η οθόνη του ακουστικού είναι κενή. R Το ακουστικό δεν είναι ενεργοποιημένο. Ενεργοποιήστε το (on) (σελ. 16).
Δεν ακούω τον τόνο κλήσης. R Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφωνικής γραμ-

μής. Το παλιό καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής μπορεί να έχει διαφορετική
διάταξη συνδεσμολογίας.

R Το καλώδιο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος ή της τηλεφω-
νικής γραμμής δεν είναι συνδεδεμένο. Ελέγξτε τις συνδέσεις.

R Αποσυνδέστε τη μονάδα βάσης από την τηλεφωνική γραμμή και συνδέ-
στε τη γραμμή με μια τηλεφωνική συσκευή που λειτουργεί κανονικά. Εάν
η τηλεφωνική συσκευή λειτουργεί κανονικά, επικοινωνήστε με το τεχνικό
προσωπικό της Panasonic για να επισκευάσει τη μονάδα. Εάν η τηλεφω-
νική συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, επικοινωνήστε με την εταιρεία πα-
ροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Ηχεί η μονάδα βάσης. R Έχουν ηχογραφηθεί νέα μηνύματα. Ακούστε τα νέα μηνύματα (σελ. 45).
Η συσκευή δεν λειτουργεί σε περί-
πτωση διακοπής του ρεύματος.

R Μπορείτε να τοποθετήσετε 2 μπαταρίες AAA (R03) (δεν παρέχονται) στη
μονάδα βάσης που θα τροφοδοτούν προσωρινά με ρεύμα τη συσκευή σε
περίπτωση διακοπής του ρεύματος (σελ. 11).

R Η οθόνη της μονάδας βάσης είναι κενή, αν η λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας είναι “Ενεργοπ.” (σελ. 12).

Λίστα μενού

Πρόβλημα Αιτία/λύση
Οι ενδείξεις στην οθόνη εμφανίζο-
νται σε μια γλώσσα που δεν γνωρί-
ζω.

R Αλλάξτε τη γλώσσα της οθόνης (σελ. 16).

Δεν μπορώ να ενεργοποιήσω τη λει-
τουργία eco.

R Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Eco αν ρυθμίσετε τη λει-
τουργία επαναλήπτη σε “Ενεργοπ.”. Αν χρειαστεί, ρυθμίστε τη λειτουρ-
γία επαναλήπτη σε “Απενεργοπ.” (σελ. 41).

Το ακουστικό δεν καταχωρείται σε
μία μονάδα βάσης.

R Έχει καταχωρηθεί ήδη ο μέγιστος αριθμός ακουστικών (6) στη μονάδα βά-
σης. Διαγράψτε από τη μονάδα βάσης τα καταχωρημένα ακουστικά που
δεν χρησιμοποιούνται (σελ. 40).

R Έχετε εισαγάγει λανθασμένο PIN. Εάν ξεχάσετε το PIN σας, επικοινωνή-
στε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
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Επαναφόρτιση μπαταριών

Πρόβλημα Αιτία/λύση

Το ακουστικό ηχεί ή/και το  αναβο-
σβήνει.

R Η στάθμη φόρτισης των μπαταριών είναι χαμηλή. Φορτίστε πλήρως τις
μπαταρίες (σελ. 11).

Φόρτισα πλήρως τις μπαταρίες, αλλά
– η ένδειξη  συνεχίζει να αναβο-

σβήνει ή
– ο χρόνος λειτουργίας φαίνεται

συντομότερος.

R Καθαρίστε τα άκρα των μπαταριών ( , ) και τις επαφές φόρτισης της
μονάδας με στεγνό πανί και εκτελέστε ξανά τη φόρτιση.

R Πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες (σελ. 10).

Πραγματοποίηση/απάντηση κλήσεων, ενδοεπικοινωνία

Πρόβλημα Αιτία/λύση
Εμφανίζεται το σύμβολο . R Το ακουστικό είναι πολύ μακριά από τη μονάδα βάσης. Μεταφέρετέ το

πιο κοντά.
R Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης δεν εί-

ναι συνδεδεμένος σωστά. Επανασυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσό-
μενου ρεύματος στη μονάδα βάσης.

R Το ακουστικό δεν έχει καταχωρηθεί στη μονάδα βάσης. Καταχωρήστε το
(σελ. 40).

R Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας eco μειώνεται η εμβέλεια της μονά-
δας βάσης στην κατάσταση αναμονής. Αν χρειάζεται, απενεργοποιήστε
τη λειτουργία eco (σελ. 17).

Ακούγεται θόρυβος, ο ήχος ακούγε-
ται με διακοπές.

R Χρησιμοποιείτε το ακουστικό ή τη μονάδα βάσης σε περιοχή με πολλές
ηλεκτρικές παρεμβολές. Τοποθετήστε τη μονάδα βάσης και χρησιμοποιεί-
τε το ακουστικό μακριά από πηγές παρεμβολών.

R Μετακινηθείτε πιο κοντά στη μονάδα βάσης.
R Αν χρησιμοποιείτε υπηρεσία DSL/ADSL, συνιστούμε να συνδέσετε ένα

φίλτρο DSL/ADSL ανάμεσα στη μονάδα βάσης και την πρίζα της τηλεφω-
νικής γραµµής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πά-
ροχο DSL/ADSL.

Η ποιότητα του ήχου έχει μάλλον
υποβαθμιστεί.

R Έχετε καταχωρήσει μη συνιστώμενο ακουστικό (σελ. 4). Η καλύτερη δυνα-
τή ποιότητα ήχου επιτυγχάνεται μόνο με την καταχώρηση του συνιστώμε-
νου ακουστικού.

Η μονάδα δεν κουδουνίζει. R Η ένταση κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένη (off). Ρυθμίστε την έντα-
ση κουδουνισμού (σελ. 19, 31).

R Η λειτουργία Μην ενοχλείτε είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε την
(off) (σελ. 36).

Δεν μπορώ να πραγματοποιήσω
κλήση.

R Ο τρόπος κλήσης έχει ρυθμιστεί εσφαλμένα. Αλλάξτε τη ρύθμιση
(σελ. 17).

R Καλέσατε αριθμό με περιορισμό κλήσης (σελ. 39).
R Tο κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο. Απενεργοποιήστε την

(off) (σελ. 22).
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Αναγνώριση ταυτότητας καλούντος

Πρόβλημα Αιτία/λύση
Τα στοιχεία καλούντος δεν εμφανίζο-
νται.

R Θα πρέπει να γίνετε συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότη-
τας καλούντος. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής
υπηρεσιών τηλεφωνίας.

R Αν η μονάδα σας είναι συνδεδεμένη σε πρόσθετο τηλεφωνικό εξοπλισμό,
αφαιρέστε τον και συνδέστε τη μονάδα απευθείας στην πρίζα.

R Αν χρησιμοποιείτε υπηρεσία DSL/ADSL, συνιστούμε να συνδέσετε ένα
φίλτρο DSL/ADSL ανάμεσα στη μονάδα βάσης και την πρίζα της τηλεφω-
νικής γραµµής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πά-
ροχο DSL/ADSL.

R Ενδέχεται να υπάρχουν παρεμβολές από άλλο τηλεφωνικό εξοπλισμό
στη μονάδα αυτή. Αποσυνδέστε τον άλλο εξοπλισμό και προσπαθήστε ξα-
νά.

Τα στοιχεία καλούντων αργούν να
εμφανιστούν.

R Ανάλογα με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας, η συσκευή εν-
δέχεται να εμφανίζει τα στοιχεία καλούντων στον 2ο κουδουνισμό ή αργό-
τερα. Ρυθμίστε το πρώτο κουδούνισμα σε “Απενεργοπ.” (σελ. 31).

R Μετακινηθείτε πιο κοντά στη μονάδα βάσης.
Η ώρα στη μονάδα έχει αλλάξει. R Εσφαλμένες πληροφορίες ώρας από την αναγνώριση ταυτότητας καλού-

ντος αλλάζει την ώρα. Αλλάξτε τη ρύθμιση της ώρας σε “Χειροκινητα”
(off) (σελ. 31).

Το όνομα που είναι αποθηκευμένο
στον τηλεφωνικό κατάλογο δεν εμ-
φανίζεται πλήρως όταν λαμβάνεται
μια εξωτερική κλήση.

R Αλλάξτε το όνομα της καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο, ώστε να
χωρά σε 1 γραμμή κειμένου (σελ. 26).

Αυτόματος τηλεφωνητής

Πρόβλημα Αιτία/λύση
Η μονάδα δεν καταγράφει νέα μηνύ-
ματα.

R Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος (off). Ενεργοποιήστε
τον (on) (σελ. 44).

R Η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Διαγράψτε τα ανεπιθύμητα μηνύματα
(σελ. 45).

R Ο χρόνος εγγραφής είναι ρυθμισμένος σε “Μονο χαιρετ.”. Αλλάξτε τη
ρύθμιση (σελ. 51).

R Η υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου της εταιρείας παροχής τηλεφωνι-
κών υπηρεσιών ενδέχεται να απαντά στις κλήσεις σας προτού προλάβει
να απαντήσει στις κλήσεις ο αυτόματος τηλεφωνητής της συσκευής. Αλ-
λάξτε τη ρύθμιση του αριθμού κουδουνισμών της συσκευής (σελ. 50) επι-
λέγοντας μικρότερη τιμή ή επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής τηλε-
φωνικών υπηρεσιών.

R Ο αυτόματος τηλεφωνητής δεν θα απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις όσο
οι άλλες συσκευές, π.χ. ακουστικά, είναι κατειλημμένες.

Δεν είναι εφικτή η χρήση του αυτό-
ματου τηλεφωνητή από απόσταση.

R Δεν έχει καθοριστεί ο κωδικός πρόσβασης εξ αποστάσεως. Καθορίστε
τον κωδικό πρόσβασης εξ αποστάσεως (σελ. 49).

R Εισαγάγετε λανθασμένο κωδικό πρόσβασης από απόσταση. Αν ξεχάσατε
τον κωδικό πρόσβασης από απόσταση, μεταβείτε στη ρύθμιση του κωδι-
κού πρόσβασης από απόσταση για να δείτε τον τρέχοντα κωδικό
(σελ. 49).

R Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος (off). Ενεργοποιήστε
τον (on) (σελ. 50).
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Πρόβλημα Αιτία/λύση
Η συσκευή δεν κουδουνίζει όσες φο-
ρές έχει ρυθμιστεί να κουδουνίζει.

R Αν απενεργοποιηθεί ο πρώτος κουδουνισμός (σελ. 31), η συσκευή κου-
δουνίζει 1 φορά λιγότερο από την προκαθορισμένη ρύθμιση.

Ζημιά από υγρό

Πρόβλημα Αιτία/λύση
Ένα υγρό ή κάποια άλλη μορφή
υγρασίας έχει εισχωρήσει στο ακου-
στικό/στη μονάδα βάσης.

R Αποσυνδέστε το μετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος και το καλώ-
διο τηλεφωνικής γραµµής από τη μονάδα βάσης. Αφαιρέστε τις μπατα-
ρίες από το ακουστικό και αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 3 μέ-
ρες. Αφού στεγνώσει πλήρως το ακουστικό/η μονάδα βάσης, επανασυν-
δέστε το μετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος και το καλώδιο τηλε-
φωνικής γραµµής. Τοποθετήστε τις μπαταρίες και φορτίστε τις πλήρως
πριν από τη χρήση. Αν η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Προσοχή:
R Μη χρησιμοποιείτε φούρνο μικροκυμάτων για να επισπεύσετε το στέγνωμα, γιατί έτσι θα προκληθεί μόνιμη βλάβη.
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Εγγύηση
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Ευρετήριο
P PIN:  39
Α Ακουστικό

Ακύρωση καταχώρησης:  40
Εντοπισμός:  14
Καταχώρηση:  40
Όνομα:  39

Αναγνώριση ταυτότητας καλούντος σε αναμονή:  20
Αναμονή:  19
Αναπάντητες κλήσεις:  42
Αντιμετώπιση προβλημάτων:  55
Απάντηση κλήσεων:  19
Ασφάλεια για τηλεφωνικές κλήσεις:  39
Αυτόματη απάντηση:  19, 32
Αυτόματη ενδοεπικοινωνία:  22
Αυτόματος τηλεφωνητής:  44

Ακρόαση μηνυμάτων:  45, 46, 49
Αριθμός κουδουνισμών:  50
Διαγραφή μηνυμάτων:  45, 46, 47, 50
Ειδοποίηση νέου μηνύματος:  47
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off):  44
Κωδικός πρόσβασης από απόσταση:  49
Μήνυμα χαιρετισμού:  44
Μόνο χαιρετισμός:  51
Παρακολούθηση κλήσεων:  50
Χρήση από απόσταση:  49
Χρόνος εγγραφής:  51

Αφύπνιση:  35
Δ Διαδοχική κλήση αριθμών:  26

Διακοπή ρεύματος (λειτουργία εφεδρικής
τροφοδοσίας):  11

Ε Εισαγωγή χαρακτήρων:  53
Ενδοεπικοινωνία:  21
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off):  16
Ένταση

Ακουστικό:  18
Κουδουνισμός (Ακουστικό):  19, 31
Κουδουνισμός (Μονάδα βάσης):  19, 31
Μεγάφωνο:  18

Εντοπ. αντικ.:  31, 33
Επαναλήπτης:  41
Επανάληψη κλήσης:  18
Επανάληψη κλήσης/flash:  20
Επεξεργασία καταλόγου καλούντων:  43
Επιτοίχια τοποθέτηση:  52

Η Ημερομηνία και ώρα:  16
Ήχοι πλήκτρων:  32
Ήχος κουδουνισμού:  31

Ι Ισοσταθμιστής:  20
Κ Κατάλογος καλούντων:  42

Κατηγορία:  25

Κλείδωμα πληκτρολογίου:  22
Κλήση σε αναμονή:  20
Κοινόχρηστη κλήση:  21
Κουμπιά κλήσης με ένα πάτημα:  28
Κωδικός άμεσης εντολής:  29

Λ Λειτουργία eco:  17
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
μπαταριών:  12
Λειτουργία ιδιωτικής συνομιλίας:  32
Λειτουργία Μην ενοχλείτε:  36

Μ Μεγάφωνο:  18
Μείωση θορύβου:  20
Μεταβίβαση κλήσεων:  21
Μηνύματα σφάλματος:  55
Μονάδα βάσης

Επαναφορά ρυθμίσεων:  40
Μπαταρία:  10, 12

Ο Οθόνη
Αντίθεση:  32
Γλώσσα:  16

Π Παρακολούθηση μωρού:  37
Παύση:  19
Περιορισμός κλήσεων:  39
Πραγματοποίηση κλήσεων:  18
Πρόσθετα ακουστικά:  40
Προσωρινός τονικός τρόπος κλήσης:  20
Πρώτος κουδουνισμός:  31

Ρ Ρύθμιση ώρας:  31
Σ Σίγαση:  20
Τ Ταχεία κλήση:  27

Τηλεφωνικές διασκέψεις:  21
Τηλεφωνικός κατάλογος:  25
Τοπικές ρυθμίσεις:  40
Τρόπος κλήσης:  17
Τρόπος χειρισμού:  13, 14, 15

Υ Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος:  42
Φ Φραγή ενοχλητικών κλήσεων:  23

Φωνητικό ταχυδρομείο:  52
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Για μελλοντική αναφορά
Συνιστούμε να τηρείτε ένα αρχείο με τις παρακάτω πληροφορίες που θα φανούν χρήσιμες σε περίπτωση επισκευής
στα πλαίσια της εγγύησης.

Αρ. Σειράς  Ημερομηνία αγοράς
(βλέπε στο κάτω μέρος της μονάδας βάσης)
Όνομα και διεύθυνση αντιπροσώπου   

Επισυνάψτε εδώ την απόδειξη αγοράς.

Αγοράστε online από το eShop μας: www.shop.panasonic.eu

Τμήμα Πωλήσεων:

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2015

*PNQX6787ZA*
*PNQX6787ZA*
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