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ΕΠΕΙΔΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ

Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Το παρόν προϊόν
έχει σχεδιαστεί και συναρμολογηθεί με εξαιρετική φροντίδα για εσάς
και το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό παρέχουμε το προϊόν αυτό με
έναν οδηγό γρήγορης εγκατάστασης για τη μείωση του αριθμού
σελίδων και για λόγους εξοικονόμησης δέντρων που θα κοβόντουσαν
για τη δημιουργία της αντίστοιχης ποσότητας χαρτιού. Μπορείτε να
βρείτε έναν πλήρη και λεπτομερή οδηγό με όλα τα περιγραφόμενα
χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα μας www.aegtelephones.eu.
Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης σε περίπτωση που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε τα προηγμένα χαρακτηριστικά του προϊόντος σας.
Για την διάσωση του περιβάλλοντος σας ζητάμε να μην εκτυπώσετε
ολόκληρο τον οδηγό. Ευχαριστούμε που μας υποστηρίζετε στην
προστασία του περιβάλλοντος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρείτε τις παρούσες οδηγίες ασφάλειας κατά τη χρήση του εξοπλισμού
τηλεφώνου σας ώστε να μειωθεί κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας
και τραυματισμού:
• διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες.
• τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες που αναφέρονται στο
προϊόν.
• αποσυνδέστε το προϊόν αυτό από την υποδοχή στον τοίχο πριν από
τον καθαρισμό. μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά
σπρέι. Χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί για τον καθαρισμό.
• Διατηρείτε το τηλέφωνο μακριά από καυτές, υγρές συνθήκες ή
δυνατή ηλιακή ακτινοβολία και μην επιτρέπετε να βρέχεται ή μην
χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό κοντά σε νερό (για παράδειγμα κοντά
σε μπανιέρα, νεροχύτη, πισίνα).
• Μην υπερφορτώνετε τις εξόδους στον τοίχο και τα καλώδια
επεκτάσεις καθώς έτσι μπορεί να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας.
• Αποσυνδέστε το προϊόν αυτό από την υποδοχή στον τοίχο στις εξής
συνθήκες:
>όταν
>
το καλώδιο ή το βύσμα παροχής ισχύος είναι φθαρμένα.
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>εάν
>
το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά, τηρώντας τις οδηγίες
λειτουργίας.
>εάν
>
το προϊόν έχει πέσει κάτω και ο θάλαμος έχει χαλάσει.
>εάν
>
το προϊόν παρουσιάζει εμφανείς αλλαγές στην απόδοση.
• ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε εξωτερικό χώρο κατά τη
διάρκεια καταιγίδας. Αποσυνδέστε τη βάση από την τηλεφωνική
γραμμή και την υποδοχή ρεύματος όταν υπάρχουν καταιγίδες
στην περιοχή σας. Ζημιές που προκαλούνται από αστραπές δεν
καλύπτονται από την εγγύηση.
• Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για να αναφέρετε διαρροή αερίου
κοντά στο σημείο διαρροής.
• Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες NiMH (νικελίου μετάλλου - υδριδίου) που συνοδεύουν το τηλέφωνό σας ή που έχουν
προταθεί από τον κατασκευαστή ως εξαρτήματα αντικατάστασης.
Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν αντικαταστήσετε την μπαταρία με
εσφαλμένο τύπο μπαταρίας. Η χρήση άλλων τύπων μπαταριών ή
μη επαναφορτιζόμενων μπαταριών/πρωτευόντων στοιχείων μπορεί
να είναι επικίνδυνη. Μπορεί να προκληθούν παρεμβολές και/ή
ζημιές στη μονάδα ή στο γύρω περιβάλλον. Ο κατασκευαστής δεν
θεωρείται υπεύθυνος για ζημιές που προκύπτουν από παρόμοια μη
συμμόρφωση.
• Μην χρησιμοποιείτε υποδοχές φόρτισης άλλων κατασκευαστών.
Μπορεί να προκληθεί ζημιά στις μπαταρίες.
• Βεβαιώνεστε ότι οι μπαταρίες έχουν εισαχθεί με την σωστή
πολικότητα.
Απορρίπτετε τις μπαταρίες με ασφαλή τρόπο. Μην τις καίτε, μην τις
βυθίζετε σε νερό, μην τις αποσυναρμολογείτε και μην κάνετε τρύπες
σε αυτές.
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ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το παρόν τηλέφωνο προορίζεται για σύνδεση σε δημόσιο αναλογικό
τηλεφωνικό δίκτυο ή σε μια αναλογική επέκταση ενός συμβατού
συστήματος PBX.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ

4.1
Σύνδεση στο σταθμό βάσης (βλέπε Ρ5)
• Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής
στο σταθμό βάσης.
• Συνδέστε τον αντάπτορα ισχύος σε μια υποδοχή ρεύματος 100
- 240Vac, 50 - 60Hz και το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής σε μια
υποδοχή τηλεφώνου.
Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε πάντα τα παρεχόμενα καλώδια στο
κουτί. Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο αντάπτορα. Η χρήση
άλλου αντάπτορα ισχύος μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα.
Σημείωση: Τοποθετήστε τη μονάδα βάσης ώστε να υπάρχει
εύκολη πρόσβαση στην υποδοχή ισχύος. Ποτέ μην προσπαθείτε να
επιμηκύνετε το καλώδιο ρεύματος. Ο σταθμός βάσης χρειάζεται ισχύ
ρεύματος για κανονική λειτουργία και τα ασύρματα ακουστικά δεν θα
λειτουργούν χωρίς αυτήν.
4.2

Εγκατάσταση και φόρτιση των επαναφορτιζόμενων

μπαταριών (βλέπε Ρ3)
• Εισάγετε τις 2 παρεχόμενες μπαταρίες στο θάλαμο μπαταριών,
προσέχοντας την σωστή πολικότητα (δείτε τις σημάνσεις στο
εσωτερικό του θαλάμου μπαταριών).

• Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα πάνω από το πίσω μέρος του
ασύρματου ακουστικού και ωθήστε το κάτω, έως ότου κουμπώσει
στη θέση του.
• Τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στη βάση και φορτίστε το για 15
ώρες προτού το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
>Το
>
ασύρματο ακουστικό θα εκπέμψει ένα διπλό μπιπ όταν
τοποθετηθεί σωστά στη βάση και η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
στη βάση θα ανάψει για να δείξει ότι γίνεται φόρτιση.
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Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH.
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Σημείωση:
Η ασύρματο ακουστικό μπορεί να θερμανθεί κατά τη φόρτιση των
μπαταριών ή κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων χρήσης. Αυτό είναι
φυσιολογικό και δεν υποδεικνύει πρόβλημα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν γίνει αντικατάσταση από εσφαλμένο τύπο μπαταρίας, τότε υπάρχει
κίνδυνος έκρηξης. Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες
σύμφωνα με τις οδηγίες.

5

Ρύθμιση της γλώσσας ασύρματου ακουστικού

M .
M .
M .
M

• Πατήστε
και
για να επιλέξετε το “HS SETTINGS”
(ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΑ).
και
για να επιλέξετε “LANGUAGE” (ΓΛΩΣΣΑ).
• Πατήστε
• Πατήστε
και
για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.
• Πατήστε
για επιβεβαίωση.

6

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ

6.1

Επισκόπηση ασύρματου ακουστικού (βλέπε Ρ1)

1

M

• Στη λειτουργία αδράνειας: Πατήστε για
πρόσβαση στο βασικό μενού.
• Στη λειτουργία υπομενού: Πιέστε για
επιβεβαίωση της επιλογής.
• Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Πιέστε
για πρόσβαση στην ενδοσυνεννόηση/
τον
τηλεφωνικό
κατάλογο/τη
λίστα
επανάκλησης/τη λίστα κλήσεων.

2

• Στη λειτουργία αδράνειας: Πατήστε για να
εκκινήσετε μια κλήση ενδοσυνεννόησης.
• Στη λειτουργία βασικού μενού: Πατήστε για
να επιστρέψετε στην οθόνη αδράνειας.
• Στη λειτουργία υπομενού: Πιέστε για να
επιστρέψετε στην προηγούμενη επιλογή
ή πιέστε και κρατήστε για να επιστρέψετε
στην οθόνη αδράνειας.
• Στη λειτουργία επεξεργασίας/πριν την
κλήση: Πιέστε για να διαγράψετε έναν
χαρακτήρα/ψηφίο ή πιέστε και κρατήστε για
να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες/τα
ψηφία.
• Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Πατήστε για
σίγαση/ακύρωση σίγασης στο μικρόφωνο.

3

=

• Στη λειτουργία αδράνειας: Πατήστε για
πρόσβαση στη λίστα κλήσεων.
• Στα μενού και τις λίστες: Πατήστε για
μετακίνηση προς τα επάνω στις επιλογές.
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Πατήστε για
να αυξήσετε την ένταση.
• Κατά τη διάρκεια του κουδουνίσματος:
Πατήστε για να αυξήσετε την ένταση
κουδουνίσματος ακουστικού.

-

• Στη λειτουργία αδράνειας: Πατήστε για
πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.
• Στα μενού και τις λίστες: Πατήστε για
μετακίνηση προς τα κάτω στις επιλογές.
• Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Πατήστε για
να μειώσετε την ένταση.
• Κατά τη διάρκεια του κουδουνίσματος:
Πατήστε για να μειώσετε την ένταση
κουδουνίσματος ακουστικού.

4
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• Στη λειτουργία αδράνειας/σχηματισμού
αριθμού πριν την κλήση/στη λίστα
επανάκλησης/λίστα κλήσεων/στη λίστα
τηλεφωνικού καταλόγου: Πατήστε για να
κάνετε μια κλήση.
• Κατά τη διάρκεια του κουδουνίσματος:
Πατήστε για να απαντήσετε σε μια κλήση.
• Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Πατήστε για
να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το
μικρόφωνο.

6

• Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Πατήστε για
να τερματίσετε μια κλήση και να επιστρέψετε
στην οθόνη αδράνειας.
• Στη λειτουργία μενού/επεξεργασίας: Πιέστε
για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού
ή πιέστε και κρατήστε για να επιστρέψετε
στην οθόνη αδράνειας.
• Στη λειτουργία αδράνειας: Πατήστε
και κρατήστε για να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε το ακουστικό.

O
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ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ,
*, #

• Πατήστε για να καταχωρήσετε ένα ψηφίο/
χαρακτήρα/ * / #
• * πλήκτρο στη λειτουργία αδράνειας:
Πατήστε και κρατήστε για να ενεργοποιήσετε
ή
απενεργοποιήσετε
το
κλείδωμα
πληκτρολογίου.
• # πλήκτρο στη λειτουργία αδράνειας:
Πατήστε
και
κρατήστε
για
να
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε
το
κουδούνισμα ακουστικού.
• # πλήκτρο στη λειτουργία σχηματισμού
αριθμού πριν την κλήση/επεξεργασία
αριθμού: Πατήστε παρατεταμένα για να
εισαγάγετε μια παύση.
• * πλήκτρο στη λειτουργία λίστας κλήσεων:
Πατήστε για να προβάλλετε περισσότερα
ψηφία του αριθμό καλούντος, εφόσον
υφίσταται.

F

• Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για εκπομπή
ενός σήματος επανάκλησης (ονομάζεται
επίσης Flash) για υπηρεσίες δικτύου.

9

• Μικρόφωνο

10

• Ηχείο

11

• Φραγη κλησης
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6.2

Επισκόπηση σταθμού βάσης (βλέπε Ρ4)

12

Στην κατάσταση αναμονής: Πατήστε για
να βρείτε/αναζητήσετε (page) όλα τα
καταχωρημένα
ασύρματα
ακουστικά.
or
Πατήστε το κουμπί ξανά, ή πατήστε ,
σε ένα ασύρματο ακουστικό, για να
απενεργοποιήσετε το σήμα αναζήτησης (page).
Πατήστε παρατεταμένα για να μπείτε στη
λειτουργία καταχώρησης.

13

ANS ON/OFF - Πατήστε για ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.

14

PLAY/STOP - Πατήστε για να ξεκινήσει ή να
σταματήσει η αναπαραγωγή ενός μηνύματος.

15

DELETE - Πατήστε για να διαγράψετε το
μήνυμα που αναπαράγεται.
Όταν το τηλέφωνο δεν είναι σε χρήση, πατήστε
παρατεταμένα για να διαγράψετε όλα τα
μηνύματα που έχετε ακούσει προηγουμένως.

6.3

O

Εικονίδια

και

σύμβολα

οθόνης

LCD

ασύρματου

ακουστικού (βλέπε Ρ2)

Η οθόνη LCD σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την
τρέχουσα κατάσταση του τηλεφώνου.
Προβάλλεται όταν η φορητή συσκευή έχει εγγραφεί
και βρίσκεται εντός εύρους του σταθμού βάσης. Όσο
περισσότερες μπάρες, τόσο δυνατότερο το σήμα.
Υποδεικνύει ότι η φορητή συσκευή έχει κλήση.
Αναβοσβήνει όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση.
Υποδεικνύει ότι το κουδούνισμα φορητής συσκευής
είναι απενεργοποιημένο.
Υποδεικνύει ότι έχει τεθεί αφύπνιση. Αναβοσβήνει
όταν ηχεί η αφύπνιση.

11
Υποδεικνύει ότι το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.
Υποδεικνύει ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως.
Κατά τη φόρτιση εναλλάσσονται τα τμήματα
μπαταρίας.
Υποδεικνύει ότι η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση.
Αναβοσβήνει όταν ανιχνεύεται χαμηλό επίπεδο
ισχύος μπαταρίας. (Σημείωση: ο οπίσθιος φωτισμός
φορητής συσκευής δεν θα ενεργοποιηθεί όταν η
μπαταρία είναι χαμηλή.)
Υποδεικνύει ότι υπάρχει ένα νέο μήνυμα ΤΑΜ ή
προβάλλεται μια νέα κλήση στη λίστα κλήσεων.
Υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί το μεγάφωνο.
Υποδεικνύει ότι έχετε ένα νέο φωνητικό μήνυμα.
(Πρόκειται για μια υπηρεσία προβολής καλούντος
και συνήθως δεν είναι διαθέσιμη από παροχείς
δικτύου του Ηνωμένου Βασιλείου.)
Υποδεικνύει ότι ο αυτόματος τηλεφωνητής (ΤΑΜ)
είναι ενεργοποιημένος.
Αναβοσβήνει εάν υπάρχει ένα νέο μήνυμα ΤΑΜ.
Υποδεικνύει πότε είναι ενεργοποιημένη λειτουργία
μπλοκαρίσματος.

Υποδείξεις εγγραφής:
Μόλις επιλεγεί ένας χαρακτήρας, ο κέρσορας θα μετακινηθεί στην
επόμενη θέση μετά από σύντομη παύση.
Μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα εντός του κειμένου με το. για
να τροποποιήσετε την εισαγωγή κειμένου.
• Πατήστε

για να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα.
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6.4
Κείμενο και πίνακας ψηφιακών εισαγωγών
Στην λειτουργία επεξεργασίας προβάλλεται ένας κέρσορας για να
δείξει την τρέχουσα θέση εισαγωγής κειμένου. Τοποθετείται δεξιά από
τον τελευταίο χαρακτήρα που έχει εισαχθεί.
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• Πατήστε παρατεταμένα
συμβολοσειρά κειμένου.

για να διαγράψετε μια ολόκληρη

7

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ

7.1

Διεξαγωγή μιας κλήσης

7.1.1
Κλήση προετοιμασίας
• Καταχωρήστε τον τηλεφωνικό αριθμό, μέγιστο 24 ψηφία. Εάν γίνει
λάθος, πατήστε
για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο.
• Πατήστε
για να καλέσετε τον αριθμό.
7.1.2
Απευθείας κλήση
για να πάρετε γραμμή.
• Πατήστε
• Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό που θα καλέσετε.
7.1.3
Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο
, κατόπιν
για να επιλέξετε ΤΗΛ ΚΑΤΑΛ
• Πατήστε
(PHONEBOOK). Πατήστε
για να προβάλλετε το ΟΛΕΣ
ΕΠΑΦΕΣ (ALL CONTACTS).
• Πατήστε εκ νέου
για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Θα προβληθεί η πρώτη καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου. Εάν
δεν υπάρχει καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο, θα προβληθεί
το “EMPTY” (ΑΔΕΙΟ).

M

.
M

M

.

• Πατήστε
για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση
τηλεφωνικού καταλόγου.
για να καλέσετε τον αριθμό.
• Πατήστε
7.1.4
Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο
για πρόσβαση στη λίστα
• Στη λειτουργία αδράνειας, πατήστε
κλήσεων και πατήστε
για να επιλέξετε.
•Ή
• Πατήστε
κατόπιν
για να επιλέξετε CALL LIST (ΛΙΣΤΑ
ΚΛΗΣΕΩΝ).

M

.
.
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7.1.5
Κλήση από τη λίστα επανάκλησης
• Πατήστε για πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης και πατήστε
για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό επανάκλησης.
• Πατήστε
για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό επανάκλησης.

-

.

7.2
Απάντηση μιας κλήσης
Εάν το ασύρματο ακουστικό δεν βρίσκεται στην υποδοχή φόρτισης:
Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, πατήστε

για να απαντήσετε μια κλήση.

Εάν το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται στη βάση ή το φορτιστή και εάν
το AUTO ANSWER (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ) έχει τεθεί στο ON:
Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, σηκώστε το ασύρματο ακουστικό για να
απαντήσετε μια κλήση.
Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε το AUTO ANSWER (ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ), δείτε το Set the Auto Answer (Ρύθμιση της αυτόματης
απάντησης). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι το ON.
7.3
Ρύθμιση έντασης ακουστικού και μεγαφώνου
Υπάρχουν 5 επίπεδα (VOLUME 1 (ΕΝΤΑΣΗ 1) έως VOLUME 5
(ΕΝΤΑΣΗ 5) για να επιλέξετε για την ένταση έκαστου ακουστικού και
μικροφώνου.
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

7.4
Σίγαση μιας κλήσης
Μπορείτε να θέσετε σίγαση στο μικρόφωνο, έτσι ώστε να μπορείτε να
μιλήσετε σε κάποιον κοντά, χωρίς να επιτρέπετε στον καλούντα να σας
ακούει κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:
• Πατήστε
για σίγαση του μικροφώνου και θα προβληθεί το
“MUTED” (ΣΙΓΑΣΗ) στην οθόνη LCD. Αυτός που σας καλεί δεν
μπορεί να σας ακούσει.

GR

Πατήστε . για να επιλέξετε από VOLUME 1 (ΕΝΤΑΣΗ 1) έως VOLUME
5 (ΕΝΤΑΣΗ 5). Προβάλλεται η τρέχουσα ρύθμιση. Όταν τερματίσετε την
κλήση, η ρύθμιση θα παραμείνει στο τελευταίο επιλεγμένο επίπεδο.
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• Πατήστε
μικρόφωνο.

εκ νέου για να ακυρώσετε την σίγαση από το

7.5
Τερματισμός μιας κλήσης
Κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, πατήστε O για να τερματίσετε την
κλήση.
Ή
Τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στη βάση ή το φορτιστή για να
τερματίσετε την κλήση.
7.6

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του κλειδώματος
πληκτρολογίου

X

” για
• Στη λειτουργία αδράνειας πατήστε και κρατήστε το “
να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα πληκτρολογίου. Το εικονίδιο
προβάλλεται στην οθόνη LCD.
• Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε παρατεταμένα το
.

X

7.7
Εύρεση του ασύρματου ακουστικού (ΚΛΗΣΗ)
Η κλήση είναι ένας χρήσιμος τρόπος για την εύρεση ασύρματων
ακουστικών που έχετε χάσει.
στο σταθμό βάσης. Όλα τα καταχωρημένα και διαθέσιμα
• Πατήστε
ασύρματα ακουστικά θα εκπέμψουν τον ήχο κλήσης και θα
προβληθεί το “PAGING” (ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ) στην οθόνη LCD.
• Πατήστε
/ /
σε οποιοδήποτε ασύρματο ακουστικό ή
στο σταθμό βάσης εκ νέου για να σταματήσετε την κλήση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν υπάρξει εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια της ειδοποίησης,
το τηλέφωνο θα κουδουνίσει μαζί με την εισερχόμενη κλήση αντί να
ειδοποιήσει.

O

7.8
Διεξαγωγή εσωτερικής κλήσης
Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο όταν υπάρχουν τουλάχιστον δύο
καταχωρημένα ασύρματα ακουστικά. Σας επιτρέπει να κάνετε
εσωτερικές κλήσεις, να μεταφέρετε εξωτερικές κλήσεις από ένα
ασύρματο ακουστικό σε άλλο και να κάνετε κλήσεις διάσκεψης.
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Εάν το ασύρματο ακουστικό που καλείται δεν απαντήσει εντός 60
δευτερολέπτων, τη κληθέν ακουστικό θα σταματήσει να κουδουνίζει
και το ακουστικό που καλεί θα επιστρέψει στη λειτουργία ετοιμότητας.
7.8.1
Κλήση σε άλλο ασύρματο ακουστικό
και η οθόνη θα προβάλει
• Στη λειτουργία αδράνειας, πατήστε
όλα τα καταχωρημένα ασύρματα ακουστικά εκτός του καλούμενου
ακουστικού.
• Καταχωρήστε τον επιθυμητό αριθμό ασύρματου ακουστικού στην
ενδοσυνεννόηση.
• Το ακουστικό που καλείται κουδουνίζει και πατήστε στο ακουστικό
που καλείται για να δημιουργήσετε την εσωτερική κλήση.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
• Εάν έχει καταχωρηθεί μόνο ένα ακουστικό στο σταθμό βάσης, πατήστε
και θα προβληθεί το “NOT POSSIBLE” (ΑΔΥΝΑΤΟ).
• Εάν έχουν καταχωρηθεί μόνο δύο ακουστικά στο σταθμό βάσης,
πατήστε
και θα συνδεθείτε αμέσως σε ένα άλλο ασύρματο
ακουστικό.
7.8.2

Μεταφορά μιας εξωτερικής κλήσης σε άλλο ασύρματο
ακουστικό

Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης:

.

.

O

• Η εξωτερική κλήση μεταφέρεται στο καλούμενο ασύρματο
ακουστικό.

GR

M
M

• Πατήστε
και
για να επιλέξετε INTERCOM
(ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ).
• Πατήστε
και
για να επιλέξετε το επιθυμητό ασύρματο
ακουστικό για την ενδοσυνεννόηση.
• Η εξωτερική κλήση τίθεται σε αναμονή αυτόματα και το καλούμενο
ασύρματο ακουστικό χτυπάει.
• Πατήστε
στο ασύρματο ακουστικό που καλείται για να
δημιουργήσετε μια εσωτερική κλήση.
• Πατήστε στο καλούμενο ασύρματο ακουστικό ή τοποθετήστε το
καλούμενο ακουστικό στην υποδοχή φόρτισης για να τερματίσετε την
τρέχουσα κλήση με το εξωτερικό μέρος.
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8

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Το τηλέφωνο σας μπορεί να αποθηκεύσει έως 100 ατομικές
καταχωρήσεις με ονόματα και αριθμούς. Κάθε καταχώρηση
τηλεφωνικού καταλόγου μπορεί να έχει το μέγιστο 24 ψηφία για τον
τηλεφωνικό αριθμό και 12 χαρακτήρες για το όνομα. Μπορείτε επίσης
να επιλέξετε διαφορετικές μελωδίες για τις καταχωρήσεις τηλεφωνικού
καταλόγου. Οι καταχωρήσεις αποθηκεύονται αλφαβητικά.
8.1

Αποθήκευση μιας αριθμητικής καταχώρησης στον
τηλεφωνικό κατάλογο

M

.
M

, και
για να επιλέξετε ΤΗΛ ΚΑΤΑΛ
• Πατήστε
(PHONEBOOK). Πατήστε
εκ νέου για να προβάλλετε το
ΟΛΕΣ ΕΠΑΦΕΣ (ALL CONTACTS).
• Πατήστε εκ νέου
για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
Σημείωση

M

Θα προβληθεί η πρώτη καταχώρηση στον τηλεφωνικό
κατάλογο. Εάν δεν υπάρχει καταχώρηση στον τηλεφωνικό
κατάλογο, θα προβληθεί το “EMPTY” (ΑΔΕΙΟ).

•
•
•
•
•

Πατήστε
Πατήστε
Πατήστε
Πατήστε
Πατήστε

8.1.1

M
M
M
M
M

για να επιλέξετε ADD (ΠΡΟΣΘΗΚΗ).
και καταχωρήστε το όνομα..
και καταχωρήστε τον αριθμό.
και
για να επιλέξετε την επιθυμητή μελωδία.
για αποθήκευση.

.

Καταχώρηση ονομάτων

Χρησιμοποιήστε τα γράμματα πληκτρολογίου για να
καταχωρίσετε ονόματα, π.χ. για να αποθηκεύσετε το Τom:
Πατήστε
μια φορά για να καταχωρήσετε T.
Πατήστε
τρεις φορές για να καταχωρήσετε o .
Πατήστε
μια φορά για να καταχωρήσετε m.

8
6
6

8.2

Διαγραφή μιας εισαγωγής στον τηλεφωνικό κατάλογο

M

.
M

, και
για να επιλέξετε ΤΗΛ ΚΑΤΑΛ
• Πατήστε
(PHONEBOOK). Πατήστε
εκ νέου για να προβάλλετε το
ΟΛΕΣ ΕΠΑΦΕΣ (ALL CONTACTS).
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M
.
M .
M

• Πατήστε εκ νέου
για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
• Πατήστε
για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση
τηλεφωνικού καταλόγου.
• Πατήστε
, και
για να επιλέξετε ΔΙΑΓΡΑΦΗ (DELETE).
• Πατήστε
για επιβεβαίωση.
8.3

Προσθήκη μιας καταχώρισης τηλεφωνικού καταλόγου

στη λίστα VIP
και
για να επιλέξετε ΤΗΛ ΚΑΤΑΛ
• Πατήστε
(PHONEBOOK), κατόπιν
για να προβάλλετε ΟΛΕΣ ΕΠΑΦΕΣ
(ALL CONTACTS). Πατήστε εκ νέου
aγια πρόσβαση στον
τηλεφωνικό κατάλογο.
για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση
• Πατήστε
τηλεφωνικού καταλόγου.
• Πατήστε
και
για να επιλέξετε ΠΡΟΣΘ. VIP (ADD TO
VIP).
• Πατήστε
για να προσθέσετε την καταχώριση στη λίστα
VIP. Ένας * δίπλα στο όνομα υποδηλώνει ότι πρόκειται για νέα
καταχώριση VIP.

M

.
M
M

9

.
M

M

.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Το τηλέφωνό σας συνοδεύεται από μια σειρά ρυθμίσεων, τις οποίες
μπορείτε να αλλάξετε για να εξατομικεύσετε το τηλέφωνό σας όπως
επιθυμείτε να εργάζεστε.

Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

9.1.1
Ρύθμιση της ώρας, ημερομηνίας και του έτους
• Πατήστε
και
για να επιλέξετε το HS SETTINGS
(ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΑ).
• Πατήστε
και
για να επιλέξετε το DATE & TIME
(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ).
και
για να επιλέξετε το SET TIME (ΡΥΘΜΙΣΗ
• Πατήστε
ΩΡΑΣ).

M
.
M
.
M .

GR

9.1
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M

• Πατήστε
κατόπιν καταχωρήστε τις πληροφορίες ώρας
σύμφωνα με μορφή 12 ΩΡΩΝ ή 24 ΩΡΩΝ. Ο χρόνος θα είναι στη
μορφή που ρυθμίζετε.
• Πατήστε
κατόπιν καταχωρήστε τις πληροφορίες έτους. Τα
τελευταία δύο ψηφία του έτους θα αναβοσβήνουν στην καταχώρηση
έτους.
• Πατήστε
κατόπιν καταχωρήστε τις πληροφορίες ημερομηνίας
σύμφωνα με τη μορφή ΗΗ-MMΕΕ ή MM-ΗΗ-ΕΕ. Η ημερομηνία θα
είναι στη μορφή που ρυθμίζετε.
• Πατήστε
για επιβεβαίωση.

M

M

M

9.2

Ρυθμίσεις ασύρματου ακουστικού

9.2.1
Ξυπνητήρι
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το τηλέφωνο για να ρυθμίσετε
ένα ξυπνητήρι. Όταν έχει ρυθμιστεί ξυπνητήρι, προβάλλεται το
<ALARM ICON> (ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ) στην οθόνη LCD.
Όταν επιτευχθεί ο χρόνος ξυπνητηριού, αναβοσβήνουν στην οθόνη
τα <ALARM ICON> (ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ) και “ALARM ON”
(ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ ΕΝΕΡΓΟ). Το ασύρματο ακουστικό κουδουνίζει επίσης
για 45 δευτερόλεπτα.
• Πατήστε
και
για να επιλέξετε το HS SETTINGS
(ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΑ).
• Πατήστε
και
για να επιλέξετε ALARM (ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ).
• Πατήστε
και
tγια να επιλέξετε ON (ΕΝΕΡΓΟ) ή OFF
(ΑΝΕΝΕΡΓΟ).
• Πατήστε
για επιβεβαίωση.

M
.
M .
M .
M

9.3
Καταχώρηση ενός ασύρματου ακουστικού
Το ασύρματο ακουστικό σας έχει προ-καταχωρηθεί στο σταθμό βάσης.
Μπορούν καταχωρηθούν έως και πέντε ασύρματα ακουστικά σε έναν
μόνο σταθμό βάσης.
Εάν για κάποιο λόγο το ασύρματο ακουστικό δεν έχει καταχωρηθεί
στο σταθμό βάσης, θα προβληθεί το REGISTER (ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ) στην
οθόνη ασύρματου ακουστικού. Καταχωρίστε το ασύρματο ακουστικό
σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία.
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• Πατήστε παρατεταμένα
στο σταθμό βάσης για περίπου πέντε
δευτερόλεπτα. Ο σταθμός βάσης εισέρχεται στη λειτουργία
καταχώρησης.
• Πατήστε
και
για να επιλέξετε REGISTRATION
(ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ).
• Πατήστε
και θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε το ΡΙΝ
συστήματος 4 ψηφίων.
• Καταχωρήστε το ΡΙΝ συστήματος 4 ψηφίων και πατήστε
για
επιβεβαίωση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν η καταχώρηση ασύρματου ακουστικού είναι επιτυχής, το ασύρματο
ακουστικό θα εκχωρηθεί αυτόματα στον επόμενο διαθέσιμο αριθμό
ασύρματου ακουστικού. Αυτό ο αριθμός ασύρματου ακουστικού
προβάλλεται στην οθόνη ασύρματου ακουστικού στη λειτουργία
ετοιμότητας.

M
M

.

M

10

ΟΘΟΝΗ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ (ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ

10.1
Λίστα κλήσεων
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία
Αναγνώρισης Ταυτότητας Καλούντος της τηλεφωνικής σας εταιρείας.
Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποθηκεύσει έως 50 ληφθείσες κλήσεις
με πληροφορίες ημερομηνίας/ώρας στη λίστα κλήσεων. Ο αριθμός θα
προβληθεί στην οθόνη LCD όταν το τηλέφωνο χτυπάει. Εάν ο αριθμός
ταιριάζει με μια από τις καταχωρίσεις στον ιδιωτικό σας τηλεφωνικό
κατάλογο, το όνομα του καλούντος που είναι αποθηκευμένο στον
ιδιωτικό τηλεφωνικό κατάλογο, θα προβληθεί με τον αριθμό. Το
ασύρματο ακουστικό θα χτυπήσει με μελωδία που σχετίζεται με αυτή
την καταχώριση τηλεφωνικού καταλόγου.
Οι πληροφορίες λίστας κλήσεων ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για
κάθε εισερχόμενη κλήση. Οι καλούντες ενδέχεται να έχουν μπλοκάρει
το όνομα και/ή τον τηλεφωνικό τους αριθμό σκόπιμα.
Μηνύματα οθόνης αρχείου κλήσεων
ΑΠΟΚΡΥΨΗ
Ο καλών μπλοκάρει τον τηλεφωνικό αριθμό.

GR

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ)
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ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο αριθμός αυτού του καλούντος δεν είναι
διαθέσιμος.
Όταν γεμίσει η λίστα και ληφθεί νέα κλήση, η παλαιότερη καταχώριση
θα διαγραφεί αυτόματα.
10.2
Προβολή της λίστας κλήσεων
Επανεξετάστε το ιστορικό μητρώου κλήσεων για να δείτε ποιος έχει
καλέσει, για να κάνετε εύκολα επανάκληση μιας κλήσης ή για να
αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό του καλούντος στον τηλεφωνικό
σας κατάλογο. Το “EMPTY” (ΑΔΕΙΟ) εμφανίζεται εάν δεν υπάρχουν
εγγραφές στη λίστα κλήσεων.
• Πατήστε για πρόσβαση στη λίστα κλήσεων.
Ή
• Πατήστε
και
για να επιλέξετε το CALL LIST (ΛΙΣΤΑ
ΚΛΗΣΕΩΝ). Πατήστε
.
• Πατήστε
για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώρηση.

M
.

11

.
M

ΦΡΑΓΗ ΚΛΗΣΗΣ

Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης, μπορείτε να
χρησιμοποιείτε το χαρακτηριστικό φραγής κλήσης για την αυτόματη
φραγή ορισμένων κλήσεων προσθέτοντας αριθμούς στη λίστα
ανεπιθύμητων (βλ. 11.2). Επίσης μπορείτε να επιλέξετε φραγή όλων
των κλήσεων ή να επιτρέψετε μόνο κλήσεις από αριθμούς στη λίστα
VIP. Κάθε φορητή συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει συνολικά έως 100
καταχωρίσεις που μοιράζονται μεταξύ του τηλεφωνικού καταλόγου
(συμπεριλαμβανομένης της λίστας VIP) και της λίστας ανεπιθύμητων.
Οι κλήσεις μπορούν επίσης να φραγούν με τους ακόλουθους τύπους
κλήσης: απόκρυψη, μη διαθέσιμο, διεθνής και καρτοτηλέφωνο
(Withheld, Unavailable, International και Payphone). (Βλ. 11.7)
Όταν γίνεται φραγή μιας κλήσης, το τηλέφωνο δεν θα χτυπάει. Εάν
είναι ενεργοποιημένος ο αυτόματος τηλεφωνητής η κλήση που έχει
φραγεί θα απαντηθεί από τον αυτόματο τηλεφωνητή.
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11.1
Επιλογή της λειτουργίας φραγής
Για να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό φραγής κλήσης αριθμού
πρέπει πρώτα να επιλέξετε τη λειτουργία φραγής. Μπορείτε να
επιλέξετε φραγή όλων των κλήσεων, να επιτρέπετε μόνο καταχωρίσεις
VIP ή να γίνεται φραγή μόνο καταχωρίσεων λίστας ανεπιθύμητων.
και
για να προβάλλετε τη ΦΡΑΓΗ ΚΛΗΣΗΣ
• Πατήστε
(CALL BLOCKER).
• Πατήστε
και
για να προβάλλετε τις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
(SETTINGS).
• Πατήστε
για να προβάλλετε το ΦΡΑΓΗ (BLOCK MODE).
• Πατήστε
και
για να επιλέξετε ΚΛΕΙΣΤΟ (OFF), ΟΛΟΙ
BLOCK (BLOCK ALL), ΕΠΙΤΡ. VIP (ALLOW VIP) ή B/K BL/K L/T
(BLOCK BLIST).
για επιβεβαίωση.
• Πατήστε
• Εάν έχει επιλεγεί ΚΛΕΙΣΤΟ (OFF), η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί
και όλες οι κλήσεις θα λαμβάνονται κανονικά.
Εάν έχουν επιλεγεί ΟΛΟΙ BLOCK (BLOCK ALL), ΕΠΙΤΡ. VIP (ALLOW
VIP) ή B/K BL/K L/T (BLOCK BLIST), πάντα θα προβάλλεται ΠΑΝΤΑ
ΑΝΟΙΧΤΟ (ALWAYS ON).
• Πατήστε
εάν επιθυμείτε η επιθυμητή λειτουργία φραγής να
είναι συνεχώς ενεργή, ή πατήστε
για την προβολή του ΠΡΟΓΡ.
ΩΡΑ (TIMED), και κατόπιν πατήστε
και ρυθμίστε ΡΥ/ΣΗ ΩΡΑ
ON (TIME ON) και ΡΥ/Σ ΩΡΑ OFF (TIME OFF) για την περίοδο που
θέλετε ενεργή τη φραγή.
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11.2
Προσθήκη ενός αριθμού στη μαύρη λίστα
και
για να προβάλλετε τη ΦΡΑΓΗ ΚΛΗΣΗΣ
• Πατήστε
(CALL BLOCKER).
• Πατήστε
για να προβάλλετε το ΑΝΕΠ. ΛΙΣΤΑ (BLACK LIST).
• Πατήστε δύο φορές
για να προβάλλετε την ΠΡΟΣΘΗΚΗ
(ADD).
• Πατήστε
και κατόπιν εισαγάγετε ένα όνομα, κατόπιν
και
εισαγάγετε τον αριθμό.
• Πατήστε
για να αποθηκεύσετε τον αριθμό στη μαύρη λίστα.
Σημείωση: Κάθε καταχώριση μαύρης λίστας μειώνει τη χωρητικότητα
του χώρου αποθήκευσης τηλεφωνικού καταλόγου.
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Σημείωση: Εάν ο τηλεφωνικός κατάλογος είναι γεμάτος, εμφανίζεται το
ΚΑΤΑΛ. ΓΕΜ. (LIST FULL) αφού επιλέξετε την ΠΡΟΣΘΗΚΗ (ADD) και
θα πρέπει να διαγράψετε μια εισαγωγή από τον τηλεφωνικό κατάλογο
ή τη λίστα ανεπιθύμητων προτού μπορέσετε να αποθηκεύσετε μια
άλλη καταχώριση λίστας ανεπιθύμητων.
11.3
Προβολή μιας καταχώρισης λίστας ανεπιθύμητων
και
για να προβάλλετε τη ΦΡΑΓΗ ΚΛΗΣΗΣ
• Πατήστε
(CALL BLOCKER).
• Πατήστε
για να προβάλλετε την ΑΝΕΠ. ΛΙΣΤΑ (BLACK
LIST).
• Πατήστε
και
για να επιλέξετε την επιθυμητή καταχώριση
λίστας ανεπιθύμητων.
και
για να εμφανίσετε το ΠΡΟΒΟΛΗ (VIEW).
• Πατήστε
• Πατήστε
για να επανεξετάσετε τον αριθμό και το όνομα της
επιλεγμένης καταχώρισης λίστας ανεπιθύμητων. Εάν ο αριθμός
είναι μεγαλύτερος από 12 ψηφία, πατήστε
για να προβάλλετε
τα άλλα ψηφία.
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11.4

Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων λίστας
ανεπιθύμητων

M
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και
για να προβάλλετε τη ΦΡΑΓΗ ΚΛΗΣΗΣ
• Πατήστε
(CALL BLOCKER).
• Πατήστε
για να προβάλλετε την ΑΝΕΠ. ΛΙΣΤΑ (BLACK LIST).
• Πατήστε δύο φορές
και κατόπιν
για να προβάλλετε τη
ΔΙΑΓΡΑΦ ΟΛΩΝ (DELETE ALL).
• Πατήστε
για την προβολή του ΕΠΙΒΕΒ. (CONFIRM?).
• Πατήστε
για επιβεβαίωση. Όλες οι καταχωρίσεις λίστας
ανεπιθύμητων θα διαγραφούν και η οθόνη θα προβάλει το ΚΕΝΗ
(EMPTY).
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11.5
Φραγή κλήσεων σύμφωνα με τύπο κλήσης
Μπορείτε να επιλέξετε την φραγή διαφορετικών τύπων εισερχόμενων
κλήσεων που φυσιολογικά δεν έχουν αριθμό αναγνώρισης κλήσης,
ρυθμίζοντας τον αντίστοιχο τύπο κλήσης στο ΟΝ.
Κάθε τύπος κλήσης (απόκρυψη, διεθνής, μη διαθέσιμο και
καρτοτηλέφωνο) μπορεί να φραγεί ανεξάρτητα από τους άλλους.
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• Πατήστε
και
για να προβάλλετε τη ΦΡΑΓΗ ΚΛΗΣΗΣ
(CALL BLOCKER).
• Πατήστε
και
για να προβάλλετε τις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
(SETTINGS).
• Πατήστε
και
για να προβάλλετε το ΤΥΠΟΣ ΚΛΗΣΗΣ
(CALL TYPE).
• Πατήστε
και
για να επιλέξετε ΑΠΟΚΡΥΨΗ (WITHHELD),
ΔΙΕΘΝΗΣ (INTERNAT’L), ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ (UNAVAILABLE), ή
ΚΑΡΤΟΤΗΛΕΦ (PAYPHONE).
• Πατήστε
και
για να επιλέξετε ON ή OFF.
• Πατήστε
για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση για αυτόν τον τύπο.
• Για ρύθμιση άλλων τύπων κλήσης, επαναλάβετε από το βήμα 4.
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AΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ (TAM)

12.1
Ενεργο-/Απενεργοποίηση ΤΑΜ
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον αυτόματο
τηλεφωνητή σας χρησιμοποιώντας το ακουστικό. Όταν ο αυτόματος
τηλεφωνητής έχει ρυθμιστεί στο ON, η ένδειξη ΤΑΜ βάσης θα είναι
στο on και το ακουστικό θα προβάλει το εικονίδιο ΤΑΜ. Οι κλήσεις θα
απαντηθούν μετά από τη ρυθμισμένη καθυστέρηση απάντησης και
εάν έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία απάντησης και εγγραφής, ο καλών
μπορεί να σας αφήσει ένα μήνυμα. Όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής έχει
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Το σύστημα τηλεφώνου σας περιλαμβάνει έναν αυτόματη
τηλεφωνητή (ΤΑΜ) που εγγράφει τις αναπάντητες κλήσεις όταν είναι
ενεργοποιημένο. Το σύστημα απάντησης μπορεί να αποθηκεύσει έως
59 μηνύματα εντός του μέγιστου χρόνου εγγραφής περίπου 15 λεπτών.
Εκτός των εισερχόμενων μηνυμάτων μπορείτε επίσης να εγγράψετε
υπενθυμίσεις για άλλους χρήστες του τηλεφώνου σας. Εάν η μνήμη
του αυτόματου τηλεφωνητή είναι γεμάτη, το ακουστικό θα προβάλει το
ΤΑΜ ΠΛΗΡΗΣ (TAM FULL) σε εναλλαγή με το όνομα ακουστικού και
θα πρέπει να διαγράψετε μηνύματα προτού μπορέσουν να εγγραφούν
περισσότερα νέα.
Όταν ο ΤΑΜ είναι γεμάτος, θα αναπαράγει μόνο το εξερχόμενο μήνυμα
απάντησής σας και δεν θα επιτρέπει στον καλούντα να αφήσει μήνυμα.
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τεθεί στο OFF, οι κλήσεις θα απαντώνται μετά από 14 κουδουνίσματα
και θα αναπαράγεται μόνο το μήνυμα απάντησης στους καλούντες.
Δεν θα μπορούν να σας αφήσουν μήνυμα.
• Στη λειτουργία αδράνειας πατήστε
και
για να
προβάλλετε το ΑΥΤ ΤΗΛΕΦΩΝ (ANS. MACHINE).
• Πατήστε
και
για να προβάλλετε το TAM ON/OFF.
• Πατήστε
και
για να επιλέξετε ON ή OFF.
• Πατήστε
για επιβεβαίωση της ρύθμισης.
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12.2
Αναπαραγωγή μηνυμάτων στον ΤΑΜ
Όταν έχουν εγγραφεί νέα μηνύματα, η ένδειξη ΤΑΜ στη βάση και το
εικονίδιο ΤΑΜ στο ακουστικό αναβοσβήνουν.
Εάν έχετε νέα μηνύματα, αναπαράγονται πρώτα και κατόπιν
αποθηκεύονται ως παλιά μηνύματα, έως ότου διαγραφούν. Τα παλιά
μηνύματα αναπαράγονται ξανά αφότου παιχτούν όλα τα νέα μηνύματα.
και
για να
• Στη λειτουργία αδράνειας πατήστε
προβάλλετε το ΑΥΤ ΤΗΛΕΦΩΝ (ANS. MACHINE).
• Πατήστε
για να προβάλλετε το ΑΝΑΠΑΡ ΜΝΜ (MSG
PLAYBACK).
• Πατήστε
για να εκκινήσετε την αναπαραγωγή οποιωνδήποτε
μηνυμάτων μέσω του ηχείου.
• Σημείωση: Η οθόνη προβάλει την ώρα και την ημερομηνία κατά τα
οποία έγινε εγγραφή του μηνύματος και ένα σύμβολο
στο άνω
μέρος της οθόνης, εάν πρόκειται για νέο μήνυμα.
• Για επιλογές κατά την αναπαραγωγή:
για να αυξήσετε ή μειώσετε την ένταση
Πατήστε
αναπαραγωγής.
Πατήστε
και
για τις επιλογές:
ΔΙΑΚΟΠΗ (STOP) για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.
ΠΡΟΣΠ ΕΜΠΡΟΣ (FORWARD) για να προχωρήσετε στο επόμενο
μήνυμα.
ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΜΝΜ (PREVIOUS) για να επαναλάβετε το τρέχον
μήνυμα που αναπαράγεται.
ΔΙΑΓΡΑΦΗ (DELETE) για να διαγράψετε το τρέχον μήνυμα που
αναπαράγεται.
Εναλλακτικά πατήστε τα ακόλουθα πλήκτρα ψηφίων:
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για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.
για να προχωρήσετε στο επόμενο μήνυμα.
για να επαναλάβετε το τρέχον μήνυμα που αναπαράγεται.
για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μήνυμα.
για να διαγράψετε το τρέχον μήνυμα που αναπαράγεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Δεν μπορείτε να διαγράψετε νέα μηνύματα, πρέπει να τα
αναπαραγάγετε προτού προσπαθήσετε μια διαγραφή.
12.3
Ρυθμίσεις αυτόματου τηλεφωνητή
12.3.1
Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης
Μπορείτε να επιλέξετε ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ (ANS & REC), την προεπιλεγμένη
λειτουργία εάν επιθυμείτε να επιτρέπετε στους καλούντες να αφήνουν
ένα μήνυμα, ή ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤ (ANSWER ONLY) εάν δεν επιθυμείτε
οι καλούντες να αφήνουν μήνυμα στον τηλεφωνητή.
• Στη λειτουργία αδράνειας πατήστε
και
για να
προβάλλετε τον ΑΥΤ ΤΗΛΕΦΩΝ (ANS. MACHINE).
• Πατήστε
και
για να προβάλλετε το ΡΥΘΜΙΣ ΤΑΜ (TAM
SETTI GS).
• Πατήστε
για να προβάλλετε το ΛΕΙΤ. ΑΠΑΝΤ (ANSWER
MODE).
• Πατήστε
και
για να επιλέξετε ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ή ΜΟΝΟ
ΑΠΑΝΤ (ANS & REC ή ANSWER ONLY).
• Πατήστε
για επιβεβαίωση της ρύθμισης.
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12.3.2
Εγγραφή του εξερχόμενου μηνύματος σας (OGM)
Μπορείτε να εγγράψετε το δικό σας εξερχόμενο μήνυμα, για
τη λειτουργία ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ (ANS & REC) ή ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤ
(ANSWER ONLY). Όταν εγγράφετε το δικό σας εξερχόμενο μήνυμα,
θα χρησιμοποιηθεί όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής απαντήσει στην
κλήση. Εάν το προσωπικό σας εξερχόμενο μήνυμα διαγραφεί, το
προρυθμισμένο εξερχόμενο μήνυμα θα επαναρυθμιστεί αυτόματα.
και
για να
• Στη λειτουργία αδράνειας πατήστε
προβάλλετε το ΑΥΤ ΤΗΛΕΦΩΝ (ANS. MACHINE).
• Πατήστε
και
για να προβάλλετε το ΡΥΘΜΙΣ ΤΑΜ (TAM
SETTINGS).
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• Πατήστε
και
για να προβάλλετε το ΡΥΘΜΙΣ OGM
(OGM SETTINGS).
• Πατήστε
και
για να επιλέξετε ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ή ΜΟΝΟ
ΑΠΑΝΤ (ANS & REC ή ANSWER ONLY).
• Πατήστε
και
για να προβάλλετε το ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΗΝ
(RECORD MESS).
• Πατήστε
για να εκκινήσετε το προσωπικό σας εξερχόμενο
μήνυμα και θα προβληθεί ΕΓΓΡΑΦΗ (RECORDING) στην οθόνη.
• Πατήστε
για να σταματήσετε το προσωπικό σας εξερχόμενο
μήνυμα, το οποίο κατόπιν θα αναπαραχθεί αυτόματα.
Εναλλακτικά πατήστε
για να επιστρέψετε στην προηγούμενη
οθόνη χωρίς αποθήκευση του προσωπικού εξερχόμενου μηνύματος
και αυτόματη επαναποθήκευση του προρυθμισμένου εξερχόμενου
μηνύματος.
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ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (DECT)

ΠΕΔΙΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

1,88 ΕΩΣ 1,9 GHZ (ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ = 20 MHZ)

ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ
ΚΑΝΑΛΙΟΥ

1,728 MHZ

ΕΜΒΕΛΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΩΣ 300 Μ. ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΕΩΣ 50 Μ. ΣΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ: 100 ΩΡΕΣ, ΟΜΙΛΙΑ: 10 ΩΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: 15 ΩΡΕΣ

ΕΥΡΟΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 0 C ΕΩΣ 40 C, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ -20 C
ΕΩΣ 60 C

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΒΑΣΗΣ:
VT04EUK06045 / VT04EEU06045
ΕΙΣΟΔΟΣ 100-240VAC 50/60HZ 150MA, ΕΞΟΔΟΣ
6VDC 450MA
TENPAO:S003IB0600045/S003IV0600045
ΕΙΣΟΔΟΣ 100-240VAC 50/60HZ 150MA, ΕΞΟΔΟΣ
6VDC 450MA
RJ-AS060450B001 / RJ-AS060450E002
ΕΙΣΟΔΟΣ 100-240VAC 50/60HZ 150MA, ΕΞΟΔΟΣ
6VDC 450MA
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΤΥΠΟΣ NI-MH (ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ) 400MAH, 2 X 1,2V AAA
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Μην καθαρίζετε οποιοδήποτε τμήμα του τηλεφώνου σας με βενζόλη,
διαλυτικά ή άλλα διαλυτικά χημικά καθώς έτσι μπορεί να προκληθεί
μόνιμη ζημιά, η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
Εάν απαιτείται, καθαρίζετε την με ένα νωπό πανί.
Διατηρείτε το σύστημα τηλεφώνου μακριά από καυτές, υγρές
συνθήκες ή από δυνατή ηλιακή ακτινοβολία και μην επιτρέπετε
να βρέχεται.
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Η μονάδα διαθέτει εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς
που φαίνεται στην απόδειξη πώλησης. Η παρούσα εγγύηση δεν
καλύπτει οιαδήποτε σφάλματα ή ελαττώματα που προκαλούνται
από ατυχήματα, εσφαλμένη χρήση, φθορά, αμέλεια, σφάλματα
στην τηλεφωνική γραμμή, αστραπές, κατάχρηση του εξοπλισμού ή
οποιαδήποτε προσπάθεια ρύθμισης ή επισκευής διαφορετικά από τα
αναφερόμενα των εγκεκριμένων αντιπροσώπων.
Φυλάτε την απόδειξη πώλησης καθώς αποτελεί απόδειξη της
εγγύησης.
15.1
Όσο η μονάδα είναι στην εγγύηση
• Αποσυνδέστε τη μονάδα βάσης από την τηλεφωνική γραμμή και την
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
• Συσκευάστε όλα τα εξαρτήματα του συστήματος τηλεφώνου,
χρησιμοποιώντας τη γνήσια συσκευασία.
• Επιστρέψτε τη μονάδα στο κατάστημα αγοράς, εξασφαλίζοντας ότι
έχετε μαζί την απόδειξη πώλησης.
15.2

Θυμηθείτε

να

συμπεριλάβετε

τον

αντάπτορα

ρεύματος. Αφού λήξει η εγγύηση
Εάν η μονάδα δεν είναι πλέον στην εγγύηση, επικοινωνήστε μαζί μας
μέσω της ιστοσελίδας www.aegtelephones.eu
Το παρόν προϊόν λειτουργεί μόνο με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Εάν τοποθετήσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στο ακουστικό
και το αποθέσετε στη βάση, το ακουστικό θα χαλάσει και η ζημιά αυτή
ΔΕΝ καλύπτεται από τις προϋποθέσεις εγγύησης.
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ΔΗΛΩΣΗ CE

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες
σχετικές διατάξεις της οδηγίες R&TTE 1999/5/ΕΚ.
Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στην ιστοσελίδα:
www.aegtelephones.eu
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ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)

GR

Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του προϊόντος, δεν θα πρέπει
να απορρίψετε το προϊόν αυτό μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματά
σας. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδώσετε το προϊόν σε σημείο
συλλογής αχρήστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού προς
ανακύκλωση. Το σύμβολο που απεικονίζεται πάνω στο προϊόν, μέσα
στο εγχειρίδιο χρήσης ή/και πάνω στη συσκευασία υποδηλώνει
ακριβώς αυτό. Κάποια από τα υλικά κατασκευής του προϊόντος
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, εάν τα παραδώσετε σε κέντρο
ανακύκλωσης. Με την επαναχρησιμοποίηση κάποιων τμημάτων ή
πρώτων υλών από άχρηστα προϊόντα, συνεισφέρετε σημαντικά στην
προστασία του περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τα σημεία συλλογής αχρήστων συσκευών προς ανακύκλωση στην
περιοχή σας, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.
Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται πριν από την απόρριψη της
συσκευής. Απορρίψτε τις μπαταρίες με περιβαλλοντικά φιλικό
τρόπο, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα
σας.
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