
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών 
λειτουργίας λεπτοµερώς.

Έλεγχος των περιεχοµένων της συσκευασίας
Η συσκευασία περιέχει:
- Βασική µονάδα 
- καλώδιο Helix
- ∆έκτης 
- καλώδιο σύνδεσης τηλεφώνου
- Αντάπτορας σύνδεσης Τηλέφωνο
- εγχειρίδιο λειτουργίας

Σύνδεση του walkie-talkie απευθείας στην πρίζα
Συνδέστε το walkie-talkie όπως απεικονίζεται στην εικόνα.
Για λόγους ασφαλείας, να χρησιµοποιείτε µόνο το βύσµα 
του αντάπτορα που παρέχεται.

Τοποθέτηση των µπαταριών
Οι µπαταρίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της οθόνης 
του τηλεφώνου.
Πριν από την εισαγωγή ή την αντικατάσταση των 
µπαταριών, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο
αποσυνδέεται από το τηλεφωνικό δίκτυο!
Η θήκη µπαταρίας βρίσκεται στην κάτω πλευρά του 
τηλεφώνου (µονάδα βάσης).
Ανοίξτε τη θήκη των 
µπαταριών και τοποθετήστε 
τρεις ΑΑΑ 1.5V αλκαλικές 
µπαταρίες. ∆ώστε προσοχή 
µε τη σωστή πολικότητα. 
Κλείστε το κάλυµµα της 
θήκης µπαταριών.

Σύνδεση του δέκτη
Χρησιµοποιήστε το καλώδιο για να συνδέσετε το δέκτη µε τη 
µονάδα βάσης του τηλεφώνου. Το καλώδιο έχει δύο 
πανοµοιότυπες υποδοχές, συνδέστε το ένα άκρο του 
καλωδίου στην υποδοχή του καλωδίου στο άκρο του 
πυθµένα του δέκτη και το άλλο άκρο του καλωδίου στην 
υποδοχή του καλωδίου στην κάτω πλευρά του σταθµού 
βάσης. Τα βύσµατα ασχολούνται µε τις υποδοχές ήχου.

Σύνδεση του τηλεφωνικού καλωδίου
Συνδέστε το καλώδιο της 
τηλεφωνικής σύνδεσης που 
παρέχεται στην υποδοχή 
τηλεφωνικής σύνδεσης για την 
πλευρά του τηλεφώνου (µονάδα 
βάσης) µέχρι να ασφαλίσει 
ηχητικά. Συνδέστε το άλλο άκρο 
του καλώδιου σύνδεσης 
τηλεφώνου στην πρίζα της 
τηλεφωνικής γραµµής.

Εάν το φις του καλωδίου τηλεφωνικής σύνδεσης δεν 
ταιριάζει στην πρίζα τηλεφωνικής σύνδεσης, 
χρησιµοποιήστε τον αντάπτορα τηλεφωνικής σύνδεσης που 
ή επικοινωνήστε µε τον πάροχο του δικτύου σας.

Ρύθµιση της ηµεροµηνίας και της ώρας
Η ώρα και η ηµεροµηνία ρυθµίζονται µέσω του µενού. Μια 
λεπτοµερής περιγραφή παρέχεται στη σελίδα 63.

Εγκατάσταση στον τοίχο
Το τηλέφωνο µπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε έναν τοίχο. 
∆ύο βίδες είναι αναγκαίες για την τοποθέτηση (βίδες δεν 
περιλαµβάνονται στο παρεχόµενο υλικό). Ανοίξτε δύο 
τρύπες σε µια απόσταση που αντιστοιχεί µε τις υποδοχές 
(35 mm µεταξύ τους) και τοποθετήστε τις βίδες αφήνοντας 
περίπου 5 χιλιοστά να προεξέχουν από τον τοίχο. 
Ευθυγραµµίστε τις υποδοχές στη µονάδα βάσης του 
τηλεφώνου στις βίδες, τοποθετήστε τις βίδες στις υποδοχές 
και σπρώξτε προς τα κάτω τη µονάδα βάσης του τηλεφώνου 
λίγο.

Προσοχή: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Πριν κάνετε τις οπές για την εγκατάσταση στον τοίχο, 
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρικές γραµµές στην 
περιοχή που πρόκειται να διατρηθεί!
Γυρίστε το άγκιστρο στη βάση του δέκτη έτσι ώστε ο δέκτης 
να µπορεί να τοποθετηθεί επί του αγκίστρου.

Στοιχεία λειτουργίας
Τα κουµπιά του τηλεφώνου σε αυτό το εγχειρίδιο 
λειτουργίας απεικονίζονται στη συνέχεια µε ένα ενιαίο 
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περίγραµµα. Συνεπώς, ελαφρές αποκλίσεις στην εµφάνιση 
των συµβόλων στα πλήκτρα του τηλεφώνου σε σύγκριση µε 
αυτές που απεικονίζονται εδώ είναι δυνατό να υπάρχουν.

Βασική µονάδα

1 Βάση στήριξης
2 Γάντζος δέκτη (για εγκατάσταση σε τοίχο)
3 Ηχείο
4 Υποδοχές για την τοποθέτηση τοίχο
5 Τηλεφωνική γραµµή υποδοχή σύνδεσης
6 Κάλυµµα της θήκης µπαταριών
7 "Ένταση ήχου κλήσης" συρόµενος διακόπτης
8 Υποδοχή καλωδίου Helix

1 Ηχείο
2 Υποδοχή για γάντζο δέκτη
3 Κουµπί
4 Κουµπί
5 Κουµπιά µε αριθµητικά ψηφία
6 Μικρόφωνο
7 Κουµπί
8  Κουµπί
9 Υποδοχή καλωδίου Helix
10 Οθόνη
11 Κουµπί
12 Κουµπί
13 Κουµπί
14 Κουµπί
15 Κουµπί

Αρχικές  Πληροφορίες
Το κεφάλαιο αυτό παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά µε 
τη χρήση του εγχειρίδιου χρήσης.

Περιγραφή της ακολουθίας των λειτουργιών στο 
εγχειρίδιο
Εµφάνιση Περιγραφή

Εισάγετε ψηφία
 Χτυπάει το τηλέφωνο
 Σηκώστε το ακουστικό
 Αντικαταστήστε το δέκτη

Κείµενο θα εµφανιστεί στην οθόνη

Κατάσταση αναµονής
Όλες οι περιγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας είναι 
υπό την προϋπόθεση  ότι η συσκευή βρίσκεται σε 
κατάσταση αναµονής.
Το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής όταν δεν 
υπάρχει καµία κλήση σε εξέλιξη.

Ρυθµίσεις
Ο δέκτης πρέπει να αντικατασταθεί στη µονάδα βάσης για να 
ολοκληρώσετε όλες τις ρυθµίσεις που περιγράφονται σε αυτό 
το κεφάλαιο.
Ρύθµιση της ηµεροµηνίας και της ώρας.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να ρυθµίσετε την 
ηµεροµηνία και την ώρα:

Πατήστε το κουµπί
Επιλέξτε την επιλογή του µενού και 
επιβεβαιώστε

 Ρυθµίστε το χρόνο και επιβεβαιώστε
Ρυθµίστε το µήνα και επιβεβαιώστε
Ρυθµίστε την ηµεροµηνία της ηµέρας 
και επιβεβαιώστε

 Ρυθµίστε την ώρα και επιβεβαιώστε
 Ρυθµίστε τα λεπτά και επιβεβαιώστε
Στη συνέχεια, περιµένετε 12 δευτερόλεπτα. 
Γίνονται δεκτές οι ρυθµίσεις.

Ρύθµιση του κωδικού περιοχής
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν κωδικό περιοχής µε µέχρι 5 
ψηφία στο τηλέφωνο. Εάν ένας αριθµός λαµβάνεται µε το 
αποθηκευµένο κωδικό περιοχής, ο αριθµός εµφανίζεται στην 
οθόνη χωρίς τον κωδικό περιοχής.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να σώσει έναν 
κωδικό περιοχής:

Πατήστε το κουµπί
 Επιλέξτε την επιλογή του µενού και 

επιβεβαιώστε
 Πληκτρολογήστε τα ψηφία που 
απαιτούνται από τον κωδικό της περιοχής διαδοχικά και 
επιβεβαιώστε κάθε καταχώρηση πατώντας το  κουµπί SET.

Αν ο κωδικός περιοχής  έχει λιγότερο από 5 ψηφία, απλά 
εισάγετε τα απαραίτητα ψηφία και αφήστε το υπόλοιπο κενό.
Στη συνέχεια, περιµένετε 12 δευτερόλεπτα. Γίνονται δεκτές οι 
ρυθµίσεις.

Κωδικό πρόσβασης για συστήµατα PABX
Είναι απαραίτητο να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό 
πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση για µια εξωτερική 
γραµµή. Ο αριθµός για µια εξωτερική γραµµή είναι συχνά "0" 
ή "9".
Καλέστε τον αριθµό πρώτα και περιµένετε τον τόνο κλήσης. 
Μπορείτε να καλέσετε τότε τον πραγµατικό αριθµό 
τηλεφώνου.



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα διψήφιο κωδικό αριθµού 
πρόσβασης για συστήµατα PABX στο τηλέφωνο το οποίο 
είναι προεγκατεστηµένο και στη συνέχεια κάθε φορά που 
σας καλούν λαµβάνετε µια κλήση από τη λίστα και ο 
αριθµός που σας καλεί έχει πάνω από 6 ψηφία.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να αποθηκεύσετε 
έναν κωδικό πρόσβασης για PABX συστήµατα:

Πατήστε το κουµπί
 Επιλέξτε την επιλογή του µενού και 

επιβεβαιώστε
 Πληκτρολογήστε τα ψηφία του 
κωδικού πρόσβασης απαιτούνται διαδοχικά και 
επιβεβαιώστε κάθε
Είσοδος πατώντας το κουµπί SET.

Εάν ο κωδικός πρόσβασης που θέλετε να αποθηκεύσετε 
έχει µόνο ένα ψηφίο, απλά αφήστε το χωρίς θέση.
Στη συνέχεια, περιµένετε 12 δευτερόλεπτα. Γίνονται δεκτές 
οι ρυθµίσεις.

Flash λειτουργία των συστηµάτων PABX
Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει συµπληρωµατικές υπηρεσίες 
που παρέχονται από τον πάροχο σας,όπως αναµονή 
κλήσης και συνεδριακές εγκαταστάσεις. Αυτές οι 
συµπληρωµατικές υπηρεσίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
από τη χρήση του κουµπιού R. Ο χρόνος Flash του 
τηλεφώνου είναι 100 ms. Επίσης, επικοινωνήστε µε το 
τηλεφωνικό σας δίκτυο όσον αφορά τη δυνατότητα 
συµπληρωµατικών υπηρεσιών.

Ρύθµιση Auto-IP
Αν θέλετε να ενσωµατώσετε το τηλέφωνο µέσα σε ένα 
δίκτυο για την τηλεφωνία µέσω του ∆ιαδικτύου, µπορείτε να 
αποκτήσετε υη διεύθυνση IP για το τηλέφωνο αυτόµατα µε 
την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.
Τηλεφωνία µέσω του ∆ιαδικτύου δεν είναι κοινή στην 
Ευρώπη και, εποµένως, δεν υποστηρίζεται από κάθε 
πάροχο Internet. Για πιο λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά 
µε αυτό το θέµα, επικοινωνήστε µε τον πάροχο σας στο 
Internet.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να αποκτήσετε 
τη διεύθυνση IP αυτόµατα:

Πατήστε το κουµπί
 Επιλέξτε την επιλογή του µενού και 

επιβεβαιώστε
 Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε 

τη λειτουργία.

Ρύθµιση της λειτουργίας κλήσης
Είναι πιθανό ότι ουδεµία κλήση µπορεί να ληφθεί, εάν η 
λειτουργία κλήσης είναι στη θέση "Pulse". Το τονικό 
σύστηµα κλήσης είναι τώρα η τυπική λειτουργία σε όλη την 
Ευρώπη.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να αλλάξετε τη 
λειτουργία κλήσης:

Πατήστε το κουµπί
 Επιλέξτε την επιλογή του µενού και 

επιβεβαιώστε

 Επιλέξτε τον απαιτούµενο τύπο κλήσης και
επιβεβαιώστε
Στη συνέχεια, περιµένετε 12 δευτερόλεπτα. Γίνονται δεκτές 
οι ρυθµίσεις.

Ρύθµιση της αντίθεσης της οθόνης
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να ρυθµίσετε την 
αντίθεση της οθόνης:

Πατήστε το κουµπί.
 Επιλέξτε την επιλογή του µενού 

και επιβεβαιώστε.
 Ρυθµίστε την αντίθεση της 

οθόνης που επιθυµείτε.
Στη συνέχεια, περιµένετε 12 δευτερόλεπτα. Γίνονται δεκτές 
οι ρυθµίσεις.

Λειτουργία
Τηλεφώνηµα
Λαµβάνοντας µια κλήση

Σηκώστε το ακουστικό / Λήψη κλήσης
Συµπληρώστε την κλήση

Τερµατισµός κλήσης
Τοποθέτηση του δέκτη στο άγκιστρο / 
Τερµατισµός της κλήσης

Πραγµατοποίηση κλήσης
Σηκώστε το ακουστικό
Πληκτρολογήστε τον αριθµό τηλεφώνου
Τερµατίστε την κλήση

Λίστες κλήσεων
Το τηλέφωνο καταγράφει δύο λίστες κλήσεων. Μια λίστα 
µε τα αρχεία µε αναπάντητες κλήσεις, το άλλο αρχείο έχει 
τους  τελευταίους πέντε αριθµούς που καλέσατε.
Πατήστε το κουµπί          για να ανοίξετε τη λίστα των 
αναπάντητων κλήσεων, πατήστε το κουµπί  OUT  για να 
ανοίξετε τη λίστα των κλήσεων που πραγµατοποιήθηκαν.
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά                    για να 
µετακινηθείτε στη λίστα κλήσεων.

Κλήση αριθµού από τη λίστα κλήσεων
Ανοίξτε τη λίστα κλήσεων και 
επιλέξτε µια καταχώρηση

 Καλέστε τον αριθµό τηλεφώνου 
από τη λίστα κλήσεων

∆ιαγραφή τηλεφωνικών αριθµών από τη λίστα 
κλήσεων

∆ιαγραφή µεµονωµένων αριθµών 
τηλεφώνου
Ανοίξτε τη λίστα κλήσεων και 
επιλέξτε µια καταχώρηση

 ∆ιαγράψτε τον αριθµό τηλεφώνου
∆ιαγραφή όλων των αριθµών τηλεφώνου

Ανοίξτε τη λίστα κλήσεων
∆ιαγραφή όλων των καταχωρήσεων

Επανάκληση
Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει τον τελευταίο αριθµό που 



καλέσατε. Αν θέλετε να καλέσετε έναν αριθµό πάλι, π.χ 
επειδή η γραµµή του ήταν τατειληµµένη ή η κλήση δεν 
ελήφθη, χρησιµοποιήστε τη λειτουργία επανάκλησης:

Σηκώστε το ακουστικό
Πατήστε το κουµπί, καλέστε τον 
αριθµό

Ο αριθµός τηλεφώνου που έχει αποθηκευτεί καλείται 
αυτόµατα.

∆είτε τη διάρκεια µιας κλήσης (CLIP)
Λίγα δευτερόλεπτα µετά από µια κλήση που έχει αρχίσει, 
η τρέχουσα διάρκεια της κλήσης εµφανίζεται στην οθόνη 
σε λεπτά και δευτερόλεπτα.

Εµφάνιση του αριθµού καλούντος (CLIP1)
Η εµφάνιση του αριθµού του καλούντος (CLIP) είναι µια 
συµπληρωµατική υπηρεσία που προσφέρεται από τον 
τηλεφωνικό πάροχο του δικτύου σας. Ο αριθµός του 
καλούντος εµφανίζεται στην οθόνη αν η υπηρεσία 
προσφέρεται από τον πάροχο του δικτύου του τηλεφώνου 
σας. Επικοινωνήστε µε τον πάροχο του δικτύου σας για 
περισσότερες πληροφορίες.
Εάν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µε την τηλεφωνική 
σας γραµµή, ο αριθµός του καλούντος εµφανίζεται στην 
οθόνη όταν το τηλέφωνο χτυπά. Αν ο καλών έχει 
απαγορεύσει την εµφάνιση του αριθµού τηλεφώνου, το 
αντίστοιχο µήνυµα εµφανίζεται στην οθόνη. Ο αριθµός 
τηλεφώνου δεν εµφανίζεται και, ως αποτέλεσµα, δεν 
αποθηκεύεται στη λίστα κλήσεων.

Ρύθµιση της ένταση του ήχου κλήσης
Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του ήχου κλήσης.
Μετακινήστε το συρόµενο διακόπτη στο κάτω µέρος της 
µονάδας βάσης στη θέση "LO" για ένα πιο ήσυχο ήχο 
κλήσης και  "HI" για ένα δυνατότερο ήχο κλήσης.

Βάζοντας µια κλήση σε αναµονή
Αφού βάλετε µια κλήση σε αναµονή, ο καλών ακούει µια 
µελωδία και δεν µπορεί πλέον να σας ακούσει.
Πατήστε το πλήκτρο                τη διάρκεια µιας κλήσης για 
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και να την 
απενεργοποιήσετε.
1 CLIP: Αναγνώριση κλήσεων = Εµφανίστε τον αριθµό 
τηλεφώνου του καλούντος.

Σηµασία του συµβόλου "Κάδου απορριµάτων"
Προστατεύστε το περιβάλλον µας: µην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισµό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε 
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισµό που δεν χρησιµοποιείτε πλέον στα σηµεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.

Προβλήµατα / Επίλυση προβληµάτων

ΠροβλήµαταΕπίλυση-Το τηλέφωνοδεν έχει συνδεθεί σωστάήείναι ελαττωµατικό.Χρησιµοποιείτε µόνοτο καλώδιο σύνδεσηςπου παρέχεταιστο τηλέφωνο.-Ελέγξτεεάνη τηλεφωνική σύνδεσηείναι εντάξειχρησιµοποιώντας ένα άλλοτηλέφωνο.-Το καλώδιοτης τηλεφωνικής σύνδεσηςδεν είναισυνδεδεµένοήυπάρχει πλήρηςδιακοπή ρεύµατος.-Έχει ρυθµιστεί  µε λάθοςτρόπος η κλήσηςΣελίδα65.Το σύστηµα δεν ανταποκρίνεται-Αποσυνδέστε τοκαλώδιοτηλεφώνου από τη γραµµή του τηλεφώνουγια λίγοαπό την πρίζακαι αφαιρέστετις µπαταρίεςαπότηµονάδα βάσης. Οι µπαταρίες αδειάζουν εύκολα.Οι µπαταρίες είναι άδειες ή ελαττωµατικές. ∆εν εµφανίζεται ο αριθµός του καλούντος-Ηεµφάνιση του αριθµού του καλούντος (CLIP) είναι µια συµπληρωµατική υπηρεσία που προσφέρεται από τον πάροχο του δικτύου του τηλεφώνου σας. Επικοινωνήστε µε τον πάροχο του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες. -Ο καλών έχει σταµατήσει τη µετάδοση του τηλεφωνικού αριθµού. 


