
 
 
 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το νέο τηλέφωνο της DAEWOO, DTC-215, ειδικά σχεδιασμένο για χρήση 
σε τηλεφωνικό κέντρο. 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. 

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

 
 

 

 

 

 

Διακόπτης τύπου κλήσης (ΠΑΛΜΙΚΗΣ/ΤΟΝΙΚΗΣ) 

Πλήκτρο 
σίγασης 
(MUTE) 

Πλήκτρο 
παύσης 
(PAUSE) 

Στιγμιαίο κλείσιμο 
γραμμής (FLASH) 

Ανάκληση 
(REDIAL) 

Διακόπτης έντασης κουδουνίσματος (ΗΙ/ MID/ OFF) 



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Συνδέστε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής (1). 

2. Συνδέστε το καλώδιο του ακουστικού (2) και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε τον τόνο  κλήσης. 

 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ 

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

ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΚΛΗΣΕΙΣ 

1. Σηκώστε το ακουστικό και μιλήστε με το άλλο άτομο. 

2. Όταν τελειώσετε, τοποθετήστε το ακουστικό πίσω στην βάση. 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΛΗΣΗ 

1. Σηκώστε το φορητό ακουστικό. Όταν ακούσετε τον τόνο κλήσης, πληκτρολογήστε τον  επιθυμητό 

αριθμό. 

2. Όταν τελειώσετε, τοποθετήστε το ακουστικό πίσω στην βάση. 

   Για επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε. 
    Σηκώστε το ακουστικό και πατήστε το πλήκτρο REDIAL. 
 

ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

- Πατήστε MUTE για σίγαση μιας κλήσης. 

- Πατήστε PAUSE για να εφαρμόσετε παύση. 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΛΗΣΗΣ (ΠΑΛΜΙΚΗΣ/ΤΟΝΙΚΗΣ) 

Όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό, ρυθμίστε το διακόπτη MODE σε T (Tονικής) ή P (Παλμικής) για να επιλέξετε 
τον τύπο κλήσης (τονική-παλμική). 

Διακόπτης τύπου κλήσης 
(παλμικής/τονικής) 

Διακόπτης έντασης 
κουδουνίσματος  (ΗΙ/MID/OFF) 

Σπιράλ καλώδιο 
ακουστικού 

Προς υποδοχή τηλεφωνικής γραμμής από πάροχο 

Καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής 



 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΟΣ 

Ρυθμίστε το διακόπτη έντασης κουδουνίσματος RING σε HIGH (Υψηλή) , MID (Μεσαία) ή OFF 
(Αποσυνδεδεμένο) κατά την προτίμησή σας. 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΛΗΣΗΣ 

Αν κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας θέλετε να μεταφέρετε μια κλήση σε άλλο αριθμό τηλεφώνου, πατήστε το 
πλήκτρο R / FLASH και πληκτρολογήστε τον αριθμό προορισμού. Όταν ακούσετε τον τόνο κλήσης, θέστε το 
ακουστικό πίσω στην βάση για να ολοκληρώσετε τη μεταφορά της κλήσης. 
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ως καταναλωτής, όταν θέλετε να πετάξετε το προϊόν, πηγαίνετε το σε μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων ή 
συγκεκριμένο σημείο απόρριψης που έχει σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να 
προστατεύσετε και να βελτιώσετε το περιβάλλον. 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Η Cobra Center Ltd δηλώνει ότι το τηλέφωνο DTC-215 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. 
 
 
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. 



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 


