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Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο 

 
 
Σημείωση 
Φορτίστε το ακουστικό για 16 ώρες πριν την πρώτη χρήση. 
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1. Ξεκινώντας 

 

Σημαντική σημείωση 

Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο στο μπάνιο ή σε άλλες περιοχές με υγρασία. 

 

1,1 Τοποθεσία 

Τοποθετήστε τη βάση σε απόσταση 1,5 μέτρων από την τροφοδοσία ρεύματος και τις 

πρίζες τηλεφώνου έτσι ώστε τα καλώδια να φτάσουν. 

Βεβαιωθείτε ότι είναι τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από άλλες ηλεκτρικές συσκευές για να 

αποφύγετε παρεμβολές. Το τηλέφωνο λειτουργεί με την αποστολή ραδιοφωνικών 

σημάτων μεταξύ του ακουστικού και της βάσης. Η ισχύς του σήματος εξαρτάται από το 

πού τοποθετείται η βάση. Η τοποθέτηση όσο το δυνατόν ψηλότερα εξασφαλίζει το 

καλύτερο σήμα. 

 

1.2 Εύρος ακουστικών 

Η μονάδα έχει μια εμβέλεια 300 μέτρων σε εξωτερικούς χώρους όταν υπάρχει μια 

καθαρή επικοινωνία μεταξύ της βάσης και του ακουστικού. Οποιαδήποτε παρεμπόδιση 

μεταξύ της βάσης και του ακουστικού μειώνει σημαντικά το εύρος. Με τη βάση σε 

εσωτερικό χώρο και το ακουστικό είτε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό χώρο, η εμβέλεια  

θα είναι κανονικά έως και 50 μέτρα. Οι τοίχοι από σκυρόδεμα μπορούν να επηρεάσουν 

σοβαρά την εμβέλεια . 

 

1.3 Ισχύς σήματος 

Το εικονίδιο στο φορητό ακουστικό υποδεικνύει ότι βρίσκεται εντός της εμβέλειας της 

βάσης. Όταν βρίσκεται εκτός εμβέλειας, το εικονίδιο αναβοσβήνει. Όταν πραγματοποιείτε 

μια κλήση, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος. 

Η γραμμή θα κλείσει, αν το ακουστικό βρεθεί εκτός εμβέλειας της βάσης. Μετακινηθείτε 

πιο κοντά στη βάση. Το φορητό ακουστικό θα συνδεθεί αυτόματα στη βάση. 

 

1.4 Ρύθμιση 

Σημαντική Σημείωση 

Η  βάση πρέπει να είναι πάντα συνδεδεμένη στην τροφοδοσία ρεύματος. Μην συνδέετε 

το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα τοίχου μέχρι να φορτιστεί πλήρως το 

ακουστικό. Χρησιμοποιήστε μόνο τον προσαρμογέα τροφοδοσίας και το καλώδιο 

τηλεφωνικής γραμμής που παρέχονται  μαζί με το προϊόν.
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Σύνδεση της βάσης 

 

1. Συνδέστε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην υποδοχή που βρίσκεται στην κάτω 
πλευρά της βάσης. 

2. Συνδέστε το συνδετήρα του προσαρμογέα ρεύματος στην υποδοχή  που βρίσκεται 

στο πίσω μέρος της βάσης και συνδέστε το άλλο άκρο στην πρίζα του τοίχου.  

 

 
 

 
 

Εγκατάσταση και φόρτιση του ακουστικού 

 

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας από το πίσω μέρος του φορητού ακουστικού 

και τοποθετήστε τις  2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA NiMH που παρέχονται. 

Παρατηρήστε τις ενδείξεις '+' και '-' μέσα στη θήκη μπαταριών και τοποθετήστε την 

προς τη σωστή κατεύθυνση. 

 

 

 

 

 

2. Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας στη θέση του. 

3. Όταν φορτίζετε τις μπαταρίες για πρώτη φορά, τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση 

για να φορτίσετε συνεχώς τουλάχιστον 16 ώρες. 

4. Όταν το φορητό ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο, το εικονίδιο θα εμφανιστεί 

σταθερά στην οθόνη. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τηλεφωνικής γραμμής 

(βεβαιωθείτε ότι το ένα άκρο είναι ήδη συνδεδεμένο στη βάση) στην πρίζα τηλεφώνου.

down 

 
 

 

Slide 
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Σύνδεση του ακουστικού και του φορτιστή (μόνο για το multi-pack) 

Εκτελέστε αυτή τη διαδικασία για όλα τα φορητά ακουστικά και τους φορτιστές. 
 

      
1. Συνδέστε το συνδετήρα του μετασχηματιστή ρεύματος  στην υποδοχή που 

αναγράφεται στο πίσω μέρος του φορτιστή και συνδέστε το άλλο άκρο στην πρίζα 
του τοίχου. 

2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας από το πίσω μέρος του φορητού ακουστικού 
και τοποθετήστε τις 2 x AAA NiMH επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που παρέχονται. 
Παρατηρήστε  τις ενδείξεις '+' και '-' μέσα στη θήκη μπαταριών και τοποθετήστε την 
προς τη σωστή κατεύθυνση. 

3. Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας στη θέση του. 

4. Κατά τη φόρτιση των μπαταριών για πρώτη φορά, τοποθετήστε το φορητό 
ακουστικό στο φορτιστή για να φορτίσετε συνεχώς τουλάχιστον 16 ώρες. 

5. Όταν το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο, το εικονίδιο θα εμφανιστεί σταθερά 
στην οθόνη. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ημερομηνία και η ώρα για να δηλωθεί ότι 
έχει καταχωρηθεί στη βάση. 

 

Σημείωση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Menu για να αλλάξετε την 
οθόνη αναμονής μεταξύ του ονόματος και του αριθμού του ακουστικού και του 
αριθμού ώρας και ακουστικού. 

 

Σημαντικό 

Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
που παρέχονται μαζί με το τηλέφωνο. 

 
1.5 Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας 

 

Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «LOW BATTERY» στην οθόνη και υπάρχει ένα 

προειδοποιητικό ηχητικό σήμα κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, 

επαναφορτίζετε το ακουστικό πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά. Κατά τη φόρτιση, το 

εικονίδιο της μπαταρίας  θα μετακινείται  στην οθόνη. 
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1.6 Επιδόσεις μπαταρίας 

 

Σε ιδανικές συνθήκες, οι πλήρως φορτισμένες μπαταρίες πρέπει να παρέχουν περίπου 

10 ώρες χρόνο ομιλίας ή 200 ώρες αναμονής σε μία μόνο φόρτιση. 

Σημειώστε ότι οι καινούργιες μπαταρίες δεν φθάνουν στην πλήρη χωρητικότητά τους 

μέχρι να τεθούν σε κανονική χρήση για αρκετές ημέρες. 

Για να διατηρήσετε τις μπαταρίες στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, αφήστε το 

ακουστικό εκτός  βάσης για μερικές ώρες τη φορά. 

 

Η πλήρης λειτουργία των μπαταριών τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα θα τους 

βοηθήσει να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο. 

Η χωρητικότητα φόρτισης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών μειώνεται με την 

πάροδο του χρόνου καθώς φθείρονται, δίνοντας στο ακουστικό λιγότερο χρόνο ομιλίας / 

αναμονής. Τελικά θα πρέπει να αντικατασταθούν. 

Αφού φορτίσετε το φορητό ακουστικό για πρώτη φορά, ο επόμενος χρόνος φόρτισης 

είναι περίπου 6-8 ώρες την ημέρα. Οι μπαταρίες και το ακουστικό ενδέχεται να 

ζεσταίνουν κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό είναι φυσιολογικό. 

 

1.7 Ημερομηνία και ώρα 

 

Όταν εγγράφεστε στηn  αναγνώριση  κλήσηw, η ημερομηνία και η ώρα ρυθμίζονται 

αυτόματα για όλα τα φορητά ακουστικά όταν λαμβάνεται η πρώτη κλήση. Εάν δεν 

υπάρχει αναγνωριστικό καλούντος, η ημερομηνία και η ώρα μπορούν να ρυθμιστούν με 

μη αυτόματο τρόπο. 

 

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα με μη αυτόματο τρόπο 

1. Πατήστε το πλήκτρο Menu, μετακινηθείτε προς τα κάτω στο «CLOCK / ALARM» και 

πατήστε το πλήκτρο Menu. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «DATE & TIME». 

2. Πατήστε Μενού για να επιλέξετε. 

3. Εισαγάγετε την ημερομηνία χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο (π.χ. 12--08--17 για 

τις 12 Αυγούστου 2017) και πατήστε το πλήκτρο Menu για επιβεβαίωση. 

4. Πληκτρολογήστε την ώρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο (π.χ. 06--30 για 6.30) 

και, στη συνέχεια, μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε AM ή 

PM και πατήστε Menu για επιβεβαίωση.
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R LNR 

2. Γνωρίζοντας το τηλέφωνό σας 

2.1 Γενική εικόνα της χειροσυσκευής 

 
 
 

A 

 
B 

 

C 

D H 

E I 
J 

 
 
 
 

 
F K 

G L 

M 

 
 

A Ακουστικό B Οθόνη 

Δείτε τη σελίδα 10 για 
επισκόπηση των εικονιδίων της 
οθόνης. 

C Πάνω 

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, 
πατήστε για να αυξήσετε την 
ένταση του ακουστικού, 

( σελίδα 13). 

Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, 
πατήστε για να αυξήσετε την 
ένταση κουδουνισμού του 
ακουστικού (σελίδα 19). 
Πατήστε για να μετακινηθείτε 
στις επιλογές μενού, τη λίστα 
επανάκλησης, τη λίστα κλήσεων 
και τις καταχωρήσεις 
τηλεφωνικού καταλόγου. 

D Menu/OK/Σίγαση 

Πατήστε για να ανοίξετε το 
μενού, (σελίδα 11). 

Πατήστε για να επιλέξετε τις 
επιλογές μενού και για να 
επιβεβαιώσετε μια 
εμφανιζόμενη επιλογή. 
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, 
πατήστε για να ενεργοποιήσετε 
/ απενεργοποιήσετε τη σίγαση, 
(σελίδα 13). 



  
SOUNDSTAR Μ. Α’ Παρ. Ανθοκήπων 14, 56429 Νέα Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη 
www.soundstar.gr 9 

 

E Απάντηση κλήσης 

Πατήστε για να 
πραγματοποιήσετε και να 
λάβετε κλήσεις( σελίδα 13). 

F * / Ρύθμιση παλμού σε τονικό / 
κλείδωμα πλήκτρων 

Πιέστεε το αστεράκι. Για να 
ξεκλειδώσετε, πατήστε 
οποιοδήποτε πλήκτρο και 
ακολουθήστε τις οδηγίες στην 
οθόνη. Κατά τη διάρκεια μιας 
κλήσης, κρατήστε πατημένο το 
πλήκτρο για εναλλαγή από 
παλμική κλήση σε τονική. Πατήστε 
και κρατήστε πατημένο το 
πλήκτρο για να κλειδώσετε το 
πληκτρολόγιο( σελίδα 15). 

G Επανάκληση 

Χρησιμοποιήστε τις 
υπηρεσίες τηλεφωνικού 
κέντρου /PABX και 
ορισμένες υπηρεσίες 
δικτύου. 

H Τηλ.κατάλογος/Διαγραφή/Πίσω 
Σε φάση αναμονής πιέστε για 
τον τηλ.κατάλ.σελ.16.Στην 
επεξεργασία, πιέστε για 
διαγραφή ψηφίων/ 
χαρακτήρων. Πηγαίνετε στην 
προηγούμενη σελ. 

I Ενεργοποίηση / 
απενεργοποίηση ακουστικού/ 
τερματισμού κλήσης / εξόδου 
Πατήστε για να τερματίσετε μια 
κλήση, σελ. 13. Κατά την 
προβολή της λίστας 
επανάκλησης/κλήσεων/τηλεφωνι
κού καταλόγου ή όταν βρίσκεστε 
στο μενού, πατήστε για έξοδο 
και επιστροφή στην κατάσταση 
αναμονής. Πατήστε και κρατήστε 
πατημένο για 3 δευτερόλεπτα 
για να ενεργοποιήσετε / 
απενεργοποιήσετε το ακουστικό. 

J Kάτω /Λίστα κλήσεων 
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, 
πατήστε για να μειώσετε την 
ένταση του ακουστικού(σελ. 13). 
Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, 
πατήστε για να μειώσετε την 
ένταση κουδουνίσμ. του 
ακουστικού (σελ.19). Πατήστε για 
να μετακινηθείτε στις επιλογές 
μενού, τη λίστα επανάκλ, τη λίστα 
κλήσεων και τις καταχωρήσεις 
τηλεφων. καταλ. Σε φάση 
αναμονής, πατήστε για να ανοίξετε 
τη λίστα κλήσεων(σελ. 18). 

K #/Παύση 
Πληκτρολογήστε την #. 
Πατήστε παρατεταμένα για να 
εισάγετε μια παύση 
(P) κατά την προεπιλογή ή την 
αποθήκευση αριθμών. 

L Int 

Χρησιμοποιείται για την 
πραγματοποίηση εσωερικών  
κλήσεων και τη μεταφορά 
κλήσεων σε άλλα φορητά 
ακουστικά που είναι 
καταχωρημένα στη βάση (σελ. 
14). 

M Επανάκληση 
Σε κατάσταση αναμονής, 
πατήστε για να ανοίξετε τη 
λίστα επανάκλησης, σελίδα 14. 

  



  
SOUNDSTAR Μ. Α’ Παρ. Ανθοκήπων 14, 56429 Νέα Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη 
www.soundstar.gr 10 

 

2.2 Οθόνη χειροσυσκευής LCD  
 
 

 
Κατάστ
αση 
μπαταρί
ας 
Αναβοσ
βήνει 
κατά τη 
φόρτιση 

 
Ώρα ή όνομα 

χειροσυσκευής 
Σε κατάσταση 

αναμονής, κρατήστε πατημένο το μενού για να 
εμφανίσετε το όνομα ή την ώρα στη χειροσυσκευή. 

 

2.3 Εικονίδια οθονης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

Εικονίδιο Σήματος  Το πληκτρολόγιο είναι 
κλειδωμένο 

Η λειτουργία ΕΚΟ είναι ενεργή 
 

Έχετε βάλει το ξυπνητήρι 

Η λειτουργία Μηδέν Ρύπων είναι 
ενεργή 

 

 Ένδειξη ηχητικών 
μηνυμάτων 
Απενεργοποιημένο όταν δεν 
έχετε νέα ηχητικά μηνύματα Απενεργοποιημένος ήχος κλήσης 

 
Ένδειξη αναπάντητης κλήσης 

 
Ο τηλεφωνικός κατάλογος είναι 
ανοιχτός 

Σταθερά αναμμένο όταν 
πραγματοποιείτε κλήση 
 

  

Η μπαταρία είναι πλήρως 
φορτισμένη 

Αναβοσβήνει όταν έχετε 
εισερχόμενη ή εσωτερική κλήση 

  

Ένδειξη εισερχόμενης κλήσης 

στην λίστα κλήσεων 

Το μενού είναι ανοιχτό 

 Η μπαταρία είναι μερικώς 
φορτισμένη 
 
Αναβοσβήνει όταν η μπαταρία 
είναι σχεδόν άδεια 

Ένδειξη εισερχόμενης κλήσης 

στην λίστα κλήσεων 

Το μενού είναι ανοιχτό 
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2.4 Επισκόπηση της Βάσης 

 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 

 
A)Εύρεση 

Πατήστε για να εντοπίσετε ασύρματα τηλέφωνα εγγεγραμμένα στη βάση (σελίδα 15). 

Χρησιμοποιήστε το για να καταχωρήσετε τη συσκευή χειρός στη βάση (σελίδα 22). 
 

2.5 Πλοήγηση στα μενού 

 
Το τηλέφωνο διαθέτει ένα εύχρηστο σύστημα μενού. Κάθε μενού έχει μια λίστα με 

επιλογές που μπορείτε να δείτε στον χάρτη μενού στην επόμενη σελίδα. 

Όταν το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο και σε κατάσταση αναμονής: 

1. Πατήστε Μενού για να ανοίξετε το κύριο μενού. 

2. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω ή Κάτω για να μετακινηθείτε στις 

διαθέσιμες επιλογές. 

3. Πατήστε Μενού για να επιλέξετε μια επιλογή. 

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε το κουμπί του 

Ευρετηρίου.  

Για έξοδο από το μενού και επιστροφή στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί 

του Τέλους κλήσης. 

Σημείωση: Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 30 δευτερόλεπτα, το ακουστικό 

επιστρέφει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής.
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2.6 Menu map 
 

Τηλεφωνικός 
Κατάλογος 

- ΠΡΟΒΟΛΗ 

- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ 

- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

- ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

- ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ* 

Ρολόι/Ξυπνητήρι - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

- ΡΥΘΜΙΣΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ 

Προσωπικές 
Ρυθμίσεις 

- ΗΧΟΣ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ 

- ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ 

- ΜΕΛΩΔΙΑ ΗΧΟΥ 

- ΗΧΟΙ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 

- ΟΝΟΜΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ 

- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

- ΓΛΩΣΣΑ 

Προχωρημένες 
Ρυθμίσεις 

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΕΚΟ 

- ΜΗΔΕΝ ΡΥΠΟΙ 

- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗ 

- ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 

- ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 

- ΑΛΛΑΓΗ PIN 

- ΕΓΓΡΑΦΗ 

- ΑΠΕΓΓΡΑΦΗ 

- ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 

 
Σημείωση: Η επιλογή πληκτρολόγησης βασίζεται στην εκάστοτε έκδοση χώρας, για 
ορισμένες χώρες δεν θα εμφανίζεται στο μενού και είναι προεπιλεγμένη για την τονική 
κλήση 
* Διατίθεται μόνο εάν αποθηκευτεί μια καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου.



  
SOUNDSTAR Μ. Α’ Παρ. Ανθοκήπων 14, 56429 Νέα Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη 
www.soundstar.gr 13 

 

3. Χρήση του τηλεφώνου 
 
Σημείωση: Το ακουστικό θα χρονομετρήσει αυτόματα τη διάρκεια όλων των εξωτερικών 
κλήσεων. Ο χρονομετρητής κλήσεων θα εμφανιστεί μετά τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα της 
κλήσης. Όταν ολοκληρωθεί η κλήση, η συνολική διάρκεια του χρόνου ομιλίας 
αναβοσβήνει για 3 δευτερόλεπτα. 
 
3.1 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του ακουστικού 
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Τέλους κλήσης για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε το ακουστικό. 
 
3.2 Κλήσεις 
Πραγματοποίηση Κλήσης 
1. Πατήστε Συνομιλία. 
2. Όταν υπάρχει ο τόνος κλήσης, καλέστε τον αριθμό. 
Προπαρασκευαστική κλήση 
1. Καλέστε πρώτα τον αριθμό. Εάν γίνει λάθος, πατήστε το Ευρετήριο για να διαγράψετε 
το τελευταίο ψηφίο. 
2. Πατήστε Ομιλία για να καλέσετε. 
Τερματισμός κλήσης 
Πατήστε Τέλος κλήσης ή τοποθετήστε το ακουστικό πίσω στη βάση ή το φορτιστή. 
 
Εισερχόμενη Κλήση 
Όταν λαμβάνεται μια εξωτερική κλήση, το τηλέφωνο κουδουνίζει και το εικονίδιο 
αναβοσβήνει στην οθόνη. 
1. Πατήστε Συνομιλία για να απαντήσετε στην κλήση ή απλά σηκώστε το φορητό 
ακουστικό για να απαντήσετε στην κλήση. 
Σημείωση: Για να απαντήσετε σε κλήσεις πιέζοντας το Talk ακόμα και όταν το ακουστικό 
σηκωθεί, απενεργοποιήστε την Αυτόματη απάντηση, δείτε σελίδα 20. 
 
3.3 Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού 
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το κουμπί Πάνω  ή Κάτω για να αυξήσετε ή να 
μειώσετε την ένταση ήχου. 
 
3.4 Σίγαση 
Το ακουστικό μπορεί να απενεργοποιηθεί έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί μια 
συνομιλία χωρίς την ακοή του καλούντος. 
1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο Menu. Στην οθόνη εμφανίζεται η 
ένδειξη "MUTE ON" και ο καλών δεν ακούει. 
2. Πατήστε ξανά το Μενού για να συνεχίσετε την κλήση.
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3.5 Ενδοεπικοινωνία 

 

Πραγματοποιήστε μια εσωτερική κλήση 

Εάν έχουν καταχωρηθεί περισσότερα από ένα ακουστικά στη βάση, εσωτερικές κλήσεις 

μπορούν να γίνουν μεταξύ δύο φορητών ακουστικών. Το εικονίδιο αναβοσβήνει και 

στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός του ακουστικού που καλείτε. 

1. Εάν έχουν καταχωριστεί μόνο 2 ακουστικά στη βάση, πατήστε Int και το άλλο 

ακουστικό χτυπά αυτόματα. 

2. Εάν έχουν καταχωρηθεί περισσότερα από 2 ακουστικά στη βάση, πιέστε Int και 

μετακινηθείτε προς τα κάτω στο ακουστικό που πρόκειται να καλέσετε και πατήστε 

Ομιλία. 

 

Λάβετε μια εσωτερική κλήση 

Όταν λαμβάνεται μια εσωτερική κλήση, το εικονίδιο αναβοσβήνει και εμφανίζεται ο 

αριθμός του ακουστικού που καλεί. 

1. Πατήστε Συνομιλία για να απαντήσετε στην κλήση. 

 

Μεταφορά κλήσης 

Για να μεταφέρετε μια εξωτερική κλήση σε άλλο φορητό ακουστικό καταχωρημένο στη 

βάση. Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης: 

1. Εάν έχουν καταχωριστεί μόνο 2 ακουστικά στη βάση, πατήστε Int και το άλλο 

ακουστικό χτυπά αυτόματα. 

2. Εάν έχουν καταχωρηθεί περισσότερα από 2 ακουστικά στη βάση, πιέστε Int και 

μετακινηθείτε προς τα κάτω στο ακουστικό που πρόκειται να καλέσετε και πατήστε 

Ομιλία. 

3. Όταν απαντηθεί το άλλο ακουστικό, πατήστε Τέλος κλήσης για να ολοκληρωθεί η 

μεταφορά. 

Σημείωση: Εάν δεν υπάρχει απάντηση από το άλλο ακουστικό, πατήστε Int για να 

επιστρέψετε στον εξωτερικό καλούντα. Η εξωτερική κλήση επαναλαμβάνεται αυτόματα 

μετά από 60 δευτερόλεπτα εάν δεν υπάρχει απάντηση. 

 

3-way conference call 

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης 3 δρόμων μεταξύ 2 εσωτερικών 

καλούντων και 1 εξωτερικού καλούντος. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης με έναν 

εξωτερικό καλούντα: 

1. Πατήστε Συνομιλία στο δεύτερο ακουστικό για να ξεκινήσετε μια κλήση 

συνδιάσκεψης. 

2. Πατήστε Τέλος κλήσης για να τερματίσετε την κλήση. 

 

3.6 Επανάκληση 

Οι τελευταίες 10 εισερχόμενες εισόδους αποθηκεύονται στη λίστα επανάκλησης. 

 

Προβολή ή κλήση μιας καταχώρησης 

1. Πατήστε επανάληψη για να ανοίξετε τη λίστα επανάκλησης. 

2. Κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην επιθυμητή καταχώρηση. 
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3. Πατήστε Συνομιλία για να καλέσετε την καταχώρηση που εμφανίζεται ή πατήστε 

Τέλος κλήσης για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. 

Σημείωση: Αν έχετε αναγνωριστικό καλούντος και ο αριθμός του καλούντος αντιστοιχεί 

ακριβώς σε μια καταχώρηση που είναι αποθηκευμένη στο ευρετήριο, εμφανίζεται το 

όνομα. 

 

Αντιγραφή ενός αριθμου από την λίστα επανάκλησης στον τηλεφωνικό κατάλογο 

1. Πατήστε επανάκληση για να ανοίξετε τη λίστα επανάκλησης. 

2. Κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην επιθυμητή καταχώρηση. 

3. Πατήστε Μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «SAVE NUMBER». 

4. Πατήστε ξανά το Μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «ENTER NAME». 

5. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε Μενού. Εμφανίζεται ο αριθμός. 

6. Επεξεργαστείτε τον αριθμό εάν είναι απαραίτητο και, στη συνέχεια, πατήστε το 

πλήκτρο Menu. Ο αριθμός αποθηκεύεται. 

Σημείωση: Δείτε "Εισαγωγή ονομάτων" και "Συμβουλές γραφής" στη σελίδα 16. 

 

Διαγράψτε μια καταχώρηση 

1. Πατήστε επανάκληση για να ανοίξετε τη λίστα επανάκλησης. 

2. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην επιθυμητή 

καταχώρηση και πατήστε Μενού. Εμφανίζεται η οθόνη 

«DELETE». 

3. Πατήστε Μενού, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «CONFIRM? » 

4. Πατήστε Μενού για επιβεβαίωση ή Ακύρωση τηλεφωνικού καταλόγου. 

 

Διαγράψτε ολόκληρη τη λίστα επανάκλησης 

1. Πατήστε επανάληψη για να ανοίξετε τη λίστα επανάκλησης. 

2. Πατήστε Μενού, μετακινηθείτε προς τα κάτω στο «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ». 

3. Πατήστε Μενού, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «CONFIRM? » 

4. Πατήστε Μενού για επιβεβαίωση ή Ακύρωση τηλεφωνικού καταλόγου. 

 

3.7 Κλείδωμα / ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου 

Το πληκτρολόγιο μπορεί να κλειδωθεί έτσι ώστε να μην μπορεί να λειτουργήσει κατά 

λάθος κατά τη μεταφορά του. 

Σημείωση: Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, μπορεί να απαντηθεί μια 

εισερχόμενη κλήση και το ακουστικό θα λειτουργήσει κανονικά. Όταν τελειώσει η κλήση, 

το κλείδωμα πληκτρολογίου ενεργοποιείται ξανά. 

 

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *. KEYS LOCKED και εμφανίζεται το 

εικονίδιο. 

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το * ξανά για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο. 

 

3,8 Τηλεειδοποίηση / Βρείτε το ακουστικό (Σελίδα) 

Η σελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ειδοποίηση ενός ακουστικού άλλου χρήστη 

που είναι επιθυμητό ή για να εντοπίσει το ακουστικό που λείπει. Αυτές οι κλήσεις δεν 

μπορούν να απαντηθούν από ένα φορητό ακουστικό. 
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1. Πατήστε το πλήκτρο Page (Σελίδα) στην κάτω πλευρά της βάσης. Όλα τα φορητά 

ακουστικά που είναι καταχωρημένα στη βάση θα κουδουνιστούν. 

2. Για να σταματήσετε τον ήχο, πατήστε ξανά το Page στη βάση ή πατήστε 

οποιοδήποτε κουμπί στο φορητό ακουστικό. 

 

4. Τηλεφωνικός κατάλογος 
Το ευρετήριο μπορεί να αποθηκεύσει έως και 50 ονόματα και αριθμούς. Τα ονόματα 
μπορούν να έχουν μήκος μέχρι 12 χαρακτήρες και αριθμούς έως και 24 ψηφία. 
 
4.1 Αποθηκεύστε ένα όνομα και έναν αριθμό 
Όταν εγγράφεστε στο αναγνώριση καλούντος, για να εμφανίσετε το όνομα του 
καλούντος αντί του αριθμού, αποθηκεύστε στον τηλεφωνικό κατάλογο τον πλήρη αριθμό 
τηλεφώνου που περιλαμβάνει τον κωδικό περιοχής. 
Πολλαπλές καταχωρήσεις μπορούν να αποθηκευτούν με τον ίδιο αριθμό. Ωστόσο, για 
την αποφυγή περιττών καταχωρήσεων, το ίδιο όνομα μπορεί να αποθηκευτεί μόνο μία 
φορά. 
1. Πατήστε Μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται «PHONEBOOK». 
2. Πατήστε Μενού κύλισης προς τα κάτω στο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ». 
3. Πατήστε Μενού, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «ENTER NAME». 
4. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε το πλήκτρο Menu. Στην οθόνη εμφανίζεται η 
ένδειξη «ENTER NUMBER». 
5. Εισαγάγετε τον αριθμό και πατήστε Μενού, η καταχώρηση αποθηκεύεται. 
6. Πατήστε Τέλος κλήσης για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. 
 
Εισαγωγή ονομάτων 
Χρησιμοποιήστε τα γράμματα του πληκτρολογίου για να εισάγετε ονόματα, π.χ. για 
αποθήκευση του TOM: 
Πατήστε 8 μία φορά για να εισάγετε T. 
Πατήστε 6 τρεις φορές για να εισέλθετε στο O. Πιέστε 6 μία φορά για να εισάγετε M. 
 
Συμβουλές γραφής 
Πατήστε το Ευρετήριο για να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα ή το ψηφίο. Πατήστε 
Πάνω ή Κάτω για να μετακινηθείτε μεταξύ χαρακτήρων / ψηφίων. Πατήστε 1 για να 
εισαγάγετε ένα κενό. 
Χρησιμοποιήστε δύο φορές 1 για να εισαγάγετε μια παύλα. 
 
4.2 Προβολή ή κλήση μιας καταχώρησης 

1. Πατήστε Ευρετήριο. εμφανίζεται το εικονίδιο .  
2. Κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην επιθυμητή καταχώρηση. Ή 
Εισαγάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος για να αναζητήσετε αλφαβητικά. Θα 
εμφανιστεί το πρώτο όνομα που ξεκινά με αυτό το γράμμα ή το πλησιέστερο γράμμα στο 
αλφάβητο. Κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην απαιτούμενη καταχώριση. 
3. Πατήστε Συζήτηση για να καλέσετε ή Τερματισμός κλήσης για να επιστρέψετε στην 
κατάσταση αναμονής. 
Σημείωση: Όταν εμφανιστεί το όνομα, για εναλλαγή μεταξύ του ονόματος και του 
αριθμού πατήστε Μενού.
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4.3 Επεξεργασία ονόματος και αριθμού 
1. Πατήστε Μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται «PHONEBOOK». 
2. Πατήστε Μενού, μετακινηθείτε προς τα κάτω στο «EDIT» και πατήστε Μενού. 
3. Κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην καταχώρηση που χρειάζεται να 
επεξεργαστείτε ή αναζητήστε αλφαβητικά και πατήστε Μενού. Εμφανίζεται το υπάρχον 
όνομα. 
4. Πατήστε Ευρετήριο για να διαγράψετε το όνομα, εάν χρειάζεται, και στη συνέχεια 
πληκτρολογήστε το νέο όνομα και πατήστε το πλήκτρο Menu. Εμφανίζεται ο υπάρχων 
αριθμός. 
5. Πατήστε τον τηλεφωνικό κατάλογο για να διαγράψετε τον αριθμό, εάν χρειάζεται, στη 
συνέχεια πληκτρολογήστε τον νέο αριθμό και πατήστε Μενού η καταχώρηση 
αποθηκεύεται. 
6. Πατήστε Τέλος κλήσης για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. 
 
4.4 Διαγραφή εγγραφής 
1. Πατήστε Μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται «PHONEBOOK». 
2. Πατήστε Μενού, μετακινηθείτε προς τα κάτω στο «ΔΙΑΓΡΑΦΗ» και πατήστε Μενού. 
3. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην καταχώρηση που 
χρειάζεται να διαγραφεί ή αναζητήστε αλφαβητικά και πατήστε Μενού. Στην οθόνη 
εμφανίζεται η ένδειξη «CONFIRM? ». 
4. Πατήστε Μενού για επιβεβαίωση ή Ακύρωση τηλεφωνικού καταλόγου. 
 
4.5 Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων 
1. Πατήστε Μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται «PHONEBOOK». 
2. Πατήστε Μενού, μετακινηθείτε προς τα κάτω στην επιλογή «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ» και 
πατήστε Μενού. 
3. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «CONFIRM? ». 
4. Πατήστε Μενού για επιβεβαίωση ή Ακύρωση της αλλαγής. 
 

5. Αναγνώριση κλήσεως και λίστα κλήσεων 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Για να χρησιμοποιήσετε την αναγνώριση κλήσης, πρέπει  πρώτα να εγγραφείτε στην 
υπηρεσία από τον πάροχο δικτύου. Μπορεί να καταβληθεί μια συνδρομή. 
Για να βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το όνομα του καλούντος, βεβαιωθείτε ότι ο πλήρης 
αριθμός τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού περιοχής, είναι 
αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο. 
Εάν ο αριθμός του καλούντος είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, θα 
εμφανιστεί το όνομα που του έχει οριστεί. 
Εάν ο αριθμός δεν είναι διαθέσιμος, θα εμφανιστεί η ένδειξη «UNKNOWN». 
Εάν η κλήση προέρχεται από διεθνή αριθμό, «INTERNATION. »Θα εμφανιστεί. Εάν η 
κλήση προέρχεται από τον χειριστή, θα εμφανιστεί η ένδειξη "OPERATOR". 
Εάν η κλήση είναι από τηλεφωνικό κέντρο, θα εμφανιστεί η ένδειξη "PAYPHONE". 
Εάν η κλήση είναι από αίτημα επανάκλησης, θα εμφανιστεί η ένδειξη «RINGBACK».
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5.1 Αναγνώριση Κλήσης 

Εάν εγγραφείτε στην αναγνώριση κλήσηςς, θα εμφανιστεί ο αριθμός του καλούντος (με 
την προϋπόθεση ότι δεν παρακρατείται) πριν απαντήσετε στην κλήση. Η οθόνη μπορεί 
να εμφανίσει τα πρώτα 12 ψηφία ή τους χαρακτήρες των αριθμών τηλεφώνου και των 
ονομάτων. 
Εάν το όνομα και ο αριθμός του καλούντος αποθηκεύονται στον τηλεφωνικό κατάλογο 
και ανευρεθεί αριθμός αντιστοιχίας, θα εμφανιστεί το όνομα του καλούντος. 
 
5.2 Λίστα κλήσεων 
Η λίστα κλήσεων αποθηκεύει λεπτομέρειες για τις τελευταίες 20 ληφθείσες κλήσεις, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου και της ημερομηνίας και ώρας της 
κλήσης. 
Οι λεπτομέρειες του καλούντος αποθηκεύονται στη λίστα κλήσεων, ανεξάρτητα από το 
αν έχει απαντηθεί ή όχι η κλήση. Όταν η λίστα είναι πλήρης και λαμβάνεται μια νέα 
κλήση, η παλαιότερη καταχώρηση θα διαγραφεί αυτόματα. 
 
Προβολή της λίστας κλήσεων 
1. Πιέστε προς τα κάτω για να ανοίξετε τη λίστα κλήσεων. Εάν δεν υπάρχουν κλήσεις 
στη λίστα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «LIST EMPTY». 
2. Κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην επιθυμητή καταχώρηση. 
3. Πατήστε Μενού στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «VIEW», πατήστε Μενού. 
4. Στην οθόνη εμφανίζεται η ημερομηνία και η ώρα της κλήσης. 
 
Πληκτρολογήστε έναν αριθμό στη λίστα κλήσεων 
1. Πιέστε προς τα κάτω για να ανοίξετε τη λίστα κλήσεων. 
2. Κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην επιθυμητή καταχώρηση. 
3. Πατήστε Συνομιλία για να καλέσετε την εμφανιζόμενη καταχώρηση. 
 
Αντιγράψτε έναν αριθμό λίστας κλήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο 
1. Πιέστε προς τα κάτω για να ανοίξετε τη λίστα κλήσεων. 
2. Κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην επιθυμητή καταχώρηση. 
3. Πατήστε Μενού κύλισης προς τα κάτω στο «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ» και πατήστε 
Μενού. 
4. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «ENTER NAME». 
5. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε Μενού. Εμφανίζεται ο αριθμός. 
6. Επεξεργαστείτε τον αριθμό εάν είναι απαραίτητο και, στη συνέχεια, πατήστε το 
πλήκτρο Menu για επιβεβαίωση. 
Σημείωση: Δείτε "Εισαγωγή ονομάτων" και "Συμβουλές γραφής" στη σελίδα 16. 
 
Διαγράψτε μια καταχώρηση 
1. Πιέστε προς τα κάτω για να ανοίξετε τη λίστα κλήσεων. 
2. Κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην επιθυμητή καταχώρηση 
3. Πατήστε Μενού κύλισης προς τα κάτω στο «ΔΙΑΓΡΑΦΗ». 
4. Πατήστε Μενού, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «CONFIRM? ». 
5. Πατήστε Μενού για επιβεβαίωση ή Ακύρωση τηλεφωνικού καταλόγου.
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Διαγραφή ολόκληρης της λίστας κλήσεων 
1. Πιέστε προς τα κάτω για να ανοίξετε τη λίστα κλήσεων. 
2. Πατήστε το πλήκτρο Menu και μετακινηθείτε προς τα κάτω στο «DELETE ALL». 
3. Πατήστε Μενού, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «CONFIRM? ». 
4. Πατήστε Μενού για επιβεβαίωση ή Ακύρωση τηλεφωνικού καταλόγου. 
 

6. Ρολόι και ξυπνητήρι 
 
6.1 Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας 
Εάν έχετε εγγραφεί στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης, η ημερομηνία και η ώρα θα 
οριστούν στο φορητό ακουστικό σας κάθε φορά που λαμβάνετε μια κλήση. Μπορείτε 
επίσης να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ημερομηνία και την ώρα. 
1. Πατήστε το πλήκτρο Menu, μετακινηθείτε προς τα κάτω στο «CLOCK / ALARM» και 
πατήστε το πλήκτρο Menu. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «DATE & TIME». 
2. Πατήστε Μενού για να επιλέξετε. 
3. Εισαγάγετε την ημερομηνία χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο (π.χ. 12--08--17 για 
τις 12 Αυγούστου 2017) και πατήστε το πλήκτρο Menu για επιβεβαίωση. 
4. Πληκτρολογήστε την ώρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο (π.χ. 06--30 για 6.30) 
και, στη συνέχεια, μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε AM ή 
PM και πατήστε Menu για επιβεβαίωση. 
 
6.2 Ρύθμιση αφύπνισης 
1. Πατήστε το πλήκτρο Menu, μετακινηθείτε προς τα κάτω στο «CLOCK / ALARM» και 
πατήστε το πλήκτρο Menu. 
2. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στο «SET ALARM», πατήστε Μενού. 
3. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε «ON» ή 
«OFF» και πατήστε Μενού. 
4. Εάν επιλέξετε ON, εισαγάγετε την ώρα χρησιμοποιώντας τη μορφή 12 ωρών «HH-
MM» (π.χ. 04:45 για 2:45), στη συνέχεια μετακινηθείτε με τα πλήκτρα Up ή Down για να 
επιλέξετε AM ή PM και πατήστε Menu για επιβεβαίωση. 
Σημείωση: Μόλις το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται το εικονίδιο. Όταν το 
ξυπνητήρι χτυπήσει το εικονίδιο αναβοσβήνει. Για να σταματήσετε το ξυπνητήρι 
πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο φορητό ακουστικό. 
 

7. Προσωπικές Ρυθμίσεις 
 

7.1 Ήχοι ακουστικού 
7.1.1 Ένταση κουδουνίσματος του ακουστικού 
Η ένταση ήχου του ακουστικού μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικό επίπεδο έντασης. 
Επιλέξτε από 5 επίπεδα έντασης ή Off. 
1. Πατήστε Μενού, μετακινηθείτε προς τα κάτω στην επιλογή «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗ» και πατήστε Μενού. 
2. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "HANDSET TONE", πατήστε το πλήκτρο Menu. 
3. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «RING VOLUME», πατήστε το πλήκτρο Menu. 
4. Πιέστε Up ή Down για να επιλέξετε την ένταση ήχου (1 - 5 ή «OFF»). 
5. Πατήστε Μενού για επιβεβαίωση ή Ευρετήριο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο 
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μενού. 
Σημείωση: Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, ρυθμίστε την ένταση κουδουνίσματος 
πατώντας το πάνω ή το κάτω κουμπί. 
 
7.1.2 Μελωδία κουδουνίσματος ακουστικού 
Μπορούν να οριστούν διαφορετικές μελωδίες κουδουνίσματος. Επιλέξτε από 5 
διαφορετικές μελωδίες κουδουνίσματος. Κατά την κύλιση ενός δείγματος θα ακουστεί 
για κάθε μελωδία. 
1. Πατήστε Μενού, μετακινηθείτε προς τα κάτω στην επιλογή «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗ» και πατήστε Μενού. 
2. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "HANDSET TONE", πατήστε το πλήκτρο Menu. 
3. Πιέστε το επάνω ή το κάτω για να επιλέξετε «ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ» και πατήστε Μενού. 
4. Πατήστε Επάνω ή Κάτω για να επιλέξετε τη μελωδία κουδουνίσματος (1 - 5). 
5. Πατήστε Μενού για επιβεβαίωση ή Ευρετήριο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο 
μενού. 
 
7.1.3 Βασικοί ήχοι 
1. Πατήστε Μενού, μετακινηθείτε προς τα κάτω στην επιλογή «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗ» και πατήστε Μενού. 
2. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "HANDSET TONE", πατήστε το πλήκτρο Menu. 
3. Πατήστε Επάνω ή Κάτω για να επιλέξετε «KEY TONE» και πατήστε Μενού. 
4. Πιέστε Up ή Down για να επιλέξετε ON ή OFF. 
5. Πατήστε Μενού για επιβεβαίωση ή Ευρετήριο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο 
μενού. 
 
7.2 Όνομα συσκευής 
Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα ακουστικά με τη βάση, μπορεί να ρυθμιστεί 
ένα εξατομικευμένο όνομα για κάθε ακουστικό ώστε να διακρίνει εύκολα μεταξύ τους. 
Ένα όνομα μπορεί να έχει μήκος έως 10 χαρακτήρες. 
1. Πατήστε Μενού, μετακινηθείτε προς τα κάτω στην επιλογή «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗ» και πατήστε Μενού. 
2. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στην επιλογή «HANDSET NAME» και 
πατήστε το πλήκτρο Menu. 
3. Εισαγάγετε το νέο όνομα της συσκευής και πατήστε το πλήκτρο Menu για 
επιβεβαίωση. 
Για να διαγράψετε το τρέχον όνομα ή αν γίνει κάποιο λάθος, πατήστε Ευρετήριο για να 
διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα ή ψηφίο. 
Σημείωση: Δείτε "Εισαγωγή ονομάτων" και "Συμβουλές γραφής" στη σελίδα 16. 
 
7.3 Αυτόματη απάντηση 
Το τηλέφωνο έχει ρυθμιστεί να απαντά σε κλήσεις ανυψώνοντας το ακουστικό από τη 
βάση ή το φορτιστή. Αυτή η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί, ώστε οι κλήσεις να 
μπορούν να απαντηθούν μόνο πατώντας το Talk. 
1. Πατήστε Μενού, μετακινηθείτε προς τα κάτω στην επιλογή «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗ» και πατήστε Μενού. 
2. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στο «AUTO ANSWER» και πατήστε Μενού. 
3. Πιέστε Up ή Down για να επιλέξετε «ON» ή «OFF». 
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4. Πατήστε Μενού για επιβεβαίωση ή Ευρετήριο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο 
μενού. 
 
7.4 Γλώσσα 
1. Πατήστε Μενού, μετακινηθείτε προς τα κάτω στην επιλογή «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗ» και πατήστε Μενού. 
2. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην επιλογή «LANGUAGE» και πατήστε το πλήκτρο 
Menu. 
3. Πατήστε Επάνω ή Κάτω για να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα. 
4. Πατήστε Μενού για επιβεβαίωση ή Ευρετήριο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο 
μενού. 
 

8. Ρυθμίσεις Βάσης 
 
8.1 Λειτουργία Eco 

Με τη λειτουργία του τηλεφώνου σε λειτουργία Eco, το επίπεδο των εκπομπών ισχύος 
μπορεί να μειωθεί. Όταν η λειτουργία Eco είναι ρυθμισμένη στο ON, η βασική ισχύς 
μετάδοσης θα μειωθεί. 

Αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. 

1. Πατήστε το πλήκτρο Menu, μετακινηθείτε προς τα κάτω στο «ADVANCED SET» και 
πατήστε το πλήκτρο Menu. 

2. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «ECO MODE», πατήστε το πλήκτρο Menu. 

3. Πιέστε Up ή Down για να επιλέξετε «ON» ή «OFF». 

4. Πατήστε Μενού για επιβεβαίωση ή Ευρετήριο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο 
μενού. 

Σημείωση: Όταν η λειτουργία ECO είναι ρυθμισμένη στο ON, το εύρος του ακουστικού 
θα μειωθεί. 

 

8.2 Μηδενική εκπομπή Ρύπων 

Όταν η εκπομπή μηδενός είναι ενεργοποιημένη και η μονάδα είναι σε αδράνεια για 1 
λεπτό, η μεταδιδόμενη ισχύς μεταξύ του ακουστικού και της βάσης θα σταματήσει, μια 
εισερχόμενη κλήση ή το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου θα ενεργοποιήσει τη μονάδα 
και θα επανέλθει στην κανονική λειτουργία. Αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη 
από προεπιλογή. 

1. Πατήστε το πλήκτρο Menu, μετακινηθείτε προς τα κάτω στο «ADVANCED SET» και 
πατήστε το πλήκτρο Menu. 

2. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο «ZERO EMIT», πατήστε το πλήκτρο Menu. 

3. Πατήστε Επάνω ή Κάτω για να επιλέξετε «ON» ή «OFF» 

4. Πατήστε Μενού για επιβεβαίωση ή Ευρετήριο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο 
μενού. 

 

8.3 Αυτόματο πρόθεμα 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εντοπίσει έναν αριθμό κλήσης και να τον 
αντικαταστήσει με έναν άλλο αριθμό. Ο αριθμός που θα ανιχνευθεί μπορεί να έχει μήκος 
έως και 5 ψηφία. Μπορεί να αντικατασταθεί με αριθμό έως 10 ψηφίων. 

1. Πατήστε το πλήκτρο Menu, μετακινηθείτε προς τα κάτω στο «ADVANCED SET» και 
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πατήστε το πλήκτρο Menu. 

2. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στο «AUTO PREFIX», πατήστε Μενού. 

3. Εμφανίζεται το DIGIT DETECT. Πατήστε Μενού. 

4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να ανιχνεύσετε και πατήστε το πλήκτρο 
Menu. 

5. Μετακινηθείτε στο PREFIX και πατήστε το πλήκτρο Menu. 

6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό με τον οποίο θέλετε να αντικατασταθεί. 

7. Πατήστε Μενού για επιβεβαίωση ή Τέλος κλήσης για να επιστρέψετε στην κατάσταση 
αναμονής. 

 

8.4 Χρόνος ανάκλησης 

Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες δικτύου και 
PABX / τηλεφωνικού κέντρου. 

Ο προεπιλεγμένος χρόνος ανάκλησης είναι κατάλληλος για τη χώρα και το χειριστή του 
δικτύου σας. Είναι απίθανο να χρειαστεί να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, εκτός εάν σας 
συμβουλεύσει να το κάνετε. 

1. Πατήστε το πλήκτρο Menu, μετακινηθείτε προς τα κάτω στο «ADVANCED SET» και 
πατήστε το πλήκτρο Menu. 

2. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στο «RECALL TIME», πατήστε το πλήκτρο 
Menu. 

3. Πιέστε Πάνω ή Κάτω για να επιλέξετε «SHORT», «MEDIUM» ή «LONG». 

4.  Πατήστε Μενού για επιβεβαίωση ή Ευρετήριο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού. 

 

8.5 Λειτουργία κλήσης 

Η προεπιλεγμένη λειτουργία κλήσης είναι κατάλληλη για τη χώρα και το χειριστή του 

δικτύου σας. Είναι απίθανο να χρειαστεί να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, εκτός εάν σας 

συμβουλεύσει ειδικός να το κάνετε. 

1. Πατήστε το πλήκτρο Menu, μετακινηθείτε προς τα κάτω στο «ADVANCED SET» και 

πατήστε το πλήκτρο Menu. 

2. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στην επιλογή «DIAL MODE», πατήστε Μενού. 

3. Πιέστε Up ή Down για να επιλέξετε «TONE» ή «PULSE». 

4. Πατήστε Μενού για επιβεβαίωση ή Ευρετήριο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο 

μενού. 

 

8.6 Αλλαγή βασικού κωδικού PIN 

Ορισμένες λειτουργίες προστατεύονται από έναν 4ψήφιο κωδικό PIN, ο οποίος πρέπει 

να εισαχθεί αν αλλάξουν οι ρυθμίσεις. Ο προεπιλεγμένος αριθμός PIN είναι 0000. Ο 

κωδικός PIN μπορεί να αλλάξει σε έναν προτιμώμενο αριθμό. 

Κατά την εισαγωγή ενός PIN, τα ψηφία εμφανίζονται ως ****. 

1. Πατήστε το πλήκτρο Menu, μετακινηθείτε προς τα κάτω στο «ADVANCED SET» και 

πατήστε το πλήκτρο Menu. 

2. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στην επιλογή «Κωδικός PIN» και πατήστε 

Μενού. 

3. Εισαγάγετε ένα νέο 4ψήφιο PIN και πατήστε το πλήκτρο Menu. 

4. Εισαγάγετε ξανά το νέο PIN. 
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5. Πατήστε Μενού για επιβεβαίωση ή Ευρετήριο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο 

μενού. 

ΣΗΜΑΤΙΚΟ: 

Εάν αλλάξει ο κωδικός PIN, κρατήστε μια εγγραφή του νέου αριθμού. 

 

8.7 Καταχώρηση πρόσθετου ακουστικού 

Μέχρι και τέσσερα ακουστικά μπορούν να καταχωρηθούν στη βάση για να επεκτείνουν 

το τηλεφωνικό σύστημα χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσουν υποδοχές επέκτασης 

για κάθε νέο τηλέφωνο. 

Σημείωση: Οι μπαταρίες του ακουστικού πρέπει να φορτιστούν πλήρως πριν από την 

εγγραφή. Κρατήστε το φορητό ακουστικό κοντά στη βάση κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας εγγραφής. 

Τα τηλέφωνα που παρέχονται με τη βάση είναι ήδη προεγκατεστημένα. 

 

Στη βάση: 

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Page για 5 δευτερόλεπτα. Η βάση θα παραμείνει 

στη λειτουργία εγγραφής για 90 δευτερόλεπτα. 

 

Στο ακουστικό: 

1. Αν το ακουστικό δεν εγγραφεί σε βάση, πατήστε Μενού και έπειτα εισαγάγετε τον 

4ψήφιο κωδικό PIN (προεπιλογή = 0000) και πατήστε Μενού. 

2. Αν το φορητό ακουστικό είναι ήδη καταχωρισμένο σε μια βάση, πατήστε Μενού, 

μετακινηθείτε προς τα κάτω στο «ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜΙΣΗΣ» και πατήστε Μενού. 

3. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ» και πατήστε Μενού. 

4. Πληκτρολογήστε τον 4ψήφιο κωδικό PIN (προεπιλογή = 0000) και πατήστε το 

πλήκτρο Menu. 

Όταν η εγγραφή είναι επιτυχής, ακούγεται ένας ήχος. Το ακουστικό αντιστοιχεί 

αυτόματα σε έναν διαθέσιμο αριθμό ακουστικού. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον αριθμό 

όταν πραγματοποιείτε εσωτερικές κλήσεις.
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Σημειώσεις: Εάν η εγγραφή δεν είναι επιτυχής την πρώτη φορά, επαναλάβετε τη διαδικασία 
ξανά σε περίπτωση που η βασική περίοδος εγγραφής έληξε. Αν η βάση δεν βρεθεί μετά από 
μερικά δευτερόλεπτα, το φορητό ακουστικό επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής. Δοκιμάστε 
την εγγραφή ξανά. 

Εάν έχουν ήδη καταχωρηθεί στη βάση 5 ακουστικά, η καταχώριση θα αποτύχει. 
Αποσυνδέστε ένα φορητό ακουστικό πριν καταχωρήσετε ένα νέο. 

 

8.8 Αποσύνδεση ακουστικού 

Χρησιμοποιήστε ένα ακουστικό για να καταργήσετε την εγγραφή του άλλου. Το 
χρησιμοποιούμενο φορητό ακουστικό δεν μπορεί να απο-εγγραφεί. 

1. Πατήστε το πλήκτρο Menu, μετακινηθείτε προς τα κάτω στο «ADVANCED SET» και 
πατήστε το πλήκτρο Menu. 

2. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο «UNREGISTER» και πατήστε το πλήκτρο Menu. 

3. Εισαγάγετε τον 4ψήφιο κωδικό PIN (προεπιλογή = 0000) και πατήστε Μενού. 

4. Μετακινηθείτε προς τα κάτω για να επισημάνετε το ακουστικό που πρέπει να διαγραφεί. 
Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης και η οθόνη θα επιστρέψει στο προηγούμενο 
μενού. 

 

8.9 Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων 

Το τηλέφωνο μπορεί να επαναφερθεί στις προεπιλεγμένες (αρχικές) ρυθμίσεις. Όλα τα 
φορητά ακουστικά που είναι καταχωρημένα στη βάση θα διατηρηθούν. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

Η επαναφορά του τηλεφώνου στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θα διαγράψει όλες τις 
καταχωρίσεις στη λίστα κλήσεων. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις του ακουστικού και της βάσης θα 
επαναληφθούν επίσης. Οι καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες στον τηλεφωνικό 
κατάλογο διατηρούνται. 

1. Πατήστε το πλήκτρο Menu, μετακινηθείτε προς τα κάτω στο «ADVANCED SET» και 
πατήστε το πλήκτρο Menu. 

2. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο «RESET» και πατήστε το πλήκτρο Menu. 

3. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «RESET? ». 

4. Πατήστε Μενού για επιβεβαίωση ή Ευρετήριο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού. 
Το τηλέφωνο θα επανεκκινήσει αυτόματα. 

Σημείωση: Αφού επαναφέρετε το φορητό ακουστικό, θα σας ζητηθεί να επαναφέρετε την 
ημερομηνία και την ώρα, δείτε τη σελίδα 19. 
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Εργοστασιακές Ρυθμίσεις 
 

Ήχος Πλήκτρων ON  Λίστα Κλήσεων Άδεια 

Αυτόματη 
απάντηση 

OFF Λίστα 
επανακλήσεων 

Άδεια 

Μελωδία 
Κουδουνίσματος 

1 Κωδικός PIN 0000 

Ένταση 
κουδουνίσματος 

3 Επιλογή 
Πληκτρολόγησης 

Tονικό 

Ένταση Ακουστικού 2 Λειτουργία ECO OFF 

Τηλεφωνικός 
Κατάλογος  

Unchanged Κλείδωμα 
Πληκτρολογίου 

OFF 

 
9. Βοήθεια 
 
Δεν υπάρχει τόνος κλήσης 
. Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. 
. Ελέγξτε ότι το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής είναι σωστά συνδεδεμένο. 
. Ελέγξτε ότι η παροχή ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένη και ενεργοποιημένη. 
 
Δεν λειτουργεί η οθόνη 
. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά και έχουν φορτιστεί πλήρως. 
Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που παρέχονται. 
. Ελέγξτε ότι το φορητό ακουστικό είναι ενεργοποιημένο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο 
το Τέλος κλήσης. 
. Επαναφέρετε τη βάση αφαιρώντας τις μπαταρίες και αποσυνδέοντας την παροχή 
ρεύματος. Περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα πριν τη συνδέσετε ξανά. Επιτρέψτε έως 
και ένα λεπτό για το φορητό ακουστικό και τη βάση για συγχρονισμό. 
 

  Το εικονίδιο   αναβοσβήνει 
. Το ακουστικό είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινηθείτε πιο κοντά στη βάση. 
. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι καταχωρημένο στη βάση, δείτε τη σελίδα 22. 
. Ελέγξτε ότι η παροχή ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένη και ενεργοποιημένη. 
 
Το πληκτρολόγιο δεν φαίνεται να λειτουργεί 
. Βεβαιωθείτε ότι το κλείδωμα του πληκτρολογίου δεν είναι ενεργοποιημένο, δείτε τη 
σελίδα 15. 
 
Το εικονίδιο                    δεν μετακινείται κατά τη διάρκεια της φόρτισης 
. Ρυθμίστε ελαφρά το ακουστικό στη βάση. 
. Καθαρίστε τις επαφές φόρτισης με ένα πανί που έχει υγρανθεί με αλκοόλ. 
. Ελέγξτε ότι η παροχή ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένη και ενεργοποιημένη. 
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. Η μπαταρία είναι γεμάτη. Όταν το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο, το εικονίδιο θα 
εμφανιστεί σταθερά στην οθόνη. 
 
Δεν εμφανίζεται ο καλών 
. Ελέγξτε τη συνδρομή με το χειριστή δικτύου, δείτε τη σελίδα 17. 
. Ο καλών μπορεί να έχει παρακρατήσει τον αριθμό τους. 
. Η εγγραφή δεν μπορεί να βρεθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο. Βεβαιωθείτε ότι το σωστό 
όνομα / αριθμός είναι αποθηκευμένο στον τηλεφωνικό κατάλογο, με τον πλήρη κωδικό 
περιοχής. 
 
Έχω ξεχάσει το PIN μου! 
. Επαναφέρετε το τηλέφωνο στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του, δείτε τη σελίδα 23. 
 
Δεν είναι δυνατή η καταχώρηση ακουστικού στη βάση 
. Έως και 5 ακουστικά μπορούν να καταχωρηθούν σε μια βάση. Αποσυνδέστε ένα 

φορητό ακουστικό για να καταχωρήσετε ένα νέο, δείτε τη σελίδα 23. 

. Βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί ο σωστός κωδικός PIN (προεπιλογή = 0000). 

. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό και η βάση είναι τουλάχιστον ένα μέτρο μακριά από άλλο 

ηλεκτρικό εξοπλισμό, για να αποφύγετε παρεμβολές κατά την εγγραφή. 

 

Το ακουστικό δεν κουδουνίζει 

. Η ένταση κουδουνίσματος του ακουστικού μπορεί να ρυθμιστεί στο Off, δείτε σελ.19. 

 

Παρεμβολές θορύβου στο τηλέφωνό μου ή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό κοντά 

. Τοποθετήστε το τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από ηλεκτρικές 

συσκευές ή μεταλλικά εμπόδια για να αποφύγετε τυχόν παρεμβολές. 

 

10. Γενικές πληροφορίες 
 

Σημαντική Σημείωση 

Αυτός ο εξοπλισμός δεν έχει σχεδιαστεί για να πραγματοποιεί κλήσεις έκτακτης 

ανάγκης όταν η τροφοδοσία αποτυγχάνει. Θα πρέπει να γίνουν εναλλακτικές ρυθμίσεις 

για την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το προϊόν αυτό προορίζεται για 

σύνδεση σε αναλογικά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα και ιδιωτικούς τηλεφωνικούς πίνακες 

στην Ευρώπη. 

 

Πληροφορίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής / συμβατότητας 

. Χρησιμοποιήστε μόνο την κατάλληλη τροφοδοσία ρεύματος για αυτό το φάσμα 

προϊόντων. Η χρήση μη εγκεκριμένου τροφοδοτικού θα ακυρώσει την εγγύηση και 

μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο. 

. Χρησιμοποιείτε μόνο τις εγκεκριμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που παρέχονται. 

. Μην ανοίγετε το ακουστικό (εκτός από την αντικατάσταση των μπαταριών του 

ακουστικού) ή τη βάση. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει έκθεση σε υψηλές τάσεις ή 

άλλους κινδύνους. 
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. Το ραδιοφωνικό σήμα που μεταδίδεται μεταξύ του ακουστικού και της βάσης μπορεί 

να προκαλέσει παρεμβολές σε βοηθήματα ακοής. 

. Το προϊόν ενδέχεται να παρεμβάλλεται σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό, π.χ. 

Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, ρολόγια / συναγερμοί και υπολογιστές εάν τα 

τοποθετήσετε πολύ κοντά. Συνιστάται η τοποθέτηση του προϊόντος σε απόσταση 

τουλάχιστον ενός μέτρου από αυτές τις συσκευές, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 

παρεμβολών. 

. Όλες οι μπαταρίες μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην ιδιοκτησία ή / και σωματικές 

βλάβες, όπως κάψιμο, εάν ένα αγώγιμο υλικό όπως κοσμήματα, κλειδιά ή αλυσίδες με 

χάντρες αγγίζουν τους εκτεθειμένους ακροδέκτες. Το αγώγιμο υλικό μπορεί να 

ολοκληρώσει ένα ηλεκτρικό κύκλωμα (βραχυκύκλωμα) και να γίνει αρκετά ζεστό. 

Προσέξτε να χειρίζεστε οποιαδήποτε φορτισμένη μπαταρία, ιδιαίτερα όταν την 

τοποθετείτε μέσα σε μια τσέπη, πορτοφόλι ή άλλο δοχείο με μεταλλικά αντικείμενα. 

. Μην πετάξετε ποτέ τις μπαταρίες μέσα σε  φωτιά. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος έκρηξης 

ή / και έκλυσης πολύ τοξικών χημικών ουσιών. 

. Συνιστάται η αναζήτηση συμβουλών από εξειδικευμένο ειδικό πριν από τη χρήση 

αυτού του προϊόντος κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης / εντατικής 

θεραπείας. 

 

Περιβάλλον 

. Μην εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φως. 

. Το ακουστικό μπορεί να ζεσταθεί όταν φορτίζονται οι μπαταρίες ή κατά τη 

διάρκεια παρατεταμένων περιόδων χρήσης. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ωστόσο, 

συνιστούμε να αποφύγετε τη ζημιά, μην τοποθετείτε το προϊόν σε αντίκες / 

καπλαμά. 

. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε χαλιά ή άλλες επιφάνειες που παράγουν ίνες ή 

τοποθετήστε τις σε θέσεις που εμποδίζουν την ελεύθερη ροή του αέρα πάνω 

από τις επιφάνειες. 

. Μη βυθίζετε κανένα μέρος του προϊόντος στο νερό και μην το χρησιμοποιείτε 

σε υγρές ή υγρές συνθήκες, όπως μπάνια. 

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

. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα το τηλέφωνο να καταστραφεί από ηλεκτρική 

καταιγίδα. Συνιστάται να αποσυνδεθεί από το καλώδιο τροφοδοσίας και 

τηλεφωνικής γραμμής κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας. 
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Τεχνικές πληροφορίες 

Πόσα τηλέφωνα μπορώ να έχω; 

Όλα τα στοιχεία τηλεφωνικού εξοπλισμού έχουν αριθμό Ringer Equivalence 

Number (REN), ο οποίος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του αριθμού των 

στοιχείων που μπορούν να συνδεθούν σε οποιαδήποτε τηλεφωνική γραμμή. Το 

τηλέφωνο έχει αριθμό REN ίσο με 1. Επιτρέπεται συνολικός αριθμός REN των 

4. Εάν ξεπεράσει το συνολικό REN των 4, τα τηλέφωνα ενδέχεται να μην 

κουδουνίζουν. Με διαφορετικούς τύπους τηλεφώνου, δεν υπάρχει εγγύηση για 

χτύπημα, ακόμα και όταν το REN είναι μικρότερο από 4. 

Οποιαδήποτε πρόσθετα φορητά ακουστικά και φορτιστές που έχουν εγγραφεί 

έχουν REN 0. 

 

Σύνδεση σε πίνακα διανομής 

Αυτό το προϊόν προορίζεται για σύνδεση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο. 

Η λειτουργία ανάκλησης ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί αν είναι 

συνδεδεμένη σε ένα διακόπτη. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή 

SOUNDSTAR για περαιτέρω πληροφορίες 


