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Καλώς ορίσατε…
Στο νέο σας ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο 
Motorola O2.

• Εξαιρετικά μεγάλο ασύρματο εύρος 360ο μέχρι 1km.1 
• Η στιβαρή σχεδίαση και ανθεκτική σύνθεση κάνει το Motorola O2 τηλέφωνο 

ιδανικό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. 
• Αδιάβροχο σε σκόνη και νερό. Βυθιζόμενο σε έως και 1 μέτρο νερό για έως και 

30 λεπτά. Ιδανικό για πολύ υγρό περιβάλλον (ονομαστική IP67).
• Επιλογή κλιπ ζώνης ή κορδονιού για ευελιξία κατά την μεταφορά.
• Επιτοίχια βάση Location Free και φορτιστής ακουστικού.
• Γραμματοσειρά zoom όταν καλείτε για τη βελτίωση της αναγνωσιμότητας.
• Επαγωγική φόρτιση. 
• Εγγραφή έως και 11 ακουστικών σε μία μόνο βάση και καταχώρηση κάθε 

ακουστικού μέχρι 4 διαφορετικές βάσεις.

• Όλα τα ακουστικά είναι πλήρως ασύρματα για τον εντοπισμό οπουδήποτε 
εντός της εμβέλειας του.

• 200 Ονόματα και αριθμοί τηλεφωνικού καταλόγου.
• Αντιγράψετε καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου μεταξύ ακουστικών.
• Η αναγνώριση καλούντος σας δείχνει ποιος σας καλεί και μπορείτε να δείτε 

λεπτομέρειες των τελευταίων 50 καλούντων σε Λίστα Κλήσεων.2

• Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων, μεταφορά εξωτερικών κλήσεων, 
δυνατότητα 3-way συνομιλίας μεταξύ δύο εσωτερικών καλούντων και ενός 
εξωτερικού καλούντα.

Χρειάζεστε βοήθεια;
Αν έχετε οποιαδήποτε προβλήματα με την εγκατάσταση ή τη χρήση του O2 
σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 
2310 689333. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ενότητα 
‘Βοήθεια’ στο πίσω μέρος αυτού του εγχειριδίου.
1 Όταν χρησιμοποιείτε τη μεγάλη κεραία και όταν υπάρχει καθαρή οπτική 
επαφή μεταξύ της βάσης και του ακουστικού. Κάθε εμπόδιο μεταξύ της βάσης 
και του ακουστικού θα μειώσει σημαντικά το εύρος. 
2Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων του παρόχου 
σας για να λειτουργήσει αυτό το χαρακτηριστικό. Ίσως χρειαστεί να καταβάλετε 
μία συνδρομή. 
Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για 
πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος. Πρέπει να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για την πρόσβαση σε 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.



Αυτός ο Οδηγός χρήστη σας παρέχει όλες τις 
πληροφορίες που χρειάζεστε για το τηλέφωνό σας.
Πριν κάνετε την πρώτη σας κλήση θα χρειαστεί να 
ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας. Ακολουθήστε τις απλές 
οδηγίες στο «Ξεκινώντας», στις επόμενες σελίδες.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής που παρέχεται.

Πήρατε τα πάντα; 
• Ακουστικό O2 με standard κεραία • 1 x Κλιπ ζώνης (προεγκατεστημένο)
• Βάση O2 • Καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής
• Φορτιστής O2 • 750mAh Ni-MH μπαταρία 

(προεγκατεστημένο)
• Τροφοδοτικό για τη βάση • Kεραία Μεγάλης εμβέλειας
• Τροφοδοτικό για τη φόρτιση • Βίδες και βύσματα για τοποθέτηση σε τοίχο

Αν έχετε αγοράσει ένα πολλαπλό πακέτο O2 θα έχετε επίσης τα ακόλουθα 
πρόσθετα στοιχεία:

• Ακουστικό O2 με standard κεραία • 750mAh Ni-MH μπαταρία 
(προεγκατεστημένο)

• Φορτιστής O2 • Kεραία Μεγάλης εμβέλειας
• Τροφοδοτικό για τη φόρτιση • Βίδες και βύσματα για τοποθέτηση σε τοίχο
• 1 x Κλιπ ζώνης (προεγκατεστημένο)

ECOMOTO: το σηµείο σύγκλισης των προσπαθειών του µάρκετινγκ, της 
σχεδίασης, της έρευνας, της κατασκευής και της διαχείρισης της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, µε κοινό στόχο την παροχή καλύτερων προϊόντων για όλους. Μια 
ολοκληρωτική προσέγγιση που εστιάζει τόσο στην κοινωνική όσο και στην 
περιβαλλοντική ευθύνη. Ένα πάθος και µια κοινή άποψη. 
Η σωστή κίνηση.

• Πληροί ή/και υπερβαίνει τις κανονιστικές απαιτήσεις της EMEA για 
περιβαλλοντικά θέµατα.

• Οικολογική συσκευασία µε περιεκτικότητα τουλάχιστον 20% σε υλικά 
ανακυκλώσιµα από τον τελικό χρήστη.

• Το περίβληµα του τηλεφώνου είναι κατασκευασµένο από τουλάχιστον 25% 
πλαστικό ανακυκλώσιµο από τον τελικό χρήστη.

• Φορτιστής χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας, που πληροί τις απαιτήσεις του 
Κώδικα Δεοντολογίας της EE.

• Η λειτουργία ECO (οικονοµική) ελαττώνει την ισχύ εκποµπής και κατ’ επέκταση 
την κατανάλωση ενέργειας, παρακαλούµε ανατρέξτε στη σελίδα 41.
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1. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Παρά το γεγονός ότι το ακουστικό O2 είναι ανθεκτικό στο νερό δεν συνιστούμε να 
τοποθετήστε τη κύρια βάση ή το φορτιστή σας στο μπάνιο ή άλλες υγρές περιοχές.

Τοποθεσία
Θα πρέπει να τοποθετήσετε τη βάση του O2 σας εντός 2 μέτρων από τις πρίζες 
ρεύματος και τηλεφώνου ώστε να φτάνουν τα καλώδια. Η πρίζα πρέπει να 
εγκατασταθεί κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
Βεβαιωθείτε ότι είναι τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από άλλες ηλεκτρικές 
συσκευές για την αποφυγή παρεμβολών. Το O2 σας λειτουργεί με την αποστολή 
ραδιοσημάτων μεταξύ ακουστικού και βάσης. Η ισχύς του σήματος εξαρτάται από 
το πού θα τοποθετήσετε τη βάση. Τοποθετώντας την όσο το δυνατόν υψηλότερα 
εξασφαλίζεται το καλύτερο σήμα. 

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ
Η μονάδα έχει δύο κεραίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το ακουστικό:
Εύρος standard κεραίας: Εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο 600 μέτρα1  
   Εμβέλεια εσωτερικού χώρου 50 μέτρα1

Kεραία μεγάλης εμβέλειας: Εμβέλεια εξωτερικού χώρου 1km1  
   Εμβέλεια εσωτερικού χώρου 50 μέτρα1

1Όταν υπάρχει καθαρή οπτική επαφή μεταξύ της βάσης και του ακουστικού. Κάθε 
εμπόδιο μεταξύ της βάσης και του ακουστικού θα μειώσει σημαντικά το εύρος. 
Για να αλλάξετε κεραίες απλά ξεβιδώστε (αριστερόστροφα) τη standard κεραία στο 
ακουστικό και αντικαταστήστε την με κεραία μεγάλης εμβέλειας. 

ΙΣΧΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
Το  εικονίδιο στο ακουστικό σας υποδηλώνει ότι βρίσκεστε εντός της εμβέλειας 
της βάσης. Όταν βρίσκεστε εκτός της εμβέλειας της βάσης, το  εικονίδιο 
αναβοσβήνει. Αν βρίσκεστε στη διάρκεια μίας κλήσης, θα ακούσετε έναν 
προειδοποιητικό ήχο. 

Ξεβιδώστε την 
κεραία δεξιόστροφα 
έχοντας φάτσα την 
οθόνη της 
χειροσυσκευής.

Ξεβιδώστε

Βιδώστε
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Η γραμμή θα κλείσει αν το ακουστικό κινείται εκτός εμβέλειας της βάσης. Αν 
πλησιάστε στη βάση. Το ακουστικό θα επανασυνδεθεί αυτόματα με τη βάση.

Εγκατάσταση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Ο σταθμός βάσης πρέπει να συνδεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο ανά πάσα στιγμή. Μην 
συνδέετε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής σε πρίζα μέχρι το ακουστικό να 
είναι πλήρως φορτισμένο. Χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό και το καλώδιο 
τηλεφωνικής γραμμής που παρέχεται μαζί με το προϊόν. 

Σύνδεση βάσης

1. Συνδέστε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην υποδοχή με την ένδειξη l 
στην κάτω πλευρά της βάσης. 

2. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή με την ένδειξη P στο κάτω μέρος της 
βάσης και συνδέστε το άλλο άκρο στην πρίζα τοίχου ρεύματος. Η πράσινη 
Ισχύς κατά τη χρήση ανάβει και θα ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης.

Εγκατάσταση και φόρτιση του ακουστικού

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή με την ένδειξη P στην κάτω πλευρά 
του φορτιστή και συνδέστε το άλλο άκρο στην πρίζα ρεύματος στον τοίχο. 
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2. Η 750mAh Ni-MH μπαταρία είναι προ εγκατεστημένη. Εάν φορτίζετε τις 
μπαταρίες για πρώτη φορά, τοποθετήστε το ακουστικό στο φορτιστή για να 
φορτίσετε για τουλάχιστον 16 ώρες συνεχώς.

3. Όταν το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο, Το εικονίδιο  θα εμφανιστεί 
σταθερά στην οθόνη. Η οθόνη θα εμφανίσει τον αριθμό του χρόνου και του 
ακουστικού (π.χ. 2) για να δείξει ότι έχει καταχωρηθεί στη βάση. Συνδέστε το 
άλλο άκρο του καλωδίου τηλεφωνικής γραμμής (βεβαιωθείτε ότι το ένα άκρο 
είναι ήδη συνδεδεμένο στη βάση) στην πρίζα τηλεφώνου στον τοίχο.

Αντικατάσταση της μπαταρίας του ακουστικού
1. Ξεβιδώστε το κλιπ ζώνης, στη συνέχεια, ξεβιδώστε τις 4 βίδες στο κάλυμμα 

της μπαταρίας (οι βίδες θα παραμείνουν συνδεδεμένες με το κάλυμμα της 
θήκης της μπαταρίας) από το πίσω μέρος του ακουστικού και συνδέστε την 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία 750 mAh Ni-MH που παρέχεται.

2. Αντικαταστήστε το κάλυμμα της μπαταρίας και βιδώστε το κάλυμμα στη θέση 
του. Τέλος, βιδώστε το κλιπ ζώνης. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο την εγκεκριμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
Ni-MH (750mAh Ni-MH επαναφορτιζόμενη μπαταρία) που παρέχεται με το O2 σας. 

ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Εάν εμφανιστεί το εικονίδιο  και ακούσετε ένα προειδοποιητικό μπιπ κάθε 30 
δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, θα χρειαστεί να επαναφορτίσετε το 
ακουστικό για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε ξανά. Κατά τη φόρτιση, το 
εικονίδιο  θα μετακινείται στην οθόνη.
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ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Σε ιδανικές συνθήκες, οι πλήρως φορτισμένες μπαταρίες θα πρέπει να δώσουν 
μέχρι και 12 ώρες χρόνο ομιλίας ή έως 250 ώρες χρόνο αναμονής με μια μόνο 
φόρτιση1.
Σημειώστε ότι οι νέες μπαταρίες δεν φτάνουν την πλήρη χωρητικότητά τους έως 
ότου τεθoύν σε κανονική χρήση για αρκετές ημέρες.
Για να διατηρήσετε τις μπαταρίες σας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, μη βάζετε 
το ακουστικό στη βάση για λίγες ώρες κάθε φορά.
Με το να τελειώνετε από χρήση τις μπαταρίες τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, 
θα τους βοηθήσει να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο.
Η χωρητικότητα των επαναφορτιζόμενων μπαταριών μειώνεται με το χρόνο καθώς 
φθείρονται,  δίνοντας έτσι στο ακουστικό λιγότερο χρόνο ομιλίας. Τελικά θα πρέπει 
να αντικατασταθούν (βλέπε σελίδα 9). 
Μετά την αρχική φόρτιση του ακουστικού σας για πρώτη φορά, ο μετέπειτα χρόνος 
φόρτισης είναι περίπου 6-8 ώρες την ημέρα. Οι μπαταρίες και το ακουστικό μπορεί 
να ζεσταθούν κατά τη φόρτιση. Αυτό είναι φυσιολογικό.
1Οι χρόνοι ομιλίας και αναμονής είναι κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από τα 
χαρακτηριστικά που επιλέγονται και τον τρόπο χρήσης. 

Ημερομηνία και ώρα
1. Πατήστε Μενού, μεταβείτε D σε Ρυθμίσεις Ώρας και πατήστε Επιλ.. 
2. Η Ημ/νία & ώρα έχουν επισημανθεί. Πατήστε Επιλ..
3. Εισάγετε την ημερομηνία χρησιμοποιώντας τη μορφή ΗΗ / ΜΜ / ΕΕ, π.χ. 

08/04/16 για 4, Αυγούστου, 2016.
4. Εισάγετε την ώρα (ΩΩ: ΛΛ) και πατήστε Αποθήκ.. 

Εάν η τρέχουσα μορφή ρύθμισης ώρας είναι 12 ωρών, επιλέξτε am ή pm. 
5. Πατήστε n για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Το τηλέφωνο σας τώρα είναι έτοιμο για χρήση.
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2. Γνωρίστε το τηλέφωνό σας
Επισκόπηση του ακουστικού σας

A Ακουστικό τηλεφώνου
B Οθόνη 

Ανατρέξτε στη σελίδα 13 για μια επισκόπηση των εικονιδίων της οθόνης.
C Μετακινηθείτε προς τα πάνω / Αύξηση έντασης 

Μετακινηθείτε προς τα πάνω μέσα από τους καταλόγους και τις ρυθμίσεις. 
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο για να αυξήσετε την ένταση 
του ακουστικού και των hands-free. 
Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, πατήστε για να αυξήσετε την ένταση 
κουδουνίσματος του ακουστικού.

D Μενου/ΟΚ/Σίγαση μικροφώνου  
Εισέλθετε στο κύριο μενού. 
Επιβεβαιώστε την επιλογή του μενού – εμφανίζεται στην οθόνη OK. 
Ενεργοποιήστε /απενεργοποιήστε τη σίγαση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

E E Λίστα επανάκλησης / Παύσης 
Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε για να ανοίξετε τη λίστα επανάκλησης. 
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να εισαγάγετε μια παύση (P) κατά τη 
διάρκεια προ-πληκτρολόγησης ενός αριθμού.

F Ομιλία/ Hands-free 
Πραγματοποιήστε ή απάντηστε μια κλήση. 
Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τα hands-free κατά τη διάρκεια μιας 
κλήσης.

A

B

C

D
E
F

G

H

I

J
K
L
M

N
O
P

Q
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G * / Χωρίς κουδούνισμα 
Καλέστε έναν *. 
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το 
κουδούνισμα του ακουστικού.

H Ενδοεπικοινωνία 
Πιέστε για να κάνετε μια εσωτερική κλήση.

I Κεραία 
Μπορεί να ξεβιδωθεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μια standard είτε μια 
κεραία μεγάλης εμβέλειας. Το standard μήκος κεραίας μήκους φαίνεται στο 
διάγραμμα.

J Mενού τηλεφωνικού καταλόγου / Καθάρισμα / Πίσω 
Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε για να ανοίξετε το μενού του τηλεφωνικού 
καταλόγου. 
Καθάρισμα λανθασμένης εισόδου κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας κειμένου. 
Επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

K Λίστες κλήσεων 
Ανοίξτε τις λίστες κλήσεων.

L Τέλος / Έξοδος / Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού 
Τερματισμός κλήσης. 
Όταν είστε σε ένα μενού, πηγαίνετε πίσω στην κατάσταση αναμονής. 
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να απενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε 
το ακουστικό (όταν είναι σε κατάσταση αναμονής) ή ενεργοποιημένο.

M Τηλεφωνικός Κατάλογος / Μετακινηθείτε προς τα κάτω / Μείωση 
έντασης ήχου 
Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο. 
Μετακινηθείτε προς τα κάτω σε λίστες και μενού. 
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο για να μειώσετε την ένταση 
του ακουστικού και του hands-free. 
Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, πατήστε για να μειώσετε την ένταση 
κουδουνίσματος του ακουστικού.

N Αλλαγή κεφαλαίων-μικρών / Κλείδωμα πληκτρολογίου / # 
Πατήστε για να αλλάξετε από κεφαλάια σε μικρά κατά την εισαγωγή 
γραμμάτων / επεξεργασίας. 
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο. 
Πατήστε #.

O Ανάκληση 
Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες ανάκλησης (R).

P Μικρόφωνο
Q Κλιπ ζώνης
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Οθόνη ακουστικού

 Ισχύς σήματος Dect.

 Εμφανίζεται όταν η λειτουργία ECO είναι ενεργοποιημένη.

 Εμφανίζεται όταν η ECO PLUS είναι ενεργοποιημένη

 Η ένταση κουδουνίσματος του ακουστικού είναι εκτός λειτουργίας.

 Εμφανίζεται όταν είναι σε λειτουργία hands-free.

 Το ξυπνητήρι έχει ρυθμιστεί.

 Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο

 Εμφανίζεται όταν έχετε νέα voicemails.1

 Εμφανίζεται όταν έχετε αναπάντητες κλήσεις και νέους αριθμούς στην Λίστα 
 κλήσεων.2

1Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που 
υποστηρίζει την υπηρεσία. Ίσως χρειαστεί να καταβάλετε μία συνδρομή.
2Για να λειτουργήσει αυτό το χαρακτηριστικό, πιθανά θα πρέπει να εγγραφείτε 
στην υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης από τον πάροχο του δικτύου σας. Ίσως να 
χρειαστεί να καταβληθεί συνδρομή.
Τα κατά προσέγγιση επίπεδα ισχύος της μπαταρίας σας υποδεικνύονται ως εξής: 

 Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη
 H μπαταρία είναι μερικώς φορτισμένη
 Η μπαταρία εξαντλείται
 Η μπαταρία είναι άδεια

Menu    Names

30/12 16:24
HANDSET 1 



14 Γνωρίστε το τηλέφωνό σας

Επισκόπηση της βάσης / φορτιστή

A Ειδοποίηση / Εύρεση ακουστικού 
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ειδοποιήσετε τον χρήστη της χειροσυσκευής 
ή να εντοπίσετε ένα ακουστικό. Οι κλήσεις ειδοποίησης δεν μπορούν να 
απαντηθούν από το ακουστικό.
1. Πατήστε p στη βάση. Όλα τα ακουστικά που είναι καταχωρημένα στη βάση 

θα χτυπήσoυν και θα εμφανίσει Κλήση εντοπισμού.
2. Για να σταματήσετε το κουδούνισμα, πατήστε το πλήκτρο p στο σταθμό 

βάσης ξανά ή πατήστε Παύση ή οποιοδήποτε πλήκτρο στο ακουστικό.
B LED ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΧΡΗΣΗΣ 

Ανάβει όταν η βάση συνδέεται στο ρεύμα και αναβοσβήνει όταν η 
χειροσυσκευή είναι σε χρήση.

C LED φόρτισης 
Δείχνει ότι η χειροσυσκευή βρίσκεται πάνω στη βάση και φορτίζει σωστά..

Κάνοντας πλοήγηση στο μενού
Τα βασικά βήματα πλοήγησης στο μενού και στις επιλογές οθόνης.
1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το αριστερό πλήκτρο Μενού. Οπότε και 

ανοίγει το μενού.
2. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα U D
3. Εμφανίζονται τα πλήκτρα επιλογής Επιλ. και Πίσω. 
4. Πατήστε το αριστερό πλήκτρο Επιλ. για να ανοίξετε ένα υπομενού ή να 

επικυρώσετε μια επιλογή.
5. Πατήστε το δεξί πλήκτρο Πίσω για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο 

μενού, να διορθώσετε ένα χαρακτήρα ή να ακυρώσετε κάποια ενέργεια.
6. Πατήστε n για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο στο ακουστικό για 30 δευτερόλεπτα, η οθόνη 
θα επιστρέψει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής. Θα επιστρέψει επίσης στη 
λειτουργία αναμονής όταν το ακουστικό είναι τοποθετημένο στο φορτιστή. 

A

B

C

Βάση Φορτιστής
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.Χάρτης μενού
Αρχ. κλήσεων
Αναπ. κλήσεις
Εισερχ. Κλήσεις
Εξερχ. κλήσεις
Διαγρ. Κλήσεων

Υπενθύμιση
Αν υπάρχει κάποιο 
γεγονός, επιλέξτε 
Επιλ..

Προσθ. δραστ.
Τίτλος μενού
Επεξ. δραστηρ.
Διαγ. Δραστηρ.
Διαγραφή όλων

Αν η λίστα είναι άδεια:

Προσθ. δραστ.

Ρυθμίσεις Ώρας
Ημ/νία & ώρα
Ειδοποίηση
Μορφή ώρας

Ρυθμίσεις
Ρύθμ. Συσκευής
Ήχος κλήσης
Ένταση κουδ.
Ένταση ακουστ.
Όνομ. συσκευής
Γλώσσα
Φόντο
Προστ. Οθόνης
Χρόνος φωτός
Αυτόμ. ομιλία
Ήχος πλήκτρ.
Κ.Πρόσβ.PABX

Ρύθμιση βάσης
Ήχος κλήσης
Ένταση κουδ.
Τρόπος κλήσης
Σειρά χτύπου
Τρόπ. Ανάκλ.
PIN Συστήματος
Κεντρ. Επαναφ.
Λειτουργία ECO

Εγγραφή
Εγγρ. Συσκευής
Επιλογή βάσης
Απεγγραφή

Όνομα
Από το μενού στην 
κατάσταση αναμονής:

Αναζήτ
Εισ. Καταχώρ.
Αντιγ. Καταλόγ.
Κατάστ. Μνήμης
Διαγρ.καταλόγ.

Πατήστε D στην 
κατάσταση αναμονής 
και θα εμφανιστεί 
ο τηλεφωνικός 
κατάλογος, επιλέξτε 
Επιλ.:

Τίτλος μενού
Επεξ. Καταχώρ.
Αντιγ.καταχώρ.
Ήχος κλήσης
Διαγρ.καταχ.
Γρήγορη κλήση

Πατήστε “Όνομα” 
κατά τη διάρκεια 
μιας κλήσης:
ο τηλεφωνικός 
κατάλογος εμφανίζεται, 
επιλέξτε Επιλ.:

Εισ. Καταχώρ.
Τίτλος μενού
Επεξ. Καταχώρ.
Διαγρ.καταχ.
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3. Χρήση του τηλεφώνου
3.1  Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του ακουστικού
1. Πατήστε παρατεταμένα n για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του 

ακουστικού.

3.2  Πραγματοποίηση μιας κλήσης
1. Πατήστε t.
2. Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό.

3.3  Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τη λειτουργία 
προ-κλήσης
1. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου (μέγιστο 32 ψηφία). Εάν κάνετε κάποιο λάθος, 

πατήστε το πλήκτρο Σβήσ.
2. Πατήστε t για να καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου που εισάγατε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν ο αριθμός που καλέσατε ταιριάζει με μια καταχώρηση στον τηλεφωνικό 
κατάλογο, εμφανίζεται το όνομα.

3.4  Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα γρήγορης κλήσης

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον αντίστοιχο αριθμό του πληκτρολογίου για 
να καλέσετε απευθείας τον προ-αποθηκευμένο αριθμό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να αποθηκεύσετε ένα αριθμό γρήγορης κλήσης, δείτε τη σελίδα 24. 

3.5  Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε ανοιχτή ακρόαση
(hands-free) 

1. Πατήστε t δύο φορές.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης hands-free, πατήστε U ή D για να ρυθμίσετε την 
ένταση του ήχου.

3.6  Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο 
1. Πατήστε D. Η πρώτη καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο επισημαίνεται.
2. Μετακινηθείτε με U ή D στην καταχώρηση που θέλετε.  

Ή  
Για να κάνετε αναζήτηση με αλφαβητική σειρά, πατήστε το πλήκτρο με το 
πρώτο γράμμα του ονόματος, π.χ. αν το όνομα αρχίζει με το Ν, πατήστε 6 
το πλήκτρο δύο φορές. Η οθόνη εμφανίζει την πρώτη εγγραφή που αρχίζει με 
Ν Αν είναι απαραίτητο, μετακινηθείτε U ή D στην ακριβή καταχώρηση. 

3. Πατήστε t για να καλέσετε τον αριθμό .
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3.7  Κλήση από τις Λίστες Κλήσεων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία Εμφάνισης Κλήσεων του δικτύου σας για 
να μπορείτε να δείτε τον αριθμό του καλούντος στις Λίστες Κλήσεων. 
1. Πατήστε Μενού, η οθόνη δείχνει Αρχ. κλήσεων και πατήστε Επιλ..
2. Μετακινηθείτε με U ή D για να επισημάνετε τις Λίστες Κλήσεων (Αναπ. 

κλήσεις, Εισερχ. Κλήσεις, Εξερχ. Κλήσεις, Διαγρ. Κλήσεων) που θέλετε.
3. Πατήστε Επιλ..
4. Μετακινηθείτε με U ή D στη καταχώρηση που θέλετε.
5. Πατήστε t για να καλέσετε τον αριθμό.

3.8  Για να απαντήσετε σε μια κλήση 
Όταν λαμβάνετε μια εξωτερική κλήση, το τηλέφωνο χτυπά και εμφανίζεται στην 
οθόνη Εξωτερ. κλήση.
1. Πατήστε t για να απαντήσετε στην κλήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν θέλετε να σηκώνετε το ακουστικό για να απαντάτε στις κλήσεις, όταν το 
ακουστικό είναι στη βάση φόρτισης, θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την Αυτόματη 
Ομιλία, δείτε τη σελίδα 37. 

3.9  Για να απαντήσετε σε μια κλήση σε ανοιχτή ακρόαση 
Αν το ακουστικό, ο φορτιστής ή η αυτόματη απάντηση είναι απενεργοποιημένα, 
πατήστε t δύο φορές για να απαντήσετε στην κλήση.
Εάν το ακουστικό είναι στο φορτιστή και η αυτόματη απάντηση είναι 
ενεργοποιημένη, σηκώστε το ακουστικό και πατήστε t.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, αποφύγετε να κρατάτε το ακουστικό πολύ κοντά 
στο αυτί σας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Η 
ενεργοποίηση ανοιχτής ακρόασης μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την ένταση του 
ακουστικού σε πολύ υψηλό επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν είναι πολύ 
κοντά στο αυτί σας 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να επιστρέψετε στη λειτουργία ακουστικού, πιέστε ξανά t κατά τη διάρκεια της 
κλήσης.

3.10  Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου 
1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο U ή D για να ρυθμίσετε 

την ένταση του ακουστικού και του ηχείου. Το επίπεδο έντασης εμφανίζεται 
στην οθόνη του ακουστικού.

3.11  Απόρρητο
Σίγαση του μικροφώνου, ώστε να μπορείτε να μιλήσετε με κάποιον άλλον στο 
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δωμάτιο χωρίς να σας ακούει ο καλών.
1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πατήστε Απόκρ. ή OK. Στην οθόνη θα 

εμφανιστεί Απόκρ. Ενεργή και αυτός που σας καλεί δε μπορεί να σας ακούσει.
2. Πατήστε Όχι για να επιστρέψετε στο συνομιλητή σας.

3.12  Για να τερματίσετε μια κλήση 
1. Πατήστε n ή να αντικαταστήστε το ακουστικό στη βάση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αφού κλείσετε το τηλέφωνο, η διάρκεια της κλήσης σας εμφανίζεται για 5 
δευτερόλεπτα. 

3.13  Eνδοεπικοινωνία
3.13.1 Κάντε μία εσωτερική κλήση
Αν έχετε περισσότερα από ένα ακουστικά στη βάση, μπορείτε να κάνετε 
εσωτερικές κλήσεις μεταξύ δύο ακουστικών.
Εσωτερ. κλήση και Ακουστικό X εμφανίζονται για να υποδείξει μια εσωτερική 
κλήση.
1. Πατήστε I μετά από τον αριθμό (1-11) του ακουστικού που θέλετε να 

καλέσετε.  
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 0 για να καλέσετε το ακουστικό 10. Πατήστε 
και κρατήστε πατημένο το 1 για να καλέσετε το ακουστικό 11.

2. Πατήστε OK.
3.13.2 Λήψη μιας εσωτερικής κλήσης 
Όταν λαμβάνετε μια εσωτερική κλήση, εμφανίζεται Εσωτερ. κλήση και Ακουστικό X.
1. Πατήστε t για να απαντήσετε στην κλήση.
3.13.3 Μεταφορά κλήσης 
Μπορείτε να μεταφέρετε μια εξωτερική κλήση σε ένα άλλο ακουστικό 
καταχωρημένο στη βάση.
Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης:
1. Πατήστε I ακολουθούμενο από τον αριθμό του ακουστικού (1-11) που 

θέλετε να μεταφέρετε την κλήση. Πατήστε και κρατήστε πατημένο 0 να 
καλέσετε το ακουστικό 10. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 1 να καλέσετε 
το ακουστικό 11. 

2. Πατήστε OK.
3. Όταν απαντήσει το άλλο ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο n για να 

ολοκληρωθεί η μεταφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Αν δεν υπάρχει απάντηση από το άλλο ακουστικό και θέλετε να επιστρέψετε στον 
εξωτερικό σας καλούντα, πατήστε Λήξη. 
Η εξωτερική κλήση σας ξαναρχίζει αυτόματα μετά από 100 δευτερόλεπτα, αν δεν 
υπάρχει απάντηση. 
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3.13.4 3-way κλήση τηλεδιάσκεψης
Μπορείτε να κάνετε μια τηλεδιάσκεψη 3-way μεταξύ 2 εσωτερικών καλούντων και 1 
εξωτερικού καλούντα.
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης με εξωτερικό καλούντα: 
1. Πατήστε I ακολουθούμενο από τον αριθμό του ακουστικού (1-11) που 

θέλετε να δημιουργήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης. 
Πατήστε και κρατήστε πατημένο 0 για να καλέσετε το ακουστικό 10. Πατήστε 
και κρατήστε πατημένο το 1 να καλέσετε το ακουστικό 11. 

2. Πατήστε OK.
3.  Όταν απαντήσει το άλλο ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο Σύνδ. για να 

συνδέσετε και τους τρεις καλούντες και να αρχίσει η τηλεδιάσκεψη. 
4. Αν δεν υπάρχει απάντηση από το άλλο ακουστικό, πατήστε Λήξη για να 

επιστρέψετε στον εξωτερικό σας καλούντα. 
5. Πατήστε n για να τερματίσετε τη κλήση.

3.14  Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο 
Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση 
ενώ μεταφέρετε τη συσκευή.
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο h. Εμφανίζεται το εικονίδιο .
2. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε Ξεκλ. Στην οθόνη εμφανίζεται 

Πατήστε # για ξεκλείδωμα.
3. Πατήστε h.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ενώ το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, μπορείτε να απαντάτε στις εισερχόμενες 
κλήσεις κανονικά. 
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4. Τηλεφωνικός κατάλογος
Ο τηλεφωνικός κατάλογος μπορεί να αποθηκεύσει έως 200 ονόματα και αριθμούς. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι αριθμοί μπορεί να είναι μέχρι 24 ψηφία και τα ονόματα έως και 16 χαρακτήρες. 
Οι εγγραφές αποθηκεύονται με αλφαβητική σειρά. 

4.1  Για να καλέσετε τις καταχωρήσεις του τηλεφωνικού 
καταλόγου 
1. Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε D. Η πρώτη καταχώρηση επισημαίνεται στην 

οθόνη.
2. Μετακινηθείτε με U ή D στην καταχώρηση που θέλετε.  

Ή  
Για να κάνετε αναζήτηση με αλφαβητική σειρά, πατήστε το πλήκτρο με το 
πρώτο γράμμα του ονόματος, π.χ. αν το όνομα αρχίζει με το Ν, πατήστε το 
πλήκτρο 6 δύο φορές. Η οθόνη εμφανίζει την πρώτη εγγραφή που αρχίζει 
με Ν Αν είναι απαραίτητο, μετακινηθείτε U ή D στην ακριβή καταχώρηση.

3. Πατήστε t για να καλέσετε την καταχώρηση που εμφανίζεται.

4.2  Για να αποθηκεύσετε μια καταχώρηση 
1. Πατήστε Όνομα για να μπείτε στο μενού του τηλεφωνικού καταλόγου. 
2. Μετακινηθείτε με D σε Εισ. Καταχώρ. και πατήστε Επιλ..
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και πατήστε OK.
4. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό και πατήστε Αποθήκ.. 
5. Μετακινηθείτε με U ή D για τον ήχο κλήσης που θέλετε και πατήστε Επιλ.. Η 

καταχώρηση αποθηκεύεται. 
6. Εμφανίζεται Στη συσκευή και το ακουστικό θα σας δώσει αυτόματα την επιλογή 

να μεταφέρετε τον αριθμό σε άλλο ακουστικό.
7. Πατήστε Ναι και αν υπάρχουν δύο ή περισσότερα ακουστικά που είναι 

καταχωρημένα στη βάση ο αριθμός θα μεταφερθεί αυτόματα στις άλλες 
συσκευές μία-μία. Μόλις η καταχώρηση  αντιγραφεί, η μεταφορά του 
ακουστικού θα εμφανίσει Αντιγρ. ακουστ.: και ο αριθμός του ακουστικού που 
αντιγράφηκε η καταχώρηση.

8. Πατήστε n για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ακυρώστε την αποθήκευση μιας εγγραφής πιέζοντας n οποιαδήποτε στιγμή κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας. 

4.3  Eισαγωγή ονομάτων
Χρησιμοποιήστε το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισάγετε ονόματα στον 
τηλεφωνικό κατάλογο.
Για παράδειγμα, για να εισαγάγετε το όνομα Paul.
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Πατήστε μια φορά 7 για να εισάγετε το P 
Πατήστε μια φορά 2 για να εισάγετε το A 
Πατήστε δύο φορές 8 για να εισάγετε το U 
Πατήστε τρείς φορές  5 για να εισάγετε το L
Για να εισάγετε ένα κενό, πατήστε το πλήκτρο 0.
Πατήστε U ή D για να μετακινηθείτε ανάμεσα στους χαρακτήρες / ψηφία. 
Πατήστε το πλήκτρο Σβήσ. για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, ή πατήστε και 
κρατήστε πατημένο το Σβήσ. για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες. 

4.4  Χάρτης χαρακτήρων
Πλήκτρο Κατάσταση Αντίστοιχοι χαρακτήρες και σύμβολα
1 Χ / Π . , - ? ! ¡ ¿ ’ @ : ; / 1 

2 Χ a b c 2 ä æ å à ç

Π A B C 2 Ä Æ Å Ç

3 Χ d e f 3 è é

Π D E F 3 É

4 Χ g h i 4 ì

Π G H I 4

5 Χ j k l 5

Π J K L 5

6 Χ m n o 6 ö ø ò ñ

Π M N O 6 Ö Ø Ñ

7 Χ p q r s 7 ß

Π P Q R S 7

8 Χ t u v 8 ù ü

Π T U V 8 Ü

9 Χ w x y z 9

Π W X Y Z 9

0 Χ / Π Κενό 0

h Χ / Π Πιέστε σύντομα ανάμεσα σε Abc / abc / ABC / 123

*Χ = Χαμηλά 
 Π = Πάνω

4.5  Εισαγωγή παύσης
Αν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με τηλεφωνικό κέντρο, ενδέχεται να 
χρειαστεί να εισάγετε μία παύση σε ένα αποθηκευμένο αριθμό. Αυτό δίνει χρόνο 
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στο τηλεφωνικό κέντρο να βρεί μια εξωτερική γραμμή. Μία παύση συνήθως 
αποθηκεύεται μετά τον κωδικό πρόσβασης τηλεφωνικού κέντρου (π.χ. 9). Κατά 
την αποθήκευση ενός  αριθμού, πατήστε πατημένα το r μέχρι να εμφανιστεί 
στην οθόνη P. Στη συνέχεια μπορείτε να συνεχίσετε την αποθήκευση του αριθμού 
τηλεφώνου.

4.6  Αναζήτηση καταχώρησης
1. Πατήστε Όνομα για να μπείτε στο μενού του τηλεφωνικού καταλόγου.
2. Η Αναζήτ επισημαίνεται. Πατήστε Επιλ.. Η πρώτη καταχώρηση επισημαίνεται 

στην οθόνη.
3. Εισάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος για να αναζητήσετε με αλφαβητική 

σειρά, στη συνέχεια μετακινηθείτε με U ή D στην ακριβή καταχώρηση.
4. Πατήστε t για να πληκτρολογήσετε την καταχώρηση ή n για να επιστρέψετε 

σε κατάσταση αναμονής.

4.7  Προβολή λεπτομερειών καταχώρησης
1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε D. Η πρώτη καταχώρηση επισημαίνεται 

στην οθόνη.
2. Εισάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος για να αναζητήσετε με αλφαβητική 

σειρά, στη συνέχεια μετακινηθείτε με U ή D στην ακριβή καταχώρηση. 
Πατήστε Επιλ..

3. Ο Τίτλος μενού επισημαίνεται. Πατήστε Επιλ.. Εμφανίζονται το όνομα, ο 
αριθμός και ο ήχος κλήσης της καταχώρησης.

4. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

4.8  Επεξεργασία καταχώρησης
1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε D. Η πρώτη καταχώρηση επισημαίνεται 

στην οθόνη.
2. Εισάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος για να αναζητήσετε με αλφαβητική 

σειρά, στη συνέχεια μετακινηθείτε με U ή D στην ακριβή καταχώρηση. 
Πατήστε Επιλ..

3. Μετακινηθείτε με D στο Επεξ. Καταχώρ. και πατήστε Επιλ.. 
4. Επεξεργαστείτε το όνομα και πατήστε OK για επιβεβαίωση. Πατήστε Σβήσ. 

για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα, ή πατήστε παρατεταμένα το Σβήσ. για να 
διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες.

5. Επεξεργαστείτε τον αριθμό και πατήστε Αποθήκ.. Πατήστε Σβήσ. για να 
διαγράψετε έναν χαρακτήρα, ή πατήστε παρατεταμένα το Σβήσ. για να 
διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες. 

6. Μετακινηθείτε με U ή D στον ήχο κλήσης που θέλετε και πατήστε Επιλ.. Η 
καταχώρηση αποθηκεύεται. 

7. Εμφανίζεται Στη συσκευή και το ακουστικό θα σας δώσει αυτόματα την επιλογή 
να μεταφέρετε τον αριθμό σε άλλο ακουστικό. 
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8. Πατήστε Ναι και αν υπάρχουν δύο ή περισσότερα ακουστικά που είναι 
καταχωρημένα στην βάση ο αριθμός θα μεταφερθεί αυτόματα διαδοχικά στα 
άλλα ακουστικά . Όταν αντιγραφεί η καταχώρηση στο μεταφερόμενο ακουστικό 
θα εμφανιστεί Αντιγρ. ακουστ.: και τα νούμερα των ακουστικών στα οποία έγινε 
αντιγραφή η καταχώρηση.

9. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

4.9  Αντιγραφή  καταχώρησης σε άλλο ακουστικό
1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε D. Η πρώτη καταχώρηση επισημαίνεται 

στην οθόνη.
2. Εισάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος για να αναζητήσετε με αλφαβητική 

σειρά, στη συνέχεια μετακινηθείτε με U ή D στην ακριβή καταχώρηση. 
Πατήστε Επιλ..

3. Μετακινηθείτε με D στο Αντιγ.καταχώρ. και πατήστε Επιλ.. 
4. Η οθόνη εμφανίζει Στη συσκευή, πατήστε Επιλ..
5. Μετακινηθείτε με U ή D στον αριθμό του ακουστικού που θέλετε να 

αντιγραφεί η καταχώρησης. Πατήστε Επιλ..
6. Η αντιγραφή θα έχει ολοκληρωθεί όταν εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα 

“<Όνομα> Αντιγράφηκε”.
7. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν υπάρχει ήδη αποθηκευμένη καταχώρηση με τον ίδιο αριθμό στο μεταφερόμενο 
ακουστικό , δεν θα αντιγραφεί. 

4.10  Ορισμός ήχου κλήσης
1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε D. Η πρώτη καταχώρηση επισημαίνεται 

στην οθόνη.
2. Εισάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος για να αναζητήσετε με αλφαβητική 

σειρά, στη συνέχεια μετακινηθείτε με U ή D στην ακριβή καταχώρηση. 
Πατήστε Επιλ..

3. Μετακινηθείτε με D στο Ήχος κλήσης και πατήστε Επιλ.. 
4. Μετακινηθείτε με U ή D στον ήχο κλήσης που θέλετε και πατήστε Επιλ.. Ο 

ήχος κλήσης έχει αποθηκευτεί. 
5. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

4.11  Διαγραφή καταχώρησης
1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε D. Η πρώτη καταχώρηση επισημαίνεται 

στην οθόνη.
2. Εισάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος για να αναζητήσετε με αλφαβητική 

σειρά, στη συνέχεια μετακινηθείτε με U ή D στην ακριβή καταχώρηση. 
Πατήστε Επιλ..

3. Μετακινηθείτε με D στο Διαγρ.καταχ. και πατήστε Επιλ.. 
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4. Η οθόνη δείχνει Διαγραφή <Όνομα>?. Πατήστε Ναι για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

4.12  Αποθήκευση αριθμού γρήγορης κλήσης
1. Πατήστε Όνομα για να μπείτε στο μενού του τηλεφωνικού καταλόγου.
2. Η Αναζήτ επισημαίνεται. Πατήστε Επιλ.. Η πρώτη καταχώρηση επισημαίνεται 

στην οθόνη.
3. Εισάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος για να αναζητήσετε με αλφαβητική 

σειρά, στη συνέχεια μετακινηθείτε με U ή D στην ακριβή καταχώρηση. 
Πατήστε Επιλ..

4. Μετακινηθείτε με U ή D σε Γρήγορη κλήση, πατήστε Επιλ. για επιβεβαίωση.
5. Μετακινηθείτε με U ή D σε Πλήκτρο X όπου θα αποθηκευτεί η εγγραφή, 

πατήστε Επιλ..
6. Η Αντιστοίχηση επισημαίνεται πατήστε Επιλ. για επιβεβαίωση.
7. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να καλέσετε αριθμούς γρήγορης κλήσης, ανατρέξτε στη σελίδα 16.

4.13  Διαγραφή αριθμών γρήγορης κλήσης
1. Πατήστε Όνομα για να μπείτε στο μενού του τηλεφωνικού καταλόγου.
2. Αναζήτ επισημαίνεται. Πατήστε Επιλ.. Η πρώτη καταχώρηση επισημαίνεται 

στην οθόνη.
3. Εισάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος για να αναζητήσετε με αλφαβητική 

σειρά, στη συνέχεια μετακινηθείτε με U ή D στην ακριβή καταχώρηση. 
Πατήστε Επιλ..

4. Μετακινηθείτε με U ή D σε Γρήγορη κλήση, πατήστε Επιλ..
5. Μετακινηθείτε με U ή D σε Πλήκτρο X όπου θα αποθηκευτεί η εγγραφή, 

πατήστε Επιλ..
6. Μετακινηθείτε με U ή D σε Διαγ. καταχώρ, πατήστε Επιλ. για επιβεβαίωση.
7. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

4.14  Πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο κατά τη διάρκεια
μιας κλήσης

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε Όνομα.
2. Πατήστε Επιλ. για να επιλέξετε Εισ. Καταχώρ., Τίτλος μενού, Επεξ. Καταχώρ. ή 

Διαγρ.καταχ..

4.15  Αντιγραφή τηλεφωνικού καταλόγου σε άλλο ακουστικό
1. Πατήστε Όνομα για να μπείτε στο μενού του τηλεφωνικού καταλόγου.
2. Μετακινηθείτε με D σε Αντιγ. Καταλόγ. και πατήστε Επιλ..
3. Η οθόνη εμφανίζει Στη συσκευή, πατήστε Επιλ..
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4. Μετακινηθείτε με U ή D στον αριθμό του ακουστικού που θέλετε να 
αντιγραφεί ο τηλεφωνικός κατάλογος. Πατήστε Επιλ.. 

5. Η αντιγραφή θα έχει ολοκληρωθεί όταν εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα “X 
Αντιγράφηκαν”.

6. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν υπάρχει ήδη αποθηκευμένη καταχώρηση με τον ίδιο αριθμό στο μεταφερόμενο 
ακουστικό , δεν θα αντιγραφεί. 

4.16  Έλεγχος κατάστασης μνήμης
Μπορείτε να ελέγξετε την μνήμη του τηλεφωνικού καταλόγου που έχετε στο 
τηλέφωνο σας. 
1. Πατήστε Όνομα για να μπείτε στο μενού του τηλεφωνικού καταλόγου.
2. Μετακινηθείτε με D στο Κατάστ. Μνήμης και πατήστε Επιλ.. Στην οθόνη 

εμφανίζεται ο αριθμός των χρησιμοποιημένων και ελεύθερων καταχωρήσεων 
του τηλεφωνικού καταλόγου.

3. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

4.17  Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων
1. Πατήστε Όνομα για να μπείτε στο μενού του τηλεφωνικού καταλόγου.
2. Μετακινηθείτε με D στο Διαγρ.καταλόγ. και πατήστε Επιλ..
3. Η οθόνη δείχνει Διαγρ. όλων των καταχωρ.;. Πατήστε Ναι.
4. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 
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5. Λίστες κλήσεων
Αν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία Αναγνώρισηςς κλήσεων, και με την προϋπόθεση 
ότι η ταυτότητα του καλούντος δεν είναι κρυφή, ο αριθμός του καλούντος θα 
εμφανίζεται μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης (εάν παρέχεται από 
το δίκτυο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν ο αριθμός του καλούντος είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό σας κατάλογο 
με όνομα, τότε θα εμφανιστεί και το αντίστοιχο όνομα.
Εάν ο αριθμός δεν είναι διαθέσιμος, θα εμφανιστεί στην οθόνη Μη διαθέσιμος.
Αν ο καλών έχει απόκρυψη αριθμού, εμφανίζεται Απόκρυψη.
Εάν η κλήση είναι από διεθνή αριθμό, εμφανίζεται Διεθνής.
Εάν η κλήση είναι από τον πάροχο σας, εμφανίζεται Τηλεφωνητής.
Εάν η κλήση είναι από τηλεφωνικό θάλαμο, εμφανίζεται Χρεωτηλέφωνο.
Εάν η κλήση είναι από ένα αίτημα επανάκλησης, εμφανίζεται Απάντ. Κλήσης.
Οι πληροφορίες σχετικά με τις εισερχόμενες κλήσεις εξαρτώνται από τη χώρα και 
τον Παροχέα του Δικτύου. Ορισμένοι πάροχοι μπορεί να χρεώνουν μία συνδρομή 
για την υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης.
Η λίστα κλήσεων περιέχει λεπτομέρειες για τις αναπάντητες και εισερχόμενες 
κλήσεις. Οι λεπτομέρειες περιλαμβάνουν την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης. 
Οι καταχωρήσεις εμφανίζονται σε χρονολογική σειρά με την πιο πρόσφατη κλήση 
στην κορυφή της λίστας.
Όταν η λίστα είναι πλήρης, και υπάρξει μια νέα κλήση, τότε η παλαιότερη 
καταχώρηση διαγράφεται αυτόματα.
Η λίστα εισερχόμενων και αναπάντητων κλήσεων αποθηκεύει λεπτομέρειες έως και 
50 κλήσεων.

5.1  Ειδοποίηση νέων κλήσεων
Όταν έχετε νέες αναπάντητες κλήσεις (εισερχόμενες κλήσεις που δεν 
απαντήσατε), η οθόνη εμφανίζει Έχετε X νέες αναπ.κλ.. 
1. Πατήστε Προβ. για να δείτε τις λεπτομέρειες της κλήσης.

2. Αν πατήσετε Πίσω, η οθόνη επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής και  
εμφανίζεται το εικονίδιο.

5.2  Προβολή των λεπτομερειών μιας κλήσης
1. Πατήστε Μενού, στην οθόνη εμφανίζεται Αρχ. κλήσεων, πατήστε Επιλ.. Ή 

πατήστε C για να μπείτε σε Αρχ. κλήσεων.
2. Μετακινηθείτε με U ή D για να επισημάνετε τη Λίστα Κλήσεων (Αναπ. 

κλήσεις, Εισερχ. Κλήσεις, Εξερχ. κλήσεις, Διαγρ. Κλήσεων) που επιθυμείτε.
3. Πατήστε Επιλ. για να επιβεβαιώσετε. Εμφανίζεται ο πιο πρόσφατος αριθμός ή 

το όνομα εάν είναι αποθηκευμένο στον τηλεφωνικό κατάλογο.
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4. Μετακινηθείτε με U ή D μέχρι την καταχώρηση που θέλετε και πατήστε Επιλ..
5. Η οθόνη δείχνει Τίτλος μενού. Πατήστε Επιλ.. 

Εμφανίζεται ο αριθμός (ή το όνομα εάν είναι αποθηκευμένο στον τηλεφωνικό 
κατάλογο), η ημερομηνία και η ώρα της κλήσης. 

6. Πατήστε Πίσω για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή n 
για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

5.3  Αποθήκευση ενός αριθμού από την Λίστα κλήσεων στον
τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πατήστε C για να μπείτε στην Αρχ. κλήσεων.
2. Μετακινηθείτε με U ή D για να επισημάνετε τη Λίστα Κλήσεων (Αναπ. 

κλήσεις, Εισερχ. Κλήσεις, Εξερχ. κλήσεις, Διαγρ. Κλήσεων) που επιθυμείτε.
3. Πατήστε Επιλ. για να επιβεβαιώσετε. Εμφανίζεται ο πιο πρόσφατος αριθμός ή 

το όνομα εάν είναι αποθηκευμένο στον τηλεφωνικό κατάλογο. 
4. Μετακινηθείτε με U ή D μέχρι την καταχώρηση που θέλετε και πατήστε Επιλ..
5. Μετακινηθείτε με D σε Αποθ. αριθμού και πατήστε Επιλ..
6. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και πατήστε OK.
7. Η οθόνη δείχνει τον αριθμό της κλήσης. Επεξεργαστείτε τον αριθμό εάν είναι 

απαραίτητο και πατήστε Αποθήκ.. 
Πατήστε Σβήσ. για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα, ή πατήστε παρατεταμένα 
Σβήσ. για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες.  

8. Μετακινηθείτε με U ή D στον ήχο κλήσης που θέλετε και πατήστε Επιλ.. Η 
καταχώρηση αποθηκεύεται.

9. Στη συσκευή εμφανίζεται και το ακουστικό θα σας δώσει αυτόματα την επιλογή 
να μεταφέρετε τον αριθμό σε άλλο ακουστικό.

10. Πατήστε Ναι και αν υπάρχουν δύο ή περισσότερα ακουστικά που είναι 
καταχωρημένα στην βάση ο αριθμός θα μεταφερθεί αυτόματα διαδοχικά στα 
άλλα ακουστικά . Όταν αντιγραφεί η καταχώρηση στο μεταφερόμενο ακουστικό 
θα εμφανιστεί Αντιγρ. ακουστ.: και τα νούμερα των ακουστικών στα οποία έγινε 
αντιγραφή η καταχώρηση.

11. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

5.4  Διαγραφή μιας καταχώρησης από τη Λίστα κλήσεων
1. Πατήστε C για να μπείτε στην Αρχ. κλήσεων.
2. Μετακινηθείτε με U ή D για να επισημάνετε τη Λίστα Κλήσεων (Αναπ. 

κλήσεις, Εισερχ. Κλήσεις, Εξερχ. κλήσεις, Διαγρ. Κλήσεων) που επιθυμείτε.
3. Πατήστε Επιλ. για να επιβεβαιώσετε. Εμφανίζεται ο πιο πρόσφατος αριθμός ή 

το όνομα εάν είναι αποθηκευμένο στον τηλεφωνικό κατάλογο. 
4. Μετακινηθείτε με U ή D μέχρι την καταχώρηση που θέλετε και πατήστε Επιλ..
5. Μετακινηθείτε με D στο Διαγρ.κλήσης και πατήστε Επιλ.. Η κλήση 

διαγράφηκε.



28 Λίστες κλήσεων

6. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

5.5  Διαγραφή ολόκληρης της λίστας κλήσεων
1. Πατήστε C για να μπείτε στην Αρχ. κλήσεων.
2. Μετακινηθείτε με D σε Διαγρ. Κλήσεων και πατήστε Επιλ..
3. Μετακινηθείτε με U ή D για να επισημάνετε τη Λίστα Κλήσεων (Αναπ. 

κλήσεις, Εισερχ. Κλήσεις, Εξερχ. κλήσεις ή Όλες οι κλήσεις) που θέλετε.
4. Η οθόνη δείχνει Διαγρ. όλων των κλήσεων;. Πατήστε Ναι για επιβεβαίωση. 
5. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

5.6  Επανάκληση του τελευταίου αριθμού
Το τηλέφωνο σας επιτρέπει να καλέσετε ξανά οποιονδήποτε από τους τελευταίους 
20 εξερχόμενους  αριθμούς. Οι αριθμοί μπορεί να είναι μέχρι 32 ψηφία.
1. Πατήστε r. Ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε έχει επισημανθεί. 

Εάν ο αριθμός είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται 
επίσης και το όνομα.

2. Πατήστε t για να καλέσετε.

5.7  Προβολή και πληκτρολόγηση αριθμού από την
λίστα επανάκλησης 

1. Πατήστε r. Ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε επισημαίνεται..
2. Μετακινηθείτε με U ή D στην καταχώρηση που επιθυμείτε. 
3. Πατήστε t για να καλέσετε τον αριθμό ή πατήστε Πίσω για να επιστρέψετε στην 

κατάσταση αναμονής. 

5.8  Αντιγραφή ενός επανακλημένου αριθμού στον
τηλεφωνικό κατάλογο 

1. Πατήστε r. Ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε επισημαίνεται..
2. Μετακινηθείτε με U ή D στην καταχώρηση που θέλετε και πατήστε Επιλ..
3. Μετακινηθείτε με D σε Αποθ. αριθμού και πατήστε Επιλ..
4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και πατήστε OK.
5. Η οθόνη δείχνει τον αριθμό της κλήσης. Επεξεργαστείτε τον αριθμό, εάν είναι 

απαραίτητο και πατήστε Αποθήκ.. 
6. Μετακινηθείτε με U ή D στον ήχο κλήσης που επιθυμείτε και πατήστε Επιλ.. 

Η καταχώρηση αποθηκεύεται.
7. Στη συσκευή εμφανίζεται και το ακουστικό θα σας δώσει αυτόματα την επιλογή 

να μεταφέρετε τον αριθμό σε άλλο ακουστικό.
8. Πατήστε Ναι και αν υπάρχουν δύο ή περισσότερα ακουστικά που είναι 

καταχωρημένα στην βάση ο αριθμός θα μεταφερθεί αυτόματα διαδοχικά στα 
άλλα ακουστικά . Όταν αντιγραφεί η καταχώρηση στο μεταφερόμενο ακουστικό 
θα εμφανιστεί Αντιγρ. ακουστ.: και τα νούμερα των ακουστικών στα οποία έγινε 
αντιγραφή η καταχώρηση.
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9. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

5.9  Διαγραφή καταχώρησης από την λίστα επανάκλησης
1. Πατήστε r. Ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε επισημαίνεται..
2. Μετακινηθείτε με U ή D στην καταχώρηση που θέλετε και πατήστε Επιλ..
3. Μετακινηθείτε με D σε Διαγρ.κλήσης και πατήστε Επιλ.. Η κλήση διαγράφεται.
4. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 
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6. Agenda
6.1  Προσθήκη νέου συμβάντος
Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο σας για να σας υπενθυμίσει λεπτομέρειες μέχρι και 
πέντε εκδηλώσεων όπως γενέθλια, επετείους ή συναντήσεις.
Έως και 24 χαρακτήρες μπορούν να εισαχθούν ως θέμα.
1. Πατήστε Μενού, μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Υπενθύμιση και 

πατήστε Επιλ..
2. Αν δεν έχει αποθηκευτεί καμία προηγούμενη υπενθύμιση, η επιλογή Προσθ. 

δραστ. επισημαίνεται. Πατήστε Επιλ.. 
Ή 
Εάν έχουν ήδη αποθηκευτεί υπενθυμίσεις, απαριθμούνται. Πατήστε Επιλ.. Η 
επιλογή Προσθ. δραστ. επισημαίνεται. Πατήστε Επιλ..

3. Εισάγετε το θέμα και πατήστε Αποθήκ..
4. Εισάγετε την ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ) και την ώρα (ΩΩ:ΛΛ) και πατήστε Αποθήκ..
5. Εάν η τρέχουσα μορφή ώρας είναι 12 ωρών, επιλέξτε am ή pm.
6. Μετακινηθείτε με U ή D μέχρι την επιλογή Σιωπηλό ή Ειδοποίηση στη 

συνέχεια πατήστε  Επιλ..
Εάν πατήσετε Ειδοποίηση:
• Μετακινηθείτε με U ή D μέχρι την επιλογή Μια φορά ή Ετησίως και 

πατήστε Επιλ..
• Εάν επιλέξετε Μια φορά μετακινηθείτε με U ή D για να επιλέξετε πότε 

θέλετε να λάβετε την υπενθύμιση Ώρα δραστηρ. ή 30 λεπτά πριν. Πατήστε 
Επιλ. για να αποθηκεύσετε.

• Εάν επιλέξετε Ετησίως τότε η ειδοποίηση θα ηχήσει την ώρα του 
συμβάντος.

7. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν επιλέξετε μια σιωπηλή υπενθύμιση, το θέμα υπενθύμισης εμφανίζεται στην 
οθόνη, αλλά δεν θα ηχήσει κανένας ήχος.
Όταν η μνήμη υπενθυμίσεων είναι γεμάτη, η οθόνη εμφανίζει Μνήμη πλήρης. 
Πρέπει να διαγράψετε μια υπενθύμιση για να μπορέσετε να προσθέσετε μια νέα.

6.2  Απενεργοποίηση ήχου υπενθύμισης 
Όταν η υπενθύμιση ενεργοποιείται, εμφανίζεται το θέμα της υπενθύμισης. Εάν 
η υπενθύμιση δεν έχει οριστεί σε Σιωπηλό, η ειδοποίηση θα χτυπήσει και  θα 
εμφανιστεί το εικονίδιο. 
1. Πατήστε Προβ. για να διακόψετε την ειδοποίηση και να δείτε τις λεπτομέρειες 

της υπενθύμισης.  
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Ή 
Πατήστε Πίσω για να διακόψετε την ειδοποίηση και να επιστρέψετε στην 
κατάσταση αναμονής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί, η ειδοποίηση σταματά μετά από ένα λεπτό.

6.3  Εμφάνιση λεπτομερειών συμβάντος
1. Πατήστε Μενού, μετακινηθείτε με D σε Υπενθύμιση και πατήστε Επιλ..
2. Τα αποθηκευμένα συμβάντα εμφανίζονται. Το πρώτο συμβάν επισημαίνεται 

στην οθόνη. Εάν απαιτείται, μετακινηθείτε με D στο συμβάν που θέλετε και 
πατήστε Επιλ..

3. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Τίτλος μενού και πατήστε Επιλ.. Η 
περιγραφή, η ημερομηνία και η ώρα της υπενθύμισης εμφανίζονται.

4. Πατήστε Πίσω για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή n 
για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

6.4  Επεξεργασία μιας υπενθύμισης
1. Πατήστε Μενού, μετακινηθείτε με D σε Υπενθύμιση και πατήστε Επιλ..
2. Οι αποθηκευμένες υπενθυμίσεις εμφανίζονται. Η πρώτη υπενθύμιση 

επισημαίνεται στην οθόνη. Εάν απαιτείται, μετακινηθείτε με D στην 
υπενθύμιση που θέλετε και πατήστε Επιλ..

3. Μετακινηθείτε με D σε Επεξ. δραστηρ. και πατήστε Επιλ.. 
4. Επεξεργαστείτε το θέμα και πατήστε Αποθήκ.. 

Πατήστε Σβήσ. για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα, ή πατήστε παρατεταμένα 
Σβήσ. για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες.

5. Επεξεργαστείτε την ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ)  και την ώρα (ΩΩ:ΛΛ) και πατήστε 
Αποθήκ.. 
Εάν η ρύθμιση της τρέχουσας μορφής ώρας είναι 12 ωρών, επιλέξτε am ή pm.

6. Μετακινηθείτε με U ή D μέχρι την επιλογή Σιωπηλό ή Ειδοποίηση στη 
συνέχεια πατήστε  Επιλ..
Εάν πατήσετε Ειδοποίηση:
• Μετακινηθείτε με U ή D μέχρι την επιλογή Μια φορά ή Ετησίως και 

πατήστε Επιλ..
• Εάν επιλέξετε Μια φορά μετακινηθείτε με U ή D για να επιλέξετε πότε 

θέλετε να λάβετε την υπενθύμιση Ώρα δραστηρ. ή 30 λεπτά πριν. Πατήστε 
Επιλ. για να αποθηκεύσετε.

• Εάν επιλέξετε Ετησίως τότε η ειδοποίηση θα ηχήσει την ώρα του 
συμβάντος.

7. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 
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6.5  Διαγραφή ενός συμβάντος
1. Πατήστε Μενού, μετακινηθείτε με D σε Υπενθύμιση και πατήστε Επιλ..
2. Οι αποθηκευμένες υπενθυμίσεις εμφανίζονται. Η πρώτη υπενθύμιση 

επισημαίνεται στην οθόνη. Εάν απαιτείται, μετακινηθείτε με D στην 
υπενθύμιση που θέλετε και πατήστε Επιλ..

3. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Διαγ. Δραστηρ. και πατήστε Επιλ.. 
4. Η οθόνη δείχνει Διαγ. Δραστηρ. ?. Πατήστε Ναι για επιβεβαίωση ή Όχι για 

ακύρωση. 
5. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

6.6  Διαγραφή όλων των συμβάντων
1. Πατήστε Μενού, μετακινηθείτε με  D στο Υπενθύμιση και πατήστε Επιλ..
2. Οι αποθηκευμένες υπενθυμίσεις εμφανίζονται. Η πρώτη υπενθύμιση 

επισημαίνεται στην οθόνη. Εάν απαιτείται, μετακινηθείτε με D στην 
υπενθύμιση που θέλετε και πατήστε Επιλ..

3. Μετακινηθείτε με D στο Διαγραφή όλων και πατήστε Επιλ.. 
4. Στην οθόνη εμφανίζεται Διαγρ. όλων των δραστηρ.;. Πατήστε Ναι για 

επιβεβαίωση ή Όχι για ακύρωση. 
5. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 
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7. Ρολόι και αφύπνιση
Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης του δικτύου σας, η 
βάση ρυθμίζει αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα όλων των ακουστικών όταν 
λαμβάνετε την πρώτη κλήση. 
Εάν δεν είστε εγεγγραμένος στην υπηρεσία Αναγνώρισης κλήσης, μπορείτε να 
ρυθμίσετε χειροκίνητα την ημερομηνία και ώρα σε κάθε ακουστικό.

7.1  Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας
1. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού, μετακινηθείτε με D στην επιλογή Ρυθμίσεις Ώρας 

και πατήστε Επιλ.. 
2. H Ημ/νία & ώρα επισημαίνεται. Πατήστε Επιλ..
3. Εισάγετε την ημερομηνία με τη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ πχ. 04/08/16 για 4 

Αυγούστου 2016.
4. Εισάγετε την ώρα (ΩΩ:ΜΜ) και πατήστε Αποθήκ.. 

Εάν η τρέχουσα μορφή ώρας είναι 12 ωρών, επιλέξτε am ή pm. 
5. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ημερομηνία και η ώρα διατηρείται κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος ή 
όταν οι μπαταρίες έχουν αποφορτιστεί.

7.2  Ρύθμιση αφύπνισης
Όταν η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη, στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο .
Κάθε ακουστικό μπορεί να έχει διαφορετικές ρυθμίσεις αφύπνισης.
1. Πατήστε το πλήκτρο Μενού, μετακινηθείτε με D στην επιλογή Ρυθμίσεις Ώρας 

και πατήστε Επιλ.. 
2. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ειδοποίηση και πατήστε Επιλ..
Μετακινηθείτε με U ή D μέχρι την επιλογή Όχι ή Ναι και πατήστε Επιλ.. 

Αν το Ειδοποίηση είναι ενεργοποιημένο: 
Μετακινηθείτε με U ή Dστην επιλογή Μια φορά, Δευτ-Παρ ή Καθημερινά και 
στη συνέχει πατήστε Επιλ.. 
Εισάγετε την ώρα (ΩΩ:ΛΛ) και πατήστε Αποθήκ.. 
Εάν η τρέχουσα μορφή ώρας είναι 12 ωρών, επιλέξτε am ή pm. 

3. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν η αφύπνιση είναι ρυθμισμένη σε Μια φορά, το εικονίδιο  θα εξαφανιστεί από 
την οθόνη αφού η υπενθύμιση ηχήσει μια φορά.
Εάν η αφύπνιση είναι ρυθμισμένη σε Καθημερινά ή Δευτ-Παρ, το εικονίδιο  θα 
παραμείνει στην οθόνη και μετά που η υπενθύμιση θα ηχήσει. Όταν η αφύπνιση 
απενεργοποιείται, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσετε τον ήχο.
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7.3  Ρύθμιση μορφής ώρας 
1. Πατήστε το πλήκτρο Μενού, μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρυθμίσεις 

Ώρας και πατήστε Επιλ.. 
2. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Μορφή ώρας και πατήστε Επιλ..
3. Μετακινηθείτε με U ή D μέχρι την επιλογή 12 ώρες ή 24 ώρες και πατήστε 

Επιλ..
4. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 
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8. Ρυθμίσεις ακουστικού
8.1  Ρύθμιση του ήχου κλήσης του ακουστικού
Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς ήχους κλήσης για τις εξωτερικές κλήσεις και 
τις εσωτερικές κλήσεις.
Επιλέξτε από 20 διαφορετικούς ήχους κλήσης ακουστικού.
Θα ακούτε ένα δείγμα του ήχου, όπως κάνετε κύλιση σε κάθε ήχο κλήσης.
1. Πατήστε το πλήκτρο Μενού, μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρυθμίσεις 

και πατήστε Επιλ.. 
2. Η επιλογή Ρύθμ. Συσκευής επισημαίνεται. Πατήστε Επιλ..
3. Η επιλογή Ήχος κλήσης επισημαίνεται. Πατήστε Επιλ..
4. Μετακινηθείτε με U ή D μέχρι την επιλογή Εξωτερ. Κλήση ή Εσωτερ. Κλήση 

και πατήστε Επιλ..
5. Μετακινηθείτε με U ή D μέχρι τον ήχο κλήσης που θέλετε και πατήστε Επιλ..
6. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

8.2  Ρύθμιση έντασης ήχου ακουστικού 
Η συσκευή διαθέτει 5 ρυθμίσεις έντασης κουδουνιού συν την επιλογή κλειστό.
Εάν η ένταση έχει ρυθμιστεί σε Κλειστό, εμφανίζεται το εικονίδιο .
1. Πατήστε το πλήκτρο Μενού, μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρυθμίσεις 

και πατήστε Επιλ.. 
2. Η επιλογή Ρύθμ. Συσκευής επισημαίνεται. Πατήστε Επιλ..
3. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ένταση κουδ. και πατήστε Επιλ.. 
4. Μετακινηθείτε με U ή D για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου 

κουδουνίσματος  και πατήστε Επιλ..  
5. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, μπορείτε να πιέσετε Αθόρ για να σιωπήσει το 
κουδούνισμα για αυτήν την κλήση.
Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το s για 
να απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα, πατήστε παρατεταμένα το s ξανά για να 
την ενεργοποιήσετε.

8.3  Ρύθμιση της έντασης του δέκτη
Αυτό θέτει το πρότυπο επίπεδο της έντασης για το ακουστικό. Υπάρχουν 8 
επίπεδα για να διαλέξετε.
1. Πατήστε το πλήκτρο Μενού, μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρυθμίσεις 

και πατήστε Επιλ.. 
2. Η επιλογή Ρύθμ. Συσκευής επισημαίνεται. Πατήστε Επιλ..



36 Ρυθμίσεις ακουστικού

3. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ένταση ακουστ. και πατήστε Επιλ.. 
4. Μετακινηθείτε με U ή D για να ρυθμίσετε την ένταση του δέκτη και πατήστε 

Επιλ..
5. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

8.4  Αλλαγή ονομασίας ακουστικού 
Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα ακουστικά με τη βάση, μπορείτε να 
δώσετε σε κάθε ακουστικό ένα εξατομικευμένο όνομα για να διακρίνετε εύκολα 
μεταξύ των υπολοίπων.
Ένα όνομα μπορεί να έχει μήκος έως 10 χαρακτήρες.
1. Πατήστε το πλήκτρο Μενού, μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρυθμίσεις 

και πατήστε Επιλ.. 
2. Η επιλογή Ρύθμ. Συσκευής επισημαίνεται. Πατήστε Επιλ..
3. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ένταση ακουστ. και πατήστε Επιλ.. 
4. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε Αποθήκ.. 

Πατήστε Σβήσ. για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, ή πατήστε παρατεταμένα το 
Σβήσ. για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες.

5. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

8.5  Αλλαγή εμφανιζόμενης γλώσσας
Οι διαθέσιμες γλώσσες περιλαμβάνουν:
English, Français, Deutsch, Italiano, Español, Nederlands, Ελληνικά, Português and 
Türkçe.
1. Πατήστε το πλήκτρο Μενού, μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρυθμίσεις 

και πατήστε Επιλ.. 
2. Η επιλογή Ρύθμ. Συσκευής επισημαίνεται. Πατήστε Επιλ..
3. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Γλώσσα και πατήστε Επιλ.. 
4. Μετακινηθείτε με U ή D στη γλώσσα που θέλετε και πατήστε Επιλ..
5. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

8.6  Αλλαγή ταπετσαρίας
1. Πατήστε το πλήκτρο Μενού, μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρυθμίσεις 

και πατήστε Επιλ.. 
2. Η επιλογή Ρύθμ. Συσκευής επισημαίνεται. Πατήστε Επιλ..
3. Μετακινηθείτε με D σε Φόντο και πατήστε Επιλ.. 
4. Μετακινηθείτε με U ή D στην ταπετσαρία που θέλετε και πατήστε Προβ., στη 

συνέχεια πατήστε Χρήση για να επιλέξετε.
5. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 
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8.7  Ρύθμιση προφύλαξης οθόνης 
Όταν η προφύλαξη οθόνης έχει ρυθμιστεί στην επιλογή Ρολόι, εμφανίζεται ένα 
αναλογικό ρολόι.
Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται όταν ο φωτισμός της οθόνης 
απενεργοποιείται σε κατάσταση αναμονής. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση χρονικού 
ορίου του οπίσθιου φωτισμού, δείτε “Χρονικό όριο φωτισμού” στην επόμενη 
ενότητα.
1. Πατήστε το πλήκτρο Μενού, μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρυθμίσεις 

και πατήστε Επιλ.. 
2. Η επιλογή Ρύθμ. Συσκευής επισημαίνεται. Πατήστε Επιλ..
3. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Προστ. Οθόνης και πατήστε Επιλ.. 
4. Μετακινηθείτε με U ή D μέχρι την επιλογή Ρολόι ή Όχι και πατήστε Επιλ..
5. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

8.8  Ρύθμιση χρονικού ορίου φωτισμού 
Ρυθμίστε τη διάρκεια του φωτισμού της οθόνης αφού το ακουστικό επιστρέψει 
στην οθόνη αναμονής.
1. Πατήστε το πλήκτρο Μενού, μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρυθμίσεις 

και πατήστε Επιλ.. 
2. Η επιλογή Ρύθμ. Συσκευής επισημαίνεται. Πατήστε Επιλ..
3. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Χρόνος φωτός και πατήστε Επιλ.. 
4. Μετακινηθείτε με U ή D για να ορίσετε το χρονικό όριο που θέλετε και 

πατήστε Επιλ..
5. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

8.9  Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση αυτόματατης απάντησης 
Με ενεργοποιημένη την αυτόματη απάντηση μπορείτε να απαντήσετε σε μια 
κλήση σηκώνοντας απλά το ακουστικό από τη βάση ή το φορτιστή. Εάν είναι 
απενεργοποιημένη, θα πρέπει να πατήσετε t για να απαντήσετε σε μια κλήση.
1. Πατήστε το πλήκτρο Μενού, μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρυθμίσεις 

και πατήστε Επιλ.. 
2. Η επιλογή Ρύθμ. Συσκευής επισημαίνεται. Πατήστε Επιλ..
3. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Αυτόμ. ομιλία και πατήστε Επιλ.. 
4. Μετακινηθείτε με U ή D μέχρι την επιλογή Όχι ή Ναι και πατήστε Επιλ..
5. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

8.10  Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του ήχου του ακουστικού
Όταν πατήσετε ένα κουμπί στο ακουστικό, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα. 
Μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε.
1. Πατήστε το πλήκτρο Μενού, μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρυθμίσεις 

και πατήστε Επιλ.. 
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2. Η επιλογή Ρύθμ. Συσκευής επισημαίνεται. Πατήστε Επιλ..
3. Μετακινηθείτε με D σε Ήχος πλήκτρ. και πατήστε Επιλ.. 
4. Μετακινηθείτε με U ή D σε Όχι ή Ναι στη συνέχεια πατήστε Επιλ..
5. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

8.11  Ρύθμιση PABX Κωδικού πρόσβασης
Αν το τηλέφωνο σας είναι συνδεδεμένο με τηλεφωνικό κέντρο, ενδέχεται να 
χρειαστεί να εισάγετε ένα PABX κωδικό πρόσβασης στην ακολουθία κλήσης για να 
είναι σε θέση να συνδεθεί με την εξωτερική γραμμή.
Ο PABX κωδικός πρόσβασης θα εμφανιστεί στην αρχή ενός αριθμού στην οθόνη. 
Ο κωδικός μπορεί να έχει μήκος έως 4 ψηφία.
Ο PABX κωδικός πρόσβασης δεν θα χρησιμοποιείται όταν καλείτε τον αριθμό 
χειροκίνητα (όπως όταν δεν καλείτε από τον τηλεφωνικό κατάλογο). Αυτό σας 
επιτρέπει να πραγματοποιείτε κλήσεις σε άλλες επεκτάσεις τηλεφωνικού κέντρου.
1. Πατήστε το πλήκτρο Μενού, μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρυθμίσεις 

και πατήστε Επιλ.. 
2. Η επιλογή Ρύθμ. Συσκευής επισημαίνεται. Πατήστε Επιλ..
3. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Κ.Πρόσβ.PABX και πατήστε Επιλ.. 
4. Μετακινηθείτε με U ή D μέχρι την επιλογή Όχι, Ναι ή Ρύθμ. κωδικού και 

πατήστε Επιλ.. 
Εάν επιλέξετε Ρύθμ. κωδικού, πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό κωδικό 
πρόσβασης π.χ.9, στη συνέχεια πατήστε Αποθήκ..

5. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 
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9. Ρυθμίσεις βάσης
9.1  Μελωδία κουδουνίσματος Βάσης
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 διαφορετικές μελωδίες κουδουνίσματος της 
βάσης.
Καθώς μετακινήστε ανάμεσα στις μελωδίες κουδουνίσματος ακούτε ένα δείγμα της 
κάθε μιας.
1. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού, μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρυθμίσεις 

και πατήστε Επιλ..
2. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρύθμιση βάσης και πατήστε Επιλ..
3. Η επιλογή Ήχος κλήσης επισημαίνεται. Πατήστε Επιλ..
4. Μετακινηθείτε με U ή D μέχρι τη μελωδία κουδουνίσματος που θέλετε και 

πατήστε Επιλ..
5. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

9.2  Ένταση κουδουνίσματος βάσης
1. Η βάση έχει 5 ρυθμίσεις έντασης κουδουνιού συν την επιλογή κλειστό.Πατήστε 

το Πλήκτρο Μενού, μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρυθμίσεις και 
πατήστε Επιλ..

2. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρύθμιση βάσης και πατήστε Επιλ..
3. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ένταση κουδ. και πατήστε Επιλ..
4. Μετακινηθείτε με U ή D μέχρι να εμφανιστεί το επίπεδο έντασης που θέλετε 

και πατήστε Επιλ..
5. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

9.3  Για να αλλάξετε τη λειτουργία κλήσης
Το τηλέφωνο είναι ρυθμισμένο για τονικές κλήσεις. Είναι απίθανο να χρειαστεί να 
αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση.
1. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού, μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρυθμίσεις 

και πατήστε Επιλ..
2. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρύθμιση βάσης και πατήστε Επιλ..
3. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Τρόπος κλήσης και πατήστε Επιλ..
4. Μετακινηθείτε με U ή D μέχρι την επιλογή Παλμικός ή Τονικός και πατήστε 

Επιλ. για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

9.4  Για να ρυθμίσετε την προτεραιότητα ήχου
Όταν έχετε καταχωρήσει περισσότερα από ένα ακουστικά στη βάση σας, μπορείτε 
να ορίσετε ένα ακουστικό να κουδουνίζει πριν από τις άλλες συσκευές. Αυτό 
επιτρέπει σε ένα χρήστη συσκευής να απαντά σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις 
πρώτος, για παράδειγμα, η ρεσεψιόν.
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Διαλέξτε την επιλογή Όλες οι συσκ. αν θέλετε όλα τα ακουστικά να κουδουνίζουν 
ταυτόχρονα ή την Επιλ. Συσκευής για να ορίσετε ένα ακουστικό να χτυπάει πριν τις 
υπόλοιπες συσκευές.
1. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού, μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρυθμίσεις 

και πατήστε Επιλ..
2. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρύθμιση βάσης και πατήστε Επιλ..
3. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Σειρά χτύπου και πατήστε Επιλ..
4. Μετακινηθείτε με U ή D μέχρι την επιλογή Όλες οι συσκ. ή Επιλ. Συσκευής και 

πατήστε Επιλ.. 
Αν διαλέξατε Επιλ. Συσκευής, εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες συσκευές. 
• Μετακινηθείτε με U ή D μέχρι το ακουστικό που θέλετε, στη συνέχεια  

πατήστε Επιλ..
• Μετακινηθείτε με U ή D μέχρι τον αριθμό των κουδουνισμάτων που θέλετε 

να ορίσετε: 2,4 ή 6 και πατήστε Επιλ..
5. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

9.5  Για να αλλάξετε τη λειτουργία Ανάκλησης
Η ανάκληση είναι χρήσιμη για να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες 
δικτύου και σε υπηρεσίες PBAX / τηλεφωνικού κέντρου.
Η προεπιλεγμένη λειτουργία ανάκλησης που είναι προκαθορισμένη στη συσκευή 
είναι κατάλληλη για το δίκτυο της χώρας σας και ως εκ τούτου δεν θα χρειαστεί να 
την αλλάξετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η χρήση της συσκευής δεν μπορεί να εγγυηθεί για όλα τα PABX.
1. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού, μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρυθμίσεις 

και πατήστε Επιλ..
2. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρύθμιση βάσης και πατήστε Επιλ..
3. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Τρόπ. Ανάκλ. και πατήστε Επιλ..
4. Μετακινηθείτε με U ή D μέχρι την επιλογή Επανάκληση 1 ή Επανάκληση 2 και 

πατήστε Επιλ. για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

9.6  Αλλαγή του PIN συστήματος
Το PIN συστήματος απαιτείται κατά την αλλαγή ορισμένων ρυθμίσεων και για 
την εγγραφή / διαγραφή. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 0000. Μπορείτε να την 
αλλάξετε με το δικό σας προτιμώμενο αριθμό (έως 8 ψηφία).
Όταν εισάγετε ένα PIN, τα ψηφία εμφανίζονται ως ****.
1. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού, μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρυθμίσεις 

και πατήστε Επιλ..
2. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρύθμιση βάσης και πατήστε Επιλ..
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3. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή PIN Συστήματος και πατήστε Επιλ..
4. Εισάγετε το παλιό PIN (αρχική ρύθμιση=0000) και πατήστε OK.
5. Εισάγετε το νέο PIN και πατήστε OK.
6. Πληκτρολογήστε ξανά το νέο PIN και πατήστε OK.
7. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Καλό θα είναι να σημειώσετε κάπου το νέο κωδικό PIN σας και να το κρατήστε 
κάπου ασφαλές. 

9.7  Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων
Μπορείτε να επαναφέρετε το τηλέφωνο στις προεπιλεγμένες (αρχικές) ρυθμίσεις
Η επαναφορά του τηλεφώνου δεν θα επηρεάσει τη λίστα τηλεφωνικού καταλόγου 
ή των κλήσεων, και όλα τα ακουστικά που είναι καταχωρημένα στη βάση θα 
διατηρηθούν. Μόνο οι ρυθμίσεις του ακουστικού και της βάσης θα επαναφερθούν.
1. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού, μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρυθμίσεις 

και πατήστε Επιλ..
2. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρύθμιση βάσης και πατήστε Επιλ..
3. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Κεντρ. Επαναφ. και πατήστε Επιλ..
4. Επιλέξτε Ναι για επιβεβαίωση ή Όχι για ακύρωση.
5. Πληκτρολογήστε το ΡΙΝ του συστήματος (αρχική ρύθμιση=0000) και στη 

συνέχεια πατήστε OK. Η οθόνη θα δείξει η Επαν. Ολοκλ. και η μονάδα θα 
επανεκκινηθεί αυτόματα.

9.8  Λειτουργία ECO (Οικονομική) on / off
Το Ο2 σας προσφέρει μία λειτουργία ECO που μειώνει τη μεταδιδόμενη ισχύ και 
την κατανάλωση ενέργειας όταν είναι ενεργοποιημένη. Αυτή η δυνατότητα είναι off 
από προεπιλογή.
1. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού, μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρυθμίσεις 

και πατήστε Επιλ..
2. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρύθμιση βάσης και πατήστε Επιλ..
3. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Λειτουργία ECO και πατήστε Επιλ..
4. Επισημαίνεται το ECO και πιέζετε Επιλ..
5. Μετακινηθείτε με U ή D μέχρι την επιλογή Όχι ή Ναι και πατήστε Επιλ. για 

επιβεβαίωση.
6. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

9.9  Λειτουργία ECO (Οικονομική)
Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη και η συσκευή δε χρησιμοποιείται για 
1 λεπτό, δεν υπάρχει καμιά εκπομπή.
Αυτή η δυνατότητα είναι off από προεπιλογή.
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1. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού, μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρυθμίσεις 
και πατήστε Επιλ..

2. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Ρύθμιση βάσης και πατήστε Επιλ..
3. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Λειτουργία ECO και πατήστε Επιλ..
4. Πατήστε U ή D για να μεταφερθείτε στο ECO PLUS και πατήστε Επιλ..
5. Πατήστε U ή D για να μαρκάρετε το Όχι ή Ναι κι έπειτα πιέστε Επιλ..
6. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Όταν η λειτουργία ECO είναι ρυθμισμένη στο Ναι, το εικονίδιο  αντικαθίσταται 

από το εικονίδιο  η ισχύς της εκπομπής μετάδοσης θα μειωθεί.
Όταν η λειτουργία ECO PLUS είναι ρυθμισμένη στο Ναι θα εμφανιστεί την οθόνη το 
εικονίδιο .

9.10  Προκαθορισμένες Settings

Όνομα ακουστικού HANDSET

Ήχοι πλήκτρων Ναι

Αυτόματο σήκωμα ακουστικού Όχι

Μελωδία κλήσης (EXT) Μελωδία 3

Μελωδία κλήσης (INT) Μελωδία 1

Ένταση κουδουνίσματος 3

Ένταση ακουστικού 2

Τηλεφωνικός κατάλογος Αμετάβλητος

Λίστα κλήσεων Αμετάβλητος

Λίστα επανάκλησης Αμετάβλητος

Master PIN 0000

Κλείδωμα πληκτρολογίου Όχι

Ένδειξη ώρας 24 ώρες

Alarm Όχι

Λειτουργία Κλήσης Τονικό
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10. Εγγραφή ακουστικών
Μέχρι 11 ακουστικά μπορούν να εγγραφούν σε ένα σταθμό βάσης. Τα πρόσθετα 
ακουστικά πρέπει να έχουν εγγραφεί στη βάση για να μπορέσετε να τα 
χρησιμοποιήσετε.
• Οι οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω ισχύουν ειδικά για το ακουστικό 

του μοντέλου αυτού. Αν θέλετε να καταχωρήσετε το ακουστικό άλλου 
κατασκευαστή, οι οδηγίες ενδέχεται να διαφέρουν. Σε αυτήν την περίπτωση, 
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του πρόσθετου ακουστικού.

• Το PIN του συστήματος απαιτείται για την εγγραφή ή τη διαγραφή ακουστικών. 
Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000.

10.1  Καταχώρηση ενός πρόσθετου ακουστικού
Στη βάση:
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί p μέχρι η βάση να εκπέμψει 

ένα διπλό μπιπ. Η βάση θα παραμείνει σε λειτουργία εγγραφής για 90 
δευτερόλεπτα.

Στη χειροσυσκευή:
1. Αν η χειροσυσκευή είναι καινούργια, στην οθόνη εμφανίζεται Αποθήκευση. 

Πατήστε Εγγρ..
2. Στην οθόνη εμφανίζεται Πατήστε παρατ. πλήκ. εύρ. βάσης.
3. Πατήστε OK, Αναζήτηση βάσης X…. εμφανίζεται στην οθόνη. Αν το ΡΙΝ του 

συστήματος είναι 0000 (εργοστασιακό) η χειροσυσκευή εγγράφεται αυτόματα, 
αν το ΡΙΝ έχει αλλαχτεί εισάγεται το αλλαγμενο ΡΙΝ και πιέστε OK.

4. Όταν η εγγραφή ολοκληρωθεί, η οθόνη εμφανίζει Η συσκευή ενεγράφη. 
Ή 
Αν η χειροσυσκευή έχει ήδη εγγραφεί σε άλλη βάση, το εικονίδιο της αναμονής 
εμφανίζεται στην οθόνη. Πιέστε Μενού, μετακινηθείτε με D στην Εγγραφή και 
πατήστε Επιλ..

5. Εγγρ. Συσκευής είναι μαρκαρισμένο. Πιέστε Επιλ..
6. Οι βάσεις εμφανίζονται. Αν είναι απαραίτητο, πιέστε U ή D σε μια νέα βάση 

που επιθυμείτε να καταχωρήσετε το O2 ακουστικό και πατήστε Επιλ..
7. Αν αντικαταστήσετε μια βάση που ήδη γράφει Χρήση, όταν πιέσετε Επιλ. η 

οθόνη δείχνει Αντικατ/ση βάσης; X? Πιέστε Ναι.
8. Η οθόνη εμφανίζει Αναζήτηση βάσης X…. Αν το ΡΙΝ της συσκευής είναι 0000 

(εργοστασιακό) εγγράφεται αυτόματα η σειροσυσκευή. Αν έχει αλλαχτεί, 
εισάγετε το ΡΙΝ του συστήματος και πατήστε OK.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν η καταχώρηση δεν πετύχει την πρώτη φορά, επαναλάβετε τη διαδικασία σε 
περίπτωση που εξαντλήθηκε ο διαθέσιμος χρόνος καταχώρησης στη βάση. 
Εάν στη βάση έχουν ήδη καταχωρηθεί 11 ακουστικά, η διαδικασία καταχώρησης 
αποτυγχάνει. Για να καταχωρήσετε ένα νέο ακουστικό πρέπει πρώτα να 
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διαγράψετε ένα παλαιό.

10.2  Επιλογή βάσης
Μπορείτε να καταχωρήσετε το ακουστικό Ο2 μέχρι και σε 4 βάσεις. Μετά την 
εγγραφή, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των βάσεων, για παράδειγμα, 
βάσεις στο σπίτι και στην εργασία.
1. Πατήστε Μενού, μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Εγγραφή και πατήστε 

Επιλ..
2. Μετακινηθείτε με D μέχρι την Επιλογή βάσης και πατήστε Επιλ..
3. Εμφανίζονται όλοι οι αριθμοί βάσεων.  

(Χρήση) εμφανίζεται δίπλα στον αριθμό της βάσης όπου το ακουστικού ήταν 
καταχωρημένο στο παρελθόν. Πατήστε U ή D στη βάση που θέλετε και 
πατήστε και πατήστε Επιλ..

4. Στην οθόνη εμφανίζεται Αναζήτηση βάσης X... Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή, το 
ακουστικό επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.

10.3  Κατάργηση καταχώρησης ενός ακουστικού
Για να καταργήσετε την καταχώρηση ενός ακουστικού, χρησιμοποιήστε το άλλο. 
Δεν μπορείτε να διαγράψετε το ακουστικό που χρησιμοποιείτε.
1. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού, μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Εγγραφή 

και πατήστε Επιλ..
2. Μετακινηθείτε με D μέχρι την επιλογή Απεγγραφή και πατήστε Επιλ..
3. Εισάγετε το PIN του συστήματος και πατήστε OK. (αρχική ρύθμιση=0000)
4. Μετακινηθείτε με U ή D μέχρι το ακουστικό που θέλετε να καταργήσετε και 

πατήστε Επιλ..
5. Πατήστε Ναι για επιβεβαίωση ή Όχι για ακύρωση.
6. Πατήστε n για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. 
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11. Βοήθεια
 εικονίδιο δεν παρουσιάζει κίνηση κατά τη διάρκεια της 

φόρτισης
• Μετακινήστε λίγο το ακουστικό στη βάση για να κάνει καλή επαφή η βάση
• Η μπαταρία είναι πλήρης. Όταν το ακουστικό φορτιστεί πλήρως, το εικονίδιο 

θα εμφανίζεται σταθερά στην οθόνη.
Δεν ακούγεται τόνος κλήσης
• Ελέγξτε τις συνδέσεις. Επανεκινείστε τη συσκευή: αποσυνδέστε κι 

επανασυνδέστε την τροφοδοσία.
• Άδειες μπαταρίες – φορτίστε τις μπαταρίες για τουλάχιστον 24 ώρες.
• Πλησιάστε στη βάση.
• Λάθος συνδεσμολογία τροφοδοσίας. Ελέγξτε τα καλώδια.
• Δε συνδέθηκε ο αντάπτορας γραμμής (αν χρειάζεται).
Κακή ποιότητα ήχου
• Έχετε τοποθετήσει το τηλέφωνο πολύ κοντά σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές ή 

μεταλλικά εμπόδια – απομακρύνετε τη βάση τουλάχιστον ένα μέτρο μακριά 
από ηλεκτρικές συσκευές.
 Αναβοσβήνει το εικονίδιο

• Δεν είναι εγγεγραμμένη η χειροσυσκευή στη βάση – εγγράψτε τη 
χειροσυσκευή.

• Πλησιάστε τη βάση – βγήκατε εκτός εμβέλειας.
Το ακουστικό δεν κουδουνίζει
• Η ένταση κουδουνίσματος μπορεί να είναι απενεργοποιημένη
• Αυξήστε την ένταση.
Η αναγνώριση κλήσης δε δουλεύει
• Ελέγξτε το συμβόλαιό σας με τον πάροχο.
Δεν μπορείτε να καταχωρήσετε μια εγγραφή
• Ο τηλ. Κατάλογος είναι γεμάτος.
Καμία ένδειξη
• Φορτίστε ή αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
• Διακόψτε και συνδέστε ξανά την παροχή ρεύματος στη βάση.
• Αν δεν ανάψει το LED, δοκιμάστε να ξανασυνδέσετε την παροχή ρεύματος.
Δεν μπορείτε να εγγράψετε ένα ακουστικό στη βάση
• Έχετε εγγράψει 11 ακουστικά στη βάση.
• Στην οθόνη εμφανίζεται Αναζήτηση.... πρέπι να διαγράψετε ένα ακουστικό για 

να εγγράψετε ένα άλλο.
Παράσιτα στο ραδιόφωνό σου ή την τηλεόραση
• Η βάση σας ή ο φορτιστής είναι πολύ κοντά σας. Απομακρύνετέ το όσο πιο 

μακριά γίνεται.
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12. Γενικές πληροφορίες
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασµένη για πραγµατοποίηση κλήσεων έκτακτης 
ανάγκης σε περίπτωση που σηµειωθεί διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Θα 
πρέπει να κάνετε εναλλακτικές προβλέψεις για να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης.
Αυτό το προϊόν προορίζεται για σύνδεση µε αναλογικά δηµόσια τηλεφωνικά δίκτυα 
µεταγωγής και ιδιωτικά τηλεφωνικά κέντρα εντός της Ελλάδας.

Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας
Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη χρήση του 
τηλεφώνου σας, για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και 
πρόκλησης τραυµατισµού ή υλικών ζηµιών:
• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σχισµές και τα ανοίγµατα του τηλεφώνου δεν 

εµποδίζονται από άλλα αντικείµενα. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο επάνω σε 
συσκευές θέρµανσης ή καλοριφέρ. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισµός 
στο χώρο εγκατάστασης.

• Μην χρησιµοποιείτε το τηλέφωνο ενώ είστε βρεγµένοι ή βρίσκεστε µέσα στο 
νερό.

• Μην χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό (για παράδειγµα, κοντά σε 
µπανιέρα, νεροχύτη κουζίνας ή πισίνα).

• Μην τοποθετείτε αντικείµενα επάνω στο καλώδιο ρεύµατος. Τοποθετήστε το 
καλώδιο ρεύµατος µε τέτοιον τρόπο, ώστε να µην µπορεί κανείς να το πατήσει.

• Μην εισαγάγετε αντικείµενα οποιουδήποτε είδους στις οπές αερισµού του 
προϊόντος, καθώς αυτό µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

• Αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα, πριν το καθαρίσετε. Μην 
χρησιµοποιείτε υγρά καθαριστικά ή σπρέι καθαρισµού. Χρησιµοποιήστε ένα 
βρεγµένο πανί για τον καθαρισµό.

• Μην αποσυναρµολογήσετε αυτό το προϊόν. Εάν χρειαστούν εργασίες σέρβις ή 
επισκευής, επικοινωνήστε µε τη γραµµή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών 
που παρέχεται σε αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης.

• Μην προκαλείτε υπερφόρτωση στις πρίζες και τα καλώδια προέκτασης.
• Αποφύγετε τη χρήση στη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων µε κεραυνούς. 

Χρησιµοποιήστε καταστολέα υπέρτασης για την προστασία του εξοπλισµού.
• Μην χρησιµοποιείτε αυτό το τηλέφωνο για να αναφέρετε διαρροές αερίου, 

ιδιαίτερα στην περίπτωση που βρίσκεστε κοντά στη γραµµή αερίου.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Για τον περιορισµό του κινδύνου πυρκαγιάς, χρησιµοποιείτε µόνο το παρεχόµενο 
τροφοδοτικό ρεύµατος.

Αποσυνδέστε αµέσως αυτό το καλώδιο από την πρίζα, εάν:
• Το καλώδιο ρεύµατος έχει υποστεί ζηµιά ή έχει φθαρεί.
• Έχει χυθεί υγρό πάνω στο προϊόν.
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• Το προϊόν έχει εκτεθεί στη βροχή ή σε νερό. Μην πιάσετε στα χέρια σας το 
ακουστικό ή τη βάση, παρά µόνο αφού αποσυνδέσετε πρώτα το καλώδιο 
ρεύµατος και το τηλέφωνο από την πρίζα. Στη συνέχεια, πιάστε τη συσκευή 
από τα µη αποσυνδεδεµένα καλώδια.

• Το προϊόν έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί ζηµιά το περίβληµα.
• Το προϊόν παρουσιάζει αισθητή αλλαγή στην απόδοσή του.
Οδηγίες εγκατάστασης
• Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για µελλοντική 

παραποµπή.
• Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στο 

προϊόν.
• Μην εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν κοντά σε µπανιέρα, νεροχύτη ή ντους.
• Για τη λειτουργία αυτού του τηλεφώνου, χρησιµοποιήστε µόνο τον τύπο 

ηλεκτρικής τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα σήµανσης. Εάν δεν 
είστε βέβαιοι για τον τύπο ηλεκτρικής τροφοδοσίας που χρησιµοποιείται στην 
περιοχή σας, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική εταιρεία 
ηλεκτρισµού.

• Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν πάνω σε καρότσι, σταντ ή τραπέζι που δεν 
στηρίζεται καλά. Το προϊόν µπορεί να πέσει και να υποστεί σοβαρή ζηµιά.

• Ρυθµίζετε µόνο τα χειριστήρια που καλύπτονται από τις οδηγίες χειρισµού. 
Ακατάλληλη ρύθµιση άλλων χειριστηρίων µπορεί να προκαλέσει ζηµιά και, 
αρκετά συχνά, απαιτεί εκτεταµένες εργασίες προκειµένου το προϊόν να 
επανέλθει στην κανονική κατάσταση λειτουργίας.

• Καθαρίζετε το προϊόν µε ένα µαλακό, βρεγµένο πανί. Μην χρησιµοποιείται 
χηµικά ή καθαριστικά για τον καθαρισµό αυτού του τηλεφώνου.

• Χρησιµοποιείτε µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει τη συσκευή. Η χρήση 
άλλων τροφοδοτικών µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στη συσκευή.

• Επειδή αυτό το τηλέφωνο λειτουργεί µε ρεύµα, θα πρέπει να έχετε στο σπίτι 
σας τουλάχιστον ένα τηλέφωνο που να µπορεί να λειτουργήσει και χωρίς 
ρεύµα, σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος.

• Για την αποφυγή παρεµβολών σε κοντινές συσκευές, µην τοποθετείτε τη 
βάση του τηλεφώνου επάνω ή κοντά σε τηλεόραση, φούρνο µικροκυµάτων ή 
συσκευή βίντεο.

Οδηγίες ασφαλείας µπαταρίας
• Μην κάψετε, αποσυναρµολογήσετε, κόψετε ή τρυπήσετε την µπαταρία. 

Η µπαταρία περιέχει τοξικές ουσίες που µπορεί να αποδεσµευτούν, 
προκαλώντας τραυµατισµό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, εάν αντικαταστήσετε την µπαταρία µε λανθασµένο τύπο 
µπαταρίας. Χρησιµοποιείτε µόνο την µπαταρία που συνοδεύει το τηλέφωνό σας ή 
άλλη εγκεκριµένη µπαταρία που συνιστά ο κατασκευαστής του τηλεφώνου.
• Φυλάσσετε τις µπαταρίες µακριά από παιδιά.

Γενικές πληροφορίες



48 Γενικές πληροφορίες

• Αφαιρέστε τις µπαταρίες σε περίπτωση παραµονής τους σε αποθήκευση για 
διάστηµα άνω των 30 ηµερών.

• Μην απορρίπτετε τις µπαταρίες στη φωτιά, καθώς υπάρχει κίνδυνος να 
προκληθεί έκρηξη.

• Οι επαναφορτιζόµενες µπαταρίες που τροφοδοτούν µε ρεύµα αυτό το προϊόν 
πρέπει να απορρίπτονται µε τις ενδεδειγµένες µεθόδους και ίσως να απαιτείται 
ανακύκλωσή τους. Ανατρέξτε στην ετικέτα της µπαταρίας σας, για να δείτε 
τον τύπο µπαταρίας. Συµβουλευτείτε το τοπικό κέντρο ανακύκλωσης για να 
ενηµερωθείτε για τις ενδεδειγµένες µεθόδους απόρριψης.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Καθαρισµός
• Καθαρίζετε το ακουστικό και τη βάση (ή το φορτιστή) µε ένα νοτισµένο (όχι 

βρεγµένο) πανί, ή ένα αντιστατικό µαντηλάκι.
• Μη χρησιµοποιήσετε ποτέ οικιακά γυαλιστικά καθώς µπορεί να προκαλέσουν 

ζηµιά στο προϊόν. Μη χρησιµοποιείτε ποτέ στεγνό πανί καθώς µπορεί να 
αναπτυχθεί στατικός ηλεκτρισµός.

Περιβάλλον
• Μην εκθέτετε τη συσκευή στον ήλιο.
• Το ακουστικό µπορεί να ζεσταθεί όταν οι µπαταρίες φορτίζονται ή µετά από 

παρατεταµένη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ωστόσο, σας συνιστούµε να µην 
τοποθετήσετε το προϊόν επάνω σε έπιπλα-αντίκες ή σε έπιπλα µε επίστρωση 
από βερνίκι για να αποφύγετε τυχόν ζηµιές.

• Μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε χαλιά ή άλλες επιφάνειες που παράγουν 
ίνες ή σε θέσεις όπου εµποδίζεται η ελεύθερη ροή του αέρα στις επιφάνειές 
του.

• Μη βυθίζετε οποιοδήποτε τµήµα του προϊόντος σε νερό και µην το 
χρησιµοποιείτε σε υγρούς χώρους, όπως τα λουτρά.

• Μην εκθέτετε το προϊόν σε φωτιά, σε χώρους µε εκρηκτικά ή άλλες επικίνδυνες 
συνθήκες.

• Υπάρχει µια µικρή πιθανότητα το τηλέφωνό σας να υποστεί ζηµιά από 
καταιγίδα. Συνιστούµε να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας και το 
καλώδιο της τηλεφωνικής γραµµής κατά τη διάρκεια µιας καταιγίδας.

Οδηγίες απόρριψης του προϊόντος
Οδηγίες απόρριψης του προϊόντος για οικιακούς χρήστες
Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το προϊόν, παρακαλούµε αφαιρέστε τις µπαταρίες και 
απορρίψτε τις µπαταρίες και το προϊόν σύµφωνα µε τις διαδικασίες ανακύκλωσης 
που ισχύουν στην περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε 
επικοινωνήστε µε τις τοπικές αρχές ή το κατάστηµα που αγοράσατε το προϊόν.

Οδηγίες απόρριψης του προϊόντος για εταιρικούς χρήστες
Οι εταιρικοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν µε τους προµηθευτές 
τους και να ελέγξουν τους όρους και τις συνθήκες του συµβολαίου αγοράς 
και να εξασφαλίσουν ότι αυτό το προϊόν δεν θα αναµιχθεί µε άλλα εµπορικά 
απορρίµµατα.
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Εγγύηση καταναλωτικών προϊόντων και αξεσουάρ
Σάς ευχαριστούµε για την αγορά αυτού του προϊόντος µε την εµπορική επωνυµία 
Motorola, το οποίο κατασκευάζεται µε την άδεια της Suncorp Technologies Limited, 
2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong. («SUNCORP»)

Τι καλύπτει η παρούσα εγγύηση;
Πλην των εξαιρέσεων που παρατίθενται παρακάτω, η SUNCORP εγγυάται ότι 
αυτό το προϊόν µε την εµπορική επωνυµία Motorola (στο εξής, το «Προϊόν») ή το 
εγκεκριµένο αξεσουάρ (στο εξής, το «Αξεσουάρ») που πωλείται για χρήση µε αυτό 
το προϊόν που κατασκεύασε, δεν θα παρουσιάσει ελαττώµατα υλικού και εργασίας 
σε συνθήκες φυσιολογικής καταναλωτικής χρήσης για το χρονικό διάστηµα που 
ορίζεται παρακάτω. Η παρούσα Περιορισµένη εγγύηση αποτελεί την αποκλειστική 
σας εγγύηση και δεν µπορεί να µεταβιβαστεί.

Ποιος καλύπτεται;
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τον πρώτο αγοραστή και δεν µπορεί να 
µεταβιβαστεί.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της SUNCORP;
Η SUNCORP ή ο εξουσιοδοτηµένος διανοµέας αυτής, κατά τη διακριτική 
της ευχέρεια και εντός ενός εµπορικώς εύλογου χρονικού διαστήµατος, θα 
επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει οποιαδήποτε Προϊόντα ή Αξεσουάρ που 
δεν συµµορφώνονται µε την παρούσα περιορισµένη εγγύηση. Ενδέχεται να 
χρησιµοποιήσουµε λειτουργικά ισοδύναµα επισκευασµένα/ ανακαινισµένα/
µεταχειρισµένα ή καινούρια Προϊόντα, Αξεσουάρ ή εξαρτήµατα.

Ποιοι άλλοι περιορισµοί υπάρχουν;
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΟΛΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ, 
ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΝΤΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ 
Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ.
Ορισµένες δωσιδικίες δεν επιτρέπουν τον περιορισµό ή την εξαίρεση 
συµπτωµατικών ή επακόλουθων βλαβών, ή τον περιορισµό της διάρκειας ισχύος 
µιας σιωπηρής εγγύησης, εποµένως οι παραπάνω περιορισµοί ή εξαιρέσεις 
ενδέχεται να µην ισχύουν για εσάς.
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Καλυπτόµενα προϊόντα Διάρκεια κάλυψης
Καταναλωτικά προϊόντα Δύο (2) χρόνια από την ηµεροµηνία 

της αρχικής αγοράς των προϊόντων 
από τον πρώτο καταναλωτή που 
αγοράζει το προϊόν.

Καταναλωτικά αξεσουάρ (µπαταρία, 
τροφοδοτικό(-ά) και καλώδια 
γραµµής)

Ενενήντα (90) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία της αρχικής αγοράς των 
αξεσουάρ από τον πρώτο καταναλωτή 
που αγοράζει το προϊόν..

Καταναλωτικά Προϊόντα και 
Αξεσουάρ που επισκευάζονται ή 
αντικαθίστανται

Το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης 
ή για ενενήντα (90) ηµέρες από την 
ηµέρα επιστροφής στον καταναλωτή, 
όποιο χρονικό διάστηµα είναι 
µεγαλύτερο.

Εξαιρέσεις 
Φυσιολογικές φθορές. Η περιοδική συντήρηση, η επισκευή και η αντικατάσταση 
εξαρτηµάτων λόγω φυσιολογικής φθοράς, εξαιρούνται από την εγγύηση.
Μπαταρίες. Από την εγγύηση καλύπτονται µόνο µπαταρίες των οποίων η 
ικανότητα πλήρους φόρτισης πέφτει κάτω από το 80% της ονοµαστικής τους ισχύς 
και µπαταρίες µε διαρροή.
Κατάχρηση και κακή χρήση. Ελαττώµατα ή βλάβες που οφείλονται σε: (α) µη 
ενδεδειγµένη λειτουργία, φύλαξη, κακή χρήση ή κατάχρηση, ατύχηµα ή αµέλεια, 
όπως φυσικές βλάβες (ρωγµές, εκδορές, κλπ.) στην επιφάνεια του προϊόντος που 
προκαλούνται από κακή χρήση, (β) επαφή µε υγρό, νερό, βροχή, υπερβολικά 
υψηλή υγρασία ή έντονη εφίδρωση, άµµο, χώµα ή παρεµφερείς ουσίες, 
υπερβολικά υψηλή θερµότητα ή τροφή, (γ) χρήση των Προϊόντων ή Αξεσουάρ 
για εµπορικούς σκοπούς ή χειρισµοί που εκθέτουν το Προϊόν ή Αξεσουάρ σε µη 
φυσιολογική χρήση ή συνθήκες, ή (δ) άλλες ενέργειες για τις οποίες δεν ευθύνεται 
η Motorola ή η SUNCORP, εξαιρούνται από την κάλυψη.
Χρήση Προϊόντων και Αξεσουάρ που δεν είναι Motorola. Βλάβες και φθορές 
που προκύπτουν από τη χρήση προϊόντων, αξεσουάρ και άλλων περιφερειακών 
συσκευών τα οποία δεν είναι της µάρκας ή της έγκρισης της Motorola, εξαιρούνται 
από την κάλυψη.
Μη εξουσιοδοτηµένο σέρβις και τροποποιήσεις. Βλάβες ή φθορές που 
προκύπτουν από σέρβις, δοκιµές, ρυθµίσεις, εγκατάσταση, συντήρηση, 
τροποποίηση ή µετατροπή µε οποιονδήποτε τρόπο από κάποιον άλλον πλην 
της Motorola, της SUNCORP ή των εξουσιοδοτηµένων τους κέντρων σέρβις, 
εξαιρούνται από την κάλυψη.
Τροποποιηµένα προϊόντα. Προϊόντα ή αξεσουάρ µε (α) αριθµούς σειράς ή 
ετικέτες ηµεροµηνίας που έχουν αφαιρεθεί, αλλοιωθεί ή σβηστεί (β) χαλασµένα 
στεγανοποιητικά που εµφανίζουν σηµάδια επέµβασης (γ) αριθµοί σειράς πλακέτας 
που δεν ταιριάζουν (δ) χρήση περιβληµάτων ή εξαρτηµάτων που δεν είναι 
συµβατά ή δεν είναι Motorola, εξαιρούνται από την κάλυψη.
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Υπηρεσίες επικοινωνίας. Ελαττώµατα, βλάβες ή αδυναµία λειτουργίας του 
Προϊόντος ή του Αξεσουάρ λόγω της υπηρεσίας επικοινωνίας ή του σήµατος που 
χρησιµοποιείται µε το Προϊόν ή το Αξεσουάρ, εξαιρούνται από την κάλυψη.

Σέρβις βάσει της εγγύησης και λήψη άλλων πληροφοριών
Για σέρβις και πληροφορίες, παρακαλούµε καλέστε: 2310-689339.
Θα λάβετε οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο αποστολής των Προϊόντων ή Αξεσουάρ 
µε δική σας χρέωση στη SUNCORP. Αποτελεί ευθύνη του αγοραστή να 
επικοινωνήσει µε το πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης/
διανοµέα και να προσκοµίσει το προϊόν µε κίνδυνο του αγοραστή στο εν λόγω 
εξουσιοδοτηµένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών
Για να λάβετε τεχνική εξυπηρέτηση, πρέπει να συµπεριλάβετε: (α) το Προϊόν 
ή Αξεσουάρ, (β) το πρωτότυπο αποδεικτικό αγοράς (απόδειξη) στο οποίο 
αναγράφεται η ηµεροµηνία, η τοποθεσία και ο πωλητής του Προϊόντος, (γ) εάν 
περιλαµβανόταν κάρτα εγγύησης στη συσκευασία, την πλήρη κάρτα εγγύησης 
στην οποία αναγράφεται ο αριθµός σειράς του Προϊόντος, (δ) µια γραπτή 
περιγραφή του προβλήµατος, και, το σηµαντικότερο όλων, (ε) τη διεύθυνση και 
τον αριθµό τηλεφώνου σας.

Τεχνικές πληροφορίες
Πόσα τηλέφωνα µπορώ να έχω;
Όλα τα στοιχεία των τηλεφωνικών συσκευών διαθέτουν έναν Ισοδύναµο αριθµό 
κουδουνίσµατος (REN), ο οποίος χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του αριθµού 
των στοιχείων που µπορούν να συνδεθούν σε οποιαδήποτε τηλεφωνική γραµµή. 
Το CD3 διαθέτει REN ίσο µε 1. Η τιµή του REN που επιτρέπεται συνολικά είναι 4. 
Εάν ξεπεράσετε αυτό το όριο, τα τηλέφωνα ενδέχεται να µην κουδουνίζουν. Με 
διαφορετικούς τύπους τηλεφώνου το κουδούνισµα δεν είναι εγγυηµένο, ακόµη κι 
αν η τιµή του REN είναι µικρότερη του 4.
Οποιοδήποτε πρόσθετο ακουστικό ή φορτιστής που εγγράφετε έχει REN ίσο µε 0.
Το προϊόν λειτουργεί σε εύρος συχνοτήτων 1881.792 ως 1897.344MHz, και η RF 
ισχύς μετάδοσης είναι 250mW(Max).

Σύνδεση σε τηλεφωνικό κέντρο
Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση στην Ελλάδα, για σύνδεση µε το κοινό 
τηλεφωνικό δίκτυο.

Ανάκληση
Εάν έχετε συνδέσει το τηλέφωνο σε ένα τηλεφωνικό κέντρο ίσως χρειαστεί να 
χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία ανάκλησης. Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή του 
τηλεφωνικού σας κέντρου για περισσότερες πληροφορίες.
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13. Τοποθέτηση σε τοίχο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Πριν να στερεώσετε τη συσκευή σας Ο2, σιγουρευτείτε ότι δεν τρυπάτε σε καλώδια 
ή σωλήνες
Πριν τρυπήσετε, σιγουρευτείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας και τηλεφωνικής 
γραμμής φτάνουν στην πρίζα.
1. Χρησιμοποιείστε τα ακόλουθα περιγράμματα για να μαρκάρετε τη θέση 

τοποθέτησης.

• Για να τοποθετήσετε στον τοίχο βάση και φορτιστή αντίστοιχα, τρυπήστε δυο 
τρύπες στον τοίχο 4,9εκ. σε οριζόντια απόσταση με τρυπάνι 8mm.

4.9cm

4.9cm
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2. Τοποθετήστε τις υποδοχές του τοίχου αν χρειάζεται και βάλτε τις βίδες 
αφήνοντάς τες να προεξέχουν περίπου 5mm για να κρεμάσετε το τηλέφωνο.

3. Χαράξτε τις τρύπες πίσω από τη βάση πάνω από το κεφάλι τις βίδας 
και ήρεμα τραβήξτε βάση/φορτιστή προς τα κάτω για σιγουρευτείτε ότι 
τοποθετήθηκε σωστά. 



<Η συγκεκριμένη σελίδα είναι σκόπιμα κενή>



Declaration of Conformity (DoC)

Suncorp declares that the following products: 

Brandname: Motorola 
Type: O201, O202, O203 and O204 
Descriptions: DECT phone without telephone answering machine (O20x) and 

their multi-handset versions. 

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following 
directives of the Council of the European Communities: 

- R&TTE Directive (1999/5/EC) 
- Ecodesign Directive (2009/125/EC) 

The products are compliant with the following standards: 

Safety: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
EMC: EN301489-1 v1.9.2 and EN301489-6 v1.4.1 
RF Spectrum:   EN301406 v2.1.1 
Ecodesign:  EC No 278/2009, 6 April 2009 

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited, 

Signature:     ______________________
Printed name & Position: CW Cheung – Chief Technical Officer 

Date:    June 14, 2016
Place: 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong



Κατασκευάζεται, διανέµεται ή πωλείται από τη 
Suncorp Technologies Ltd. , επίσηµο δικαιοδόχο 
για αυτό το προϊόν. Η ονοµασία MOTOROLA 
και το χαρακτηριστικό λογότυπο M είναι 
εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα 
της Motorola Trademark Holdings, LLC. και 
χρησιµοποιούνται κατόπιν αδείας. Όλα τα 
άλλα εµπορικά σήµατα είναι ιδιοκτησία των 
αντίστοιχων κατόχων τους. © 2016 Motorola 
Mobility LLC. Με επιφύλαξη κάθε νόµιµου 
δικαιώµατος.

Version 4 (GR)

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: 
Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – Σ. ΤΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
Α’ Παρ. Ανθοκήπων 14, 56429, 
Νέα Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη
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