
1 Πληροφορίες για την ασφάλεια
ΠΡΟΣΟΧΗ!
• Κίνδυνος σοβαρών τραυµατισµών µέσω της βλάβης που 
προκαλείται στα καλώδια ή τις γραµµές!
- Κατά την εγκατάσταση, δώστε προσοχή στα καλώδια.
Επικοινωνήστε µε έναν ειδικό, σε περίπτωση αµφιβολίας!
ΠΡΟΣΟΧΗ!
- Τοποθετήστε τα καλώδια έτσι ώστε να µην µπορεί κανείς 
να σκοντάψει σε αυτά!
• Οι µπαταρίες αποτελούν κίνδυνο για την υγεία και το 
περιβάλλον!
- Ποτέ µην ανοίγετε, µπαταρίες. Μολύνουν το περιβάλλον και 
θα µπορούσαν να περιέχουν τοξικά και οικολογικά
επιβλαβή βαρέα µέταλλα.

2 Προοριζόµενη Χρήση
Το τηλέφωνο είναι κατάλληλο για να τηλεφωνείτε σε 
σύστηµα τηλεφωνικού δικτύου. Οποιαδήποτε άλλη χρήση 
θεωρείται ακούσια. Μη εξουσιοδοτηµένη τροποποίηση ή 
ανοικοδόµηση δεν επιτρέπεται. Σε καµία περίπτωση δεν 
πρέπει να ανοίξετε τη συσκευή ή να κάνετε οποιαδήποτε 
εργασία επισκευής  απο µόνοι σας.

Περιεχόµενα συσκευασίας
- Βάση
- δέκτης
- Τηλεφωνική γραµµή
- Καλώδιο Helix
- Εγχειρίδιο λειτουργίας
3 Ανασκόπηση τηλεφώνου

Λειτουργικά στοιχεία
1 Αποθηκεύση αριθµού
2 Πλήκτρο ανάκλησης µνήµης
3 Πλήκτρο σίγασης
4 Πλήκτρο γρήγορης κλήσης
5 πλήκτρα ψηφίων 0-9
6 Επανάκληση κλειδί
7 Star κλειδί
8 Flash κλειδί
9 ∆ίεση

Σύνδεση του δέκτη
Συνδέστε το ακουστικό και το τηλέφωνο µε το καλώδιο. 
Συνδέστε το Βύσµα 3,5 mm στο τηλέφωνο.

Σύνδεση της τηλεφωνικής γραµµής
Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο στην πρίζα της 
τηλεφωνικής γραµµής.
Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο στην πρίζα της 
τηλεφωνικής γραµµής.

5 Λειτουργία
Λαµβάνοντας µια κλήση
Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, σηκώστε το ακουστικό και να 
γίνει η κλήση.
Τερµατισµός κλήσης
Επαναφέρετε στην βάση τον δέκτη για να τερµατίσετε την 
κλήση.
Πραγµατοποίηση κλήσης
Σηκώστε το ακουστικό. Περιµένετε µέχρι να ακούσετε τον 
ήχο της κλήσης. Πληκτρολογήστε τον απαιτούµενο αριθµό 
τηλεφώνου χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα.

Επανάκληση
Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει τον τελευταίο αριθµό που 
καλέσατε τηλέφωνο. Για την επανάκληση του τελευταίου 
αριθµού, σηκώστε το ακουστικό και περιµένετε µέχρι να 
ακούσετε τον ήχο της κλήσης. Πατήστε το πλήκτρο της 
Επανάκλησης. Ο τελευταίος αριθµός που καλέσατε 
αυτόµατα θα
επανακληθεί.

Κουµπί Σίγαση (µικρόφωνο / on)
Πατήστε το κουµπί σίγασης και κρατήστε το πατηµένο κατά 
τη διάρκεια µιας κλήσης για να ενεργοποιήσετε το 
µικρόφωνο. Αφήστε το πλήκτρο της σίγασης για να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης και να συνεχιστεί
η κλήση.

Flash κουµπί ιδιωτικού κλάδου
Αν το τηλέφωνο είναι συνδεδεµένο σε επαγγελµατικό δίκτυο, 
λειτουργίες όπως µεταφορά κλήσεων και αυτόµατη
κλήση µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέσω του πλήκτρου  Ε / F.

Ρύθµιση του Flash (Recall) χρόνο
Στο εργοστάσιο, ο χρόνος φλας έχει οριστεί σε 100 ms. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, δεν θα πρέπει να αλλάξει την 
τυπική ρύθµιση του χρόνου flash γιατί αυτό είναι το πρότυπο 
του χρόνου flash στο τηλέφωνο δίκτυα. Ωστόσο, µπορείτε να 
αλλάξετε την ώρα, αν το τηλέφωνο συνδέεται σε ένα 
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τηλεφωνικό σύστηµα το οποίο χρησιµοποιεί ένα διαφορετικό 
χρόνο flash. Ο χρόνος φλας έχει αλλάξει χρησιµοποιώντας 
το συρόµενο κουµπί στην κάτω πλευρά της µονάδας. 
Υπάρχουν 2 ρυθµίσεις:
100 ms και 300 ms. Μετακινήστε το συρόµενο κουµπί στην 
απαιτούµενη θέση.

Σύνδεση του δέκτη σε ένα Smartphone
Αποσυνδέστε το τηλέφωνο 3,5mm υποδοχή του δέκτη από 
το τηλέφωνο.
Συνδέστε το τηλέφωνο 3,5mm υποδοχή του δέκτη στην 
υποδοχή το Smartphone. 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το δέκτη µέσω του τηλεφώνου
Smartphone.
Εάν η υποδοχή τηλεφώνου 3,5mm του δέκτη έχει 
αποσυνδεθεί από το τηλέφωνο, το τηλέφωνο παραµένει σε 
"receiver on-hook" κατάσταση. Όταν λαµβάνετε µια κλήση, 
το τηλέφωνο χτυπά. Για να λάβει την κλήση, ο δέκτης πρέπει 
να επανασυνδεθεί.

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.


