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1.      ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Κατά τη χρήση της τηλεφωνικής συσκευής, θα πρέπει να ακολουθούνται οι 
παρακάτω βασικοί κανόνες ασφάλειας, προκειμένου να αποφευχθούν ή να 
μειωθούν οι κίνδυνοι πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή άλλης σωματικής βλάβης:

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες.�.
�.
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Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες που επισημαίνονται στο προϊόν.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν το καθαρίσετε. Μην 
χρησιμοποιείτε καθαριστικά σε υγρή μορφή ή αεροζόλ. Χρησιμοποιήστε ένα 
νωπό πανί  για καθαρισμό.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό (για παράδειγμα σε μπάνιο, 
νεροχύτη, πισίνα).
Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία ή υπερβολικά ψυχρό 
περιβάλλον. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως 
φούρνοι, θερμάστρες, κ.λ.π
Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες του ηλεκτρικού ή τα καλώδια επέκτασης 
ρεύματος, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. 
Αποσυνδέστε την συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα και αναφερθείτε στην τεχνική 
υποστήριξη (Service) για προϊόντα Vtech για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

•

•

καταστραφεί.

Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό είναι κατεστραμμένα ή έχουν 
φθορές.
Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί φυσιολογικά, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. 
Εάν η συσκευή μετά από πτώση έχει υποστεί φθορές ή το περίβλημα της έχει
 

      Εάν  η  απόδοση  της  συσκευής  έχει  μεταβληθεί εμφανώς.

•

•

Η χρήση άλλου τύπου μπαταριών ή μη επαναφορτιζόμενων μπαταριών μπορεί 
να είναι επικίνδυνη. Μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή καταστροφή της 
συσκευής. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τις ζημίες που μπορεί 
να προέλθουν από την μη συμμόρφωση σας με αυτήν την οδηγία.

��.

10.

9.

Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες με την συσκευή μπαταρίες, NiMH (Nickel 
Metal Hydride) ! Οι προσδοκώμενοι χρόνοι αναμονής και ομιλίας της συσκευής 
είναι δυνατοί μόνο με χρήση μπαταριών της συγκεκριμένης χωρητικότητας.

Μην χρησιμοποιείτε συσκευές φόρτισης μπαταριών, εκτός της ίδιας της 
συσκευής .Υπάρχει πιθανότητα καταστροφής των μπαταριών.

Αποφύγετε τη χρήση τηλεφωνικών συσκευών (ακόμα και ασύρματης μορφής) 
κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από 
κεραυνό.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές με διαρροή γκαζιού ή αερίου.
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450mA (EU plug).
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Βεβαιωθείτε για την σωστή πολικότητα, πριν εισάγετε τις μπαταρίες στη 
συσκευή.

��.
 
�4. Μη βυθίζετε τις μπαταρίες σε νερό, μην τις εκθέτετε σε ζέστη ή κοντά σε 

φωτια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω 
στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 
2002/96/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα καθώς και οι 
μπαταρίες θα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά, εκτός του 
δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους 
συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.
Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλαιών σας συσκευών θα 
βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

450mA (EU plug).

Shenzhen Ruijing Industrial Co. Ltd.

Model : RJ-AS060450E00�, Input �00-�40V AC 50/60Hz �50mA, Output 6VDC 

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλαιών σας 
συσκευών, παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα 
αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Εάν έχετε ερωτήσεις για αυτό το προϊόν ή αντιμετωπίζετε δυσκολίες με τη ρύθμιση 
η τη λειτουργία του, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ

Για τον σταθμό βάση και το καλώδιο φόρτισης:

VTech (Qingyuan) Plastic & Electronics Co. Ltd.

Model : VT04EEU06045, Input �00-�40V AC 50/60Hz �50mA, Output 6VDC 
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2.     ΕΓκαΤαΣΤαΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦωνΟΥ ΣαΣ 
2.1       περιεχόμενο συσκευασίας

Το κουτί περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Ασύρματο ακουστικό 
1 Σταθμός βάσης
1 Τροφοδοτικό για το σταθμό βάσης 
1 Τηλεφωνικό καλώδιο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ΑΑΑ τύπου NiMH 
Οδηγίες χρήσης

2.2       Σύνδεση του σταθμού βάσης

Προς την 
πρίζα 
ρεύματος

� � Προς την 
υποδοχή 
τηλεφώνου
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2.3       Τοποθέτηση και φόρτιση μπαταριών

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ΝiMH.
Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, αποσυνδέστε και αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε 
πιθανή διαρροή. 

• Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλό, δεν ανάβει ο φωτισμός            
    της οθόνης και του πληκτρολογίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ο μεγαλύτερος     
     χρόνος αναμονής.

•



5

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

��

�0

6

�

�

�

4
5

7

8

9

3.     ΓνωΡΙμ Ια μ Ε ΤΟ ΤΗΛΕΦωνΟ ΣαΣ
3.1       Συνοπτική παρουσίαση του ασύρματου ακουστικού 

-   ΠΑΝΩ/ ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ / ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
-   ΚΑΤΩ / ΛΙΣΤΑ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ / ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
-   ΑΡΙΣΤΕΡΑ
-   ΔΕΞΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΛΗΣΗΣ
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ/ ΑΚΥΡΩΣΗ / ΠΙΣΩ 
ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ        (ΑΣΤΕΡΙ),       (ΔΙΕΣΗ)

  ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
r  (fl a SH)
      ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΧΟΥ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΘΟΝΗΣ (ΠΙΣΩ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ)
ΔΕΞΙ ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΘΟΝΗΣ  (ΜΕΝΟΥ/ ΟΚ)
ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 
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3.2       ΔΟΜΗ ΜΕΝΟΥ
Σε κατάσταση αναμονής: 

Πατήστε  Μενού.            
   για να μεταβείτε σε μια επιλογή στο μενού.
Πιέστε o K ή Επιλογη για να επιλέξετε. 
Ή- 
Πιέστε Πίσω για να επιστρέψετε στην προηγούμενη
 οθόνη.
 -Ή- 
Πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατασταση αναμονής.

Τηλεφ.Κατάλογος Φραγή Κλήσης Ξυπνητήρι Ήχος
Όλες οι επαφές
VIP
Μετά από επιλογή
 Καταχωρήση :     
  Τηλ. Αριθμός
   Προσθήκη VIP/  
Διαγρ. από VIP  
  Προβολή
   Επεξεργασία
   Διαγραφή       
  Διαγρ.Όλων
   Χωρητικότητα 
   Ταχεία Κλήση

Μαύρη Λίστα
Ρυθμίσεις

Ξυπνητήρι �
Ξυπνητήρι �
Ξυπνητήρι �
Ξυπνητήρι 4
Ξυπνητήρι 5

Ρύθμιση Κουδ.
Τόνοι Ενημέρ.

Ρυθμίσεις Λίστα Κλήσεων

Ημερομ. & Ώρα
Οθόνη
Ακουστικό
Βάση

Μετά από επιλογή 
καταχώρησης από 
την λίστα κλήσεων:
   Λεπτομέρειες
   Διαγραφή
   Διαγρ.Όλων
   Κλήση Αριθμού
   Αποθηκ.Αρ.
   Προσθήκη στη 
Φραγη Κλήσης
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4.     ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦωνΟΥ ΣαΣ
4.1       Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ακουστικού

Πατήστε και κρατήστε πατημένο     .

4.2       πραγματοποίηση κλήσης
Εισάγετε τον αριθμό. Πατήστε    /     .

4.3       απάντηση κλήσης

Σηκώστε το ακουστικό.

4.4       Ρύθμιση έντασης ακουστικού και ανοιχτής συνομιλίας
Κατά την διάρκεια κλήσης πατήστε  

Κατά την διάρκεια κλήσης, πατήστε    .

4.7      Σίγαση Κουδουνισμού
Πατήστε και κρατήστε πατημένο       .

4.8       Κλείδωμα Πληκτρολογίου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο      .

Πατήστε   / .
-Ή-
Αν η Αυτόματη Απάντηση είναι ενεργοποιημένη (Βλέπε 6.5.3)

4.5       Ενίσχυση Ήχου

4.6       Τερματισμός κλήσης 
Πατήστε    .
-Ή-
Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση.
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4.9       Επανάκληση

4.9.2   

 → (επιλέξτε καταχώρηση).
Πιέστε Επιλογ →   → Αποθηκ. Αρ.
Πιέστε o K → Όνομα.
Πιέστε o K → Αριθμός.
Πιέστε o K →   (επιλέξτε μελωδία).
Πιέστε o K.

4.9.3     Διαγραφή αριθμού από τη λίστα επανάκλησης
Πιέστε    .
 

4.9.4     Διαγραφή της λίστας επανάκλησης
Πιέστε .
Πιέστε Επιλόγ →   → Διαγρ.Όλων.
Πιέστε o K.
Πιέστε  Ναι.

Πιέστε Επιλόγ →   → Διαγραφή.
 → (επιλέξτε καταχώρηση).

→→

Πιέστε o K.
Πιέστε  Ναι.

4.9.1    Επανάκληση αριθμού από την Λίστα Επανάκλησης
Πιέστε     .
  →  (επιλέξτε καταχώρηση).
Πιέστε      /    .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν στην λίστα δεν υπάρχει καταχώρηση, στην οθόνη εμφανίζεται “Κενή Λίστα”.

Πιέστε

Αποθήκευση αριθμού από τη λίστα επανάκλησης στον τηλεφωνικό κατάλογο
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5.     ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
5.1       αποθήκευση καταχώρησης στο τηλεφωνικό κατάλογο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη καταχώρηση θα εμφανιστεί “Κενή Λίστα”.
�. Πιέστε o K →    → <nέα Καταχώρηση>.

7. Πιέστε o K.

Πιέστε Μενού → Τηλ.Καταλ. 
Πιέστε o K → Όλες οι Επαφές.

Πιέστε Μενού → Τηλ.Κατάλ. 
Πιέστε o K → Όλ. οι Επαφές.
Πιέστε  o K →   →  (επιλέξτε  καταχώρηση).
Πιέστε        /   για την κλήση της καταχώρησης.

5.3       Επεξεργασία καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

4.   Πιέστε o K → Όνομα.
5.   Πιέστε o K → Αριθμός.
6. Πιέστε o K →    (επιλέξτε μελωδία).

   (επιλέξτε  μελωδία).
Πιέστε  o K.

Πιέστε Μενού → Τηλ.Κατάλ. 
Πιέστε  o K → Όλες οι Επαφές.
Πιέστε  o K → (επιλέξτε καταχώρηση).
Πιέστε  Επιλογ →    → Επεξεργασία Επαφής.
Πιέστε  o K → Όνομα.
Πιέστε  o K → Αριθμός.
Πιέστε  o K → 

5.2       Κλήση καταχώρησης
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5.4       Διαγραφή καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

5.5        Διαγραφή όλου του τηλεφωνικού καταλόγου

Πιέστε   Επιλογ→  

Πιέστε o K.
Πιέστε  Ναι.

Πιέστε  Μενού → Τηλ.Κατάλ. 
Πιέστε  o K → Όλες οι Επαφές.
Πιέστε  Επιλογ →  →γ  Διάγρ.Όλων.

Πιέστε  o K.
Πιέστε Πίσω.

5.7       Προσθήκη Επαφής στην VIp λίστα

Πιέστε Μενού → Τηλ.Κατάλ. 
Πιέστε o K → Όλες οι Επαφές.
Πιέστε Επιλογ →   → Χωρητικότητα .

Πιέστε Μενού → Τηλ.Κατάλ. 
Πιέστε o K → Όλες οι Επαφές.
Πιέστε o K  → (επιλέξτε επαφή).
Πιέστε Επιλογ →   →Προσθήκη  σε  VIp
Πιέστε  o K.

5.6       Ελέγξτε την χωρητικότητα στον Τηλεφωνικό Κατάλογο

 → Διαγραφή.
Πιέστε  o K.
Πιέστε   Ναι.

Πιέστε Μενού → Τηλ.Κατάλ. 
Πιέστε  o K → Όλες οι Επαφές.
Πιέστε  o K →   →(επιλέξτε επαφή).
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5.8       Προσθήκη Επαφής σε πλήκτρο Ταχείας Κλήσης
Πιέστε Μενού → Τηλ.Κατάλ. 
Πιέστε o K → Όλες οι Επαφές.
Πιέστε o K → (επιλέξτε επαφή).
Πιέστε  Επιλογ→  →Ταχεία Κλήση. 
Πιέστε  o K →   →  (Πλήκτρο  2-  Πλήκτρο  9).
Πιέστε  o K  δύο φορές.

5.9       Κλήση καταχώρησης από πλήκτρο Ταχείας Κλήσης 
Κατα την αναμονή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ταχείας κλήσης  (Πλήκτρο  2 
–  Πλήκτρο 9)  που είναι καταχωρημένη η επαφή που θέλετε να καλέσετε .
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6.1       Ξυπνητήρι

Πιέστε o K →   →  Ενεργοποίηση.
Πιέστε o K →   → Ενεργό/Ανενεργό.
Πιέστε o K.

Πιέστε o K →    → (επιλέξτε ξυπνητήρι)

        6.1.2      Ρύθμιση Ώρας Ξυπνητηριού
        Πιέστε Μενού→  →  Ξυπνητήρι.

Πιέστε  o K →   →(επιλέξτε ξυπνητήρι).
Πιέστε o K →  

Πιέστε o K →    → Σιγή Εντός / Σιγή Εκτός.

6.1.3     Ρύθμιση  Μελωδίας  Ξυπνητηριού
Πιέστε Μενού →  →Ξυπνητήρι.
Πιέστε  o K →   →  (επιλέξτε ξυπνητήρι).
Πιέστε  o K →   →  Μελωδία  .  
Πιέστε  o K →   →  (επιλέξτε  μελωδία).
Πιέστε  o K.

6.     ΡΥΘμ ΙΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦωνΟΥ

6.1.1  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Ξυπνητηριού
Πιέστε Μενού →  → Ξυπνητήρι.

 → Ώρα.
Πιέστε o K → Εισαγ. Ώρας.
Πιέστε o K → Μια φορά/Καθημερινά/ Δευτ.εώς Παρ./ Δευτ.εώς Σαβ /Σαβ. εώς Κυρ.
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6.2       Ήχος

     Πιέστε Μενού→   →Ήχος.
Πιέστε o K →   → ΡύθμισηΚουδ.
Πιέστε o K →   →Ένταση.
Πιέστε o K →   →  (επιλέξτε  ένταση).
Πιέστε o K.

 →  Ήχος.
Πιέστε  o K →   → Τόνοι Ειδοποίησης.
Πιέστε  o K →                                   →   Τόνος  Πλήκτρων/Τόνος Επιβεβαίωσης/ 
Χαμηλής Μπαταρίας / Εκτός Λήψης.

Πιέστε o K →    →  (επιλέξτε μελωδία).
Πιέστε o K.

 →  Ήχος.
Πιέστε  o K →           → Ρύθμιση  Κουδ.
Πιέστε o K →            → Εξωτ.Κλήσεις.

o K → 
Πιέστε o K →             → Εσώτ.Κλήσεις

Πιέστε o K →    →  (επιλέξτε  μελωδία).
Πιέστε o K.

Πιέστε Μενού →          → Ήχος.
Πιέστε  →  Ρύθμιση  Κουδ.

6.2.2     Ρύθμιση κουδουνίσματος εσωτερικών Κλήσεων

6.2.3     Ρύθμιση Έντασης Κουδουνίσμτος

6.2.4     Ρύθμιση Τόνων Ειδοποίησης       
     Πιέστε Μενού → 

Πιέστε o K →     → Ενεργό / Ανενεργό.
Πιέστε o K.

6.2.1   Ρύθμιση  κουδουνίσματος  εξωτερικών  κλήσεων     

Πιέστε Menu →         
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6.3       Ρύθμιση Ημερομηνία και Ώρα

 → Ρυθμίσεις.
Πιέστε  o K → Ημερομ&Ώρα.
Πιέστε  o K →  

  Πιέστε o K.

 →  Ρυθ.Ημερ./Ώρας.
Πιέστε  o K → Εισαγωγή Ώρας.
Πιέστε  o K →Εισαγωγή Ημερομηνίας.
Πιέστε  o K.

  6.3.1   Ρύθμιση Μορφή Ώρας
Πιέστε  Μενού→    → Ρυθμίσεις.

�.
�.
�.
4.
5.  Πιέστε o K.

  6.3.2   Ρύθμιση Μορφή Ώρας
Πιέστε  Μενού→    → Ρυθμίσεις.

  6.3.3     Ρύθμιση Ημερ/Ώρας
Πιέστε  Μενού→ 

  Πιέστε o K → Ημερομ.&Ώρα.
  Πιέστε o K → Μορφή Ημερομ.
  Πιέστε o K →     →ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ / ΜΜ.ΗΗ.ΕΕΕΕ.

  Πιέστε o K → Ημερομ.&Ώρα.
  Πιέστε o K → Μορφή Ώρας.
  Πιέστε o K →     →12–Ώρες  /  24–Ώρες.
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5. Πιέστε  o K →Αποθηκεύτηκε

6.4.2   Ρύθμιση Ονόματος Ακουστικου
      Πιέστε Μενού →          → Ρυθμίσεις.
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6.4       Οθόνη

6.4.1     Ρύθμιση  Χρωματικού  Θέματος
Πιέστε Μενού →     → Ρυθμίσεις.
Πιέστε o K → Οθόνη.
Πιέστε o K → Χρωματικό Θέμα .
Πιέστε o K →  →  (επιλέξτε  χρωματισμό).
Πιέστε o K.

6.4.3    Ρύθμιση Προφύλαξη Οθόνης

Πιέστε Μενού →    → Ρυθμίσεις.
Πιέστε  o K → Οθόνη.
Πιέστε o K →  

Πιέστε o K.

Πιέστε  o K → Οθόνη.
Πιέστε  o K →               → Όνομα  Ακουστικού.
Πιέστε  o K → Εισαγωγή Ονόματος .

6.4.4    Ρύθμιση Φωτεινότητας
Πιέστε Μενού →         → Ρυθμίσεις.
Πιέστε o K → Οθόνη.
Πιέστε o K →           → Φωτεινότητα.
Πιέστε o K →              →  (επιλέξτε  φωτεινότητα).
Πιέστε o K.

 → Προφύλαξη.
Πιέστε o K →    → (επιλέξτε προφύλαξη).
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6.4.5     Ρύθμιση Φωτισμού Οθόνης   
Πιέστε Μενού →    → Ρυθμίσεις.

�.
�.
�.
4.
5. Πιέστε  o K → Αναζήτηση Βάσης # → Αποθηκεύτηκε

Πιέστε o K → Ακουστικό.
Πιέστε o K →   →Επιλογή Βάσης. 

Πιέστε  o K → Βάση #.

Πιέστε
  

Μενού→     → Ρυθμίσεις  �.
�.
�.
4.
5.

 
Πιέστε OK→ Ακουστικο
 Πιέστε

  
ΟΚ →     → Γλώσσα  

 Πιέστε
  

ΟΚ →     → (επιλέξτε γλώσσα) 
 Πιέστε

  
ΟΚ 

6.5       Ακουστικό

6.5.1  Επιλογή Βάσης
Πιέστε Μενού →          →Ρυθμίσεις.

6.5.2    Ρύθμιση Γλώσσας

Πιέστε  o K → Οθόνη.
Πιέστε  o K   →              → Φωτίσμος.
Πιέστε o K →    → Ενεργό  /Χαμηλό  Φως/  Ανενεργό.
Πιέστε ΟΚ



�6

�.
�.
�.
4.
5.

Πιέστε  o K → Βαση #→ ΡΙΝ 0000

�.
�.
�.
4.
5.
6. Πιέστε Ναι

Πιέστε  o K → Ακουστικό.
Πιέστε  o K →       →Δήλωση  Ακουστικού.

      Πιέστε Μενού →         → Ρυθμίσεις.
Πιέστε  o K → Διαγραφή Ακουστικού.

Πιέστε  o K →   → Διαγραφη Ακουστικού.

�.
�.
�.
4.
5.

 Πιέστε
  

ΟΚ →  Ενεργό/Ανενεργό
 Πιέστε

  
ΟΚ 

Πιέστε  Μενού  →      → Ρυθμίσεις   
Πιέστε OK→ Ακουστικο

6.5.3   Ρύθμιση Αυτόματης Απάντησης

 6.5.4     Δήλωση Ακουστικού

 Πιέστε Μενού→     → Ρυθμίσεις.

6.5.5   Επαναφορα Ακουστκού

Πιέστε o K → ΡΙΝ 0000
Πιέστε o K → Επαναφορά Ακουστκού

 Πιέστε
 
ΟΚ →           → Αυτόματη Απαντηση  

Πιέστε o K → Πιέστε το πλήκτρο Page συνεχώς
→ Το Ακουστικό Δηλώνεται  
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 →  Ρυθμίσεις.
Πιέστε  o K →  

     Πιέστε Μενού → 
 → Βάση.

Πιέστε  o K.

Πιέστε  o K → Χρόνος f lash 
Πιέστε  o K →    → 80ms/100ms/120ms.

�.
�.
�.
4.
5.

 →  Ρυθμίσεις.
Πιέστε  o K →  

     Πιέστε Μενού → 
 → Βάση.

Πιέστε  o K.

Πιέστε  o K → Τύπος Κλήσης 
Πιέστε  o K →    →Τονικός/Παλμικός

�.
�.
�.
4.
5.

6.7      Ρυθμίσεις Βάσης

6.7.1     Ρύθμιση Χρόνου flash  

6.7.2     Ρύθμιση Τύπου Κλήσης 

     → Ρυθμίσεις.
6.7.3     Ρύθμιση Κωδικού Πρόσβασης για PBX

Πιέστε Μενού  →  
Πιέστε o K →    → Βάση.
Πιέστε o K →   → Κωδικός Πρόσβασης.
Πιέστε o K →     → Εισαγωγή ενός αριθμού(0-9).

Πιέστε o K.
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 →Ρυθμίσεις.
Πιέστε oK  →   → Βάση.
Πιέστε  oK  →   

6.7.5     Επαναφορά Βάσης
Πιέστε  Μενού→ Ρυθμίσεις.
Πιέστε  oK → Βάση. 

6.7.4   Αλλαγή  pIn  Συστήματος
Πιέστε Μενού →  

Πιέστε  oK  →  ΡΙΝ Συστήματος (default: 0000)
Πιέστε  oK  → Επαναφορά Βάσης

Πιέστε Ναι.

 → Αλλαγη pIn .  
Πιέστε oK  → Παλαιό PIN (default: 0000).
Πιέστε oK  → Νέο PIN.
Πιέστε oK  → Επιβεβαίωση Νέο PIN.
Πιέστε oK .
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7.     ανα ΓνωΡΙΣΗ κ ΛΗΣΗΣ
        (ΕΞαΡΤαΤαΙ απΟ ΤΟν  παΡΟΧΟ)

7.1       Λίστα κ λήσεων
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη εφόσον έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία 
αναγνώρισης κλήσεων του τηλεφωνικού σας παρόχου.
7.2       Αποθηκεύσετε έναν αριθμό από τη Λίστα Κλήσεων στο
 Ευρετήριο

Πιέστε .  

Πιέστε o K.

Πιέστε 

 → Διαγραφή.
Πιέστε o K.
Πιέστε Ναι.

Πιέστε .
Πιέστε Επιλογ →   → Διαγραφή Όλων.
Πιέστε o K.
Πιέστε Ναι.

7.5      Καλέστε μία καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου
Πιέστε .
   →  (επιλέξτε  καταχώρηση).
Πιέστε       /  για να καλέσετε.

   → (επιλέξτε εισαγωγή).
Πιέστε Επιλογ →  → Αποθήκευση. Αρ.
Πιέστε o K → Όνομα.
Πιέστε o K → Αριθμός.
Πιέστε o K →   (επιλέξτε  μελωδία).

   →  (επιλέξτε  καταχώρηση).
Πιέστε Επιλογ →  

7.3     Διαγραφη καταχώρησης από τη Λίστα Κλήσεων 

7.4      Διαγραφή όλων των Καταχωρήσεων από τη Λίστα Κλήσεων
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Πιέστε .
   (επιλέξτε  καταχώρηση).

Πιέστε Επιλογ →   → Προσθήκη στη Μαύρη Λίστα.

7.6    
       Λίστα

Πιέστε o K → Όνομα.
Πιέστε o K → Αριθμός.
Πιέστε o K.

 Αποθήκευση ενός αριθμού από τη Λίστα Κλήσεων στη  Μαύρη 
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8.     ΦΡαΓΗ κ ΛΗΣΗΣ

Πιέστε o K → Αποθηκεύτηκε

8.2       Προσθήκη Αριθμού στην Λίστα Φραγής

Press o K → Νέα Καταχώρηση.
Press o K → Όνομα.
Press o K → Αριθμός.
Press o K.

Πιέστε Μενού→ 

Πιέστε Μενού →  → Φραγή Κλήσης.
Πιέστε o K → Μαύρη Λίστα.

 → Φραγή Κλήσης.
Πιέστε o K → Μαύρη Λίστα.
Πιέστε o K   → (επιλέξτε εισαγωγή).
Πιέστε Επιλόγ→    → Επεξεργασία.
Πιέστε o K → Όνομα.
Πιέστε o K → Αριθμός.
Πιέστε o K.

Εάν είστε συνδρομητής της υπηρεσίας αναγνώρισης κλήσεων Calling Number 
Display (Caller ID), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία Φραγής 
Κλήσης προσθετοντας αριθμούς στην λίστα Φραγής.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να αποκλείσετε όλες τις κλήσεις ή να 
επιτρέψει ορισμένες κλήσεις από την λίστα VIP. Όταν ένας αριθμός  είναι 
αποκλεισμένος, το τηλέφωνο δεν θα χτυπήσει.

Πιέστε Μενού→   →  Φραγή  Κλήσης.
Πιέστε o K →    → Ρυθμίσεις.
Πιέστε o K → Λειτουργία Φραγής.
Πιέστε o K →    →Φρ.Μαυρη Λίστα/ Ανενεργή/ Φραγή Όλων/ Επιτρεπτά VIP .
Πιέστε o K → Πάντα Ενεργή/ Χρονοδιακόπτης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Άν είναι επιλεγμένο το Ανενεργή οι ρυθμίσεις σταματάνε στο 4ο βήμα.  
Αν είναι επιλεγμένο το Χρονοδιακόπτης, στο 5ο βήμα θα χρειαστεί να 
ορίσετε  χρονική περίοδο.

8.1       Επιλογή της λειτουργίας Φραγής

8.3      Επεξεργασία Καταχώρησης από τη Λίστα Φραγής
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Πιέστε Μενού →  →Φραγή Κλήσης.
Πιέστε o K →Μαύρη Λίστα.
Πιέστε o K → (επιλέξτε καταχώρηση).
Πιέστε Επιλογ. →   → Διαγραφή.
Πιέστε o K.
Πιέστε Ναι.

Πιέστε Μενού →  →Φραγή Κλήσης.
Πιέστε o K → Μαύρη Λίστα .
Πιέστε o K.

Πιέστε Επιλογ →    → Διαγραφή Όλων.
Πιέστε o K.
Πιέστε Ναι.

8.6       Φραγή Κλήσης από τον Τύπο Κλήσης
Πιέστε Μενού→   →Φραγή Κλήσης.
Πιέστε o K →   →  Ρυθμίσεις.

 →  Απόκρυψη/  Διεθνής/  Μη  διαθέσιμο/  Κλήση  με  χρέωση.
Πιέστε o K →   →Ενεργό/ Ανενεργό.
Πιέστε o K.

Πιέστε o K →            →Τύπος Κλήσης
Πιέστε o K → 

8.4       Διαγραφή Καταχώρησης από τη Λίστα Φραγής 

8.5     Διαγραφή όλων των Καταχωρήσεων από τη Λίστα Φραγής
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9.     ΕπΙΛΥΣΗ πΡΟΒΛΗμα Των
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα ή δυσκολίες με το τηλέφωνο σας, δείτε την παρακάτω 
λίστα επίλυσης προβλημάτων.

πρόβλημα Επίλυση
Το τηλέφωνο 
μου δεν 
λειτουργεί

Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό είναι τοποθετημένο σε 
μία πρίζα 
Βεβαιωθείτε ότι το τηλεφωνικό καλώδιο, είναι σωστά 
τοποθετημένο στο σταθμό βάσης και την τηλεφωνική 
παροχή
Αποσυνδέστε το σταθμό βάσης από την παροχή 
ρεύματος. Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια 
επανασυνδέστε την παροχή ρεύματος. Περιμένετε ένα 
λεπτό περίπου μέχρι να συγχρονιστεί το ασύρματο 
ακουστικό με τον σταθμό βάσης
Βγάλτε και ξαναβάλτε τις μπαταρίες. Εάν εξακολουθεί να 
μην λειτουργεί η συσκευή, ίσως να πρέπει να αγοράσετε 
νέες μπαταρίες.
Αποσυνδέστε το σταθμό βάσης από την τηλεφωνική 
σύνδεση και συνδέστε εκεί μία άλλη τηλεφωνική συσκευή 
η οποία γνωρίζετε ότι λειτουργεί. Εάν και η άλλη συσκευή 
δεν λειτουργεί, τότε προφανώς το πρόβλημα είναι 
στο τηλεφωνικό καλώδιο ή την τηλεφωνική σύνδεση. 
Επικοινωνήστε με τον τηλεφωνικό σας πάροχο.

•

•

•

•

•

•

έ νδειξη 
χαμηλής 
μπαταρίας στο 
τηλέφωνο

Τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στο σταθμό βάσης 
για φόρτιση
Βγάλτε και ξαναβάλτε τις μπαταρίες. Χρησιμοποιείστε τη 
συσκευή μέχρι την πλήρη αποφόρτιση των μπαταριών, 
στη συνέχεια βάλτε το ασύρματο ακουστικό στο σταθμό 
βάσης για φόρτιση
Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, τότε αντικαταστήστε τις 
μπαταρίες.

•

•

•

Οι μπαταρίες 
δεν φορτίζουν 
ή δεν γίνονται 
αποδεκτές από 
το ακουστικό

Βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο ακουστικό έχει τοποθετηθεί 
σωστά το σταθμό βάσης
Βγάλτε και ξαναβάλτε τις μπαταρίες, στη συνέχεια 
φορτίστε τις μπαταρίες για 16 ώρες
Αγοράστε νέες μπαταρίες

•

•

•

Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες 
και η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί. Μετά από κάθε 
χρήση μπορείτε να τοποθετείτε το ακουστικό στη 
βάση φόρτισης, ώστε να είναι πάντοτε φορτισμένες οι 
μπαταρίες



Υπάρχουν 
παρεμβολές κατά τη 
διάρκεια τηλεφωνικής 
κλήσης. 

Το ασύρματο ακουστικό είναι κοντά στο όριο 
εμβέλειας ή εκτός λήψης. Κινηθείτε προς το σταθμό 
βάσης
Εάν στη σύνδεση σας περιλαμβάνεται ιντερνετ 
DSL, θα πρέπει να τοποθετήσετε ένα φίλτρο μεταξύ 
του σταθμού βάσης και της τηλεφωνικής σύνδεσης. 
Συσκευές ή άλλα ασύρματα τηλέφωνα είναι 
τοποθετημένα στο ίδιο ηλεκτρικό δίκτυο και μπορεί 
να δημιουργήσει παρεμβολές. Προσπαθήστε να 
συνδέσετε τη συσκευή σε μία άλλη πρίζα παροχής 
ρεύματος 
Κάποιες άλλες ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές 
μπορεί να δημιουργούν παρεμβολές. Εγκαταστήστε 
τη συσκευή σας, σε μεγαλύτερη απόσταση από 
συσκευές όπως: ασύρματα ρουτερ, ραδιόφωνα, 
ραδιοφωνικούς φάρους, κινητά τηλέφωνα, 
συστήματα ενδοεπικοινωνίας, τηλεοράσεις, 
προσωπικούς υπολογιστές, κ.τ.λ
Εάν το τηλέφωνο σας είναι συνδεδεμένο με ένα 
μοντεμ ή μία συσκευή προστασίας από υπερτάσεις, 
τοποθετήστε τη συσκευή σε άλλη θέση. 
Από τη τοποθέτηση του σταθμού βάσης εξαρτάται 
η απόσταση και η ποιότητα λήψης του ασύρματου 
ακουστικού. Για την καλύτερη λήψη εγκαταστήστε 
το σταθμό βάσης σε ένα ψηλό σημείο κεντρικά στο 
χώρο σας, μακριά τοίχους και εμπόδια.
Αποσυνδέστε το σταθμό βάσης από το ρεύμα και 
τη τηλεφωνική παροχή. Συνδέστε στη θέση του ένα 
ενσύρματο τηλέφωνο. Εάν η κλήση παραμένει να 
μην είναι καθαρή, το πρόβλημα ίσως να οφείλεται 
στο πάροχο ή το τηλεφωνικό καλώδιο.
Εάν οι υπόλοιπες συσκευές του σπιτιού, έχουν 
το ίδιο πρόβλημα πιθανότατα αυτό να οφείλεται 
στην τηλεφωνική καλωδίωση η τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες. Επικοινωνήστε με τον πάροχο σας. 

•

•

•

•

•

•

•

•
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αντιμετώπιση άλλων 
προβλημάτων

Εάν το τηλέφωνο δεν ανταποκρίνεται φυσιολογικά 
τοποθετήστε το ακουστικό στο σταθμό βάσης. Εάν δεν 
αποκρίνεται προσπαθήστε τα παρακάτω με την σειρά  
που εμφανίζονται: 

Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος από το 
τηλέφωνο
Αποσυνδέστε τις μπαταρίες από το ακουστικό
Περιμένετε λίγα λεπτά πριν συνδέσετε το ρεύμα
Ξαναβάλτε τις μπαταρίες και τοποθετήστε το 
ακουστικό στο σταθμό βάσης
Περιμένετε ένα λεπτό ώστε να συγχρονιστεί το 
ασύρματο ακουστικό με το σταθμό βάσης. 

•

•
•
•

•

Αυτή η συσκευή δεν είναι εξοπλισμένη με γείωση. Κάποιες από τις λειτουργίες της 
μπορεί να μην υποστηρίζονται κατά τη σύνδεση της με ένα τηλεφωνικό κέντρο 
PBX. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη του παρόχου για περισσότερες 
πληροφορίες.
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Φροντίδα του τηλεφώνου
Το ασύρματο σας τηλέφωνο περιλαμβάνει προηγμένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, 
τα οποία θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα
Αποφύγετε τη σκληρή χρήση
Τοποθετείτε το ασύρματο ακουστικό με ηρεμία
Κρατείστε το πακέτο συσκευασίας της συσκευής σας ώστε να το 
χρησιμοποιήσετε σε μελλοντική μεταφορά της

αποφύγετε επαφή με υγρά
Η συσκευή δεν θα πρέπει να έρθει σε επαφή με υγρά. Μη χρησιμοποιείται τη 
συσκευή στη βροχή ή με βρεγμένα χέρια. Μην εγκαταστήσετε τη βάση στο 
μπάνιο, σε σάουνα ή άλλο υγρό περιβάλλον

Ηλεκτρικές καταιγίδες
Οι ηλεκτρικές καταιγίδες μπορεί κάποιες φορές να δημιουργήσουν διακοπές 
ρεύματος ή δυσλειτουργίες σε ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές. Για την δική 
σας ασφάλεια, προσέξτε όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές κατά τη 
διάρκεια καταιγίδων.

κ αθαρισμός τηλεφώνου
Το τηλέφωνο σας είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό και θα το 
χαίρεστε για πολλά χρόνια. Καθαρίστε τη συσκευή σας μόνο με ένα μαλακό 
νωπό ύφασμα 
Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή διαλύτες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σας υπενθυμίζουμε ότι η χρήση ηλεκτρικών συσκευών σε υγρό περιβάλλον ή 
εφόσον το πάτωμα είναι υγρό, μπορεί να επιφέρει σοβαρές βλάβες στην υγεία. Εάν 
ο σταθμός βάσης πέσει σε νερό ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΒΓΑΛΕΤΕ ΕΑΝ 
ΠΡΙΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ. Στη συνέχεια τραβήξτε τη βάση εκτός νερού τραβώντας την από το 
καλώδιο ρεύματος.

πΡΟΣΟΧΗ
απΟΣΥν ΔΕΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ παΡΟΧΕΣ πΡΙν  

αν ΤΙκα ΤαΣΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ μπα ΤαΡΙΕΣ
κ Ιν ΔΥν ΟΣ Εκ ΡΗΞΗΣ ΣΤΗ πΕΡΙπΤωΣΗ 

•

•
•
•

•

•

•

•

10.   ΦΡΟν ΤΙΔα κα Ι ΣΥν ΤΗΡΗΣΗ
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απΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙμ ΟπΟΙΗμ ΕνΕΣ 
μπ αΤαΡΙ ΕΣ ΣΥμΦωνα  μΕ ΤΙΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑνΤΙκαΤ αΣΤαΣΗΣ
 μ παΤαΡΙων απΟ ΛαΘΟΣ ΤΥπΟ μπ αΤαΡΙαΣ



Εκτεταμένη εγγύηση Vtech
Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός τηλεφώνου Vtech. Ως τμήμα των νόμιμων 
υποχρεώσεων, ο πωλητής σάς προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών. 
Παρακαλούμε κρατείστε ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς, την οποία θα πρέπει 
να προσκομίσετε μαζί με την προβληματική συσκευή.
1. Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς: 
Στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  θα  αντιμετωπίσετε  οποιοδήποτε  πρόβλημα  με
 το τηλέφωνο  της  Vtech, μην  επιστρέψετε  τη  συσκευή  σας,  στο  σημείο αγοράς. 
Καλέστε  την  γραμμή  εξυπηρέτησης  πελατών  ή  στείλτε  μας  ένα email.  Θα 
βρείτε  αυτές  τις  πληροφορίες  στις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας.  Μετά  την 
επικοινωνία  σας  πιθανότατα  θα  δοθεί  λύση  στο  πρόβλημα σας. Στην περίπτωση
 κατά  την  οποία  δεν  μπορεί  να  δοθεί  λύση  τηλεφωνικά  ,  θα  ενημερωθείτε 
αναφορικά με τις επόμενες ενέργειες σας. 
2.    Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα μετά την πάροδο δύο (2) ετών και σε χρονικό 
διάστημα έως πέντε (5) έτη από την ημερομηνία αγοράς:
Προκειμένου να είστε ξέγνοιαστοι αναφορικά με το τηλέφωνο σας, η Vtech σάς 
προσφέρει επέκταση εγγύησης κατά τρία (3) χρόνια, η οποία θα ξεκινήσει μετά την 
λήξη των δύο (2) ετών. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις
παρακάτω οδηγίες:

ε.   Ζημίες από νερό ή υγρά
ζ.    Έκθεση στο ήλιο (αν η συσκευή αφήνεται σε άμεσο ηλιακό φως για 

παρατεταμένο χρόνο, θα μπορούσε να προκληθεί υπερθέρμανση).
Σας ευχαριστούμε και να απολαύσετε τη χρήση της Vtech συσκευής σας
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1.   Πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς ή ένα αντίγραφο της, καθώς θα σας ζητηθεί 
σε οποιαδήποτε μελλοντική αξίωση σας.
2.   Σε χρονικό διάστημα εντός 30 ημερών από την αγορά της, θα πρέπει να καταχωρήσετε

11. ΕΓΓΥΗΣΗ

 τη συσκευή στο http://grphones.vtech.com/
3.    Κατά την καταχώρηση θα σας δοθεί μια διεύθυνση email για να επικοινωνήσετε εάν 
έχετε οποιαδήποτε προβλήματα. Παρακαλούμε να στείλετε ένα email στη διεύθυνση αυτή 
που να αναφέρει τα παρακάτω: 
       α.    Σημείο αγοράς της συσκευής
       β.    Ημερομηνία αγοράς
       γ.    Περιγραφή του προβλήματος
       δ.    Εάν είναι δυνατό, φωτογραφία της συσκευής 
4.   Περιμένετε 48 ώρες ή δύο εργάσιμες ημέρες για να σας απαντήσουμε. 
5.  Σημειώστε ότι τα παρακάτω εξαρτήματα της συσκευής σας δεν καλύπτονται από  την 
εγγύηση:
      α.    Μπαταρίες
      β.    Καλώδια
      γ.   Ζημίες που προκλήθηκαν από κατοικίδια
      δ.   Ζημίες που προκλήθηκαν από πτώση του προϊόντος
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Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική τηλεφωνική σύνδεση στο
ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.
Με το παρόν διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις και τους υπόλοιπους σχετικούς κανονισμούς της οδηγίας R&TTE
1999/5/EC.
Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης  του προϊόντος θα βρείτε στην
ακόλουθη διεύθυνση στο Internet: www. euphones.vtech.com

To σύμβολο CE επιβεβαιώνει την συμμόρφωση της συσκευής στις απιτήσεις της 
παραπάνω οδηγίας 

12.   ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
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