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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Σύνδεση καλωδίου  
Τοποθετήστε τη μια άκρη του σπιράλ καλώδιο στον υποδοχέα που 
βρίσκεται στην αριστερή πλευρά. Συνδέστε το άλλο άκρο στην υποδοχή 
που βρίσκεται στο φορητό ακουστικό. 
 
Σύνδεση καλωδίου γραμμής 
Τοποθετήστε το βύσμα του ευθύγραμμου καλωδίου στην πίσω πλευρά 
της μονάδας βάσης, τοποθετήστε το άλλο άκρο του βύσματος RJ11C στην 
πρίζα τοίχου. 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ 
Προγραμματισμός 
Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με πλήκτρο μνήμης με ένα πάτημα 
και δέκα πλήκτρα μνήμης με 2 πατήματα για τον προγραμματισμό των 
τηλεφωνικών αριθμών που καλείτε συχνότερα. 
 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΤΗΜΑ 
Αποθήκευση: πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό και μετά πατήστε το 
πλήκτρο M1, M2 για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη SAVE- 
στην οθόνη LCD 
DIAL OUT: πατήστε M1, M2 για προεπιλογή κλήσης 
 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΤΗΜΑΤΑ  
Αποθήκευση: πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό και στη συνέχεια 
πιέστε το πλήκτρο MEM μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη SAVE- στην οθόνη 
LCD, έπειτα πληκτρολογήστε το αριθμητικό πλήκτρο 0 ~ 9. 
 
Κλήση: Σηκώστε το ακουστικό και πατήστε το πλήκτρο MEM, το LOAD θα 
εμφανιστεί στην οθόνη LCD, πληκτρολογήστε το αριθμητικό πλήκτρο 0 ~ 9 
για προεπιλογή κλήσης 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 
Επανάληψη / παύση τελευταίου αριθμού 
Η συσκευή σας θυμάται τον τελευταίο αριθμό που καλέσατε. Αν ο 
αριθμός που καλέσατε είναι απασχολημένος ή δεν απαντά, κλείστε το 
τηλέφωνο. Για αυτόματη επανάκληση του τελευταίου αριθμού, πατήστε 
το πλήκτρο REDIAL.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να καλέσετε τον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό όσες 
φορές απαιτείται. Ωστόσο, μόλις καλέσετε έναν άλλο αριθμό, ο 
προηγούμενος αριθμός διαγράφεται. Αυτό το πλήκτρο χρησιμοποιείται 
επίσης ως πλήκτρο παύσης κατά τον προγραμματισμό αυτού του 
τηλεφώνου σε ένα σύστημα PBX. E.G ... "9" πριν από τον αριθμό 
 
Διακόπτης κουδουνίσματος εισερχόμενης κλήσης HIGH / LOW  
Σύρετε το διακόπτη κουδουνισμού για να ρυθμίσετε το επιθυμητό 
κουδούνισμα. 
 
Διακόπτης έντασης χειροσυσκευής VHI / HI / MED 
Αυτός ο διακόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της έντασης 
του ακουστικού στο δέκτη. 
VHI = Πολύ Υψηλό HI = Υψηλό και MED = Μεσαίο 

 
ΠΛΗΚΤΡΟ FLASH 
Αυτό το πλήκτρο είναι για να βγάλετε μια νέα γραμμή αν κάνετε λάθος 
κατά την κλήση ή χρησιμοποιείται επίσης για να απαντήσετε μια κλήση σε 
αναμονή κλήσης ... 
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ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΝΗΜΗΣ 
Αυτό το πλήκτρο χρησιμοποιείται όταν αποθηκεύετε αριθμούς στη μνήμη 
και καλείτε από τη μνήμη. 
 
ΠΛΗΚΤΡΑ M1, M2 και SOS  
  
Αυτά τα πλήκτρα χρησιμοποιούνται για κλήση με ένα άγγιγμα χωρίς να 
σηκώνετε το ακουστικό καθόλου 
Απλά πιέστε το πλήκτρο M1 ή M2 ή SOS και ο αριθμός μνήμης θα 
καλείται και το μεγάφωνο θα ενεργοποιηθεί αυτόματα 
 
Για να καλέσετε έναν Κανονικό αριθμό 
Μπορείτε να σηκώσετε το ακουστικό ή να πιέσετε το πλήκτρο ανοιχτής 
ακρόασης και  στη συνέχεια να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε 
χρησιμοποιώντας το πλήκτρο (0-9). Ή μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό 
που θέλετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα (0-9). Τα νούμερα  θα 
εμφανιστούν στην οθόνη LCD και στη συνέχεια σηκώνετε το ακουστικό ή 
πιέζετε το πλήκτρο ανοιχτής ακρόασης οπότε η κλήση σας θα γίνει 
αυτόματα ... 
 
Για να ορίσετε την ημερομηνία 
Όταν το ακουστικό είναι στη θέση του, πατήστε το πλήκτρο φλας, θα 
εμφανιστεί η ένδειξη "SET12345678" στην οθόνη LCD και στη συνέχεια 
πατήστε τον αριθμό 1. Η οθόνη LCD θα εμφανίσει 1-DATE, 2-CL, πατήστε 
ξανά τον αριθμό 1 για να ρυθμίσετε την ημερομηνία.  
Μπορείτε να δείτε τους αριθμούς που αναβοσβήνουν. Τώρα πιέστε τους 
τελευταίους 2 αριθμούς του έτους και στη συνέχεια 4 αριθμούς για την 
ημερομηνία, MM-DD και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο FLASH. 
Τέλος, πιέστε το πλήκτρο ηχείων για επιβεβαίωση. 
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Για να ρυθμίσετε το ρολόι 
Όταν το ακουστικό είναι στη θέση του, πατήστε το πλήκτρο φλας, θα 
εμφανιστεί η ένδειξη "SET12345678" στην οθόνη LCD, στη συνέχεια 
πιέστε τον αριθμό 1, η οθόνη LCD θα εμφανίσει 1-DATE, 2-CL, πιέστε τον 
αριθμό 2 για να ρυθμίσετε το ρολόι. Μπορείτε να δείτε τους αριθμούς 
που αναβοσβήνουν, τώρα πιέστε 2 αριθμούς για την ώρα και 2 αριθμούς 
για τα λεπτά, στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο FLASH και στη συνέχεια 
πιέστε το πλήκτρο ανοιχτής ακρόασης για επιβεβαίωση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΥΤΟ 
ΕΙΝΑΙ ΡΟΛΟΪ 24 ΩΡΩΝ, ΟΧΙ 12 ΩΡΩΝ. 
 
Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης LCD 
Όταν το ακουστικό είναι στη θέση του, πατήστε το πλήκτρο FLASH, θα 
εμφανιστεί στην οθόνη LCD η ένδειξη "SET12345678", στη συνέχεια 
πιέστε τον αριθμό 7. Στην LCD θα εμφανιστεί η ένδειξη "LCD con 4", τώρα 
χρησιμοποιήστε το πλήκτρο "*" (ΚΑΤΩ) και το πλήκτρο “#” (ΠΑΝΩ) για να 
ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης LCD. Στη συνέχεια πιέστε το 
πλήκτρο FLASH και πατήστε το πλήκτρο ανοιχτής ακρόασης για 
επιβεβαίωση. Το επίπεδο 4 έχει οριστεί από προεπιλογή, υπάρχουν 5 
επίπεδα συνολικά για να διαλέξετε. 
 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν το σπίτι σας διαθέτει ειδικά ενσύρματο εξοπλισμό 
συναγερμού συνδεδεμένο στην τηλεφωνική γραμμή, βεβαιωθείτε ότι η 
εγκατάσταση της συσκευής FC-1507-LCD / FC-2004 δεν απενεργοποιεί το 
συναγερμό σας. Αν έχετε απορίες σχετικά με το τι θα απενεργοποιήσει 
τον εξοπλισμό συναγερμού σας, συμβουλευτείτε τον τηλεφωνικό σας 
πάροχο ή ένα εξειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις αυτής της συσκευής που δεν 
έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο για τη συμμόρφωση, θα 
μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται 
τον εξοπλισμό. 
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INSTALLATION 
Coil Cord Connection 
Insert coil cord into modular jack located on left hand side housing. Connect the 
other end into the modular jack located on handset. 
 

 

Line Cord Connection 

Insert the modular plug of the straight cord into the rear side of base unit, the 
insert the other end of RJ11C plug into the wall jack. 
 

 

MEMORY FEATURE 
 
To Program 
Your PHONE is equipped with  one touch memory key and ten 2 touch memory 
keys for programming your most frequently dialed telephone numbers. 
 
 
ONE-TOUCH MEMORY SETTING 
 
Store in: dialing number desired, and then press M1,M2 key for 5 seconds until 
SAVE-  display on LCD 
DIAL OUT: press M1,M2 to enter into the pre-dial state 
 
TWO-TOUCH MEMORY SETTING 
 
Store in: dialing number desired, and then keep pressing MEM key until SAVE-  
display on LCD, key in the digit key 0~9. 
Dial out: Pick up the handset and press MEM key,LOAD will display on LCD, key 
in the digit key 0~9 to enter into the pre-dial state 

 

 

OPERATION 
 
 

KEY FEATURE 
Last Number Redial / Pause 
Your PHONE remembers the last number dialed. If the number you dial is busy or 
not being answered, hang up. To redial the last number automatically, press the 
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REDIAL button. NOTE: You can redial the same telephone number as many times 
as required. However, once you dial another number, the previous number is 
erased. This key is also used as a pause key when programming this phone 
on a PBX system. E.G... “9” before the number 
 
Ringer  HIGH / LOW Switch  
 
Slide ringer switch to adjust desired ringer. 
 
Handset Receiver Volume Switch VHI / HI / MED 
This switch may be used to adjust the handset volume of receiver. 
VHI=Very High HI = High and MED=Medium 
 
 
FLASH KEY 
This key is for getting a new line if you make a mistake when dialing or it is also 
used to answer a call waiting call… 
 
MEMORY KEY 
This key is used when storing numbers into the memory and dialing out from the 
memory. 
 
M1, M2 and SOS KEYS 
  
These keys are used for a one touch memory without lifting the handset at all  
Just push the key M1 or M2 and the memory number will be dialed out and the 
speakerphone will be on automatically  

 
 

To Dial a Normal number 
You can pick up the handset or push the speakerphone key then dial the number 
you want using the (0-9) key or you can enter the number you want using the (0-9) 
Keys it will show on the LCD display then pick up the handset or push the 
speakerphone key your call will be automatically dialed… 
 

 

To set the Date 
When on hook, press the flash key, it will show “SET12345678” on LCD display, 
then press number 1, the LCD will show 1—DATE, 2—CL, press number 1 again 
to set the date. You can see the numbers flashing, now push the last 2 numbers of 
year then 4 number for the date, MM-DD and then press the FLASH key then 



  

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: SOUNDSTARΑ’ Παρ. Ανθοκήπων 14, 56429,Νέα Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη, www.soundstar.gr  9 

 

press the speaker key to confirm. 
 
 

To set the clock 
When on hook, press the flash key, it will show “SET12345678” on LCD display, 
then press number 1, the LCD will show 1—DATE, 2—CL, press number 2 to set 
the clock. You can see the numbers flashing, now push 2 numbers for the hour 
and 2 numbers for the minutes then press the FLASH key then press the speaker 
key to confirm. NOTE: THIS IS A 24 HOUR CLOCK NOT 12 HOUR CLOCK. 
 
 

To adjust the LCD brightness 
When on hook, press the flash key, it will show “SET12345678” on LCD display, 
then press number 7, the LCD will show “LCD con 4”, now use the “*” key (DOWN) 
and “#” key (UP) to adjust the LCD brightness, then press the FLASH key then 
press the speaker key to confirm. Level 4 set by default, there have 5 levels in 
total to choose from. 
 
 

NOTICE : If your home has specially wired alarm equipment connected to the  

telephone line, ensure the installation of this equipment FC-1507-LCD / FC-2004  

does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will 

disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer. 

WARNING : Changes or modifications to this unit not expressly approved by the 
party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the 
equipment. 

 


