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Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020
9 10 11 12

Πλήκτρο παράλληλης κλήσης πατημένο
Παύση
δεν υπάρχει περιεχόμενο στη μνήμη
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Φραγή τηλεφώνου
κατά την απόπειρα σύνδεσης: φραγή τηλεφώνου
zzzz
0–9
Αριθμός κλήσης
Σε περίπτωση τονικής κλήσης:
n
– πλήκτρο * πατημένο
– πλήκτρο # πατημένο
Σε πρόσθετες υπηρεσίες του δημοσίου δικτύου:
Νέα κλήση στη λίστα κλήσεων
†
(αναβοσβήνει) ύπαρξη νέου μηνύματος
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Ενεργοποίηση αναμονής
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Άμεση προώθηση κλήσης
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Προώθηση κλήσης σε περίπτωση μη απάντησης
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Υποδείξεις ασφαλείας
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Πλήκτρα κλήσης προορισμού
Πλήκτρο επανάκλησης
Πλήκτρο παράλληλης κλήσης
Πλήκτρο σίγασης (Mute)
Πλήκτρο Shift
Πλήκτρο μείωσης έντασης
Πλήκτρο ηχείου (ανοικτή συνομιλία)
Πλήκτρο αύξησης έντασης
Πλήκτρο αποθήκευσης
Πλήκτρο μετακίνησης προς τα πίσω
Πλήκτρο μετακίνησης προς τα εμπρός
Πλήκτρο OK (κλήση εμφανιζόμενου αριθμού)

Σύμβολα οθόνης
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στη λειτουργία αποθήκευσης
Πλήκτρο Shift πατημένο
Έτοιμο για λειτουργία
Απενεργοποίηση μικροφώνου
Ενεργοποίηση ηχείου
Ρύθμιση αριθμού για την κλήση Baby Call
(άμεση κλήση)
Σύβολο εισαγωγής κατά τη ρύθμιση (π.χ. μέγιστη
ένταση)

Κατά την τοποθέτηση, τη σύνδεση και τη χρήση του τηλεφώνου,
τηρήστε οπωσδήποτε τις ακόλουθες υποδείξεις:
◆ Χρησιμοποιήστε μόνο το βύσμα και τα καλώδια που παρέχονται
μαζί με τη συσκευή!
◆ Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης μόνο στην προοριζόμενη για το
σκοπό αυτό πρίζα/υποδοχή.
◆ Συνδέετε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ.
◆ Τοποθετήστε το καλώδιο σύνδεσης με ασφάλεια!
◆ Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία μη ολισθηρή επιφάνεια!
◆ Για τη δική σας ασφάλεια και προστασία, δεν επιτρέπεται η χρήση
του τηλεφώνου στο μπάνιο ή στο ντους (σε χώρους με υγρασία). Το
τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο.
◆ Μην τοποθετείτε ποτέ το τηλέφωνο κοντά σε θερμαντικές πηγές,
εκτεθειμένο απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε άλλες
ηλεκτρικές συσκευές.
◆ Προστατέψτε το τηλέφωνό σας από την υγρασία, τη σκόνη, τα
καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.
◆ Μην αποσυναρμολογείτε ποτέ μόνοι σας το τηλέφωνο!
◆ Μην αγγίζετε τις επαφές σύνδεσης με αιχμηρά και μεταλλικά
αντικείμενα!
◆ Μην κρατάτε το τηλέφωνο από τα καλώδια!
◆ Δώστε το Euroset 5020 σε τρίτους πάντα μαζί με τις οδηγίες
χρήσης.
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Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να
απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών
απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται
από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.
Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο
προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2002/96/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας
συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών
επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι
προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποιήση και την ανακύκλωση
χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των
παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική
υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα
από το.

Σύνδεση
Συνδέστε το κοντό άκρο του ελικοειδούς καλωδίου του ακουστικού στην
προβλεπόμενη υποδοχή του ακουστικού και το μακρύ άκρο στην
υποδοχή της κάτω πλευράς της συσκευής με τη σήμανση a.
Συνδέστε το καλώδιο του τηλεφώνου στην επιτοίχια πρίζα και με το
άλλο άκρο στην υποδοχή της κάτω πλευράς της συσκευής με τη
σήμανση Y. Με τον τρόπο αυτό το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για
λειτουργία.

Έναρξη λειτουργίας του τηλεφώνου
Σύσταση για την τοποθέτηση του τηλεφώνου
◆ Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο εκτεθειμένο στην ηλιακή ακτινοβολία
ή σε άλλες πηγές θερμότητας.

◆ Λειτουργία σε θερμοκρασίες από +5°C έως +40°C.
◆ Διατηρήστε μία ελάχιστη απόσταση ενός μέτρου μεταξύ του

τηλεφώνου και άλλων ασύρματων συσκευών, π.χ. ασύρματα
τηλέφωνα, ασύρματες προσωπικές τηλεφωνικές εγκαταστάσεις ή
συσκευές τηλεόρασης.
Σε αντίθετη περίπτωση, η τηλεφωνική συνομιλία ενδέχεται να
επηρεαστεί.
◆ Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη, διότι κάτι τέτοιο
μειώνει τη διάρκεια ζωής του τηλεφώνου.
◆ Για τον καθαρισμό, σκουπίστε μόνο με ένα υγρό ή αντιστατικό πανί,
μην χρησιμοποιείτε ποτέ στεγνό πανί (κίνδυνος ηλεκτροστατικής
φόρτισης και εκφόρτισης) ή ισχυρά καθαριστικά μέσα!
◆ Βερνίκια επίπλων και λούστρα ενδέχεται να καταπονηθούν κατά
την επαφή με εξαρτήματα της συσκευής (π.χ. με τα "πόδια" της
συσκευής).

Ρύθμιση εσωτερικού ρολογιού
?3
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία.
o
?

Η τρέχουσα ρυθμισμένη ώρα εμφανίζεται σε 24-ωρη
μορφή (εργοστασιακή ρύθμιση: 00:00).
Εισάγετε τη σωστή ώρα σε ώρες <ωω> και λεπτά <μμ>
(24ωρη μορφή).
Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.
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Πραγματοποίηση κλήσεων
Κλήση αριθμού
co
Σηκώστε το ακουστικό, καλέστε τον αριθμό.
ή ...

o Bc Καλέστε τον αριθμό (τυχόν λανθασμένα ψηφία που
πληκτρολογήσατε μπορείτε να τα διαγράψετε με A

και στη συνέχεια να επαναλάβετε την πληκτρολόγηση),
πατήστε το πλήκτρο OK.
Μετά από 2 δευτερόλεπτα καλείται ο αριθμός.
Σηκώστε το ακουστικό, εάν επιθυμείτε να μιλήσετε μέσω
του ακουστικού.
Τα αριθμητικά ψηφία μετά την εικοστή θέση προωθούνται στην οθόνη
από τα δεξιά προς τα αριστερά. Mε το ; εισάγονται κατά την κλήση
από τη δεύτερη θέση παύσεις.

Κλήση αριθμού από τη λίστα κλήσεων (σε περίπτωση που διατίθεται
η υπηρεσία): σελ. 7.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανοικτής
συνομιλίας
Με το συγκεκριμένο τηλέφωνο έχετε επίσης τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσετε κλήσεις ακόμη και με κατεβασμένο το ακουστικό
(ανοικτή συνομιλία) ή να εκτελέσετε ρυθμίσεις. Η βέλτιστη απόσταση
ομιλίας από το μικρόφωνο είναι περίπου 50 εκατοστά.
◆ Ενεργοποίηση κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μέσω του
ακουστικού:
L + a Με πατημένο το πλήκτρο ηχείου κατεβάστε το
ακουστικό.
◆ Ενεργοποίηση πριν την κλήση
L
Πριν την κλήση: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ηχείου,
έως ότου ακουστεί ο τόνος κλήσης.
Απενεργοποίηση ανοικτής συνομιλίας
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας σηκώστε το ακουστικό.

c

Επανάκληση
Οι τελευταίοι 5 διαφορετικοί αριθμοί που κλήθηκαν (έως 32 ψηφία ο
καθένας) αποθηκεύονται αυτόματα. Έχετε τη δυνατότητα να
ανακαλέσετε τους συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς από τη
λίστα επανάκλησης και να τους καλέσετε εκ νέου.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού που κλήθηκε

c;

Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο
επανάκλησης.
Καλείται αμέσως ο τελευταίος αριθμός που κλήθηκε.

Κλήση από τη λίστα επανάκλησης

;
A...C
B

Με κατεβασμένο το ακουστικό: πατήστε το πλήκτρο
επανάκλησης.
Εμφανίζεται ο τελευταίος αριθμός που κλήθηκε.
Με το πλήκτρο μετακίνησης προς τα εμπρός/πίσω
μετακινηθείτε στο εσωτερικό της λίστας
μέχρι τον επιθυμητό αριθμό κλήσης.
Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ ήL.
Μετά από 2 δευτερόλεπτα καλείται ο αριθμός.
Σηκώστε το ακουστικό, εάν επιθυμείτε να μιλήσετε μέσω
του ακουστικού.

Κλήση με τα πλήκτρα κλήσης προορισμού

c
:

Σηκώστε το ακουστικό. (Ενδεχομένως πατήστε = για
πλήκτρο κλήσης προορισμού στο δεύτερο επίπεδο).
Πατήστε το πλήκτρο κλήσης προορισμού.

ή ...

:
Bc

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης προορισμού.
(Ενδεχομένως πατήστε =για πλήκτρο κλήσης
προορισμού στο δεύτερο επίπεδο).
Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ ήL.
Μετά από 2 δευτερόλεπτα καλείται ο αριθμός.
Σηκώστε το ακουστικό, εάν επιθυμείτε να μιλήσετε μέσω
του ακουστικού.

Αποθήκευση αριθμών κλήσης
Διάφορες ρυθμίσεις του τηλεφώνου πρέπει να τερματιστούν με το
πλήκτρο αποθήκευσης ?, προκειμένου να είναι μόνιμα διαθέσιμες.
Για να διακόψετε μία ρύθμιση (π.χ. μετά από μία λανθασμένη
εισαγωγή), χωρίς να την αποθηκεύσετε, κατεβάστε το ακουστικό, αντί
ολοκληρώνοντας να πατήσετε ?. Στην περίπτωση αυτή διατηρείται
η προηγούμενη ρύθμιση.

Αποθήκευση αριθμών κλήσης προορισμού
Στα δύο επίπεδα των πλήκτρων κλήσης προορισμού έχετε τη
δυνατότητα να αποθηκεύσετε συνολικά έως 20 αριθμούς κλήσης
(ή ακόμη και λειτουργίες, βλέπε σελ. 8).
?
Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης. (Για το δεύτερο
επίπεδο αποθήκευσης πατήστε επιπλέον =.)
:
Πατήστε το πλήκτρο κλήσης προορισμού, στο οποίο
επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό κλήσης
προορισμού.
Εάν υπάρχει ήδη κάποιος αποθηκευμένος αριθμός
κλήσης, αυτός εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν η μνήμη για
το συγκεκριμένο πλήκτρο κλήσης προορισμού είναι
κενή, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη z
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o

Εισάγετε τον προς αποθήκευση αριθμό κλήσης
(έως 32 ψηφία).

ή ...
Αποθήκευση από τη λίστα κλήσεων (σε περίπτωση που διατίθεται η
υπηρεσία)
A...C Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο μετακίνησης
εμπρός/πίσω, έως ότου ο επιθυμητός αριθμός κλήσης
εμφανιστεί στην οθόνη.
ή ...
Αποθήκευση από τη λίστα επανάκλησης:
;
Πατήστε το πλήκτρο επανάκλησης.
A...C Εάν χρειάζεται, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο
μετακίνησης εμπρός/πίσω, έως ότου ο επιθυμητός
αριθμός κλήσης εμφανιστεί στην οθόνη.
Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία:
?
Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.
Αποθήκευση κατά τη διάρκεια συνομιλίας
Έχετε επίσης τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε αριθμούς κλήσης με τον
ίδιο τρόπο κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας (λειτουργία
σημειωματαρίου).
Υπόδειξη:
Μετά το εικοστό ψηφίο, τα ψηφία που ενδεχομένως ακολουθούν προωθούνται
στην οθόνη από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Διαγραφή όλων των αριθμών κλήσης προορισμού

?1251
?

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία.
Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.

Ρύθμιση τηλεφώνου
Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνισμού
Η ένταση του ήχου κουδουνισμού μπορεί να ρυθμιστεί σε 4 βαθμίδες ή
και να απενεργοποιηθεί εντελώς (εργοστασιακή ρύθμιση: βαθμίδα 4).
◆ Ρύθμιση στην κατάσταση αναμονής του τηλεφώνου:
?5
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία.
H...I Με το πλήκτρο αύξησης/μείωσης ρυθμίστε την ένταση.
?
Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.
◆ Ρύθμιση, ενώ το τηλέφωνο κτυπά:
Πριν σηκώσετε το ακουστικό, πατήστε H...I.
Η τελευταία ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ρύθμιση συχνότητας του ήχου κουδουνισμού
Η συχνότητα (ταχύτητα) του ήχου κουδουνισμού μπορεί να ρυθμιστεί
σε 3 βαθμίδες (εργοστασιακή ρύθμιση: βαθμίδα 3).
?6
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία.
1...3 Πατήστε ένα από τα πλήκτρα 1...3:
1: υψηλότερη συχνότητα, 3: χαμηλότερη συχνότητα.
?
Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.

Ρύθμιση μελωδίας κουδουνισμού
Για τον ήχο κουδουνισμού είναι δυνατή η ρύθμιση 10 διαφορετικών
μελωδιών (εργοστασιακή ρύθμιση: μελωδία 9).
◆ Ρύθμιση στην κατάσταση αναμονής του τηλεφώνου:
?7
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία.
0...9 Πατήστε ένα από τα πλήκτρα 0 ... 9.
?
Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.
◆ Ρύθμιση, ενώ το τηλέφωνο κτυπά:
0...9 Πατήστε ένα από τα πλήκτρα 0 ... 9.

Ρύθμιση έντασης ακουστικού
Η ρύθμιση και αποθήκευση της έντασης του ακουστικού είναι δυνατή
σε 3 βαθμίδες (εργοστασιακή ρύθμιση: βαθμίδα 3).
?9
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία.
H...I Με το πλήκτρο αύξησης/μείωσης ρυθμίστε την ένταση.
?
Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.

Σίγαση (Mute)
Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε το ακουστικό και το
μικρόφωνο του τηλεφώνου, στην περίπτωση αυτή ο συνομιλητής σας
δεν σας ακούει πλέον.
J
Κατά τη συνομιλία: Πατήστε το πλήκτρο σίγασης.
Ενεργοποίηση: Πατήστε ξανά το πλήκτρο.

Ρύθμιση ηχείου
Κατά την ανοικτή συνομιλία έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε και να
αποθηκεύσετε την ένταση σε 7 βαθμίδες (εργοστασιακή ρύθμιση: 1).
H...I Με το πλήκτρο αύξησης/μείωσης ρυθμίστε την ένταση.

Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση μελωδίας σίγασης
Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη
μελωδία για τη σίγαση (εργοστασιακή ρύθμιση: ενεργοποιημένη).

?19 #
0/ 1
?

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία.
0: απενεργοποίηση, 1: ενεργοποίηση.
Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.
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Baby Call (Άμεση κλήση)

Ρύθμιση χρόνου παύσης

Εάν έχει ρυθμιστεί κάποιος αριθμός κλήσης για τη λειτουργία Baby Call,
αυτός καλείται αυτόματα σε περίπτωση φραγής του τηλεφώνου (βλ.
“Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος τηλεφώνου”) αφού
σηκώσετε το ακουστικό (ή πατήσετε το πλήκτρο ηχείου) και με το
πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου (με εξαίρεση τα πλήκτρα ?,
L,H και I). Το τηλέφωνο είναι φραγμένο για την κλήση
άλλων αριθμών, οι εισερχόμενες κλήσεις γίνονται εντούτοις αποδεκτές.
?82 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία.
o
Εισάγετε τον αριθμό άμεσης κλήσης (έως 32 ψηφία).
?
Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.
Όταν η λειτουργία Baby Call είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζονται στην
οθόνη οι ενδείξεις è και {.

Εάν χρειάζεται, μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο παύσης του πλήκτρου
; (λειτουργία παύσης από τη δεύτερη θέση εισαγωγής) σε 1, 3
ή 6 δευτερόλεπτα (εργοστασιακή ρύθμιση: 3 δευτερόλεπτα).

Baby Call απενεργοποίηση
?80 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία.
?
Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.
Διαγραφή αριθμού κλήσης Baby Call

?1253
?

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία.
Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος
τηλεφώνου
Είναι δυνατή η πλήρης φραγή του τηλεφώνου για την πραγματοποίηση
κλήσεων (με εξαίρεση ενός αριθμού κλήσης που έχει ενδεχομένως
ρυθμιστεί για τη λειτουργία Baby Call). Οι εισερχόμενες κλήσεις
εξακολουθούν να μπορούν να γίνονται αποδεκτές.
?8
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία.
0/ 1 0: ξεκλείδωμα, 1: φραγή
?
Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.
Όταν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο, εμφανίζεται στην οθόνη η
ένδειξη {.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ένδειξης διάρκειας
συνομιλίας
Το τηλέφωνο μπορεί να εμφανίζει κατά προσέγγιση τη διάρκεια της
συνομιλίας στην οθόνη (μέγιστη διάρκεια 99 λεπτά 59 δευτερόλεπτα,
εργοστασιακή ρύθμιση: ενεργοποιημένο). Εάν η εμφάνιση της
διάρκειας της συνομιλίας είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη της ώρας
ξεκινά 8 δευτερόλεπτα μετά από την επιλογή του τελευταίου ψηφίου.

?18#
0/ 1
?

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία.
0: απενεργοποίηση, 1: ενεργοποίηση.
Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.

?102
0...2
?

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία.
0: 1 δευτερόλεπτο, 1: 3 δευτερόλεπτα,
2: 6 δευτερόλεπτα.
Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης. .

Αλλαγή τύπου κλήσης
?#
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία.
1/ 2 1: Toνική κλήση
?

2: Παλμική κλήση χωρίς λειτουργία φλας.
Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.

Αλλαγή τύπου κλήσης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης
Εάν το τηλέφωνο είναι ρυθμισμένο σε παλμική κλήση και επιθυμείτε
να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες που απαιτούν τονική κλήση (π.χ.
τηλεχειρισμός ενός αυτόματου τηλεφωνητή), έχετε τη δυνατότητα να
αλλάξετε τον τύπο κλήσης κατά τη διάρκεια της σύνδεσης.
*
Κατά τη σύνδεση: Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου.
o
Εισάγετε τα ψηφία για τον τηλεχειρισμό/τη μεταφορά
δεδομένων.
Κατεβάζοντας το ακουστικό το τηλέφωνο επανέρχεται στον
προηγούμενο τύπο κλήσης.

Λειτουργία σε ιδιωτικά τηλεφωνικά κέντρα
Εισαγωγή/διαγραφή αριθμών υπηρεσιών
Σε περίπτωση λειτουργίας του τηλεφώνου σας σε ένα ιδιωτικό
τηλεφωνικό κέντρο, απαιτείται υπό ορισμένες συνθήκες η αποθήκευση
ενός ή περισσότερων αριθμών υπηρεσιών (AKZ). Με τον αριθμό AKZ
εισάγεται αυτόματα μία παύση κλήσης. Έχετε τη δυνατότητα να
αποθηκεύσετε έως 3 αριθμούς AKZ.
?0
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία.
Εάν σε κάποια θέση αποθήκευσης δεν έχει οριστεί
κανένας αριθμός AKZ, εμφανίζεται στην οθόνη η
ένδειξη z.
Εάν υπάρχουν αποθηκευμένοι περισσότεροι αριθμοί
AKZ, αυτοί εμφανίζονται ο ένας δίπλα στον άλλο. Ο
τρέχων αριθμός AKZ με δυνατότητα επεξεργασίας
αναβοσβήνει.
Με ;προβαίνετε ενδεχομένως σε εναλλαγή μεταξύ
των εμφανιζόμενων αριθμών AKZ, προκειμένου να τους
επεξεργαστείτε ως εξής:

euroset 5020 / EU it-grie-span-por / A30350-M209-D801-3-UJ19 / 5020.fm / 23.08.2006

6
GR

?
o

Διαγραφή ενός AKZ:
Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.
Εισαγωγή ενός AKZ:
Εισάγετε ένα μονοψήφιο έως τριψήφιο AKZ.
Εισαγωγή πρόσθετων AKZ:
Πατήστε το πλήκτρο επανάκλησης, εισάγετε το
επόμενο AKZ.
Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.

◆ Γαλλία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Γερμανία, Ελλάδα: 270 ms
(ψηφίο 2)

◆ υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες: 90 ms (ψηφίο 0).

Χρήση της λειτουργίας αναγνώρισης κλήσης

?195

Υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις οι αριθμοί των εισερχόμενων
κλήσεων
(α) εμφανίζονται στην οθόνη (μέγ. τα πρώτα 20 ψηφία) και
(β) όλες οι εισερχόμενες κλήσεις αποθηκεύονται αυτόματα σε μία λίστα
κλήσεων:
◆ Τόσο το δικό σας δίκτυο, όσο και το δίκτυο του καλούντος
προσφέρουν την υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων.
◆ Τόσο εσείς, όσο και ο καλών έχετε ζητήσει την ενεργοποίηση της
συγκεκριμένης υπηρεσίας (σε περίπτωση που αυτό είναι
απαραίτητο) από το αντίστοιχο δίκτυο.
Εάν οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπάρχουν, αλλά ο καλών προέβη
σε απενεργοποίηση της λειτουργίας μετάδοσης αριθμών κλήσης πριν
την κλήση, αντί του τηλεφωνικού αριθμού εμφανίζεται στην οθόνη η
ένδειξη
---P---. Εάν η μετάδοση του αριθμού κλήσης δεν στάθηκε δυνατή από
άλλα (τεχνικά) αίτια, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη ---0--- ή --E---.
Στην οθόνη είναι δυνατή η εμφάνιση έως 20 ψηφίων ενός αριθμού
κλήσης. Τυχόν μεγαλύτεροι αριθμοί κλήσης εμφανίζονται συντμημένοι
στο τέλος.

0...4

Λίστα κλήσεων

;o
?

Πλήκτρο παράλληλης κλήσης (σε ιδιωτικά
τηλεφωνικά κέντρα)
Κατά τη διάρκεια μίας υπηρεσιακής συνομιλίας μπορείτε να θέσετε
σε αναμονή μία παράλληλη κλήση ή να προωθήσετε μία συνομιλία. Για
το σκοπό αυτό πατήστε το πλήκτρο παράλληλης κλήσης >. Η
περαιτέρω λειτουργία εξαρτάται από το τηλεφωνικό σας κέντρο. Κατά
την παράδοση του τηλεφώνου, η λειτουργία του πλήκτρου παράλληλης
κλήσης είναι προρρυθμισμένη σε ένα χρόνο Flash (χρόνο διακοπής)
90 ms, για τη χρήση νέων χαρακτηριστικών σε δημόσια τηλεφωνικά
συστήματα. Κατά τη σύνδεση σε ιδιωτικά τηλεφωνικά κέντρα ενδέχεται
να απαιτείται αλλαγή του χρόνου Flash (π.χ. 600 ms). Ανατρέξτε επίσης
σχετικά στις οδηγίες χρήσης του τηλεφωνικού σας κέντρου.

Ρύθμιση χρόνου flash του πλήκτρου παράλληλης κλήσης

?a

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία.
Εισάγετε την επιθυμητή επιλογή χρόνου Flash:
0: 90 ms (εργοστασιακή ρύθμιση),
1: 120 ms,
2: 270 ms,
3: 375 ms, 4: 600 ms.
Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.

Χρήση λειτουργιών για πρόσθετες
υπηρεσίες δημόσιων τηλεφωνικών
συστημάτων
Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες που ανακαλούνται με το
πλήκτρο παράλληλης κλήσης, βεβαιωθείτε προηγουμένως ότι έχει
ρυθμιστεί ο σωστός χρόνος Flash για το πλήκτρο.

Πλήκτρο παράλληλης κλήσης (σε δημόσια
τηλεφωνικά συστήματα)
Σε δημόσια τηλεφωνικά συστήματα το συγκεκριμένο πλήκτρο
απαιτείται για τη χρήση ορισμένων πρόσθετων υπηρεσιών.
Ανάλογα με τη χώρα, πριν τη χρήση του πλήκτρου παράλληλης κλήσης,
πρέπει να προηγηθεί η ρύθμιση του κατάλληλου χρόνου Flash:
◆ Βέλγιο, Ολλανδία, Ελβετία: 120 ms (ψηφίο 1)

Η λίστα κλήσεων περιλαμβάνει έως 50 καταχωρήσεις. Σε περίπτωση
επανειλημμένων κλήσεων από κάποιο συνδρομητή, δεν δημιουργείται
νέα καταχώρηση. Έως 99 επανειλημμένες κλήσεις εμφανίζονται στις
πρόσθετες πληροφορίες.
Ακολουθία των καταχωρήσεων στη λίστα: Η πιο πρόσφατη
κλήση εμφανίζεται στην πρώτη θέση (αριθμός θέσης „01“). Μετά από
κάθε νέο εισερχόμενο αριθμό κλήσης, οι παλαιότερες καταχωρήσεις
προωθούνται προς τα κάτω, έως ότου διαγραφούν από τη λίστα. Στη
λίστα κλήσεων έχετε τη δυνατότητα
◆ να μετακινηθείτε μεταξύ των εμφανιζόμενων αριθμών κλήσης,
◆ να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες:
(α) ημερομηνία και ώρα, εάν αυτές μεταδίδονται από το τηλεφωνικό
σύστημα, διαφορετικά μόνο την ώρα σύμφωνα με το εσωτερικό
ρολόι του τηλεφώνου
(β) συχνότητα ενός εισερχόμενου αριθμού κλήσης,
◆ να διαγράψετε καταχωρήσεις,
◆ να αποθηκεύσετε αριθμούς κλήσης από τη λίστα κλήσεων σε ένα
πλήκτρο κλήσης προορισμού (βλέπε σελ. 3),
◆ να καλέσετε απευθείας έναν εμφανιζόμενο αριθμό κλήσης.
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Προβολή λίστας κλήσεων και κλήση αριθμού
Εάν στη λίστα κλήσεων υπάρχουν καταχωρήσεις που δεν έχετε ακόμη
.
προβάλλει, αναβοσβήνει στην οθόνη το σύμβολο
Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη λίστα κλήσεων, να
μετακινηθείτε στις καταχωρήσεις της, να προβάλλετε πρόσθετες
πληροφορίες για μία κλήση και να καλέσετε απευθείας τον αριθμό:
Πατήστε το πλήκτρο μετακίνησης προς τα εμπρός.
Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός της πιο πρόσφατης
κλήσης. Αριστερά δίπλα στον αριθμό κλήσης
εμφανίζεται ο αντίστοιχος αριθμός θέσης “01”.
Εάν ο αριθμός κλήσης περιλαμβάνει περισσότερα από
17 ψηφία, εμφανίζονται στη συνέχεια τα πρώτα 17
ψηφία και μετά από 1 δευτερόλεπτο τα υπόλοιπα.
Μετακίνηση στη λίστα κλήσεων:
A...C Πατήστε το πλήκτρο μετακίνησης προς τα εμπρός/προς
τα πίσω.
Προβολή πρόσθετων πληροφοριών:
=
Πατήστε το πλήκτρο Shift.
Η ημερομηνία και η ώρα της εμφανιζόμενης
καταχώρησης εμφανίζονται με τον αριθμό των
κλήσεων (δεξιά).
Επιστροφή στη λίστα κλήσεων (εμφάνιση αριθμών
κλήσης):
=
Πατήστε ξανά το πλήκτρο Shift.
Κλήση αριθμού:
B
Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ ήL.
Μετά από 2 δευτερόλεπτα καλείται ο αριθμός.
Σηκώστε το ακουστικό, εάν επιθυμείτε να μιλήσετε μέσω
του ακουστικού.

|

Διαγραφή καταχωρήσεων της λίστας κλήσεων
Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων ταυτόχρονα
Πατήστε το πλήκτρο μετακίνησης προς τα εμπρός ή
προς τα πίσω.
?*? Πατήστε διαδοχικά το πλήκτρο αποθήκευσης, το
πλήκτρο αστερίσκου και το πλήκτρο αποθήκευσης.
Η λίστα κλήσεων διαγράφεται.
Διαγραφή μεμονωμένων καταχωρήσεων
A...C Μετακινηθείτε στην επιθυμητή καταχώρηση.
??
Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης δύο φορές.
Η καταχώρηση διαγράφεται.

A/ C

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εμφάνισης του
τοπικού κωδικού περιοχής
Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, έτσι ώστε σε
περίπτωση εισερχόμενης κλήσης να μην εμφανίζεται ο τοπικός κωδικός
περιοχής. Αυτό μπορεί π.χ. να είναι χρήσιμο, όταν δεν μπορείτε να δείτε
στην οθόνη τα τελευταία ψηφία ενός μεγάλου αριθμού κλήσης.
Είναι δυνατή η απενεργοποίηση της εμφάνισης για 2 τοπικούς
κωδικούς (έως 5 ψηφίων ο καθένας).
?4
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία.
Εάν σε κάποια θέση αποθήκευσης δεν έχει οριστεί
κανένας αριθμός, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη z.
Εάν και οι δύο θέσεις αποθήκευσης είναι
κατειλημμένες, αυτές εμφανίζονται η μία δίπλα στην
άλλη. Η τρέχουσα θέση αποθήκευσης με δυνατότητα
επεξεργασίας αναβοσβήνει.
Με ; προβαίνετε ενδεχομένως σε εναλλαγή μεταξύ
των εμφανιζόμενων θέσεων αποθήκευσης, προκειμένου
να τις επεξεργαστείτε ως εξής:
Διαγραφή ενός αριθμού:
?
Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.
Εισαγωγή ενός αριθμού:
o
Εισάγετε ένα μονοψήφιο έως πενταψήφιο αριθμό.
Εισαγωγή πρόσθετων κωδικών κλήσης:
;o
Πατήστε το πλήκτρο επανάκλησης, εισάγετε τον
επόμενο αριθμό.
?
Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.

Ένδειξη “Ύπαρξη μηνύματος”
Τα διάφορα δίκτυα προσφέρουν υπηρεσίες για την αποθήκευση
εισερχομένων μηνυμάτων (π.χ. υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή).
Σε περίπτωση που υπάρχουν ένα ή περισσότερα νέα εισερχόμενα
μηνύματα στο δίκτυο, αυτό μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά μέσω
του τηλεφώνου σας. Στην οθόνη η συγκεκριμένη υπόδειξη του δικτύου
επισημαίνεται με το σύμβολο † που αναβοσβήνει και τον αριθμό
κλήσης.
Έχετε τώρα τη δυνατότητα να καλέσετε τον αντίστοιχο αριθμό, για να
ακούσετε τα μηνύματα που σας έχουν αφήσει. Εάν δεν υπάρχουν
πλέον νέα μηνύματα για εσάς, το σύμβολο † σβήνει.
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Χρήση πλήκτρων κλήσης προορισμού ως “πλήκτρα
λειτουργιών”
Διάφορες υπηρεσίες/λειτουργίες των δημοσίων τηλεφωνικών
συστημάτων – ενδεχομένως κατόπιν παραγγελίας/αίτησης
ενεργοποίησης – μπορούν να επιλεγούν μέσω καθορισμένων
συνδυασμών πλήκτρων, τους οποίους προμηθεύεστε από το
δίκτυό σας.
Τους απαιτούμενους συνδυασμούς πλήκτρων μπορείτε να
αποθηκεύσετε σαν κανονικούς αριθμούς κλήσης σε πλήκτρα κλήσης
προορισμού και με τον τρόπο αυτό να τους “καλέσετε” και επίσης να
απενεργοποιήσετε ξανά την υπηρεσία.
Υπόδειξη:
Κατά την ενεργοποίηση της εμφάνισης συμβόλων και την αποθήκευση
των στοιχείων ανάκλησης μίας λειτουργίας στο δεύτερο επίπεδο
των πλήκτρων κλήσης προορισμού, έχετε τη δυνατότητα να
αντιστοιχήσετε την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση διαφόρων
υπηρεσιών ανά “πλήκτρο λειτουργίας” με την εμφάνιση ή την
εξαφάνιση συγκεκριμένων συμβόλων από την οθόνη.
Προσέξτε ως εκ τούτου κατά τον ορισμό των πλήκτρων κλήσης
προορισμού στο δεύτερο επίπεδο, ώστε η ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση των συμβόλων οθόνης ™, ˜, —,ë και š να
αντιστοιχιστεί σε εντελώς συγκεκριμένα πλήκτρα στο δεύτερο επίπεδο
– ανεξαρτήτως τυχόν αριθμών κλήσης ή ανάκλησης λειτουργιών που
είναι αποθηκευμένοι σε αυτά!

Συνιστώμενη αντιστοίχηση συμβόλων σε πλήκτρα
Όταν, σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη η εμφάνιση συμβόλων,
πατήσετε = και στη συνέχεια πατήσετε κάποιο από τα ακόλουθα
πλήκτρα κλήσης προορισμού, ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται το
εκάστοτε αντίστοιχο σύμβολο στην οθόνη (αρίθμηση των πλήκτρων
από επάνω προς τα κάτω):

=+
:1
:2
:3
:4
:5
:6
:7
:8

Ορισμός

Ένδειξη

ενεργοποιημένη
Άμεση προώθηση κλήσης
απενεργοποιημένη
ενεργοποιημένη
Προώθηση κλήσης σε περίπτωση
μη απάντησης
απενεργοποιημένη
ενεργοποιημένη
Προώθηση κλήσης σε περίπτωση
που η γραμμή είναι κατειλημμένη
απενεργοποιημένη
ενεργοποιημένη
Αναμονή κλήσης
απενεργοποιημένη
Απόκρυψη ταυτότητας (μόνο για την επόμενη
κλήση)

™

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εμφάνισης συμβόλων για
πρόσθετες υπηρεσίες

:9

Ανάλογα με τις ανάγκες, είναι δυνατή η ενεργοποίηση ή η
απενεργοποίηση της εμφάνισης των συμβόλων. Κατά την παράδοση
της συσκευής, η εμφάνιση είναι ενεργοποιημένη.

Ορισμός/αλλαγή πλήκτρων λειτουργίας

?145
0/1
?

?=
:

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία.
0: απενεργοποίηση, 1: ενεργοποίηση.
Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.

o

˜

—

ë

š

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία.
Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας (=πλήκτρο κλήσης
προορισμού), που πρόκειται να οριστεί.
Εάν το πλήκτρο λειτουργίας έχει ήδη οριστεί, ο ορισμός
του πλήκτρου εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν η μνήμη για
το συγκεκριμένο πλήκτρο λειτουργίας είναι κενή,
εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη z
Εισάγετε το συνδυασμό πλήκτρων/αριθμό ταυτότητας
για την επιθυμητή υπηρεσία.
Σημαντικό!
Εάν ένα τμήμα του προς αποθήκευση συνδυασμού
πλήκτρων αποτελείται από αριθμούς/χαρακτήρες, που
σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να αλλάζουν (π.χ.
ένας αριθμός κλήσης για εκτροπή ή η ώρα για μία κλήση
συνάντησης), τότε στη συγκεκριμένη θέση πρέπει να
αποθηκευτεί το πλήκτρο Shift =.
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Το συγκεκριμένο πλήκτρο έχει ως αποτέλεσμα, σε
περίπτωση μελλοντικής ενεργοποίησης της υπηρεσίας,
ο κέρσορας για την εισαγωγή του προς μετατροπή
τμήματος να αναβοσβήνει.
Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.

Παράδειγμα: Προώθηση κλήσης
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα για τη χρήση των πλήκτρων
κλήσης προορισμού ως “πλήκτρων λειτουργίας”. Εάν η εμφάνιση
συμβόλων είναι ενεργοποιημένη, τότε στο παράδειγμα “Προώθηση
κλήσης” κατά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας εμφανίζεται το
προβλεπόμενο σύμβολο στην οθόνη ή αντίστοιχα εξαφανίζεται,
όταν η υπηρεσία απενεργοποιείται.
Η ακολουθία πλήκτρων για την ενεργοποίηση της λειτουργίας “Άμεση
προώθηση κλήσης” στο δίκτυό σας αποτελείται π.χ. από τρία μέρη:
Ανάκληση
λειτουργίας

Προορισμός προώθησης

*21* Αριθμός κλήσης

Τερματισμός
λειτουργίας

#

Έχετε τώρα τις ακόλουθες δυνατότητες:

◆ Εισάγετε την πλήρη ακολουθία πλήκτρων κάθε φορά μέσω του

πληκτρολογίου.
◆ Αποθηκεύετε την ακολουθία πλήκτρων σε πλήκτρα κλήσης
προορισμού ως συνολική λειτουργία μαζί με τον αριθμό κλήσης
ενός σταθερού προορισμού προώθησης
ή
μόνο την ανάκληση της λειτουργίας και τον τερματισμό της
λειτουργίας. Διατηρείτε επιπλέον ανοικτή τη δυνατότητα να
καθορίσετε έναν προορισμό προώθησης που κατά περίπτωση
μπορεί να αλλάξει.

Αποθήκευση προώθησης κλήσεων σε πλήκτρο
λειτουργίας

?=
:

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία.
Πατήστε το πλήκτρο κλήσης προορισμού, που έχει
προβλεφθεί για την εμφάνιση του συμβόλου
“™ ενεργοποίηση”, βλέπε “Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση εμφάνισης συμβόλων για πρόσθετες
υπηρεσίες“, σελ. 8.
Εάν υπάρχει ήδη κάποιος αποθηκευμένος αριθμός
κλήσης, αυτός εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν η μνήμη για
το συγκεκριμένο πλήκτρο κλήσης προορισμού είναι
κενή, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη z.

*21*

Εισάγετε το συνδυασμό ανάκλησης λειτουργίας για την
“Άμεση προώθηση κλήσης”.

o

#
?

(α) Καθορισμός του αριθμού κλήσης του
προορισμού προώθησης
Εισάγετε τον αριθμό κλήσης του προορισμού
προώθησης.
Πατήστε το πλήκτρο δίεσης, για να σηματοδοτήσετε το
τέλος της λειτουργίας.
Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.

ή ...

=

#
?

(β) Εξασφάλιση προώθησης με δυνατότητα
αλλαγής
Πατήστε το πλήκτρο Shift.
Το συγκεκριμένο πλήκτρο έχει ως αποτέλεσμα, σε
περίπτωση μελλοντικής ενεργοποίησης της λειτουργίας
“Άμεση προώθηση κλήσης”, ο κέρσορας για την
εισαγωγή του αριθμού κλήσης του προορισμού
προώθησης να αναβοσβήνει.
Πατήστε το πλήκτρο δίεσης, για να σηματοδοτήσετε το
τέλος της λειτουργίας.
Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.

Ενεργοποίηση προώθησης κλήσεων με το πλήκτρο
λειτουργίας

c=
:

a

o;

a

Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο Shift.
Πατήστε το πλήκτρο κλήσης προορισμού για την
εμφάνιση του συμβόλου “™ ενεργοποίηση”. Στην
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ™ .
(α) Ο αριθμός κλήσης του προορισμού προώθησης
έχει καθοριστεί
Ακούτε ενδεχομένως ένα μήνυμα αναγγελίας, ότι η
υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη.
Κατεβάστε το ακουστικό.
Οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται στο εξής στον
προορισμό προώθησης, το τηλέφωνό σας δεν κτυπά
πλέον.
(β) Προορισμός προώθησης με δυνατότητα
αλλαγής
Εισάγετε τον αριθμό κλήσης του προορισμού εκτροπής,
Πατήστε το πλήκτρο επανάκλησης, για να
σηματοδοτήσετε το τέλος του πληκτρολογούμενου
αριθμού κλήσης.
Ακούτε ενδεχομένως ένα μήνυμα αναγγελίας, ότι η
υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη.
Κατεβάστε το ακουστικό.
Οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται στο εξής στον
προορισμό προώθησης, το τηλέφωνό σας δεν κτυπά
πλέον.
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Αποθήκευση “Απενεργοποίησης προώθησης κλήσεων”
σε πλήκτρο λειτουργίας
Η απενεργοποίηση της προώθησης κλήσεων, όπως παρουσιάζεται στο
προηγούμενο παράδειγμα, είναι δυνατή στο δίκτυό σας π.χ. με την
ακολουθία πλήκτρων #21#.
Έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε και αυτή την ακολουθία
πλήκτρων σε ένα πλήκτρο κλήσης προορισμού που έχει προβλεφθεί γι’
αυτό το σκοπό. Εάν η εμφάνιση συμβόλων είναι ενεργοποιημένη και η
υπηρεσία ενεργοποιηθεί όπως περιγράφεται, τότε το σύμβολο ™
εξαφανίζεται από την οθόνη, μετά την απενεργοποίηση της υπηρεσίας.
?=
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία.
:
Πατήστε το πλήκτρο κλήσης προορισμού, που έχει
προβλεφθεί για την εμφάνιση του συμβόλου
“™ απενεργοποίηση”, βλέπε “Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση εμφάνισης συμβόλων για πρόσθετες
υπηρεσίες“, σελ. 8.

#21#
?

Εισάγετε το συνδυασμό ανάκλησης λειτουργίας για την
“Άμεση προώθηση κλήσης”.
Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.

Απενεργοποίηση προώθησης κλήσεων με το πλήκτρο
λειτουργίας

c=
:a

Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο Shift.
Πατήστε το πλήκτρο κλήσης προορισμού για την
εμφάνιση του συμβόλου “™ απενεργοποίηση”.
Κατεβάστε το ακουστικό.
Το σύμβολο ™ σβήνει. Ακούτε ενδεχομένως ένα μήνυμα αναγγελίας,
ότι η υπηρεσία είναι απενεργοποιημένη.

Παράρτημα
Φροντίδα
Για τον καθαρισμό, σκουπίστε μόνο με ένα υγρό ή αντιστατικό πανί, μην
χρησιμοποιείτε ποτέ στεγνό πανί (κίνδυνος ηλεκτροστατικής φόρτισης
και εκφόρτισης) ή ισχυρά καθαριστικά μέσα!

Εάν το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί άψογα
Δεν ακούγεται ήχος: Η ένταση του ήχου κουδουνισμού ενδέχεται να
είναι ρυθμισμένη στο 0.
Σηκώνοντας το ακουστικό δεν ακούγεται ήχος κλήσης: Το καλώδιο
σύνδεσης είναι συνδεδεμένο σωστά στο τηλέφωνο και στην τηλεφωνική
πρίζα;
Ό ήχος κλήσης ακούγεται, αλλά το τηλέφωνο δεν καλεί: Η σύνδεση
είναι σωστή. Έχει ρυθμιστεί σωστά ο τύπος κλήσης (βλέπε σελ. 5);

Μόνο σε τηλεφωνικά κέντρα: Καμία σύνδεση ή λανθασμένη
σύνδεση κατά την κλήση από τη μνήμη (π.χ. επανάκληση, ταχεία
κλήση): Προγραμματίστε τον αριθμό υπηρεσίας.
Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει: Μήπως είναι πατημένο το
πλήκτρο σίγασης; Πατήστε ξανά το πλήκτρο. Το βύσμα του καλωδίου
σύνδεσης του ακουστικού είναι σωστά συνδεδεμένο;
Το πλήκτρο παράλληλης κλήσης δεν λειτουργεί: Ρυθμίστε τον
κατάλληλο χρόνο Flash.
Ο αριθμός κλήσης του καλούντος και η λίστα κλήσεων δεν
εμφανίζονται:
Είναι συνδεδεμένο το τροφοδοτικό (βλέπε σελ. 2); Είναι δυνατή η
χρήση της λειτουργίας αναγνώρισης κλήσεων (βλέπε σελ. 6);

Επισυναπτόμενες ετικέτες
Επισυναπτόμενες ετικέτες χωρίς χαρακτηρισμό για τα πλήκτρα
κλήσης προορισμού θα βρείτε στο Internet, στη διεύθυνση
http://www.siemens.com/euroset.

Εξουσιοδοτημένος σύμβουλος
Σε περίπτωση που, κατά τη λειτουργία στο συνδεδεμένο σύστημα
επικοινωνίας με αναλογική πρόσβαση δικτύου, παρουσιαστούν
προβλήματα, απευθυνθείτε στο αρμόδιο δίκτυό σας ή στο
εξουσιοδοτημένο κατάστημα.

Εξουσιοδότηση
Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική
τηλεφωνική σύνδεση στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας.
Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.
Με το παρόν η Siemens Home and Office Communication Devices
GmbH & Co. KG διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη συσκευή
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και τους υπόλοιπους σχετικούς
κανονισμούς της οδηγίας 1999/5/EC.
Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης με την οδηγία 1999/5/EC θα
βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση του Internet:
http://www.siemens.com/gigasetdocs.

