
 

 

 

  DTC-410  
 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

  

· Οδηγίες χρήσεως·  

 

 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το νεό τηλέφωνο της DAEWOO, DTC-410, με αναγνώριση 
κλήσης και τηλεφωνικό κατάλογο. 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 σπρέυ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 Κλήση σε αναμονή (Call Waiting) 

 Σύστημα αναγνώρισης κλήσης *  συμβατό με FSK / DTMF  

 Επιλογή γλώσσας από: Αγγλικά / Γαλλικά / Ισπανικά / Ιταλικά / Γερμανικά / Τουρκικά/ 
Δανικά / Ελληνικά  

 Οθόνη LCD με 16 ψηφία και 16 χαρακτήρες  

 Δυναμική μνήμη για εισερχόμενες κλήσεις: 111 με μέγιστη χωρητικότητα αριθμών 16 
ψηφίων & ονομάτων 8 χαρακτήρων  

 70 καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου, καθεμία με μέγιστη χωρητικότητα αριθμών 16 
ψηφίων και ονομάτων έως 16 χαρακτήρες  

 16 εξερχόμενες κλήσεις, καθεμία με 16 ψηφία  

 4 μνήμες ενός πλήκτρου και 10 μνήμες διπλής αφής  

 8 επιλέξιμες μελωδίες κουδουνίσματος  

 Κωδικοποίηση περιοχής με 5 ψηφία ως φίλτρο 

 Δυνατότητα εισαγωγής κωδικού 6 ψηφίων για υπεραστικές κλήσεις  

 Ρυθμιζόμενη αντίθεση οθόνης LCD  

 Λειτουργία πραγματοποίησης κλήσης πριν το άνοιγμα της γραμμής και επεξεργασίας 
κληθέντος αριθμού 

 Λειτουργία Baby Call  

 Επιλογή χρόνου λειτουργίας Flash (100, 300, 600 και 1000ms)  

 Υποστήριξη λειτουργίας τονικής/ παλμικής κλήσης 

 Μουσική σε αναμονή  

 Λειτουργία Flash και ανάκλησης  

 Ηχείο (Ανοικτή συνομιλία) με δυνατότητα κλήσης και συνομιλίας  

 Χρονομετρητής διάρκειας κλήσεων  

 Οθόνη οπίσθιου φωτισμού LCD  

 Ρυθμιζόμενη ένταση κουδουνίσματος  

 Ρυθμιζόμενη ένταση ήχου της ανοιχτής ακρόασης 

 Δυνατότητα στήριξης/τοποθέτησης σε γραφείο ή σε τοίχο  

 Ενδεικτική λυχνία LED για ένδειξη  ΝΕΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ και ΣΕ ΧΡΗΣΗ 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ LED ΣΕ ΧΡΗΣΗ 

2. LCD ΟΘΟΝΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

3. MENU  

4. ΠΑΝΩ 

5. ΑΝΑΜΟΝΗ 

6. ΚΑΤΩ 

7. M3 

8. M4 

9. Πλήκτρο Ανοικτής συνομιλίας 

10. ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ 

11. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ LED ΝΕΑ ΚΛΗΣΗ 

12. ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

13. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

14. OUT ΕΞΟΔΟΣ 

15. Μ1 

16. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

17. M2 

18. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 

19. R FLASH 

20. ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

21. ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ (OFF/LOW/HI) 

22. ΕΝΤΑΣΗ (OFF/LOW/HI) 

 

 

 

 

 



ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ 

1. Η συσκευή απαιτεί μπαταρίες 3 x AA 1.5V. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών 
και τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα. Στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα 
(σύσταση χρήσης αλκαλικής μπαταρίας). Θα πρέπει να εμφανίζεται η ώρα στην οθόνη 
υγρών κρυστάλλων μετά την εισαγωγή των μπαταριών. 

2. Εισάγετε το ένα άκρο του καλωδίου γραμμής στην υποδοχή γραμμής της βάσης και το άλλο 
άκρο στην πρίζα του τοίχου η οποία διαθέτει τη τηλεφωνική σας σύνδεσης. 

3. Συνδέστε το ακουστικό και τη κύρια συσκευή με το σπιράλ καλώδιο. 

4. Ρυθμίστε τις λειτουργίες κλήσης σωστά ακολουθώντας τις οδηγίες του τοπικού παροχου. 

5. Αιτηθείτε στον πάροχο την λειτουργία αναγνώρισης κλήσης, στην περίπτωση μη λειτουργίας   
της. 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ 

Εγκατάσταση στήριξης τοίχου 

1. Το τηλέφωνο μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο. Σημειώστε δύο 
σημεία με απόσταση 52 mm μεταξύ τους στον τοίχο. Με το 
τρυπάνι, κάντε δυο τρύπες με απόσταση 52mm. Τοποθετήστε 
την ούπα και τις βίδες (δεν περιλαμβάνονται) στον τοίχο και 
κουμπώστε την τηλεφωνική βάση εισάγοντας τις βίδες στις 
υποδοχές τοίχου στο πίσω μέρος της τηλεφωνικής βάσης. 
Προσαρμόστε τις βίδες εάν χρειάζεται.  

 

 

 

2. Τροποποιήστε τη θέση του γάντζου στο ακουστικό από τη θέση γραφείου για τοποθέτηση 
σε τοίχο. Παρακαλώ, ξεκουμπώστε τον γάντζο στήριξης στη βάση, γυρίστε τον 180 μοίρες 
και ξανακουμπώστε τον πίσω στη βάση. Τοποθετήστε το φορητό ακουστικό στη βάση με το 
γάντζο στήριξης στη βάση διατεταγμένο ώστε να ταιριάζει στην υποδοχή που υπάρχει κάτω 
από το ηχείο του ακουστικού. 

 
 

γραφείου     τοίχου 

 



ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  

ΛΗΨΗ ΚΛΗΣΗΣ  

Από το ακουστικό  

Σηκώστε το ακουστικό και μιλήστε με τον συνομιλητή. Για να τερματίσετε την κλήση, 
επανατοποθετήστε το ακουστικό στη βάση.  

Μετάβαση σε ανοικτή συνομιλία κατά τη διάρκεια μιας κλήσης  

Όταν χρησιμοποιείτε το φορητό ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο  και επιστρέψτε το ακουστικό 

στη βάση. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε ξανά το πλήκτρο  .  

Από το μεγάφωνο  

Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, πατήστε το πλήκτρο  και μιλήστε στον καλούντα. Για να 

τερματίσετε την κλήση, πιέστε ξανά το πλήκτρο  .  

Σημείωση: Η αναγνώριση κλήσης ενεργοποιείται μεταξύ του πρώτου και δεύτερου 
κουδουνίσματος. Απαντήστε το τηλέφωνο μετά το δεύτερο κουδούνισμα, αν θέλετε να δείτε τον 
προβαλλόμενο αριθμό πριν απαντήσετε. 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ 

Από το ακουστικό 

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

2. Το τηλέφωνο θα χρονομετρήσει τη συνομιλία μετά από 6 δευτερόλεπτα.  

3. Για να τερματίσετε την κλήση, επιστρέψτε το ακουστικό στη βάση. 

Από το μεγάφωνο 

1. Πατήστε το πλήκτρο  Όταν ακούσετε τον τόνο κλήσης, πληκτρολογήστε τον επιθυμητό 
αριθμό. 

2. Το τηλέφωνο θα αρχίσει να χρονομετρεί τη συνομιλία σας μετά από 6 δευτερόλεπτα. 

1. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε ξανά το πλήκτρο  . 

Λειτουργία πραγματοποίησης κλήσης πριν το άνοιγμα της γραμμής 

1. Όταν το φορητό ακουστικό βρίσκεται στη βάση, πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό 
χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο. 

2. Εάν υπάρχουν λάθη, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο DEL για επεξεργασία. 

3. Πατήστε το πλήκτρο  ή σηκώστε το φορητό ακουστικό και ο αριθμός θα κληθεί αυτόματα. 

 

 



Επανάκληση 

1. Σηκώστε το φορητό ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο . Πατήστε το πλήκτρο REDIAL, ο 
τελευταίος αριθμός που καλέσατε θα κληθεί ξανά. 

2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΝΟΥ 

Σε κατάσταση ακουστικού στην βάση, πατήστε το MENU για να μπείτε στις ρυθμίσεις μενού, η 
οθόνη LCD θα εμφανίσει την ένδειξη VIEW MENU ↑↓. Πιέστε τα πλήκτρα UP ή DOWN για να 
επιλέξετε μεταξύ των διαφορετικών επιλογών. 

Όταν επιλέγετε ένα στοιχείο, πατήστε ξανά το MENU για να μεταβείτε στη ρύθμιση του. Αφού 
τελειώσετε με ένα στοιχείο, πατήστε MENU ξανά για να επιβεβαιώσετε και να μετακινηθείτε σε 
άλλο στοιχείο. Πατήστε το πλήκτρο DEL μία ή περισσότερες φορές για έξοδο από το τρέχον 
μενού ανά πάσα στιγμή. 

Σημείωση: Το τηλέφωνο θα επανέλθει στην αρχική του κατάσταση εάν αφήσετε να περάσουν 
πάνω από 5 δευτερόλεπτα μεταξύ των πληκτρολογήσεων.  

Οι ρυθμίσεις των διαφόρων στοιχείων εμφανίζονται λεπτομερώς ως εξής:  

 Γλώσσα  

1. Σε κατάσταση ακουστικού στην βάση, πατήστε το πλήκτρο MENU και, στη συνέχεια, πιέστε 
το πλήκτρο UP μία φορά, θα εμφανιστεί στην LCD οθόνη η ένδειξη SELECT LANGUAGE.  

2. Πατήστε MENU, θα εμφανιστεί στην LCD οθόνη η ένδειξη Αγλλικά ως προεπιλεγμένη 
ρύθμιση στο μενού γλώσσας.  

3. Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και πατήστε 
MENU για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.  

 

 Ρυθμίσεις κωδικού περιοχής  

1. Σε κατάσταση ακουστικού στην βάση, πατήστε το πλήκτρο MENU και, στη συνέχεια, πιέστε 
το πλήκτρο UP δύο φορές, θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη Ρύθμιση Κωδικού 
Περιοχής (SET AREA CODE)  

2. Πατήστε MENU, θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη -----  (ή ο προκαθορισμένος κωδικός 
περιοχής) και το πρώτο '-' θα αναβοσβήνει Εάν έχετε ήδη ορίσει τον κωδικό περιοχής, η 
οθόνη LCD θα εμφανίσει τον προκαθορισμένο κωδικό και το πρώτο ψηφίο θα αναβοσβήνει.  

3. Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN για να εισάγετε από 0 έως 9 και, στη συνέχεια, πιέστε 
ξανά το MENU για επιβεβαίωση  

4. Προχωρήστε όπως παραπάνω για να ρυθμίσετε τα υπόλοιπα ψηφία. Μπορείτε να ορίσετε 
κωδικό περιοχής συνολικά 5 ψηφίων.  

5. Το τηλέφωνο θα φιλτράρει αυτόματα τον κωδικό περιοχής όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη 
κλήση που τα πρώτα ψηφία είναι ίδια με τον κωδικό περιοχής.  

 



 Ρύθμιση κωδικού υπεραστικών κλήσεων 

1. Σε κατάσταση ακουστικού στην βάση, πατήστε το πλήκτρο MENU και, στη συνέχεια, 
πατήστε το πλήκτρο UP τρεις φορές, στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί η ένδειξη Πρόσβαση 
Εξ'αποστάσεως (LONG DIST ACCESS).  

2. Πατήστε MENU, στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί η ένδειξη ------ (ή ο κωδικός που είχατε 
ορίσει τελευταία φορά) και το πρώτο '-' θα αναβοσβήνει. Εάν είχατε ήδη ρυθμίσει τον κωδικό 
υπεραστικών κλήσεων, η οθόνη LCD θα εμφανίσει τον προκαθορισμένο κωδικό και το 
πρώτο ψηφίο θα αναβοσβήνει.  

3. Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN για να εισάγετε από 0 έως 9 και, στη συνέχεια, πατήστε 
MENU πάλι για επιβεβαίωση. Προχωρήστε όπως παραπάνω για να ρυθμίσετε τα επόμενα 
ψηφία. Μετά τη ρύθμιση του κωδικού υπεραστικών κλήσεων, μπορείτε να πατήσετε δύο 
φορές το πλήκτρο REDIAL για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε, μετά τον κωδικό 
υπεραστικών κλήσεων σε περίπτωση επιστροφής κλήσης.  

 

 Ρύθμιση ημερομηνίας / ώρας  

1. Σε κατάσταση ακουστικού στην βάση, πατήστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια πιέστε 
το πλήκτρο UP τέσσερις φορές, στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί η ένδειξη Ημερομηνία / 
Ώρα (DATE / TIME).  

2. Πατήστε MENU, τα ψηφία έτους θα αναβοσβήσουν. Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN για 
να αλλάξετε το έτος (το βήμα προόδου είναι 1) και, στη συνέχεια, πιέστε MENU για να 
επιλέξετε και εισαγάγετε τη ρύθμιση του μήνα.  

3. Επαναλάβετε τις λειτουργίες για να ρυθμίσετε τον μήνα, την ημέρα, την ώρα και το λεπτό με 
τη σειρά αυτή. Στην οθόνη θα εμφανιστεί αυτόματα η αντίστοιχη ημέρα της εβδομάδας.  

Η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα συνήθως ενημερώνονται από το σήμα αναγνώρισης 
κλήσης, ενώ η ρύθμιση του έτους παραμένει αμετάβλητη. Το σήμα κλήσης DTMF δεν έχει 
καμία επίδραση στην ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας.  

 

 Ρύθμιση αντίθεσης οθόνης LCD  

1. Σε κατάσταση ακουστικού στην βάση, πατήστε το πλήκτρο MENU και, στη συνέχεια, 
πατήστε το πλήκτρο UP πέντε φορές, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη Ρύθμιση 
Αντίθεσης (CONTRAST ADJUST).  

2. Πατήστε MENU και θα δείτε την ένδειξη Αντίθεση 3 (CONTRAST 3) στην οθόνη 
υποδηλώνοντας ότι η προεπιλεγμένη ρύθμιση αντίθεσης είναι στο 3 (μέτριο).  

3. Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο ανάμεσα σε 5 
επίπεδα, και πιέστε το MENU για επιβεβαίωση.  

 



 Ρύθμιση λειτουργίας Baby Call  

1. Σε κατάσταση ακουστικού στην βάση, πατήστε το πλήκτρο MENU και έπειτα πιέστε το 
πλήκτρο UP έξι φορές, εώς ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη BABYCALL.  

1. Πατήστε MENU και θα εμφανιστεί η ένδειξη BABYCALL OFF στην οθόνη LCD 
υποδεικνύοντας ότι η προεπιλογή είναι BABYCALL OFF.  

2. Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN για να ενεργοποίηση και πατήστε MENU και μετά επιλέξτε 
το BABYCALL, πιέστε MENU για επιβεβαίωση.  

Αφού ορίσετε τον αριθμό λειτουργίας Baby Call και ορίσετε την λειοτυρία Baby Call στο ΟΝ, 
στη συνέχεια το τηλέφωνο θα καλέσει τον αριθμό κλήσης όταν σηκώσετε το ακουστικό ή 
πατήσετε οποιδήποτε πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο MENU. 

Σημείωση: Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επαναλάβετε τα παραπάνω 
βήματα για να ρυθμίσετε το BABYCALL OFF και πατήστε MENU για επιβεβαίωση. 

 Ρύθμιση μελωδίας κουδουνίσματος 

1. Σε κατάσταση ακουστικού στην βάση, πατήστε το πλήκτρο MENU και, στη συνέχεια, 
πατήστε το πλήκτρο UP επτά φορές, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη Ήχος Μελωδίας 
(RING MELODY) 

2. Πατήστε το πλήκτρο MENU και θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD η ένδειξη Ήχος Μελωδίας 1 
(RING MELODY 1) υποδεικνύοντας ως προεπιλεγμένη μελωδία κουδουνίσματος την 
πρώτη. 

3. Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN για να επιλέξετε την αγαπημένη σας μελωδία ανάμεσα σε 
8 διαφορετικές, και πατήστε MENU για επιβεβαίωση. 

 
 Προσθήκη νέας επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο 

1. Σε κατάσταση ακουστικού στην βάση, πατήστε το πλήκτρο MENU και, στη συνέχεια, πιέστε 
το πλήκτρο UP οκτώ φορές, στην οθόνη  θα εμφανιστεί η ένδειξη Εισαγωγή Τηλεφωνικού 
Καταλόγου (PHONEBOOK INPUT) 

2. Πατήστε MENU και, στη συνέχεια, εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το 
αριθμητικό πληκτρολόγιο και επιβεβαιώστε πατώντας MENU 

3. Εισάγετε το όνομα, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο UP ή DOWN για να μετακινήσετε το 
δρομέα και το DEL για να διορθώσετε. 

4. Πιέστε MENU για επιβεβαίωση και προχωρήστε στην επαφή. 

Σημείωση 1: Αντιγραφή εισερχόμενων κλήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο:  Πατήστε το 
πλήκτρο UP ή DOWN για να κάνετε ανασκόπηση σε μια εισερχόμενη κλήση και, στη συνέχεια, 
πατήστε το πλήκτρο BOOK δύο φορές για να αντιγράψετε την εισερχόμενη κλήση (αριθμός & 
όνομα) απευθείας στη μνήμη του τηλεφωνικού καταλόγου. ή πατήστε STORE και BOOK, στη 
συνέχεια επεξεργαστείτε τον αριθμό και πατήστε το πλήκτρο STORE ξανά για να κάνετε  την 
εισαγωγή ονόματος, χρησιμοποιήστε το αλφαριθμητικό πλήκτρο για να επεξεργαστείτε το 
όνομαμε την βοήθεια του πλήκτρου DEL για διαγραφή και STORE για επιβεβαίωση. 



Σημείωση 2: Ανατρέξτε στην ενότητα "ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ" για πρόσβαση στις επιθυμητές λειτουργίες. 

• Επεξεργασία στοιχείου στον τηλεφωνικό κατάλογο 

Σε κατάσταση ακουστικού στην βάση, πατήστε το πλήκτρο MENU και, στη συνέχεια, πατήστε το 
πλήκτρο UP εννέα φορές, στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί η ένδειξη  

Επεξεργασία Τηλεφωνικού Καταλόγου (PHONEBOOK EDIT), πατήστε MENU και εισάγετε 
τον πρώτο αλφαβητικό χαρακτήρα του ονόματος της επαφής που θέλετε να επεξεργαστείτε, η 
οθόνη θα εμφανίσει την πρώτη επαφή με αυτό τον χαρακτήρα. Η υπόλοιπη διαδικασία 
επεξεργασίας είναι η ίδια με την προσθήκη μιας νέας επαφής. Μπορείτε επίσης να πιέσετε το 
πλήκτρο UP ή DOWN για να  πλοηγηθείτε στα ονόματα ένα προς ένα χωρίς εισαγωγή του 
πρώτου χαρακτήρα. 

• Ρύθμιση χρόνου λειτουργίας flash 

Σε κατάσταση ακουστικού στην βάση, πατήστε το πλήκτρο MENU και, στη συνέχεια, πιέστε το 
πλήκτρο UP δέκα φορές, θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη FLASH TIME. Πατήστε MENU και 
θα δείτε την ένδειξη 100 ms  να αναβοσβήνει στην οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN για 
να επιλέξετε τον χρόνο λειτουργίας flash και μετά πατήστε MENU για επιβεβαίωση.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ  

Μήνυμα αναγνωριστικού καλούντος  

Κατά τη λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης σήματος FSK ή DTMF, η μονάδα θα εμφανίσει τον 
αριθμό τηλεφώνου μαζί με τις ακόλουθες πληροφορίες: το όνομα του καλούντος, την 
ημερομηνία και ώρα κλήσης και έναν αύξοντα αριθμό. Ένας νέος αριθμός θα φέρει την ένδειξη 
"NEW" και ένας ηδη υπάρχων αριθμός θα φέρει την ένδειξη "REP". Η ένδειξη "PRIVATE 
CALL" θα εμφανιστεί όταν ο καλών προτιμά τον δικό του/της αριθμό να είναι κρυφός. Η ένδειξη 
"OUT OF AREA" δείχνει ότι η κλήση προέρχεται από μια περιοχή όπου δεν παρέχεται 
υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος.  

Η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα θα ενημερωθεί από το σήμα FSK Caller ID ενώ  η ρύθμιση του 
έτους παραμένει αμετάβλητη. Το σήμα αναγνώρισης κλήσης DTMF δεν θα αλλάξει τη ρύθμιση 
ημερομηνίας και ώρας καθώς περιέχει μόνο τα στοιχεία του καλούντα αριθμού.  

Εάν δεν υπάρχει όνομα στο σήμα αναγνώρισης καλούντος αλλά ο τηλεφωνικός  σας 
κατάλογος περιέχει το όνομα αυτού του αριθμού, το όνομα του τηλεφωνικού καταλόγου θα 
περάσει στην κλήση. ·  

• Ανασκόπηση: Σε κατάσταση ακουστικού στην βάση ή μη, πιέστε το πλήκτρο UP ή DOWN 
για να κάνετε ανασκόπηση του μητρώου εισερχόμενων κλήσεων, η καθεμία με το όνομα 
του καλούντος, τον αριθμό κλήσης, ημερομηνία και ώρα. Για γρήγορη περιήγηση, πατήστε 
και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο UP ή DOWN.  

• Ανάκληση: Για να κάνετε ανάκληση σε έναν αριθμό εισερχόμενης κλήσης, σηκώστε το 

ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο  ή το απευθείας το πλήκτρο REDIAL όταν βρείτε  έναν 
τοπικό αριθμό κλήσης, ή πατήστε δύο φορές το πλήκτρο REDIAL για έναν αριθμό 
υπεραστικής κλήσης για να προσθέσετε στον αριθμό τον κωδικό της υπεραστικής κλήσης.  



• Διαγραφή: Ανατρέξτε στην εισερχόμενη κλήση που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε το 
πλήκτρο DEL , η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη DEL ?, πατήστε ξανά το πλήκτρο DEL για να 
επιβεβαιώσετε την διαγραφή. Ή πατήστε το πλήκτρο DEL για 2 δευτερόλεπτα, η οθόνη 
εμφανίζει την ένδειξη DEL ALL?, πατήστε το πλήκτρο DEL ξανά μία φορά για να 
διαγράψετε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις. 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

 Ανασκόπηση: Σε κατάσταση ακουστικού στην βάση ή μη, πατήστε το πλήκτρο BOOK, η 
οθόνη εμφανίζει την ένδειξη INPUT PREFIX, εισάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος για 
να βρείτε επιθυμητό στοιχείο. Ή πατήστε το πλήκτρο BOOK συνεχόμενα ή πατήστε το 
πλήκτρο BOOK μία φορά και έπειτα πατήστε UP ή DOWN για να ελέγξετε τα στοιχεία 
τηλεφωνικού καταλόγου ένα προς ένα. 

 Για γρήγορη περιήγηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο UP ή DOWN. 

 Κλήση: Για να καλέσετε έναν αριθμό του τηλεφωνικού καταλόγου, σηκώστε  το φορητό 

ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο  ή απευθείας το πλήκτρο REDIAL. 

 Διαγραφή: Ανατρέξτε σε ένα στοιχείο τηλεφωνικού καταλόγου που θέλετε να  διαγράψετε, 
πατήστε το πλήκτρο DEL, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη DEL?, πατήστε το πλήκτρο DEL 
ξανά για να επιβεβαιώσετε την διαγραφή. 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΝΗΜΗ ΕΝΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ 

• Αποθήκευση: Σε κατάσταση ακουστικού στην βάση, πραγματοποιώντας κλήση πριν το 
άνοιγμα γραμμής ενός αριθμού τηλεφώνου ή αναθεωρώντας έναν αριθμό τηλεφώνου, 
πιέστε το πλήκτρο STORE και ένα από τα πλήκτρα μνήμης M1 ή M2 ή M3 ή M4 . 

• Έλεγχος και κλήση: Σε κατάσταση ακουστικού στην θέση του, πατήστε ένα από τα 
πλήκτρα M1 ή M2 ή M3 ή M4 για να ελέγξετε τον αποθηκευμένο αριθμό και, στη συνέχεια, 

σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο  ή το REDIAL για να τον καλέσετε. Σε 
κατάσταση ακουστικού στην βάση, πατήστε το πλήκτρο ένα από τα πλήκτρα M1 ή M2 ή M3 ή 
M4 για να καλέσετε τον αποθηκευμένο αριθμό απευθείας. 

• Διαγραφή: Σε κατάσταση ακουστικού στην βάση, πατήστε το πλήκτρο ένα από τα πλήκτρα 
M1 ή M2 ή M3 ή M4 για να εμφανίσετε τον αποθηκευμένο αριθμό και, στη συνέχεια, πατήστε 
το πλήκτρο DEL δύο φορές για να τον διαγράψετε. 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΝΗΜΗ ΔΙΠΛΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ 

• Αποθήκευση: Σε κατάσταση ακουστικού στην βάση, πραγματοποιώντας κλήση πριν το 
άνοιγμα γραμμής ενός αριθμού τηλεφώνου ή αναθεωρώντας έναν αριθμό τηλεφώνου , 
πιέστε το πλήκτρο STORE και ένα από τα αριθμητικά πλήκτρα 0 ~ 9. 

• Έλεγχος και κλήση: Σε κατάσταση ακουστικού στην βάση, πατήστε το πλήκτρο STORE 
και ένα από τα αριθμητικά πλήκτρα 0 ~ 9, για να ελέγξετε τον αριθμό που είναι 
αποθηκευμένος στην αντίστοιχη θέση, στη συνέχεια, σηκώστε το φορητό ακουστικό ή 

πατήστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο REDIAL για να τον καλέσετε. Με απαγκιστρωμένο το 
ακουστικό,, πιέστε το πλήκτρο STORE και ένα από τα αριθμητικά πλήκτρα 0 ~ 9 για να 
καλέσετε απευθείας τον αποθηκευμένο αριθμό. 



• Διαγραφή: Στην κατάσταση ακουστικού στην βάση, πατήστε το πλήκτρο STORE και ένα 
από τα αριθμητικά πλήκτρα 0 ~ 9 για να εμφανιστεί ο αποθηκευμένος αριθμός και, στη 
συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DEL δύο φορές για να τον διαγράψετε. 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

Όταν μιλάτε στο ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο HOLD για να μπείτε σε κατάσταση αναμονής 
και η μουσική αναμονής ακούγεται στον συνομιλητή.  

Σε κατάσταση αναμονής: 

1. Πατήστε το πλήκτρο HOLD για να απελευθερώσετε τη λειτουργία αναμονής και συνεχίστε 
να μιλάτε στο ακουστικό. 

2. Ή τοποθετήστε στην θέση του το ακουστικό, το τηλέφωνο εισέρχεται στη λειτουργία 
αναμονής σε Ανοιχτή Ακρόαση. 

Όταν μιλάτε σε λειτουργία Ανοιχτής Ακρόασης, πατήστε το πλήκτρο HOLDG για  να μπείτε σε 
κατάσταση αναμονής και η μουσική αναμονής ακούγεται στον συνομιλητή. 

Σε κατάσταση αναμονής: 

1. Σηκώστε το φορητό ακουστικό για να μιλήσετε εκεί 

2. Ή πατήστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο HOLD για να τερματίσετε τη λειτουργία αναμονής 
και να μιλήσετε σε λειτουργία hands-free. 

Σημείωση: Όταν το άλλο τηλέφωνο σηκώνει το ακουστικό, η μουσική του τηλεφώνου θα 
σταματήσει αυτόματα και θα μεταβείτε σε κατάσταση κλειστού ακουστικού, αλλά παρακαλούμε 
να το παρατηρήσετε, είναι καλύτερα να έχετε παράλληλες κλήσεις, ενώ το τηλέφωνο δεν έχει 
εγκαταστημένες μπαταρίες. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ 

Στην κατάσταση ακουστικού στην βάση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * για 2 
δευτερόλεπτα, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη PULSE που σημαίνει ότι επιλέγετε παλμική 
κλήση για το τηλέφωνο. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * για 2 δευτερόλεπτα ξανα, η 
οθόνη θα εμφανίζει την ένδειξη TONE που σημαίνει επιλέγετε τονική κλήση. 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

Όταν η τάση είναι χαμηλότερη από 3.9V, η οθόνη εμφανίζει το εικονίδιο για να υπενθυμίσει 
στον χρήστη να αντικαταστήσει τις μπαταρίες.  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΟΣ 

Σύρετε το διακόπτη RING (Hi / Lo / Off) Στο επάνω μέρος της βάσης για να ρυθμίσετε την 
ένταση του κουδουνίσματος. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΕΙΟΥ 

Σύρετε το διακόπτη VOLUME (Hi / Mid / Lo) στο επάνω μέρος της βάσης για να ρυθμίσετε την 
ένταση της Ανοιχτής Ακρόασης.  



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FLASH 

Όταν καλείτε έναν αριθμό αλλά η γραμμή είναι απασχολημένη, πατήστε το πλήκτρο R και, στη 
συνέχεια, ξανακαλέστε τον. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΘΟΝΗΣ LCD 

Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης είναι ενεργοποιημένος κατά τη λήψη μιας εισερχόμενης 
κλήσης, πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο ή στην κατάσταση αναμονής με μουσική. 
Απενεργοποιείται μετά από 6 δευτερόλεπτα εάν δεν υπάρχει καμία χρήση. 

Σημείωση: Εάν δεν εγκατασταθούν μπαταρίες, δεν θα υπάρχει λειτουργία οπίσθιου φωτισμού 
οθόνης. 

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. 

 

 

 



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 απορριμάτων αλλά να 
προσκομίζονται στα ειδικά κέντρα αποκομοιδής. 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 ισχυεί μόνο με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς, όπου θα αναγράφονται η 
ημερομηνία και το κατάστημα όπου πραγματοποιήθηκε η αγορά. 

Η εγγύση δεν καλύπτει: 

• Φθορές ή βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση του προϊόντος. 

• Φθορές ή βλάβες που προκλήθηκαν από σύνδεση με οποιοδήποτε αξσουάρ ή λογισμικό 
που δεν παράγεται ή παρέχεται από τον κατασκευαστή. 

• Από οποιαδήποτε άλλη χρήση του προϊόντος πέραν της καθορισμένης. 

Επίσης, η εγγύση δεν ισχυεί όταν: 

• Το προϊον έχει αποσυναρμολογηθεί, έχει υποστεί μετατροπή ή επισκευαστεί από 
οποινδήποτε 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 εγγύση του προϊόντος δεν ισχυεί και δεν μπορει να πραματοποιηθεί διαμαρτυρία 
στην περίπτωση που το προϊον έχει τροποιηθεί ή μεταβληθεί με τρόπο αντίθετο προς το σκοπό 
της χρήσης του. Δεν προσφέρεται αποζημίωση όταν η συσκευή έχει διανύσει μεγάλη περίοδο 
αδράνειας ή έχει υπποστεί άμεσες ή έμμεσες βλάβες που οφείλονται στην κακή χρήση της 
συσκευής.  
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