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1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, θα πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές 
οδηγίες ασφάλειας ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας 
και τραυματισμού. Διαβάστε τα ακόλουθα: 
1) Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες. 
2) Ακολουθήστε τις οδηγίες που είναι κολλημένες πάνω στη συσκευή. 
3) Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Μην 

χρησιμοποιήσετε υγρά καθαριστικά ή σπρέι. Χρησιμοποιήστε 
νοτισμένο πανί για τον καθαρισμό.  

4) Κρατήστε το τηλέφωνό σας μακριά από υγρά μέρη. Μην το αφήσετε 
να βραχεί (μην το τοποθετείτε κοντά σε μπάνια, κουζίνες, πισίνες).  

5) Μην αφήνετε το τηλέφωνο στον ήλιο ή σε εξαιρετικά κρύο 
περιβάλλον. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά σε πηγές 
θερμότητας όπως καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες κλπ. 

6) Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες και τις μπαλαντέζες γιατί μπορεί να 
προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία. 

7) Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε με  τον 
αντιπρόσωπο για επισκευές: 

 Αν το καλώδιο ρεύματος έχει πάθει βλάβη ή έχει φθαρεί.  

 Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ενώ έχετε ακολουθήσει τις 
οδηγίες χρήσης. 

 Αν η συσκευή έχει πέσει κάτω ή έχει πάθει βλάβη το περίβλημα.  

 Αν η συσκευή παρουσιάσει αισθητή πτώση στην απόδοσή της. 
8) Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τηλέφωνα (εκτός αν είναι ασύρματα) κατά 

τη διάρκεια καταιγίδας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από τους 
κεραυνούς.   

9) Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ενώ υπάρχει διαρροή υγραερίου.  
10) Να χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες NiMH! Ο χρόνος 

λειτουργίας αφορά τις παρεχόμενες μπαταρίες.  
11) Η χρήση άλλων ειδών μπαταρίας ή μπαταριών που δεν είναι 

επαναφορτιζόμενες, μπορεί να είναι επικίνδυνη. Μπορεί να 
προκληθούν παρεμβολές και/ ή βλάβη στη συσκευή ή στον 
περιβάλλοντα χώρο. Ο κατασκευαστής δεν πρέπει να θεωρηθεί 
υπεύθυνος για βλάβες που μπορεί να δημιουργηθούν από τέτοια 
ασυμφωνία.  

12) Μη χρησιμοποιήσετε συσκευές φόρτισης τρίτων. Μπορεί να 
προκληθεί βλάβη στις μπαταρίες.  

13) Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες με τη σωστή 
πολικότητα.  

14) Να απορρίψετε τις μπαταρίες με ασφάλεια. Μην τις ρίξετε σε νερό, 
μην τις κάψετε και μην τις βάλετε σε σημείο όπου μπορεί να 
τρυπηθούν.   
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
1. Για συμμόρφωση με την οδηγία 2002/96/EC, όταν αγοράζετε κάποιο 

προϊόν που έχει το σύμβολο που φαίνεται στα δεξιά, θα 
πρέπει – όταν φτάσει στο τέλος της ζωής του – να το 
πετάξετε σε ειδικά σημεία περισυλλογής απορριμμάτων 
ηλεκτρικών συσκευών και όχι στα οικιακά απορρίμματα. 

2. Αυτή η συσκευή και όλα τα εξαρτήματά της θεωρούνται 
ως ένα και όταν αποφασίσετε να τα πετάξετε, θα πρέπει να τα 
μεταφέρετε σε κάποιο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης ώστε να 
συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λεπτομέρειες 
σχετικά με αυτά τα κέντρα ανακύκλωσης μπορείτε να λάβετε από τις 
τοπικές αρχές.   

3. Η σωστή απόρριψη των παλιών μπαταριών/ συσκευών αποτρέπει 
αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον. 

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη συσκευή ή έχετε δυσκολίες σχετικά με 
τις ρυθμίσεις ή τη λειτουργία, καλέστε το τηλέφωνο υποστήριξης της 
εταιρείας μας.  
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2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

2.1 Περιεχόμενα συσκευασίας 

Η συσκευασία περιέχει τα ακόλουθα:  

 Ακουστικό 

 Βάση 

 Τροφοδοτικό 

 Καλώδιο τηλεφώνου 

 Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ΑΑΑ NiMH 

 Οδηγίες χρήσης 
 

2.2 Τοποθέτηση 

Για μέγιστη εμβέλεια και μείωση των παρεμβολών, ακολουθούν κάποιες 
συμβουλές σχετικά με την τοποθέτηση της βάσης: 
- Τοποθετήστε σε βολική, υψηλή και κεντρική θέση και κατά το 

δυνατόν αποφύγετε εμπόδια μεταξύ της βάσης και του ακουστικού.  
- Τοποθετήστε μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, 

φούρνους μικροκυμάτων, ραδιόφωνα, υπολογιστές, ασύρματες 
συσκευές ή άλλα ασύρματα τηλέφωνα.  

- Αποφύγετε την τοποθέτηση κοντά σε πομπούς υψηλής ισχύος, 
όπως εξωτερικές κεραίες κινητών τηλεφώνων.  

- Αποφύγετε την τοποθέτηση στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα με άλλες 
οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, λόγω πιθανών παρεμβολών. Σε 
περίπτωση παρεμβολών, προσπαθήστε να τοποθετήσετε τη βάση 
σε άλλη πρίζα. 

Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας εντός 2 μέτρων από την πρίζα ρεύματος 
και από την πρίζα τηλεφώνου, ώστε να φτάνουν τα καλώδια. 
Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1 
μέτρου από άλλες ηλεκτρικές συσκευές, ώστε να αποφύγετε παρεμβολές. 
Το τηλέφωνό σας λειτουργεί αποστέλλοντας σήματα μεταξύ του 
ακουστικού και της βάσης. Τοποθετήστε το ψηλά για να έχει καλύτερο 
σήμα. Η μέγιστη εμβέλεια μεταξύ της βάσης και του ακουστικού είναι 
περίπου 300 μέτρα. Η εμβέλεια μπορεί να μειωθεί ανάλογα με τις 
συνθήκες του περιβάλλοντος και ανάλογα με δομικούς παράγοντες ή 
παράγοντες χώρου. Η εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο είναι μικρότερη από 
την εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο.  
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2.3 Σύνδεση της βάσης 

 
1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του τροφοδοτικού στη βάση και στη 

συνέχεια συνδέστε την άλλη άκρη σε κάποια πρίζα ρεύματος. 
2. Συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου τηλεφώνου στη βάση και την 

άλλη άκρη σε κάποια πρίζα τηλεφώνου. Αν έχετε σύνδεση DSL, θα 
πρέπει να συνδέσετε και φίλτρο DSL (δεν παρέχεται). 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

 Πάντα να χρησιμοποιείτε τα παρεχόμενα καλώδια. 

 Να χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό για τη βάση. 

 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος περνάει μέσα από την εγκοπή 
που υπάρχει στη βάση, ώστε να πατάει καλά στο γραφείο που θα 
την τοποθετήσετε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρίζα ρεύματος Πρίζα τηλεφώνου 

Καλώδιο τηλεφώνου 

Καλώδιο ρεύματος 
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2.4 Τοποθέτηση και φόρτιση των μπαταριών του ακουστικού 

 
1. Σύρετε προς τα κάτω το κάλυμμα της μπαταρίας ώστε ν’ ανοίξει. 
2. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες ΑΑΑ (επαναφορτιζόμενες, τύπου NiMH) 

στη θήκη των μπαταριών, προσέχοντας τα σύμβολα πολικότητας. 
3. Κλείστε ξανά το κάλυμμα των μπαταριών.  
4. Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση και αφήστε το να φορτίσει για 

τουλάχιστον 14 ώρες την πρώτη φορά. Ακούγεται «μπιπ» όταν 
ακουμπάτε το ακουστικό στη βάση. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

 Να χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ΑΑΑ, 1.2V, 
400mAh, NiMH. 

 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος περνάει μέσα από την εγκοπή 
που υπάρχει στη βάση, ώστε να πατάει καλά στο γραφείο που θα 
την τοποθετήσετε 
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3 ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

3.1 Επισκόπηση του ακουστικού 

 
 

1.  MENU/ OK 
Σε αδράνεια: Πιέστε για μετάβαση στο κεντρικό μενού.  
Σε κατάσταση υπομενού: Πιέστε για επιβεβαίωση της επιλογής σας. 
Κατά τη διάρκεια κλήσης: Πιέστε για πρόσβαση στην Ενδοεπικοινωνία/ 
Τηλεφωνικό Κατάλογο/ Λίστα κλήσεων/ Λίστα επανάκλησης. 
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2.  MUTE/ CANCEL/ INTERCOM 
Σε αδράνεια: Πιέστε για κλήση ενδοεπικοινωνίας.  
Στο κεντρικό μενού: Πιέστε για επιστροφή στην οθόνη αδράνειας. 
Σε κατάσταση υπομενού: Πιέστε για μετάβαση στο κεντρικό μενού. 
Σε κατάσταση υπομενού: Πιέστε και κρατήστε πατημένο για επιστροφή 
στην οθόνη αδράνειας. 
Σε κατάσταση επεξεργασίας/ προ-κλήσης: Πιέστε για διαγραφή κάποιου 
χαρακτήρα/ ψηφίου. 
Σε κατάσταση επεξεργασίας/ προ-κλήσης: Πιέστε και κρατήστε πατημένο 
για διαγραφή όλων των χαρακτήρων/ ψηφίων. 
Κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης: Πιέστε για σιγή/ ενεργοποίηση του 
μικροφώνου. 

3.  ΠΑΝΩ/ CID 
Σε αδράνεια: Πιέστε για πρόσβαση στη λίστα κλήσεων. 
Στα μενού: Πιέστε για κύλιση προς τα πάνω στα διάφορα αντικείμενα του 
μενού. 
Στον τηλεφωνικό κατάλογο/ στη λίστα επανάκλησης/ στη λίστα κλήσεων: 
Πιέστε για κύλιση προς τα πάνω στη λίστα. 
Κατά τη διάρκεια κλήσης: Πιέστε για αύξηση της έντασης 
Ενώ κουδουνίζει το τηλέφωνο: Πιέστε για αύξηση της έντασης 
κουδουνίσματος. 

 4.  ΚΑΤΩ/ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ 
Σε αδράνεια: Πιέστε για πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης. 
Στα μενού: Πιέστε για κύλιση προς τα κάτω στα διάφορα αντικείμενα του 
μενού. 
Στον τηλεφωνικό κατάλογο/ στη λίστα επανάκλησης/ στη λίστα κλήσεων: 
Πιέστε για κύλιση προς τα κάτω στη λίστα. 
Κατά τη διάρκεια κλήσης: Πιέστε για μείωση της έντασης 
Ενώ κουδουνίζει το τηλέφωνο: Πιέστε για μείωση της έντασης 
κουδουνίσματος.  

5.  ΟΜΙΛΙΑ/ FLASH 
Σε κατάσταση αδράνειας/ προ-κλήσης: Πιέστε για να κάνετε κλήση. 
Στη λίστα επανάκλησης/ κλήσεων/ τηλεφ. καταλόγου: Πιέστε για να κάνετε 
κλήση στην εμφανιζόμενη επαφή.  
Ενώ κουδουνίζει το τηλέφωνο: Πιέστε για να απαντήσετε. 
Κατά τη διάρκεια συνομιλίας: Πιέστε για να εισάγετε “flash”.   

6.  ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ/ ΑΚΥΡΩΣΗ 
Σε κατάσταση κλήσης: Πιέστε για να ολοκληρώσετε την κλήση και να 
μεταβείτε στην οθόνη αδράνειας. Σε κατάσταση μενού/ επεξεργασίας: 
Πιέστε για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Σε κατάσταση μενού/ 
επεξεργασίας: Πιέστε και κρατήστε πατημένο για επιστροφή στην οθόνη 
αδράνειας. Σε κατάσταση αδράνειας: Πιέστε και κρατήστε πατημένο για να 
ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το ακουστικό. 
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7. ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ, *, # 

Πιέστε για να πληκτρολογήσετε ψηφίο/ χαρακτήρα/ /  
* σε κατάσταση αδράνειας: Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κλειδώματος πλήκτρων. 
* κατά τη διάρκεια κλήσης (σε παλμική μέθοδο κλήσης): Πιέσετε για να 
μεταβείτε σε τονική μέθοδο κλήσης. 
# σε κατάσταση αδράνειας: Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 
ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του κουδουνίσματος. 
# σε κατάσταση λίστας κλήσεων: Πιέστε για να δείτε το όνομα του 
καλούντος (εφόσον το έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο). 
  

8. ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ 
Κατά τη διάρκεια κλήσης: Πιέστε για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της 
ανοιχτής ακρόασης. 
Σε κατάσταση αδράνειας/ προ-κλήσης/ λίστας κλήσεων/ λίστας 
επανάκλησης/ τηλεφωνικού καταλόγου: Πιέστε για πραγματοποίηση 
κλήσης με ανοιχτή ακρόαση. 
Ενώ κουδουνίζει το τηλέφωνο: Πιέστε για απάντηση με ανοιχτή ακρόαση. 
 

9. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
Σε αδράνεια: Πιέστε για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο. 
 
10. ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 
 
11. ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 
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3.2 Επισκόπηση βάσης με τηλεφωνητή 

 
 
1. ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

2. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΠΑΥΣΗ  
Πιέστε για αναπαραγωγή μηνυμάτων. 
Πιέστε για διακοπή αναπαραγωγής μηνυμάτων. 

3. ΔΙΑΓΡΑΦΗ  
Πιέστε για διαγραφή του μηνύματος που αναπαράγεται.  
Όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, πιέστε δύο φορές για να 
διαγράψετε όλα τα μηνύματα που έχετε ήδη ακούσει. 

4. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ  
Πιέστε για να εντοπίσετε το(α) ακουστικό(ά) 
Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα για να μπείτε σε 
κατάσταση καταχώρησης ακουστικού. 
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3.3 Επισκόπηση βάσης χωρίς τηλεφωνητή 

 
 
 
 

1. ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

2. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ  
Πιέστε για να εντοπίσετε το(α) ακουστικό(ά) 
Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα για να μπείτε σε 
κατάσταση καταχώρησης ακουστικού. 
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3.4 Ενδείξεις και σύμβολα της οθόνης LCD του ακουστικού 

Η οθόνη LCD σας δίνει πληροφορίες για την κατάσταση της συσκευής. 
 

 
 
 

Εμφανιζόμενα 
εικονίδια 

Τα εικονίδια είτε είναι σταθερά αναμμένα, είτε 
αναβοσβήνουν, είτε κινούνται, είτε είναι σβηστά 

 
Περισσότερες μπάρες δηλώνουν ισχυρότερο σήμα. 
Λιγότερες μπάρες δηλώνουν ασθενέστερο σήμα. 

 

 
Μένει αναμμένο όταν πραγματοποιείται κλήση. 
Αναβοσβήνει όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση 

 

 
Σταθερά αναμμένο όταν έχει απενεργοποιηθεί το 
κουδούνισμα στο ακουστικό 

 

 
Ανάβει σταθερά όταν έχετε ορίσει αφύπνιση. 
Αναβοσβήνει όταν ακούγεται η αφύπνιση.  

 

 
Δείχνει ότι είναι κλειδωμένο το πληκτρολόγιο 

 

 
Δείχνει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Το 
εικονίδιο αναβοσβήνει όταν φορτίζει η μπαταρία. 

 

 
Δείχνει ότι η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση. 
Αναβοσβήνει όταν είναι χαμηλή η στάθμη της 
μπαταρίας. 

 

 
Σταθερά αναμμένο όταν έχετε αναπάντητες κλήσεις 
που δεν έχετε δει. 

 

 
Σταθερά αναμμένο όταν είναι ενεργοποιημένη η 
λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. 

 

 
 

Σταθερά αναμμένο όταν έχετε νέο μήνυμα 
φωνητικού ταχυδρομείου 
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3.5 Δομή του μενού 

Ενώ το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο και σε κατάσταση αδράνειας: 

1. Πιέστε  για είσοδο στο κεντρικό μενού. 

2. Πιέστε  για να μετακινηθείτε στις διαθέσιμες επιλογές. 

3. Πιέστε  για να πραγματοποιήσετε κάποια επιλογή ή  για 
επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη ή πιέστε και κρατήστε 

πατημένο το  για επιστροφή σε κατάσταση αδράνειας. 
 
 

ΛΙΣΤ. ΚΛΗΣΕΩΝ ΤΗΛ. ΚΑΤΑΛ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΒΣ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ 

Δείχνει τις πιο 
πρόσφατες 
κλήσεις. 
Επιλέξτε κάποια 
καταχώρηση για:  
ΠΡΟΣΘ ΣΕ ΤΚ, 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ, 
ΔΙΑΓΡΑΦ. 
ΟΛΩΝ, 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Δείχνει τον 
τηλεφωνικό 
κατάλογο. Επιλέξτε 
κάποια 
καταχώρηση για: 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ, 
ΠΡΟΒΟΛΗ, 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ, 
ΔΙΑΓΡ ΟΛΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤ. ΤΚ   

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΚ, 
ΧΡΟΝΟΣ 
FLASH, 
ΑΛΛΑΓΗ 
PIN, 
ΛΕΙΤΟΥΡ. 
ECO 

ΑΦΥΠΝΙΣΗ,  
ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧ, 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΝ,  
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΚ,  
ΑΥΤ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ, 
ΗΜΕΡ. & ΩΡΑ  

 
 

ΑΥΤ. ΤΗΛΕΦΩΝ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ 

ΑΝΑΠΑΡ. ΜΝΜ, 
ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ, 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ, 
TAM ON/ OFF,  
ΡΥΘΜΙΣ. TAM:  

PIN? PIN? 
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3.6 Πίνακας πληκτρολόγησης κειμένου και χαρακτήρων 

Ο ακόλουθος πίνακας σας δείχνει που μπορείτε να βρείτε κάθε γράμμα 
και σημείο στίξης, χρησιμοποιώντας επαναλαμβανόμενα πατήματα του 
αλφαριθμητικού πληκτρολογίου. Ο πίνακας διαφέρει ανάλογα με την 
επιλεγμένη γλώσσα. Αυτό είναι χρήσιμο όταν αποθηκεύσετε ένα όνομα 
στον τηλεφωνικό κατάλογο και μετονομάσετε το ακουστικό. Σε κατάσταση 
επεξεργασίας, εμφανίζεται ένας κέρσορας που σας δείχνει την τρέχουσα 
θέση πληκτρολόγησης κειμένου. Τοποθετείται στα δεξιά του τελευταίου 
χαρακτήρα που έχετε πληκτρολογήσει. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:    
1. Αφού επιλέξετε κάποιο χαρακτήρα, ο κέρσορας θα μετακινηθεί στην 

επόμενη θέση μετά από μια σύντομη παύση.  
2. Μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα στο κείμενο 

χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  .  

3. Πιέστε για να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα.  

4. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το για να διαγράψετε ολόκληρο το 
κείμενο.  

 

3.6.1 Σετ χαρακτήρων 
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4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

4.1 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του Ακουστικού 

Ενώ το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο (σε κατάσταση αδράνειας), πιέστε 

και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να το απενεργοποιήσετε.  
Ενώ το ακουστικό είναι απενεργοποιημένο, πιέστε και κρατήστε πατημένο 

το πλήκτρο  για να το ενεργοποιήσετε.  

4.2 Πραγματοποίηση κλήσεων 

4.2.1 Κλήση με πληκτρολόγηση πρώτα του αριθμού (πρό-κλήση) 

1. Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου (έως 24 ψηφία). 

Αν κάνετε κάποιο λάθος, πιέστε για να διαγράψετε το τελευταίο 
ψηφίο. 

2. Πιέστε  για κλήση. 

4.2.2 Άμεση κλήση 

1. Πιέστε  για να ανοίξετε τη γραμμή. 
2. Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου για κλήση. 

4.2.3 Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο 

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε  για πρόσβαση στον 

τηλεφωνικό κατάλογο Ή Πιέστε  και στη συνέχεια  για να 

επιλέξετε ΤΗΛ. ΚΑΤΑΛ. Πιέστε . 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου. Αν δεν 
υπάρχει καμία καταχώρηση, θα εμφανιστεί η ένδειξη «ΚΕΝΟ». 

2. Πιέστε  για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση από την 
τηλεφωνικό κατάλογο. 

3. Πιέστε  για κλήση. 

4.2.4 Αλφαβητική αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο 

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε  για πρόσβαση στον 

τηλεφωνικό κατάλογο Ή Πιέστε  και στη συνέχεια /  για να 

επιλέξετε ΤΗΛ. ΚΑΤΑΛ. Πιέστε . 
2. Πληκτρολογήστε τον πρώτο χαρακτήρα του επιθυμητού ονόματος.  
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4.2.5 Κλήση από τη Λίστα Κλήσεων 

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε  για πρόσβαση στη λίστα 

κλήσεων Ή Πιέστε  δύο φορές για να επιλέξετε ΛΙΣΤ ΚΛΗΣΕΩΝ.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση της λίστας κλήσεων τηλεφωνικού 
καταλόγου. Αν δεν υπάρχει καμία καταχώρηση, θα εμφανιστεί η ένδειξη 
«ΚΕΝΟ» 

2. Πιέστε  για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση από τη 
λίστα κλήσεων. 

3. Πιέστε  για κλήση. 

4.2.6 Καταχώρηση Λίστας Κλήσεων 

Πιέστε  για κλήση της επιλεγμένης καταχώρησης. Εναλλακτικά, 

πιέστε  για πρόσβαση στη λίστα κλήσεων από το κεντρικό μενού. 

4.2.7 Κλήση από τη Λίστα Επανάκλησης 

1. Πιέστε  για πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης και πιέστε  
για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση για επανάκληση.  

2. Πιέστε  για κλήση της επιλεγμένης καταχώρησης.  

4.2.8 Ειδοποίηση Εμβέλειας 

Αν το ακουστικό βγει εκτός εμβέλειας, η οθόνη του θα εμφανίσει την 
ένδειξη ΕΚΤΟΣ ΕΜΒΕΛ και η κλήση (αν πραγματοποιείται εκείνη τη 
στιγμή) θα τερματιστεί. Όταν μετακινηθείτε ξανά εντός εμβέλειας του 
ακουστικού, θα πραγματοποιηθεί αυτόματη επανασύνδεση με τη βάση.  

4.3 Απάντηση σε Κλήση 

Αν το ακουστικό δεν είναι στη βάση φόρτισης: 

Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, πιέστε   για να απαντήσετε στην 
κλήση.  
Αν το ακουστικό είναι στη βάση φόρτισης και είναι ενεργοποιημένη η 
λειτουργία αυτόματης απάντησης: Μόλις σηκώσετε το ακουστικό από τη 
βάση θα απαντήσετε και στην κλήση, χωρίς να χρειαστεί να πατήσετε 
άλλα πλήκτρα.  
Αν θέλετε ν’ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απάντησης, 
ανατρέξτε στην παράγραφο 5.2.7. 
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4.4 Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού και του ηχείου 
ανοιχτής ακρόασης 

Υπάρχουν 5 επίπεδα έντασης (Από το 1 ως το 5) για το ακουστικό και για 
το ηχείο ανοιχτής ακρόασης. 
Κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης: 

Πιέστε  για να επιλέξετε ΕΝΤΑΣΗ 1 έως ΕΝΤΑΣΗ 5. Εμφανίζεται η 
τρέχουσα ένταση. Η ρύθμιση έντασης παραμένει στη μνήμη ακόμη και 
αφού ολοκληρώσετε την κλήση. 

4.5 Απενεργοποίηση Μικροφώνου 

Αν θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον που βρίσκεται δίπλα σας χωρίς να σας 
ακούσει αυτός με τον οποίον συνομιλείτε μέσω τηλεφώνου, κάντε τα εξής. 
Κατά τη διάρκεια της κλήσης:  

Πιέστε  για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο. Η λέξη ΑΠΟΡΡΗΤΟ 
θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD. Ο συνομιλητής δεν θα μπορεί να σας 

ακούει. Πιέστε ξανά για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο. 

4.6 Τερματισμός κλήσης 

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε  για να την ολοκληρώσετε Ή 
Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση.  

4.7 Χρονόμετρο κλήσεων 

Το ακουστικό χρονομετρά αυτόματα κάθε κλήση. Η χρονομέτρηση 
απεικονίζεται για λίγα δευτερόλεπτα αφού πραγματοποιήσετε την κλήση 
και μετρά σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα (ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ). 

4.8 Απενεργοποίηση του κουδουνίσματος στο ακουστικό 

 Σε αδράνεια, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # για να 

απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα. Το εικονίδιο  και η ένδειξη  
ΧΩΡΙΣ ΗΧΟ εμφανίζεται στην οθόνη LCD.  

 Για να ενεργοποιήσετε ξανά το κουδούνισμα, πιέστε και κρατήστε 

πατημένο το πλήκτρο # στο ακουστικό. Το εικονίδιο  και η 
ένδειξη  ΧΩΡΙΣ ΗΧΟ εξαφανίζονται από την οθόνη LCD. 

4.9 Κλείδωμα πληκτρολογίου 

 Σε αδράνεια, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * (αστεράκι) 

για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα πληκτρολογίου. Το εικονίδιο   
και η ένδειξη ΚΛΕΙΔ. ΠΛΗΚΤΡ εμφανίζονται στην οθόνη LCD. 

 Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πληκτρολογίου, πιέστε και 

κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * (αστεράκι). Το εικονίδιο   
εξαφανίζεται και εμφανίζεται η ένδειξη ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ. 
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4.10 Επανάκληση του πιο πρόσφατου αριθμού 

Μπορείτε να κάνετε επανάκληση των 10 τελευταίων αριθμών που έχετε 
καλέσει. Αν έχετε αποθηκεύσει και όνομα στον τηλεφωνικό κατάλογο, θα 
εμφανιστεί το όνομα. Ο πιο πρόσφατος αριθμός θα είναι στην κορυφή της 
λίστας. 

4.10.1 Επανάκληση από τη Λίστα Επανάκλησης 

1. Σε αδράνεια, πιέστε  για πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης. 

2. Πιέστε  για πλοήγηση στη λίστα επανάκλησης.  

3. Πιέστε  για κλήση της επιλεγμένης καταχώρησης.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Αν δεν υπάρχουν αριθμοί στη λίστα, εμφανίζεται η ένδειξη ΚΕΝΟ.  

4.10.2 Αποθήκευση ενός Αριθμού Επανάκλησης στον Τηλεφωνικό 
Κατάλογο 

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 της παραγράφου 4.2.7. 

2. Πιέστε  δύο φορές για να επιλέξετε ΠΡΟΣΘ ΣΕ ΤΚ. 
3. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε. 

4. Πιέστε  και στη συνέχεια – εφόσον χρειάζεται - τροποποιήστε τον 
αριθμό. 

5. Πιέστε  και στη συνέχεια πιέστε  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή μελωδία. Η αντίστοιχη μελωδία θα αναπαραχθεί από τη 
λίστα μελωδιών.  

6. Πιέστε  για επιβεβαίωση. 

4.10.3 Διαγραφή ενός αριθμού επανάκλησης 

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 της παραγράφου 4.2.7. 

2. Πιέστε  και  για να επιλέξετε ΔΙΑΓΡΑΦΗ. 

3. Πιέστε  για επιβεβαίωση και ξανά  για διαγραφή. 

4.10.4 Διαγραφή ολόκληρης της λίστας επανάκλησης 

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 της παραγράφου 4.2.7. 

2. Πιέστε  και  για να επιλέξετε ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ. 

3. Πιέστε  για επιβεβαίωση και ξανά  για διαγραφή. 
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4.11 Εντοπισμός του ακουστικού 

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εντοπίσετε το ακουστικό(ά) σε 
περίπτωση που το χάσετε.  

 Πιέστε το πλήκτρο  στη βάση. Όλα τα ακουστικά που είναι 
αντιστοιχισμένα με τη βάση θα παράγουν τον ήχο εντοπισμού και θα 
εμφανίσουν την ένδειξη ΤΗΛΕΕΙΔΟΠ.  

 Μπορείτε να σταματήσετε τη λειτουργία πιέζοντας το πλήκτρο 

 σε οποιοδήποτε ακουστικό ή το πλήκτρο  στη 
βάση.  

Σημείωση: Αν υπάρχει εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας εντοπισμού, το τηλέφωνο θα χτυπήσει. 
 

4.12 Χρήση πολλών ακουστικών (μόνο αν έχετε πολλά 
ακουστικά) 

Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο αν έχετε τουλάχιστον δύο καταχωρημένα 
ακουστικά. Σας επιτρέπει να κάνετε εσωτερικές κλήσεις, να μεταφέρετε 
εξωτερικές κλήσεις από το ένα ακουστικό στο άλλο και να κάνετε κλήσεις 
τηλεδιάσκεψης. Αν δεν υπάρξει απάντηση εντός 60 δευτερολέπτων, το 
ακουστικό θα σταματήσει να χτυπά και θα επιστρέψει σε αδράνεια. 

4.12.1 Ενδοεπικοινωνία με άλλο ακουστικό 

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε το πλήκτρο  και όλοι οι αριθμοί 
των καταχωρημένων ακουστικών θα εμφανιστούν (εκτός από το 
ακουστικό που κρατάτε).  

2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του ακουστικού που θέλετε να καλέσετε.  
3. Το ακουστικό που καλέσατε θα κουδουνίσει και θα πρέπει να πιέσετε 

το πλήκτρο στο τελευταίο για να μιλήσετε.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Αν είναι καταχωρημένο μόνο ένα ακουστικό στη βάση, όταν πιέσετε το 

πλήκτρο θα εμφανιστεί η ένδειξη ΜΗ ΕΦΙΚΤΗ.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Αν είναι καταχωρημένα μόνο δύο ακουστικά στη βάση, όταν πιέσετε το 

πλήκτρο  θα καλέσετε αμέσως το άλλο ακουστικό.  
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4.12.2 Μεταφορά εξωτερικής κλήσης σε άλλο ακουστικό 

Κατά τη διάρκεια εξωτερικής κλήσης: 

1. Πιέστε  και  για να επιλέξετε ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙN. 

2. Πιέστε  και  για να επιλέξετε το επιθυμητό ακουστικό 
ενδοεπικοινωνίας.  

3. Η εξωτερική κλήση μπαίνει αυτόματα σε αναμονή και το ακουστικό 
χτυπάει.  

4. Πιέστε  στο ακουστικό που χτυπά. 

5. Πιέστε  στο ακουστικό που μιλούσατε αρχικά ή τοποθετήστε το 
στη βάση φόρτισης. 

6. Η μεταφορά της γραμμής στο άλλο ακουστικό ολοκληρώθηκε.  
 

4.12.3 Πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης με τρία άτομα 

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μοιραστείτε μία εξωτερική κλήση σε 
δύο ακουστικά (μέσω ενδοεπικοινωνίας). Τα τρία άτομα μπορούν να 
μοιραστούν τη συζήτηση χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες χρεώσεις. 
Κατά τη διάρκεια εξωτερικής κλήσης: 
1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 ως 4 της παραγράφου 4.12.2. 
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * (αστεράκι) στο 

ακουστικό για να επιτύχετε την κλήση τηλεδιάσκεψης. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Αν κάποιος από τους συνομιλητές κλείσει το τηλέφωνο, οι άλλοι δύο θα 
συνεχίσουν να συνομιλούν. 
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5 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ρυθμίσεις που μπορείτε να αλλάξετε 
σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. 

5.1 Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας 

Θα πρέπει να ρυθμίσετε τη σωστή ημερομηνία και ώρα ώστε να γνωρίζετε 
πότε λάβατε κλήσεις.  

5.1.1 Αλλαγή μορφής ώρας 

1. Πιέστε  και  για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ. 

2. Πιέστε <  και  για να επιλέξετε ΗΜΕΡ & ΩΡΑ. 

3. Πιέστε  και  για να επιλέξετε ΜΟΡΦΗ ΩΡΑΣ.  

4. Πιέστε  και  για να επιλέξετε την επιθυμητή μορφή ώρας 
(12ΩΡ ή 24ΩΡ). 

5. Πιέστε  και  για επιβεβαίωση. 

5.1.2 Ρύθμιση της ώρας  

1. Πιέστε  και  για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ. 

2. Πιέστε  και  για να επιλέξετε ΗΜΕΡ & ΩΡΑ. 

3. Πιέστε  και  για να επιλέξετε ΡΥΘΜ ΩΡΑΣ.  

4. Πιέστε  και καταχωρήστε την ώρα σε 12ωρη ή  24ωρη μορφή. 

5. Πιέστε  και  για επιβεβαίωση. 

5.1.3 Ρύθμιση της ημερομηνίας  

1. Πιέστε   και   για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ. 

2. Πιέστε   και   για να επιλέξετε ΗΜΕΡ & ΩΡΑ. 

3. Πιέστε   και   για να επιλέξετε ΡΥΘΜ ΗΜΕΡΑΣ.  

4. Πιέστε  για να αλλάξετε το έτος. 

5.  Πιέστε  για να αλλάξετε την ημερομηνία. Η ημερομηνία θα έχει 
τη μορφή ΗΗ-ΜΜ-ΕΕ ή ΜΜ-ΗΗ-ΕΕ, ανάλογα με την επιθυμητή 
μορφή. 

6. Πιέστε  για επιβεβαίωση. 
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5.2 Ρυθμίσεις ακουστικού 

5.2.1 Αφύπνιση  

Μπορείτε να ρυθμίσετε κάποια ώρα αφύπνισης. Αφού ρυθμίσετε την ώρα 

αφύπνισης, θα εμφανιστεί το εικονίδιο αφύπνισης  στην οθόνη. Μόλις 

φτάσει η επιθυμητή ώρα, το εικονίδιο αφύπνισης  και η ένδειξη 
ΑΦΥΠΝ ON θα αναβοσβήσουν στην οθόνη. Ο ήχος αφύπνισης θα 
ακουστεί για 45 δευτερόλεπτα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

 Μπορείτε να πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την 
αφύπνιση. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναβολής αφύπνισης, ο 
ήχος αφύπνισης θα ακουστεί ξανά μετά από 7 λεπτά. 

 Ακόμη κι αν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, ο ήχος αφύπνισης θα 
σταματήσει όταν πιέσετε κάποιο πλήκτρο.  

 Η ένταση αφύπνισης είναι η ίδια με τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει για το 
ακουστικό. Αν η ένταση είναι απενεργοποιημένη, ο ήχος αφύπνισης θα 
ακουστεί στο επίπεδο ΕΝΤΑΣΗ 1. 

 Αν κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής ή εσωτερικής κλήσης φτάσει η ώρα 
αφύπνισης, το εικονίδιο αφύπνισης και η ένδειξη ΑΦΥΠΝ ON θα 
αναβοσβήνουν. Θα ακουστεί ένας ειδοποιητικός τόνος από το ακουστικό 
για να σας ειδοποιήσει ότι έφτασε η ώρα αφύπνισης. Μόλις πιέσετε 

κάποιο πλήκτρο ή πιέσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο  για να 
απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, η οθόνη θα επιστρέψει σε προβολή του 
χρόνου κλήσης.  

 Κατά τη διάρκεια εντοπισμού του ακουστικού ή όταν το ακουστικό 
κουδουνίζει λόγω κλήσης, ο ήχος αφύπνισης δεν θα ακουστεί.  Εντούτοις, 
αν η λειτουργία αναβολής αφύπνισης είναι ενεργοποιημένη και δεν 
υπάρχει λειτουργία εντοπισμού ή κουδούνισμα, ο ήχος αφύπνισης θα 
ακουστεί ξανά στο τέλος της περιόδου αναβολής αφύπνισης.  

1. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ. 

2. Πιέστε <  και   για να επιλέξετε ΑΦΥΠΝΙΣΗ. 

3. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΟΝ (Ενεργοποίηση)/ OFF 
(Απενεργοποίηση).  

4. Πιέστε  για επιβεβαίωση. 
Αν έχετε επιλέξει ΟΝ: 
1. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να καταχωρήσετε την ώρα.  

2. Πιέστε   για επιβεβαίωση. Εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία 
και ώρα και θα ερωτηθείτε σχετικά με τη ρύθμιση της λειτουργίας 
αναβολής αφύπνισης.  

3. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΟΝ (Ενεργοποίηση)/ OFF 
(Απενεργοποίηση). 

4. Πιέστε  για επιβεβαίωση. 
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5.2.2 Ρύθμιση της μελωδίας για τις εξωτερικές κλήσεις  

Μπορείτε να επιλέξετε κάποια μελωδία για τις εξωτερικές κλήσεις. 
Συνολικά είναι διαθέσιμες 10 μελωδίες. 

1. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ. 

2. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧ. 

3. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΕΞΩΤ ΚΛΗΣ. 

4. Πιέστε  και   για να επιλέξετε τη μελωδία που θέλετε να 
ακούγεται για τις εξωτερικές κλήσεις. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Η αντίστοιχη μελωδία θα αναπαράγεται όταν την επιλέγετε στη λίστα.  

5. Πιέστε για επιβεβαίωση. 

5.2.3 Ρύθμιση της μελωδίας για τις εσωτερικές κλήσεις 

Μπορείτε να επιλέξετε κάποια μελωδία για τις εσωτερικές κλήσεις. 
Συνολικά είναι διαθέσιμες 10 μελωδίες. 

1. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ. 

2. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧ. 

3. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΕΣΩΤ ΚΛΗΣ. 

4. Πιέστε  και   για να επιλέξετε τη μελωδία που θέλετε να 
ακούγεται για τις εσωτερικές κλήσεις. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Η αντίστοιχη μελωδία θα αναπαράγεται όταν την επιλέγετε από τη λίστα.  

5. Πιέστε  για επιβεβαίωση. 

5.2.4 Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού 

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού. Υπάρχουν 6 επίπεδα 
έντασης, συμπεριλαμβανομένης της αθόρυβης λειτουργίας (επιλογή «ΕΝΤ 
ΗΧΟΥ OFF»). 

1. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ. 

2. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧ. 

3. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔ. 

4. Πιέστε  και   για να επιλέξετε την ένταση κουδουνίσματος.  
Σημείωση: Η αντίστοιχη ένταση θα αναπαράγεται κατά τη διάρκεια της 
επιλογής σας.  

5. Πιέστε  για επιβεβαίωση. 
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5.2.5 Ρύθμιση τόνων ειδοποίησης 

Τόνος πλήκτρων – Ένα μπιπ ακούγεται όταν πιέζετε κάποιο πλήκτρο. Μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τόνο πλήκτρων. 
Τόνος χαμηλής μπαταρίας – Ακούγεται ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο για να σας 
ειδοποιήσει ότι η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση. 
Τόνος εκτός εμβέλειας – Ακούγεται όταν μιλάτε στο τηλέφωνο για να σας ειδοποιήσει 
ότι πρέπει να μετακινηθείτε πιο κοντά στη βάση αλλιώς θα χαθεί το σήμα.  

1. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ. 

2. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΝ. 

3. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΤΟΝ ΠΛΗΚΤ, ΤΟΝ 
ΜΠΑΤΑΡ ή ΕΚΤΟΣ ΕΜΒΕΛ. 

4. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΟΝ (Ενεργοποίηση)/ OFF 
(Απενεργοποίηση).  

5. Πιέστε  για επιβεβαίωση. 

5.2.6 Μετονομασία του ακουστικού 

1. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ. 

2. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΜΕΤΟΝΟΜΑΣ ΑΚ. 

3. Πιέστε  για να αλλάξετε το όνομα του ακουστικού. 

4. Πιέστε  για επιβεβαίωση.  

5.2.7 Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης απάντησης 

Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απάντησης, θα μπορείτε να απαντάτε 
στις κλήσεις απλά σηκώνοντας το ακουστικό από τη βάση του, χωρίς να χρειάζεται 
να πιέσετε κάποιο άλλο πλήκτρο. 

1. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ. 

2. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΑΥΤ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. 

3. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΟΝ (Ενεργοποίηση)/ OFF 
(Απενεργοποίηση). 

4. Πιέστε  για επιβεβαίωση. 

5.3 Ρυθμίσεις βάσης 

5.3.1 Αλλαγή του χρόνου flash (επανάκλησης)  

Ο χρόνος flash εξαρτάται από τη χώρα στην οποία βρίσκεστε. Επικοινωνήστε με τον 
τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο για να πληροφορηθείτε σχετικά με τις σωστές 
ρυθμίσεις. 

1. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ. 

2. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΧΡΟΝΟΣ FLASH. 
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3. Πιέστε  και   για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο flash 
(ΣΥΝΤΟΜ, ΜΕΣΗ, ΠΑΡΑΤΕΤΑΜ). 

4. Πιέστε  για επιβεβαίωση. 

5.3.2 Αλλαγή του κωδικού PIN 

Χρησιμοποιείται ένας 4-ψήφιος κωδικός PIN για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις 
συστήματος της βάσης. Ο κωδικός αυτός σας προστατεύει από μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 0000.  

1. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ. 

2. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΑΛΛΑΓΗ PIN. 

3. Πιέστε . 
4. Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό PIN. 

5. Πιέστε  και πληκτρολογήστε το νέο κωδικό PIN. 

6. Πιέστε  και πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό PIN. 

7. Πιέστε  για επιβεβαίωση. 
Σημείωση: Αν ο νέος κωδικός που πληκτρολογήσατε στο βήμα 6 δεν 
είναι ο ίδιος με αυτόν που πληκτρολογήσατε στο βήμα 5, θα πρέπει να 
πληκτρολογήσετε ξανά τον κωδικό στο βήμα 5. 

5.3.3 Επιλογή της οικονομικής λειτουργίας (ECO) 

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ECO, η ακτινοβολία μεταξύ της 
βάσης και του ακουστικού μειώνεται και ταυτόχρονα μειώνεται και η 
εμβέλεια της βάσης. 

1. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ. 

2. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΛΕΙΤΟΥΡ ECO. 

3. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΟΝ (Ενεργοποίηση)/ OFF 
(Απενεργοποίηση). 

4. Πιέστε  για επιβεβαίωση. 

5.4 Επαναφορά του τηλεφώνου 

Μπορείτε να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις εργοστασιακές 
ρυθμίσεις. Μετά από επαναφορά, διαγράφονται όλες οι προσωπικές 
ρυθμίσεις σας, οι καταχωρήσεις της λίστας κλήσεων και της λίστας  
επανάκλησης. Ο τηλεφωνικός κατάλογος δε διαγράφεται. 

1. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ. 

2. Πιέστε  και θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον 4ψήφιο 
κωδικό PIN. 

3. Πληκτρολογήστε τον 4ψήφιο κωδικό PIN.  
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4. Πιέστε  για επιβεβαίωση. 

5. Πιέστε  ξανά για επιβεβαίωση. 

5.5 Καταχώρηση ακουστικού 

Το ακουστικό σας είναι καταχωρημένο στη βάση από το εργοστάσιο. 
Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι 5 ακουστικά ανά βάση. 
Αν για κάποιο λόγο το ακουστικό σας δεν είναι καταχωρημένο στη βάση, 
θα εμφανιστεί η ένδειξη ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ στην οθόνη του ακουστικού. 
Ακολουθήστε την εξής διαδικασία για να καταχωρήσετε το ακουστικό: 

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  στη βάση για 
περίπου πέντε δευτερόλεπτα, ώστε να την θέσετε σε κατάσταση 
καταχώρησης.  

2. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ. 

3. Πιέστε  και θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον 4-ψήφιο 
κωδικό PIN. (Ο εργοστασιακός κωδικός PIN είναι 0000). 

4. Πληκτρολογήστε τον 4-ψήφιο κωδικό PIN και πιέστε  για 
επιβεβαίωση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
Το ακουστικό θα λάβει αυτόματα τον πρώτο διαθέσιμο αριθμό 
ακουστικού. Ο αριθμός αυτός εμφανίζεται στο ακουστικό όταν είναι σε 
αδράνεια.   

5.6 Ακύρωση καταχώρησης ακουστικού 

Μπορείτε να ακυρώσετε την καταχώρηση του ακουστικού αν θέλετε να 
αλλάξετε τον αριθμό του.  
Θα σας ζητηθεί ο 4ψήφιος κωδικός PIN για να μπορέσετε να ακυρώσετε 
την καταχώρηση του ακουστικού από τη βάση. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
Δε μπορείτε να ακυρώσετε την καταχώρηση του ακουστικού που 
χρησιμοποιείτε. 

1. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ. 

2. Πιέστε  και   για να επιλέξετε ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΚ. 

3. Πιέστε . 
4. Πληκτρολογήστε τον 4-ψήφιο κωδικό PIN. 

5. Πιέστε  για να εμφανιστεί η λίστα με τα καταχωρημένα 
ακουστικά. 

6. Πιέστε  για να επιλέξετε ένα από τα ακουστικά, του οποίου 
θέλετε να ακυρώσετε την καταχώρηση. 

7. Πιέστε  για επιβεβαίωση. 
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6 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

Κάθε ακουστικό μπορεί να αποθηκεύσει έως 50 καταχωρήσεις 
τηλεφωνικού καταλόγου με ονόματα και αριθμούς. Κάθε καταχώρηση 
μπορεί να έχει το πολύ 24 ψηφία για τον αριθμό τηλεφώνου και 12 
χαρακτήρες για το όνομα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε διαφορετική 
μελωδία για την κάθε καταχώρηση/ επαφή που βρίσκεται στον 
τηλεφωνικό κατάλογο. Τα ονόματα καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά. 

6.1 Προσθήκη καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο 

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε  για πρόσβαση στον 

τηλεφωνικό κατάλογο, Ή πιέστε  και   για να επιλέξετε 

ΤΗΛ ΚΑΤΑΛ και πιέστε .  
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
Θα εμφανιστεί η πρώτη καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου. Αν δεν 
υπάρχει καμία καταχώρηση, εμφανίζεται η ένδειξη «ΚΕΝΗ». 

2. Πιέστε  για να επιλέξετε την ένδειξη ΠΡΟΣΘΗΚΗ. 

3. Πιέστε  και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα. 

4. Πιέστε  και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό.  

5. Πιέστε   και   για να επιλέξετε την επιθυμητή μελωδία.  

6. Πιέστε > για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.  

6.1.1 Πληκτρολόγηση ονομάτων 

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε ονόματα. 
1. Μπορείτε να πιέσετε πολλές φορές το ίδιο πλήκτρο για να επιλέξετε 

τον επιθυμητό χαρακτήρα. 

6.1.2 Συμβουλές γραφής 

Πιέστε  για να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα ή ψηφίο. 

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να διαγράψετε όλους 
τους χαρακτήρες ή ψηφία. 

Πιέστε  για να μετακινηθείτε στους χαρακτήρες/ ψηφία. 

6.2 Προβολή κάποιας καταχώρησης του τηλεφωνικού 
καταλόγου 

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε  για πρόσβαση στον 

τηλεφωνικό κατάλογο.  Πιέστε   για να επιλέξετε την 

επιθυμητή καταχώρηση, Ή Σε κατάσταση αδράνειας πιέστε  και 
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  για να επιλέξετε ΤΗΛ ΚΑΤΑΛ. Πιέστε  και    για να 
επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση. 

2. Πιέστε   και   για να επιλέξετε ΠΡΟΒΟΛΗ.  

3. Πιέστε  για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με την επιλεγμένη 
καταχώρηση.  

 

6.3 Κλήση κάποιας καταχώρησης 

Ενώ βρίσκεστε τον τηλεφωνικό κατάλογο, πιέστε   για να επιλέξετε 
την επιθυμητή καταχώρηση. Εναλλακτικά, μπορείτε να πραγματοποιήσετε 
αλφαβητική αναζήτηση χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό 
πληκτρολόγιο. 

1. Πιέστε  για να κάνετε κλήση στην επιλεγμένη επαφή.  

6.3.1 Αλφαβητική αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο 

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε  για πρόσβαση στον 
τηλεφωνικό κατάλογο.  

2. Μπορείτε να πιέσετε πολλές φορές το ίδιο πλήκτρο για να επιλέξετε 
τον επιθυμητό χαρακτήρα 

6.4 Επεξεργασία μιας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου 

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε  για πρόσβαση στον 
τηλεφωνικό κατάλογο. 

2. Πιέστε  για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση 
τηλεφωνικού καταλόγου. 

3. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. 

4. Πιέστε  και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να 
επεξεργαστείτε το όνομα. 

5. Πιέστε  και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να 
επεξεργαστείτε τον αριθμό. 

6. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε μελωδία. 

7. Πιέστε  για επιβεβαίωση. 

6.5 Διαγραφή κάποιας καταχώρησης τηλεφωνικού 
καταλόγου 

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε  για πρόσβαση στον 
τηλεφωνικό κατάλογο. 
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2. Πιέστε  για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση 
τηλεφωνικού καταλόγου. 

3. Πιέστε  για να επιλέξετε ΔΙΑΓΡΑΦΗ. 

4. Πιέστε  για επιβεβαίωση. 

6.6 Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων του τηλεφωνικού 
καταλόγου 

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε  για πρόσβαση στον 
τηλεφωνικό κατάλογο. 

2. Πιέστε  και στη συνέχεια   για να επιλέξετε ΔΙΑΓΡΑΦ 
ΟΛΩΝ. 

3. Πιέστε  για επιβεβαίωση και  για νέα επιβεβαίωση. 
6.7 Έλεγχος πληρότητας του τηλεφωνικού καταλόγου 
Μπορείτε να ελέγξετε πόσες καταχωρήσεις είναι αποθηκευμένες στο 
ακουστικό και πόσες χωράει ακόμα ο τηλεφωνικός κατάλογος.  

1. Πιέστε  για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο. 

2. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΚΑΤΑΣΤ ΤΚ. 

3. Πιέστε  για να δείτε πόση μνήμη από τον τηλεφωνικό κατάλογο 
χρησιμοποιείται. Θα εμφανιστεί η ένδειξη  ΧΧ/50 ΣΕ ΧΡΗΣΗ στην 
οθόνη. 
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7 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ 

7.1 Λίστα Κλήσεων 

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη αν έχετε αναγνώριση κλήσεων από τον 
τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο. Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποθηκεύσει 
έως 20 ληφθείσες κλήσεις με πληροφορίες ημερομηνίας/ ώρας στη λίστα 
κλήσεων. Ο αριθμός του καλούντος θα εμφανιστεί στην οθόνη. Αν ο 
αριθμός είναι καταχωρημένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, θα εμφανιστεί 
και το όνομα του καλούντος και θα ακουστεί η μελωδία που έχει 
αντιστοιχιστεί στη συγκεκριμένη καταχώρηση.  
Αν η κλήση είναι από απόρρητο αριθμό ή εκτός κάλυψης της 
αναγνώρισης κλήσεων δεν θα εμφανιστεί ο αριθμός του καλούντος.  
Μηνύματα αναγνώρισης κλήσεων  
WITHELD (ΑΠΟΚΡΥΨΗ): Ο καλών έχει το τηλέφωνό του απόρρητο.  
UNAVAILABLE (ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ): Ο αριθμός δεν είναι διαθέσιμος. 
RINGBACK (RINGBACK): Δοκιμαστική κλήση. 
INTERNATIONAL (ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΛΗΣΗ): Διεθνής κλήση. 
OPERATOR (ΦΟΡΕΑΣ): Κλήση από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο. 
PAYPHONE (ΚΑΡΤΟΤΗΛΕΦΩΝΟ): Κλήση από καρτοτηλέφωνο.  
Αν γεμίσει η λίστα και λάβετε νέα κλήση, η πιο παλιά θα διαγραφεί 
αυτόματα. 

7.2 Προβολή της Λίστας Κλήσεων 

Για να δείτε το ιστορικό κλήσεων ώστε να αποθηκεύετε αριθμούς ή να 
κάνετε κλήση σε αριθμούς της λίστας. Αν εμφανιστεί η ένδειξη ΚΕΝΗ 
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καταχωρήσεις στη λίστα κλήσεων.  

1. Πιέστε  για πρόσβαση στη λίστα κλήσεων Ή  και στη 

συνέχεια   για να απεικονίσετε τη ΛΙΣΤ ΚΛΗΣΕΩΝ και πιέστε 

ΟΚ. Πιέστε .  

2. Πιέστε  για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση. 

7.3 Αποθήκευση από τη Λίστα Κλήσεων στον Τηλεφωνικό 
Κατάλογο 

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 της παραγράφου 7.2. 

2. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΠΡΟΣΘ ΣΕ ΤΚ. 

3. Πιέστε  και πληκτρολογήστε το όνομα. 

4. Πιέστε  και θα εμφανιστεί ο επιλεγμένος αριθμός αποθήκευσης. 
5. Αν θέλετε, μπορείτε να επεξεργαστείτε τον αριθμό. 

6. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε μελωδία. Πιέστε 

 για επιβεβαίωση. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
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Αν ο τηλεφωνικός κατάλογος έχει γεμίσει, θα εμφανιστεί η ένδειξη ΤΚ 
ΠΛΗΡΗΣ. Θα χρειαστεί να διαγράψετε ορισμένες καταχωρήσεις στον 
τηλεφωνικό κατάλογο για να αποθηκεύσετε νέες.  

7.4 Διαγραφή κάποιας καταχώρησης από τον Τηλεφωνικό 
Κατάλογο 

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 της παραγράφου 7.2. 

2. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΔΙΑΓΡΑΦΗ. 

3. Πιέστε  για επιβεβαίωση και στη συνέχεια  ξανά για 
επιβεβαίωση. 

7.5 Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων από τον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο 

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 της παραγράφου 7.2. 

2. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΟΛΩΝ. 

3. Πιέστε  για επιβεβαίωση και στη συνέχεια  ξανά για 
επιβεβαίωση. 

7.6 Προβολή των λεπτομερειών κάποιας καταχώρησης του 
Τηλεφωνικού Καταλόγου 

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 της παραγράφου 7.2. 

2. Πιέστε  για να επιλέξετε ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ. 

3. Πιέστε  ξανά για επιβεβαίωση. Εμφανίζεται η ημερομηνία και η 
ώρα της επιλεγμένης καταχώρησης.  

7.7 Κατηγορίες κλήσεων 

Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύονται στη λίστα κλήσεων όλες οι 
κλήσεις ή μόνο οι αναπάντητες. 
1.  Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 της παραγράφου 7.2. 

2. Πιέστε  για να επιλέξετε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 

3. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΚΛΗΣΕΙΣ ή ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΕΣ. 

4. Πιέστε  για επιβεβαίωση. 
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8 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ) 

(Προαιρετικά, ανάλογα με το μοντέλο): Το τηλέφωνό σας διαθέτει 
αυτόματο τηλεφωνητή που μπορεί να καταγράφει τις κλήσεις όταν είναι 
ενεργοποιημένος. Ο αυτόματος τηλεφωνητής δείχνει τα συνολικά 
μηνύματα που σας έχουν αφήσει. Μπορεί να αποθηκεύσει μηνύματα με 
μέγιστο χρόνο τα 15 λεπτά. Μαζί με την ηχογράφηση εισερχόμενων 
μηνυμάτων, μπορείτε να εγγράψετε φωνητικές υπενθυμίσεις για άλλους 
χρήστες του τηλεφώνου σας. Αν η μνήμη του τηλεφωνητή είναι γεμάτη, το 
ακουστικό θα δείξει την ένδειξη TAM ΠΛΗΡΗΣ και τον αριθμό του 
ακουστικού ή TAM ΠΛΗΡΗΣ και την ώρα (ανάλογα με τις ρυθμίσεις που 
έχετε κάνει). 

8.1 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του αυτόματου 
τηλεφωνητή 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τον αυτόματο 
τηλεφωνητή μέσω του ακουστικού ή της βάσης. Όταν είναι 
ενεργοποιημένος (ΟΝ), οι κλήσεις θα απαντώνται μετά από τη χρονική 
καθυστέρηση που έχετε θέσει και στη συνέχεια ο καλών θα μπορεί να σας 
αφήσει μήνυμα. Όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος 
(OFF) οι κλήσεις θα απαντώνται μετά από 10 κτυπήματα και θα 
αναπαράγεται μόνο το μήνυμα υποδοχής. Δεν θα μπορούν να σας 
αφήνουν μήνυμα.  

1. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΑΥΤ. 
ΤΗΛΕΦΩΝ. 

2. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΤΑΜ ΟΝ/ OFF. 

3. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΟΝ ή OFF. 

4. Πιέστε  και στη συνέχεια  για επιβεβαίωση.  

8.2 Ακρόαση μηνυμάτων από τον αυτόματο τηλεφωνητή 

Αφού ακούσετε κάποιο μήνυμα, θα αποθηκευτεί ως παλιό, εκτός κι αν το 
διαγράψετε. Τα παλιά μηνύματα θα αναπαραχθούν μετά από τα νέα. 
Χρησιμοποιώντας τη βάση: 
Σε κατάσταση αδράνειας: 

 Πιέστε  για να ακούσετε τα μηνύματα και τις φωνητικές 
σημειώσεις σας. 

 Πιέστε  ξανά αν θέλετε να σταματήσετε την αναπαραγωγή. 

 Πιέστε  για να διαγράψετε το μήνυμα που αναπαράγεται.  
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Χρησιμοποιώντας το ακουστικό: 

1. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΑΥΤ. 
ΤΗΛΕΦΩΝ. 

2. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΑΝΑΠΑΡ 
ΜΝΜ. 

3. Πιέστε  για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή μηνυμάτων από τον 
αυτόματο τηλεφωνητή.  

8.3 Διαγραφή όλων των μηνυμάτων από τον αυτόματο 
τηλεφωνητή 

Χρησιμοποιώντας το ακουστικό: 

1. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΑΥΤ. 
ΤΗΛΕΦΩΝ. 

2. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΔΙΑΓΡ ΠΑΛΙΑ. 

3. Πιέστε  για επιβεβαίωση. 

4. Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε ξανά. Η οθόνη θα επανέλθει στο 
προηγούμενο μενού μετά από τη διαγραφή.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Δεν μπορείτε να διαγράψετε νέα μηνύματα. Θα πρέπει πρώτα να τα 
αναπαράγετε και στη συνέχεια αν θέλετε να τα διαγράψετε.  

8.4 Ηχογράφηση υπενθύμισης στον αυτόματο τηλεφωνητή 

Μπορείτε να ηχογραφήσετε ένα μήνυμα υπενθύμισης για κάποιο άλλο 
άτομο. Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, ο μετρητής μηνυμάτων θα 
αυξηθεί κατά ένα μήνυμα και το μήνυμα θα αναπαραχθεί όπως και τα 
υπόλοιπα. Η ηχογράφηση υπενθύμισης λειτουργεί ακόμη κι αν είναι 
απενεργοποιημένος ο αυτόματος τηλεφωνητής. 

1. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΑΥΤ. 
ΤΗΛΕΦΩΝ. 

2. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ. 

3. Πιέστε  για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση. Η ένδειξη 
“ΕΓΓΡΑΦΗ” θα απεικονιστεί.  

4. Πιέστε  για να σταματήσετε την ηχογράφηση. Η υπενθύμιση θα 

αναπαραχθεί. Αφήστε να τελειώσει η αναπαραγωγή ή πιέστε  
ξανά για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.   
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8.5 Ρυθμίσεις αυτόματου τηλεφωνητή (Μόνο μέσω της 
Βάσης) 

8.5.1 Επιλογή της μεθόδου απάντησης 

Μπορείτε να επιλέξετε ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ, η οποία  επιτρέπει να αφήνονται 
μηνύματα ή ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤ η οποία δεν επιτρέπει να αφήνονται 
μηνύματα. 

1. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΑΥΤ. 
ΤΗΛΕΦΩΝ. 

2. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣ ΤΑΜ.  

3. Πιέστε  για να επιλέξετε ΛΕΙΤ. ΑΠΑΝΤ. 

4. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ 
ή ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤ.  

5. Πιέστε  για επιβεβαίωση. 

8.5.2 Ρύθμιση της γλώσσας του αυτόματου τηλεφωνητή 

1. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΑΥΤ. 
ΤΗΛΕΦΩΝ. 

2. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣ ΤΑΜ.  

3. Πιέστε  και στη συνέχεια για να επιλέξετε ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΜ. 

4. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε την επιθυμητή 
γλώσσα του αυτόματου τηλεφωνητή.  

5. Πιέστε  για επιβεβαίωση. 

8.5.3 Ηχογράφηση του προσωπικού σας μηνύματος υποδοχής  

Μπορείτε να ηχογραφήσετε το προσωπικό σας μήνυμα υποδοχής για τις 
μεθόδους απάντησης ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ και ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤ. Αν διαγράψετε 
το προσωπικό σας μήνυμα υποδοχής, θα χρησιμοποιηθεί το 
προκαθορισμένο μήνυμα στη θέση του. 

1. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΑΥΤ. 
ΤΗΛΕΦΩΝ. 

2. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣ ΤΑΜ.  

3. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣ OGM. 

4. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ 
ή ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤ. 

5. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΜΗΝ. 
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6. Πιέστε  για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση. Η ένδειξη 
“ΕΓΓΡΑΦΗ” θα απεικονιστεί. 

7. Πιέστε  για να σταματήσετε την ηχογράφηση και να 
αποθηκεύσετε το μήνυμα. Το αποθηκευμένο μήνυμα θα 

αναπαραχθεί. Αν δεν θέλετε να το αποθηκεύσετε, πιέστε  για να 
επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη χωρίς να αποθηκεύσετε το 
προσωπικό μήνυμά σας. 

8.5.4 Αναπαραγωγή του μηνύματος υποδοχής 

Χρησιμοποιώντας το ακουστικό: 

1. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΑΥΤ. 
ΤΗΛΕΦΩΝ. 

2. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣ ΤΑΜ.  

3. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣ OGM. 

4. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ 
ή ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤ. 

5. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. 

6. Πιέστε  για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή. Η ένδειξη 
“ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ” θα απεικονιστεί. 

7. Πιέστε  για να διακόψετε την αναπαραγωγή και να επιστρέψετε 
στο προηγούμενο μενού.  

Σημείωση: Αν δεν έχετε εγγράψει προσωπικό μήνυμα, θα αναπαραχθεί 
το προκαθορισμένο.  

8.5.5 Διαγραφή του μηνύματος υποδοχής 

1. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΑΥΤ. 
ΤΗΛΕΦΩΝ. 

2. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣ ΤΑΜ.  

3. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣ OGM. 

4. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ 
ή ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤ. 

5. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. 

6. Πιέστε  για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή. Η ένδειξη 
“ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ” θα απεικονιστεί. 
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7. Πιέστε  ενώ αναπαράγεται το μήνυμα για να το διαγράψετε. Το 
προκαθορισμένο μήνυμα επιλέγεται αυτόματα. 

8.5.6 Ρύθμιση της χρονικής καθυστέρησης απάντησης 

Μπορείτε να ρυθμίσετε την χρονική καθυστέρηση μετά από την οποία θα 
ξεκινήσει να αναπαράγεται το μήνυμα υποδοχής. Μπορείτε να ρυθμίσετε 
την καθυστέρηση από δύο έως εννιά κουδουνίσματα ή να κάνετε την 
επιλογή ΑΠΟΘ. ΩΡΑΣ. 

1. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΑΥΤ. 
ΤΗΛΕΦΩΝ. 

2. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣ ΤΑΜ.  

3. Πιέστε  και στη συνέχεια   για να επιλέξετε ΚΑΘΥΣΤ 
ΑΠΑΝΤ. 

4. Πιέστε  και στη συνέχεια   για να επιλέξετε από 2 
ΚΟΥΔΟΥΝ, έως 9 ΚΟΥΔΟΥΝ ή ΑΠΟΘ. ΩΡΑΣ). 

5. Πιέστε  για επιβεβαίωση.  
 

8.5.7 Ρύθμιση του χρόνου εγγραφής για εισερχόμενα μηνύματα  

Μπορείτε να επιλέξετε τη μέγιστη χρονική διάρκεια των εισερχόμενων 
μηνυμάτων: 

1. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΑΥΤ. 
ΤΗΛΕΦΩΝ. 

2. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣ ΤΑΜ.  

3. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε XΡ. 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ. 

4. Πιέστε  και στη συνέχεια   για να επιλέξετε: 60 ΔΕΥΤ, 120 
ΔΕΥΤ, 180 ΔΕΥΤ ή ΑΠΕΡΙΟΡ). 

5. Πιέστε  και στη συνέχεια  για να επιλέξετε την επιθυμητή 
χρονική διάρκεια. 

6. Πιέστε  για επιβεβαίωση.  

8.5.8 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση παρακολούθησης κλήσεων 

Όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος και λαμβάνετε 
κάποια κλήση, μπορείτε να ακούσετε τον καλούντα να αφήνει το μήνυμά 
του. 

1. Πιέστε  και στη συνέχεια    για να επιλέξετε ΑΥΤ. 
ΤΗΛΕΦΩΝ. 
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2. Πιέστε  και στη συνέχεια    για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣ ΤΑΜ.  

3. Πιέστε  και στη συνέχεια   για να επιλέξετε ΠΡΟΕΛΕΓ ΒΣ. 

4. Πιέστε  και στη συνέχεια   για να επιλέξετε ON 
(ενεργοποίηση) ή OFF (απενεργοποίηση). 

5. Πιέστε  για επιβεβαίωση.  
 

8.5.9 Ενεργοποίηση της απομακρυσμένης πρόσβασης 
(τηλεχειρισμός) 

Το τηλέφωνο σας επιτρέπει να ελέγξετε τα μηνύματά σας και από 
απόσταση, καλώντας το από κάποιο άλλο τηλέφωνο και στη συνέχεια 
πληκτρολογώντας τον 4-ψήφιο κωδικό PIN. Ο τετραψήφιος κωδικός PIN 
χρησιμοποιείται για να μην έχουν άλλα άτομα μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση στον αυτόματο τηλεφωνητή σας. 
8.5.9.1 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της απομακρυσμένης 
πρόσβασης 

1. Πιέστε  και στη συνέχεια    για να επιλέξετε ΑΥΤ. 
ΤΗΛΕΦΩΝ. 

2. Πιέστε  και στη συνέχεια    για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣ ΤΑΜ.  

3. Πιέστε  και στη συνέχεια    για να επιλέξετε ΑΠΟΜΑΚ 
ΠΡΟΣΒ. 

4. Πιέστε  και στη συνέχεια    για να επιλέξετε ON ή OFF 
ώστε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αντίστοιχα την 
απομακρυσμένη πρόσβαση.   

5. Πιέστε  για επιβεβαίωση. 
8.5.9.2 Αλλαγή του 4-ψήφιου κωδικού PIN απομακρυσμένης 
πρόσβασης 

1. Πιέστε  και στη συνέχεια    για να επιλέξετε ΑΥΤ. 
ΤΗΛΕΦΩΝ. 

2. Πιέστε  και στη συνέχεια    για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣ ΤΑΜ.  

3. Πιέστε  και στη συνέχεια    για να επιλέξετε ΑΛΛΑΓΗ PIN. 

4. Πιέστε  και πληκτρολογήστε τον 4-ψήφιο κωδικό PIN (Ο 
εργοστασιακός είναι 0000). 

5. Πιέστε  και πληκτρολογήστε το νέο κωδικό PIN. 

6. Πιέστε  για επιβεβαίωση. 
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Σημείωση: Αν ο νέος κωδικός που πληκτρολογήσατε στο βήμα 6 δεν 
είναι ο ίδιος με αυτόν που πληκτρολογήσατε στο βήμα 5, θα πρέπει να 
πληκτρολογήσετε ξανά τον κωδικό στο βήμα 5.   

8.5.10 Αλλαγή του βαθμού συμπίεσης 

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί βαθμοί συμπίεσης (ΥΨΗΛΗ, ΜΕΣΗ και 
ΧΑΜΗΛΗ) για να επιλέξετε την ποιότητα που θα έχουν τα μηνύματα που 
ηχογραφούνται. Όσο πιο χαμηλός ο βαθμός συμπίεσης, τόσο πιο υψηλή 
θα είναι η ποιότητα αλλά τόσο πιο λίγος θα είναι και ο συνολικός 
διαθέσιμος χρόνος εγγραφής. 

1. Πιέστε  και στη συνέχεια    για να επιλέξετε ΑΥΤ. 
ΤΗΛΕΦΩΝ. 

2. Πιέστε  και στη συνέχεια    για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣ ΤΑΜ.  

3. Πιέστε  και στη συνέχεια    για να επιλέξετε ΣΥΜΠΙΕΣΗ. 

4. Πιέστε  και στη συνέχεια    για να επιλέξετε τον επιθυμητό 
βαθμό συμπίεσης (ΥΨΗΛΗ, ΜΕΣΑΙΑ ή ΧΑΜΗΛΗ). 

5. Πιέστε  για επιβεβαίωση.  

8.6 Εμφανιζόμενα Μηνύματα 

Εμφανιζόμενα 
μηνύματα 

Περιγραφή 

0 Κανένα μήνυμα. 

1 – 99 Ο συνολικός αριθμός παλιών μηνυμάτων και 
υπενθυμίσεων. Ο αριθμός του μηνύματος που 
αναπαράγεται. 

0 – 99 
(Αναβοσβήνει) 

Ο συνολικός αριθμός των μηνυμάτων που έχουν 
ηχογραφηθεί ή ο τρέχων αριθμός μηνύματος (όταν 
αναπαράγεται κάποιο νέο μήνυμα). 
Θα πρέπει να ρυθμίσετε το ρολόι. 

1 – 99 & F 
(αναβοσβήνουν 
εναλλασσόμενα) 

Η μνήμη έχει γεμίσει. 

 
Η ένταση του ηχείου ανοιχτής ακρόασης της βάσης 
(κατά τη διάρκεια της ρύθμισης). 

 
Η ένταση κουδουνίσματος της βάσης (κατά τη 
διάρκεια της ρύθμισης). 

 Ο αυτόματος τηλεφωνητής απαντά σε κάποια κλήση ή 
πραγματοποιείται ηχογράφηση φωνητικής σημείωσης 
ή μηνύματος υποδοχής. Το ακουστικό βρίσκεται σε 
κατάσταση συνομιλίας ή προβάλλει το μενού ή τις 
λίστες κλήσεων. Υπάρχει απομακρυσμένη πρόσβαση 
στον αυτόματο τηλεφωνητή.  

 Η ένταση κουδουνίσματος της βάσης (κατά τη 
διάρκεια της ρύθμισης). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Αν γεμίσει η μνήμη, ο αυτόματος τηλεφωνητής απαντά μετά από 10 
κουδουνίσματα και σας ανακοινώνει το σχετικό μήνυμα: Memory is full (Η 
μνήμη έχει γεμίσει). Πληκτρολογήστε τον κωδικό απομακρυσμένης 
πρόσβασης. 
 

8.7 Απομακρυσμένη πρόσβαση στον αυτόματο τηλεφωνητή 

Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο νούμερό σας από ένα άλλο τονικό 
τηλέφωνο ώστε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τον αυτόματο 
τηλεφωνητή και/ ή να ακούσετε τα μηνύματα. 
1. Κάντε κλήση στο νούμερό σας από κάποιο άλλο τονικό τηλέφωνο. 
2. Όταν απαντήσει ο αυτόματος τηλεφωνητής και ξεκινήσει η 

αναπαραγωγή του μηνύματος, πιέστε το πλήκτρο *. 
3. Πληκτρολογήστε τον 4-ψήφιο κωδικό PIN (ο εργοστασιακός κωδικός 

είναι 0000). 
4. Πιέστε τα ακόλουθα πλήκτρα για να κάνετε τις επιθυμητές ενέργειες. 
 

Πλή-
κτρα 

Λειτουργίες 

Όταν δεν 
αναπαράγεται 
κάποιο μήνυμα 

Όταν αναπαράγεται κάποιο μήνυμα 

2  Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα  

3 
 Διαγραφή του μηνύματος που 

αναπαράγεται 

4 

 Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του 
τρέχοντος μηνύματος από την αρχή. 
Πιέστε δύο φορές για αναπαραγωγή 

του προηγούμενου μηνύματος 

5 
Αναπαραγωγή του 

μηνύματος 
Διακοπή της αναπαραγωγής του 

τρέχοντος μηνύματος 

7 
Ενεργοποίηση του 

αυτόματου 
τηλεφωνητή 

 

9 
Απενεργοποίηση του 

αυτόματου 
τηλεφωνητή 

 

* 
Πληκτρολογήστε τον 
4ψήφιο κωδικό PIN 
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9 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Εργοστασιακή Ρύθμιση 

Εργοστασιακές ρυθμίσεις 
ακουστικού 

 

Μελωδία εξωτερικών κλήσεων ΜΕΛΩΔΙΑ 6 

Μελωδία εσωτερικών κλήσεων ΜΕΛΩΔΙΑ 1 

Ένταση κουδουνίσματος ΕΝΤΑΣΗ 3 

Ένταση ακουστικού συνομιλίας ΕΝΤΑΣΗ 3 

Ένταση ηχείου ΕΝΤΑΣΗ 3 

Τόνος πλήκτρων ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

Ειδοποίηση εκτός εμβέλειας ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

Αυτόματη απάντηση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

Ρύθμιση ημερομηνίας 01 – 01 – 2015  

Μορφή ώρας 24ΩΡΗ 

Ρύθμιση ώρας 00:00 

Αφύπνιση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

Εργοστασιακές ρυθμίσεις βάσης  

Κωδικός PIN συστήματος 0000 

Κατάσταση κλήσης ΤΟΝΙΚΗ 

Χρόνος flash ΣΥΝΤΟΜΟΣ 
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10 ANTIMΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με το τηλέφωνό σας, ανατρέξτε στον 
ακόλουθο πίνακα: 

Πρόβλημα Λύσεις 

Το τηλέφωνό 
μου δε 
λειτουργεί 

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει και φορτίσει τις 
μπαταρίες. Στο τέλος κάθε ημέρας, να τοποθετείτε 
το ακουστικό στη βάση του. 

 Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό είναι καλά 
συνδεδεμένο σε πρίζα που δεν ελέγχεται μέσω 
διακόπτη. 

 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τηλεφώνου είναι 
συνδεδεμένο σωστά στη βάση του τηλεφώνου και 
στην πρίζα στον τοίχο.  

 Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από τη βάση. 
Περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα και στη 
συνέχεια συνδέστε το ξανά. Αφήστε να περάσει 
ένα λεπτό για να πραγματοποιηθεί νέος 
συγχρονισμός.  

 Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες. 
Αγοράστε καινούριες μπαταρίες. 

 Αποσυνδέστε τη βάση από την πρίζα τηλεφώνου 
και συνδέστε τη σε άλλη που να λειτουργεί. Αν 
λειτουργήσει, το πρόβλημα βρίσκεται στην πρίζα. 
Επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας 
πάροχο.  

Εμφανίζεται η 
ένδειξη 
χαμηλής 
μπαταρίας 

 Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση για φόρτιση. 

 Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες και 
χρησιμοποιήστε τες μέχρι να αδειάσουν. Στη 
συνέχεια φορτίστε το ακουστικό τοποθετώντας το 
στη βάση. 

 Αν όλα τα παραπάνω μέτρα δε λύσουν το 
πρόβλημα, αντικαταστήστε τις μπαταρίες. 

Οι μπαταρίες 
δεν 
φορτίζουν ή 
δεν κρατούν 
φορτίο 

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το 
ακουστικό στη βάση. 

 Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες και 
στη συνέχεια φορτίστε για χρονικό διάστημα έως 
14 ωρών. 

 Αγοράστε καινούριες μπαταρίες. 

Υπάρχουν 
παρεμβολές 
κατά τη 
διάρκεια των 
τηλεφωνικών 
συνομιλιών. 
Δεν 
ακούγεται 
καλά η φωνή 

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

 Αν έχετε σύνδεση DSL, θα πρέπει να 
τοποθετήσετε φίλτρο μεταξύ της βάσης και της 
τηλεφωνικής πρίζας. Το φίλτρο απομονώνει τις 
παρεμβολές. Παρακαλούμε να επικοινωνήστε με 
τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα φίλτρα 
DSL. 
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μου από το  
ακουστικό 

 Άλλες συσκευές ή ασύρματα τηλέφωνα είναι 
συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο με τη βάση του 
τηλεφώνου και μπορεί να υπάρχουν παρεμβολές. 
Προσπαθήστε να μετακινήσετε τη συσκευή ή τη 
βάση σε άλλη πρίζα. 

 Άλλες ηλεκτρονικές συσκευές προκαλούν 
παρεμβολές στο ασύρματο τηλέφωνο. 
Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας όσο πιο μακριά 
γίνεται από τις παρακάτω ηλεκτρονικές συσκευές: 
ασύρματα router, ραδιόφωνα, αναμεταδότες, 
κινητά τηλέφωνα, ψηφιακές συσκευές, συσκευές 
ενδοεπικοινωνίας, τηλεοράσεις, βίντεο, 
προσωπικοί υπολογιστές, κουζίνες, άλλα 
ασύρματα τηλέφωνα. 

 Εάν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με μόντεμ 
ή πολύπριζο ασφαλείας, συνδέστε το τηλέφωνο (ή 
μόντεμ /πολύμπριζο ασφαλείας) σε μια 
διαφορετική πρίζα. Αν αυτό δεν λύσει το 
πρόβλημα, αλλάξτε τη θέση του τηλεφώνου ή 
μόντεμ σας, ώστε να βρίσκονται μακρύτερα το ένα 
από το άλλο ή χρησιμοποιήστε διαφορετικό 
πολύμπριζο ασφαλείας. 

 Η τοποθεσία της βάσης του τηλεφώνου σας 
μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του ασύρματου 
τηλεφώνου σας. Για καλύτερη λήψη, τοποθετήστε 
τη βάση του τηλεφώνου σε μια κεντρική θέση μέσα 
στο σπίτι ή το γραφείο σας, μακριά από τοίχους ή 
άλλα εμπόδια. Σε πολλά περιβάλλοντα, αν 
τοποθετήσετε τη βάση σε υψηλότερο σημείο, θα 
βελτιωθεί η συνολική απόδοση. 

 Αποσυνδέστε τη βάση του τηλεφώνου από την 
πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε ένα ενσύρματο 
τηλέφωνο. Εάν υπάρχει και πάλι το ίδιο πρόβλημα, 
τότε η αιτία βρίσκεται πιθανώς στην καλωδίωση ή 
στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο. 
Επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας 
πάροχο (ενδέχεται να υπάρξουν χρεώσεις). 

 Αν υπάρχουν άλλα τηλέφωνα στο σπίτι σας με το 
ίδιο πρόβλημα, τότε η αιτία βρίσκεται πιθανώς 
στην καλωδίωση ή στον τηλεπικοινωνιακό σας 
πάροχο. Επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό 
σας πάροχο (ενδέχεται να υπάρξουν χρεώσεις) 

Συνήθεις 
λύσεις για 
ηλεκτρονικές 
συσκευές 

Αν το τηλέφωνο δεν αποκρίνεται κανονικά, τοποθετήστε 
το ακουστικό στη βάση του τηλεφώνου. Αν το 
πρόβλημα επιμένει, δοκιμάστε τα εξής (με τη σειρά που 
αναφέρονται): 

 Αποσυνδέστε την τροφοδοσία  από τη βάση του 
τηλεφώνου. 
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 Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το ακουστικό. 

 Περιμένετε λίγα λεπτά πριν συνδέσετε ξανά την 
τροφοδοσία στη βάση του τηλεφώνου 

 Τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες και τοποθετήστε 
το ακουστικό στη βάση. 

 Περιμένετε να συγχρονίσει το ακουστικό με τη 
βάση του τηλεφώνου. Αφήστε να περάσει ένα 
λεπτό για να συμβεί αυτό. 

 
Αυτό το τηλέφωνο δε διαθέτει γείωση. Ως εκ τούτου, ορισμένες από τις 
λειτουργίες μπορεί να είναι περιορισμένες όταν χρησιμοποιείται σε 
συστήματα PBX (τηλεφωνικά κέντρα). Παρακαλούμε επικοινωνήστε με 
την τεχνική υποστήριξη του παρόχου δικτύου για περισσότερες 
πληροφορίες. 
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11 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Εμβέλεια Σε εσωτερικό χώρο: 50 μέτρα*  
Σε εξωτερικό χώρο: 300 μέτρα* 

Χρόνος λειτουργίας ακουστικού Χρόνος αναμονής: περίπου 100 
ώρες** 
Χρόνος ομιλίας: περίπου 10 ώρες** 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Συχνότητα 1.88GHz έως 1.9GHz 

Αριθμός καναλιών 10 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 

Βάση Είσοδος: 100 – 240V AC 50/60 Hz. 
Έξοδος: 6VDC 450mA 

Ακουστικό 2 x μπαταρίες NiMH, 1.2V, 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
400mAH  

 
* Ανάλογα με το περιβάλλον. 
** Ανάλογα με την αρχική φόρτιση της μπαταρίας. 
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12 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Να φροντίζετε το τηλέφωνο σας 

 Το ασύρματο τηλέφωνο σας περιέχει εξελιγμένα ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα, οπότε θα πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. 

 Αποφύγετε σκληρή μεταχείριση. 

 Να τοποθετείτε απαλά το ακουστικό στη βάση. 

 Αποθηκεύστε τα αρχικά υλικά συσκευασίας, για προστασία του 
τηλεφώνου σε περίπτωση που χρειαστεί να το αποστείλετε 
μελλοντικά για επισκευή. 

Αποφύγετε το νερό 

 Σε περίπτωση που βραχεί το τηλέφωνό σας μπορεί να υποστεί 
βλάβη. Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό στη βροχή και μην το 
αγγίζετε με υγρά χέρια. Μην τοποθετείτε την βάση του τηλεφώνου 
κοντά σε νιπτήρα, μπανιέρα ή ντουζιέρα. 

Καταιγίδες 

 Οι καταιγίδες ενδέχεται να προκαλέσουν υπέρταση, η οποία είναι 
επιβλαβής για ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Για τη δική σας ασφάλεια, να 
είστε προσεκτικοί ως προς τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών κατά τη 
διάρκεια καταιγίδων. 

Καθαρισμός του τηλεφώνου 

 Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα που  
διατηρεί τη λάμψη του για πολλά χρόνια. Καθαρίστε μόνο με ένα 
μαλακό πανί ελαφρά νοτισμένο σε νερό ή ήπιο σαπούνι. 

 Για τον καθαρισμό να μη χρησιμοποιείτε πολύ νερό ή διαλυτικές 
ουσίες οποιουδήποτε είδους. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Να θυμάστε ότι οι ηλεκτρικές συσκευές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό 
τραυματισμό εάν χρησιμοποιούνται ενώ είστε βρεγμένοι ή στέκεστε σε 
νερό. Αν η βάση του τηλεφώνου πέσει σε νερό, ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΒΓΑΛΕΤΕ 
ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΤΟΥ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΙΖΕΣ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ. Στη συνέχεια βγάλτε τη βάση από το 
νερό τραβώντας την από τα αποσυνδεδεμένα καλώδια. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΠΡΙΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ. 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ. 
ΝΑ ΠΕΤΑΞΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΕΒΟΜΕΝΟΙ ΤΗ 

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

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

 
 

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

 

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

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

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη 

 

http://www.plaisio.gr/
http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/stathero/asyrmat%20a.htm
http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/stathero/asyrmat%20a.htm
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Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε 
να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Θέση Σκλήρη, Μαγούλα 
Αττικής, για τη σχετική ένδειξη  CE ή στην ιστοσελίδα 
http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/stathero/asyrmata.htm  
 
  
 

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

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

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

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

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

http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/stathero/asyrmata.htm
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Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από 
ζημιά 

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

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

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

 Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί 
ζημιά. 

 
 
Γενικοί όροι εγγύησης 

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

2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης 
και της νόμιμης απόδειξης αγοράς. 

3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το 
προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε 
αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική 
υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να 
γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην 
απόδειξη αγοράς του προϊόντος. 

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

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

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

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

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

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

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, 
μπαταρίες, καλώδια, κτλ.) 

11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν 
στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και 
προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα 
καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου 
οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας. 

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

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

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

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

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

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

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

19. H η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers 
περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει 
καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή 
αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί 
κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες. 
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20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που 
προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων 
και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν 
φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από 
τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων. 

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

 
Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X,  Doop, Sentio, 
@Work, Connect 

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από 
λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που 
έχουν προκληθεί από ιούς. 

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις 
της Πλαίσιο Computers. 

3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο 
του πελάτη (Onsite) 

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, 
πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ. 

 
Δεδομένα και απώλεια 

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

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

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

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



54 
 

 
Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο 
από την Πλαίσιο Computers άτομο. 

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, 
πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, 
υγρασία ή ρίψη υγρών. 

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική 
καταπόνηση. 

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός 
αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί. 

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από 
τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον 
κατασκευαστή περιβάλλον. 

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. 
ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά της συσκευής. 

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του 
κατασκευαστή. 

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που 
προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση. 

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα 
τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης. 

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

 
 


