
DTC-160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ενσύρματo Τηλέφωνο  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εγχειρίδιο Χρήσεως 



 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ενσύρματο τηλέφωνο της DAEWOO, DTC-160, τύπου γόνδολα, με 
φωτιζόμενη οθόνη και με μεγάλα πλήκτρα. Αυτό το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για να σας εξοικειώσει με 
αυτό το τηλέφωνο ώστε να μπορέσετε να πετύχετε τη μέγιστη δυνατή χρήση. Σας προτείνουμε να 
διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν το χρησιμοποιήσετε. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Όταν χρησιμοποιείτε τον τηλεφωνικό εξοπλισμό σας, θα πρέπει να ακολουθούνται οι ακόλουθες βασικές 
προφυλάξεις ασφάλειας  για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού: 
1. Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες. 
2. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες. 
3. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν το καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή 

σπρέι καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί για καθαρισμό. 
4. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ασταθές σημείο, βάση ή τραπέζι. Το προϊόν μπορεί να πέσει, 

προκαλώντας του βλάβη. 
5. Διαβάστε με ποιο τρόπο μπορείτε να τοποθετήσετε τις μπαταρίες, διότι υπάρχει κίνδυνος για φωτιά. 
6. Ποτέ μην εισάγετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν μέσα από τις υποδοχές της 

βάσης του τηλεφώνου καθώς μπορεί να έρθουν σε επαφή με επικίνδυνα σημεία τάσης ή να 
βραχυκυκλώσουν μέρη που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά ή ζημιά στη συσκευή. Ποτέ μην χύνετε 
κανένα υγρό οποιουδήποτε είδους πάνω στο προϊόν. 

7. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας, μπορεί να υπάρξει 
πιθανός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από αστραπές και κεραυνούς. 

ΕΓΓΥΗΣΗ  
Το προϊόν διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας δώδεκα (12) μηνών με ισχύ από την ημερομηνία αγοράς 
του προϊόντος από τον τελικό καταναλωτή. 
Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς, όπου θα αναγράφονται η ημερομηνία και 
το κατάστημα όπου πραγματοποιήθηκε η αγορά. 
Η εγγύηση δεν καλύπτει: 

• Φθορές ή βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση του προϊόντος. 
• Φθορές ή βλάβες που προκλήθηκαν από σύνδεση με οποιοδήποτε αξεσουάρ ή λογισμικό που 

δεν παράγεται ή παρέχεται από τον κατασκευαστή. 
• Από οποιαδήποτε άλλη χρήση του προϊόντος πέραν της καθορισμένης. 

Επίσης, η εγγύηση δεν ισχύει όταν: 
• Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, έχει υποστεί μετατροπή ή επισκευαστεί από οποιανδήποτε 

άλλον πέραν του εξουσιοδοτημένου κέντρου επισκευής ή εάν έχει επισκευαστεί με μη-
εξουσιοδοτημένα ανταλλακτικά. 

• Ο σειριακός αριθμός του μηχανήματος έχει σβηστεί, τροποποιηθεί ή δεν είναι ευδιάκριτος. 
• Το μηχάνημα έχει εκτεθεί σε ακραίες θερμοκρασίες/συνθήκες περιβάλλοντος ή υγρασία. 
• Οι μπαταρίες παρουσιάζουν σημάδια διάβρωσης, οξείδωσης η διαρροής. 

Επιπλέον, η εγγύηση του προϊόντος δεν ισχύει και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί διαμαρτυρία στην 
περίπτωση που το προϊόν έχει τροποποιηθεί ή μεταβληθεί με τρόπο αντίθετο προς το σκοπό της χρήσης 
του. Δεν προσφέρεται αποζημίωση όταν η συσκευή έχει διανύσει μεγάλη περίοδο αδράνειας ή έχει 
υποστεί άμεσες ή έμμεσες βλάβες που οφείλονται στην κακή χρήση της συσκευής. 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
 Σύστημα αναγνώρισης κλήσης συμβατό με FSK / DTMF με αυτόματη ανίχνευση 
 Καταγράφει 38 εισερχόμενους και 5 εξερχόμενους αριθμούς που μπορούν να αναθεωρηθούν, 

ανακληθούν και διαγραφούν 
 Ρυθμιζόμενος διψήφιος κωδικός PABX 
 Δυνατότητα ρύθμισης και αυτοματοποίησης του 5-ψήφιου τοπικού κωδικού περιοχής  
 Ρυθμιζόμενη αντίθεση οθόνης LCD 5 επιπέδων 
 Υποστήριξη λειτουργίας τονικής/ παλμικής κλήσης 
 Λειτουργία μουσικής αναμονής 
 Επίπεδα έντασης κουδουνίσματος HI / LO / OFF μέσω διακόπτη 
 Λειτουργία FLASH και επανάκλησης 
 Λειτουργία οθόνης οπίσθιου φωτισμού LCD 
 Ενδεικτική λυχνία LED εισερχόμενης κλήσης 
 Δυνατότητα στήριξης / τοποθέτησης σε γραφείο και τοίχο 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
 
1. ΟΘΟΝΗ LCD 
2. ΔΙΑΓΡΑΦΗ (DEL) 
3. ΠΑΝΩ 
4. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ (OUT) 
5. ΡΥΘΜΙΣΗ/ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ (SET) 
6. ΚΑΤΩ 
7. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (BACK) 
8. ΑΝΑΜΟΝΗ (HOLD) 
9. ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΓΡΑΜΜΗΣ (FLASH) 
10. ΑΝΑΚΛΗΣΗ (REDIAL) 
11. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 
12. ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ (ΗΙ/ LO/ OFF) 
13. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΟΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ 
 

1. Η συσκευή απαιτεί μπαταρίες 3 x 1.5V AA. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών και 

τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα και, στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα (σύσταση 

χρήσης αλκαλικής μπαταρίας). Θα πρέπει να εμφανίζεται η ώρα και η ημερομηνία στην οθόνη υγρών 

κρυστάλλων μετά την εισαγωγή των μπαταριών. 

2. Συνδέστε το φορητό ακουστικό και την κύρια συσκευή με το σπιράλ καλώδιο. 

3. Εισάγετε το ένα άκρο του καλωδίου γραμμής στην υποδοχή γραμμής της βάσης και το άλλο   άκρο 
στην πρίζα τοίχου του παρόχου της τηλεφωνικής σας σύνδεσης. 

 
 ΛΗΨΗ ΚΛΗΣΕΩΝ 

1. Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση FSK ή DTMF, η συσκευή θα κουδουνίσει, και θα εντοπίσει 
αυτόματα τον αριθμό τηλεφώνου, εμφανίζοντας τον στην LCD οθόνη:  

  
      Για επαναλαμβανόμενη εισερχόμενη κλήση, στην οθόνη LCD εμφανίζεται η ένδειξη "REP"   
      Όταν η εισερχόμενη κλήση είναι από αριθμό με απόκρυψη, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη  
      "... p ..."  
      Για σφάλμα εισερχόμενης κλήσης, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη "... E ..." 
      Εάν η εισερχόμενη κλήση προέρχεται από περιοχή χωρίς υπηρεσία Αναγνώρισης κλήσεων, η    
      οθόνη εμφανίζει την ένδειξη "... o ..."  
      Η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα θα ενημερωθούν από το σήμα αναγνώρισης καλούντος  
      FSK, ενώ η ρύθμιση έτους παραμένει αναλλοίωτη. Το σήμα αναγνώρισης καλούντος DTMF  
      δεν αλλάζει τη ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας, καθώς περιέχει μόνο τον αριθμό του   
      καλούντος ως πληροφορία. 
 
2. Η ένδειξη OUT εμφανίζεται κατά την ανασκόπηση εξερχόμενης κλήσης. Όταν η μνήμη εισερχομένων 

κλήσεων είναι πλήρης, ο τελευταίος εισερχόμενος αριθμός αντικαθιστά πάντα τον παλαιότερο αριθμό. 
 
     ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

     Για να εμφανίζεται στο τηλέφωνο ο εισερχόμενος αριθμός και άλλες πληροφορίες, πρέπει να   
     έχετε ενεργοποιήσει την λειτουργία αναγνώρισης κλήσης στον τοπικό σας πάροχο. 
 

     Από το φορητό ακουστικό 

1. Σηκώστε το ακουστικό και μιλήστε στον συνομιλητή. 

2. Αφού τελειώσετε, επιστρέψτε το ακουστικό στη βάση. 
 
    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

    Γενικά, η τηλεπικοινωνία μεταδίδει εισερχόμενες πληροφορίες μεταξύ του πρώτου και του   
    δεύτερου κουδουνίσματος. Απαντήστε λοιπόν στο τηλέφωνο μετά το δεύτερο κουδούνισμα. 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ 
 
Από το φορητό ακουστικό 

1. Σηκώστε το ακουστικό. 

2. Όταν ακούσετε τον τόνο κλήσης, πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό. Η οθόνη θα ανοίξει 

αυτόματα μετά από 6 δευτερόλεπτα 

3. Αφού τελειώσετε, επιστρέψτε το ακουστικό στη βάση. 

 

 



 

Λειτουργία επανάκλησης 

Όταν πληκτρολογείτε έναν αριθμό, αλλά η γραμμή είναι απασχολημένη, πατήστε την επανάκληση 
[REDIAL] και τότε ο αριθμός θα κληθεί ξανά. 

 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ 

Ανάκληση εισερχόμενης κλήσης 

Ανάκληση τοπικής κλήσης: Το τηλέφωνο μπορεί να αυτοματοποιήσει τον τοπικό κωδικό της περιοχής. 
Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό και πατήστε το πλήκτρο [BACK] ή [REDIAL] για να κάνετε ανάκληση του 
αριθμού που εμφανίζεται στην οθόνη, στη συνέχεια σηκώστε το ακουστικό για να συνομιλήσετε. Εάν η 
γραμμή είναι απασχολημένη, πατήστε το πλήκτρο [REDIAL] για να καλέσετε τον αριθμό επανειλημμένα. 
 
Ανασκόπηση εισερχόμενης κλήσης 

1. Σε κατάσταση ακουστικού στην βάση. 

2. Πατήστε το επάνω πλήκτρο [△], στην οθόνη εμφανίζεται η τελευταία εισερχόμενη κλήση. 

3. Πατήστε το επάνω ή κάτω πλήκτρο, [△] ή [▽], για να ελέγξετε τις εισερχόμενες κλήσεις, όταν η 
οθόνη εμφανίσει την ένδειξη... END ... έχει γίνει ανασκόπηση όλου του ιστορικού. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το επάνω ή κάτω πλήκτρο [△] ή [▽] για 3 δευτερόλεπτα, 
μπορείτε να ελέγξετε γρήγορα τις εισερχόμενες κλήσεις. 
 
Ανάκληση εισερχόμενης κλήσης 

Ανάκληση τοπικής κλήσης: Το τηλέφωνο μπορεί να αυτοματοποιήσει τον τοπικό κωδικό περιοχής. 
Ελέγξτε τον επιθυμητό αριθμό και πατήστε το πλήκτρο [BACK] ή [REDIAL] για να κάνετε ανάκληση του 
αριθμού που εμφανίζεται στην οθόνη LCD, στη συνέχεια σηκώστε το ακουστικό για να συνομιλήσετε. Εάν 
η γραμμή είναι απασχολημένη, πατήστε το πλήκτρο [REDIAL] για να καλέσετε τον αριθμό 
επανειλημμένα. 
 
Ανάκληση υπεραστικής κλήσης 

Αν η οθόνη εμφανίζει έναν αριθμό που είναι υπεραστικής κλήσης, πατήστε το πλήκτρο [BACK] δύο 
φορές, η συσκευή θα προσθέσει αυτόματα το ψηφίο "0" και θα καλέσει τον αριθμό που εμφανίζεται στην 
οθόνη LCD, στη συνέχεια, σηκώστε το ακουστικό για να συνομιλήσετε. Εάν η γραμμή είναι 
απασχολημένη, πατήστε το πλήκτρο [REDIAL] για να καλέσετε τον αριθμό επανειλημμένα. 
 
Διαγραφή εισερχόμενης κλήσης 

1. Επιλέξτε τον επιθυμητό εισερχόμενο αριθμό 

2. Πατήστε το πλήκτρο [DEL] για να διαγράψετε τον αριθμό και στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί ο 
επόμενος αριθμός. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε το πλήκτρο [DEL] για 3 δευτερόλεπτα, και όλες οι εισερχόμενες κλήσεις θα 
διαγραφούν. 
 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ 

Το τηλέφωνο μπορεί να καταγράψει 5 εξερχόμενους αριθμούς, αριθμό σειράς και χρόνο διάρκειας 
συνομιλίας. Εσείς μπορείτε να αναθεωρήσετε, να κάνετε ανάκληση και να διαγράψετε τις εξερχόμενες 
κλήσεις. Αν υπάρχουν περισσότερες από 5 εξερχόμενες κλήσεις, το παλαιότερο νούμερο θα 
αντικατασταθεί. Όταν ελέγχετε την εξερχόμενη κλήση, η οθόνη LCD δεν θα εμφανίζει την πραγματική 
ημερομηνία και ώρα, αλλά θα εμφανιστεί ο χρόνος και η διάρκεια συνομιλίας. 
 
Ανασκόπηση εξερχόμενης κλήσης 

1. Σε κατάσταση ακουστικού στην βάση ή και με ανοιχτό ακουστικό 

2. Πατήστε το πλήκτρο [OUT] και στην οθόνη θα εμφανιστεί ο τελευταίος αριθμός κλήσης. 

3. Πατήστε το πλήκτρο [OUT] παρατεταμένα και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη... END ... 
 
 

 

 

 



 

 

Ανάκληση εξερχόμενης κλήσης 

1. Σε κατάσταση ακουστικού στην βάση. 

2. Πατήστε το πλήκτρο [OUT] για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό. 

3. Πιέστε το πλήκτρο [BACK], ο αριθμός θα κληθεί αυτόματα, κατόπιν σηκώστε το ακουστικό για να 
συνομιλήσετε. Εάν η γραμμή είναι απασχολημένη, πατήστε το πλήκτρο [REDIAL] για να καλέσετε τον 
αριθμό ξανά. 

 
Διαγραφή εξερχόμενης κλήσης 

1. Σε κατάσταση ακουστικού στην βάση, πατήστε το πλήκτρο [OUT] για αναθεώρηση αριθμού. 

2. Πατήστε το πλήκτρο [DEL] για να διαγράψετε τον επιθυμητό αριθμό και η οθόνη LCD θα εμφανίσει 
τον επόμενο αριθμό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε το πλήκτρο [DEL] για 3 δευτερόλεπτα, και όλες οι εξερχόμενες κλήσεις θα 
διαγραφούν. 
 
ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ 

1. Σε κατάσταση ακουστικού στην βάση, πατήστε το πλήκτρο [DEL], στην οθόνη θα εμφανιστεί η 
ένδειξη SET 1 DATE 

2. Πατήστε το πλήκτρο [DEL], τα τελευταία δύο ψηφία του έτους αναβοσβήνουν. 
3. Πατήστε το επάνω ή κάτω πλήκτρο, [△] ή [▽],για να επεξεργαστείτε το έτος. Πιέστε το πλήκτρο 

[DEL] για επιβεβαίωση, χρησιμοποιήστε την ίδια μέθοδο για να ορίσετε το μήνα, την ημερομηνία, την 
ώρα και το λεπτό. Η συσκευή θα αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις και θα εξέλθει μετά από 12 
δευτερόλεπτα. 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

1. Σε κατάσταση ακουστικού στην βάση, πατήστε το πλήκτρο [DEL] και στη συνέχεια πιέστε το επάνω 
πλήκτρο [△], στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη SET 2 CODE 

2. Πιέστε ξανά το πλήκτρο [DEL], η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη CODE - - - - - 
3. Πατήστε το επάνω ή κάτω πλήκτρο, [△] ή [▽], για να ορίσετε το πρώτο ψηφίο του τοπικού κωδικού 

περιοχής. 
4. Πατήστε το πλήκτρο [DEL] για επιβεβαίωση και εισαγάγετε τη ρύθμιση του δεύτερου ψηφίου, 

χρησιμοποιήστε την ίδια μέθοδο για να ρυθμίσετε τα τελευταία 4 ψηφία. 
5. Η συσκευή θα αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις και θα εξέλθει μετά από 12 δευτερόλεπτα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Εάν ο τοπικός κωδικός είναι μόνο 4 ψηφία, το τελευταίο ψηφίο μπορεί να μείνει ως "-".  
Αφού ορίσετε τον τοπικό κωδικό περιοχής, η συσκευή θα τον αυτοματοποιήσει, εάν ο αριθμός 
εισερχόμενης κλήσης έχει τα πρώτα ψηφία του ίδια με τον τοπικό κωδικό περιοχής. 
 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ PABX 
1. Σε κατάσταση ακουστικού στην βάση, πατήστε το πλήκτρο [DEL] 
2. Πατήστε το επάνω πλήκτρο [△] δύο φορές, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη SET 3 PCODE. 
3. Πατήστε [DEL] για επιβεβαίωση, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη PCODE – 
4. Το πρώτο "-" αναβοσβήνει και υποδεικνύει τον ορισμό του πρώτου κωδικού. 
5. Πατήστε το επάνω ή κάτω πλήκτρο, [△] ή [▽], για να ρυθμίσετε τον πρώτο κωδικό. Πατήστε το 

πλήκτρο [DEL] για να επιβεβαιώσετε και να προχωρήσετε στην εισαγωγή επόμενου 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Αν υπάρχει μόνο ένα ψηφίο στον κωδικό PABX, αφήστε το δεύτερο ψηφίο ως "-". 
Εάν ορίσετε κωδικό PABX, όταν ανακαλείτε μια εισερχόμενη κλήση και εάν ο εισερχόμενος αριθμός είναι 
μεγαλύτερος από 6 ψηφία, η συσκευή θα προσθέσει αυτόματα τον κωδικό PABX μπροστά από τον 
αριθμό και θα κάνει παύση 1 δευτερόλεπτο. 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (IP) 

Σε κατάσταση ακουστικού στην βάση, πατήστε το πλήκτρο [DEL] και, στη συνέχεια, πατήστε το επάνω 
πλήκτρο [△] τρεις φορές, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη SET 4 AUTO IP. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν χρειάζεται να ρυθμιστεί. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ/ΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ 

1. Σε κατάσταση ακουστικού στην βάση, πατήστε το πλήκτρο [DEL] και, στη συνέχεια, πατήστε το 
επάνω πλήκτρο [△] τέσσερις φορές, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη SET 5 P / T 

2. Πατήστε [SET] για επιβεβαίωση και, στη συνέχεια, πιέστε το επάνω ή κάτω πλήκτρο, [△] ή [▽], για 
να επιλέξετε PULSE ή TONE 

3. Πατήστε [SET] για επιβεβαίωση. 
 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΣΗΣ 

1. Σε κατάσταση ακουστικού στην βάση, πατήστε το πλήκτρο SET και, στη συνέχεια, πατήστε το επάνω 
πλήκτρο [△] 5 φορές, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη SET 6 ALAR 

2. Πατήστε το πλήκτρο SET για επιβεβαίωση, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ALAR OFF, πατήστε το 
επάνω πλήκτρο [△] για να επιλέξετε ON ή OFF. 

3. Πατήστε το πλήκτρο SET για επιβεβαίωση. 
Όταν η λειτουργία αποτροπής κλήσης είναι ενεργοποιημένη (ON) , οι χρήστες που θέλουν να καλέσουν 
χρησιμοποιώντας μια επέκταση (παράλληλη γραμμή) μέσω της ίδιας γραμμής, θα ακούσουν έναν ήχο 
"DI-DI, DI-DI" συνεχόμενο και δεν θα τους επιτραπεί η πραγματοποίηση κλήσης. 
 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD 

1. Σε κατάσταση ακουστικού στην βάση, πατήστε το πλήκτρο [SET] 
2. Πιέστε το πλήκτρο επάνω [△] και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη SET 7 LCD 
3. Πατήστε [SET] για επιβεβαίωση, στην οθόνη LCD εμφανίζεται η ένδειξη LCD 3 
4. Πατήστε το επάνω ή κάτω πλήκτρο [△] ή [▽] για να επιλέξετε ένα άνετο, επιθυμητό επίπεδο μεταξύ 

των 5 βαθμίδων 
5. Πατήστε [SET] για επιβεβαίωση. 
Η συσκευή θα αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις και θα εξέλθει μετά από 12 δευτερόλεπτα. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FLASH 

Όταν καλείτε έναν αριθμό αλλά η γραμμή είναι απασχολημένη, πατήστε το πλήκτρο FLASH και, στη 
συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο REDIAL για να κάνετε ανάκληση αριθμού. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

Όταν μιλάτε στο φορητό ακουστικό, πατήστε [HOLD] για να μπείτε σε λειτουργία αναμονής και να 
ενεργοποιηθεί η μουσική αναμονής. 

Σε κατάσταση αναμονής: 

Πατήστε το πλήκτρο [HOLD] για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία αναμονής και να συνεχίσετε να 
μιλάτε στο φορητό ακουστικό. 
 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΟΣ 

Υπάρχουν τρία επίπεδα έντασης κουδουνίσματος HIGH, LOW και OFF προς επιλογή. Σύρετε το 
διακόπτη RING σε HI ή LO ή OFF για να επιλέξετε. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LCD 

Ο οπίσθιος φωτισμός είναι ενεργοποιημένος όταν λαμβάνετε εισερχόμενη κλήση, πληκτρολογώντας, 
πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο ή σε λειτουργία αναμονής με μουσική. Θα σβήσει εάν το τηλέφωνο 
παραμείνει αδρανές για 6 δευτερόλεπτα. 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τηλέφωνο τοίχου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε επιφάνεια γραφείου. 

 
 
 



 
 
ΣΗΜΕΙΩΣH 
Παρακαλώ αποσυνδέστε την τηλεφωνική γραμμή και την τροφοδοσία (εάν υπάρχει) κατά την τοποθέτηση 
ή την αντικατάσταση των μπαταριών. 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε στεγνό και καθαρό μέρος για να αποφευχθεί η ζημιά των 
εσωτερικών τμημάτων. 
Χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί για καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά 
αερολυμάτων (aerosol). 
Εάν η συσκευή παρουσιάσει προβλήματα, μην αποσυναρμολογήσετε το προϊόν. Στείλτε το στο κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών και το σέρβις του τοπικού αντιπροσώπου σας ή επικοινωνήστε με το κέντρο 
εξυπηρέτησης της εταιρείας μας. 

 
 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗ 
Δεν ακούω από το ακουστικό. Ελέγξτε αν το ακουστικό βρίσκεται ενωμένο με το 

σπιράλ του καλωδίου 
Με καλούν, αλλά δεν μπορώ να 
πραγματοποιήσω κλήση. 

Ελέγξτε εάν η λειτουργία κλήσης P (παλμικό 
σύστημα) ή Τ (τονικό σύστημα) έχει ρυθμιστεί σωστά. 

Υπάρχει σκουριά στη μπαταρία μετά από 
διαρροή υγρού. 

Αφαιρέστε τη σκουριά. Εάν η μπαταρία έχει διαρροή, 
αντικαταστήστε τη με νέα μπαταρία. 

Υπάρχει θόρυβος κατά τη 
πραγματοποίηση μιας κλήσης. 

Α) Ελέγξτε εάν η φίσα σύνδεσης είναι υγρή ή 
σκουριασμένη και αλλάξτε την. 
Β) Ελέγξτε εάν ο θόρυβος παράγεται όταν κουνάτε το 
ακουστικό και αντικαταστήστε το σπιράλ καλώδιο. 
Γ) Ελέγξτε εάν χρησιμοποιούνται πάρα πολλές 
επεκτάσεις μαζί με ενώσεις και η ποιότητα της 
επέκτασης δεν είναι αρκετά καλή, τότε αλλάξτε την 
επέκταση. 

Η LCD οθόνη έχει χαμηλό φωτισμό. Ελέγξτε εάν η αντίθεση της οθόνης είναι σωστά 
ρυθμισμένη ή την στάθμη της μπαταρίας εάν είναι 
αρκετά χαμηλή. Ρυθμίστε την αντίθεση της οθόνης. 
Εάν η αντίθεση της οθόνης εξακολουθεί να έχει 
χαμηλό φωτισμό, αντικαταστήστε τη μπαταρία. 

Οι περισσότερες λειτουργίες δεν μπορούν 
να ολοκληρωθούν. 

Ελέγξτε τη τάση της μπαταρίας, αλλάξτε τη μπαταρία 
εάν είναι χαμηλής τάσης. Εάν η μπαταρία είναι σε 
κανονική κατάσταση, αποσυνδέστε τις γραμμές, 
αφαιρέστε τις μπαταρίες και συνδέστε ξανά μετά από 
10 λεπτά για επαναφορά. 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Η Cobra Center Ltd δηλώνει ότι το τηλέφωνο DTC-760 συμμορφώνεται με τις απαραίτητες απαιτήσεις 
προστασίας και των στόχους της οδηγίας 1999/5 / EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.  

Για να ελέγξετε την πλήρη δήλωση συμμόρφωσης αυτού του μοντέλου, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: 
http://www.cobra-center.gr 

 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

 
Όλα τα προϊόντα στα οποία εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο στο σώμα, τη συσκευασία ή το εγχειρίδιο 
χρήσης τους, δεν πρέπει να εναποτίθεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων αλλά να προσκομίζονται 
στα ειδικά κέντρα αποκομιδής. Εκεί, τα διάφορα υλικά, θα πρέπει να διαχωρίζονται ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά και τα ανακυκλούμενα υλικά, συμμετέχοντας έτσι ουσιαστικά στην προστασία του 
περιβάλλοντος. 
 



 
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ 
FLAMAGAS S.A. 
C.Metallurgy 38, 08038, Barcelona 
T:+34 93 291 0505 
ΦΛΑΜΑΓΚΑΣ Α.Ε. 
Σ. Μεταλλουργίας 38,08038, Βαρκελώνη 
E:info@flamagas.com , info@daewoo-international.es 
www.electronicaflamagas.com. 
 
 
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ 
Κόμπρα Σέντερ Ε.Π.Ε. 
Διεύθυνση 25ης Μαρτίου 13 & Τεώ, 17778, Ταύρος, Αττικής 
Cobra Center Ltd, 25th Martiou 13 &Teo, 17778, Tavros, Attiki 
T.:210 4829801  
F:+30 210 4826528 
E:cobra@cobra-center.gr  
www.cobra-center.gr 
 
 


