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Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
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Σύντομο εγχειρίδιο 
χρήσης

2 Σύνδεση

Μόνο για την έκδοση πολλών 
συσκευών χειρός.

1 2 3

1 Επισκόπηση
Σε κλήση

Είσοδος στο μενού επιλογών.
Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.
Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
Επανάκληση (εξαρτάται από το δίκτυο).

Τερματισμός κλήσεων.
Εισαγωγή παύσης (παρατεταμένο πάτημα).
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ηχείου
Σίγαση/κατάργηση της σίγασης του μικροφώνου

Σε µενού
Επιβεβαίωση / Επιλογή / Είσοδος στο μενού 
επιλογών.
Άκυρο / Πίσω
Επάνω/Κάτω
Έξοδος από το μενού.

Αναµονή
Πρόσβαση στο κυρίως μενού
Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.
Ευρετήριο
Αρχείο καταγραφής κλήσεων
Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής 
χειρός (παρατεταμένο πάτημα).
Πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης 
(παρατεταμένο πάτημα).
Κλείδωμα/ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου 
(παρατεταμένο πάτημα).
Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων μέσω του ηχείου.

 / Μόνο για το M455: 
Ακρόαση των νέων μηνυμάτων στον τηλεφωνητή. / 
Είσοδος στο μενού του τηλεφωνητή.

Σε λειτουργία εισαγωγής κειµένου
Διαγραφή κειμένου
Εισαγωγή διαστήματος
Αλλαγή πεζών/κεφαλαίων

Εύρεση 
συσκευών 
χειρός

Εικονίδια οθόνης
Ο αριθμός των γραμμών υποδεικνύει την 
κατάσταση σύνδεσης μεταξύ της συσκευής χειρός 
και του σταθμού βάσης. Όσο πιο πολλές μπάρες 
εμφανίζονται, τόσο πιο δυνατό είναι το σήμα.
Παραμένει αναμμένο κατά την περιήγηση στις 
απαντημένες εισερχόμενες κλήσεις στο αρχείο 
κλήσεων.
Δηλώνει μια εξερχόμενη κλήση στη λίστα επανάκλησης.
Αναβοσβήνει όταν υπάρχει μια νέα αναπάντητη κλήση 
ή κατά την περιήγηση στις αναπάντητες κλήσεις που 
δεν έχετε ελέγξει στο αρχείο κλήσεων. Παραμένει 
αναμμένο κατά την περιήγηση στις αναπάντητες 
κλήσεις που έχετε ελέγξει στο αρχείο κλήσεων.
Αναβοσβήνει σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης. 
Παραμένει αναμμένο όταν μιλάτε στο τηλέφωνο.
Έχει ενεργοποιηθεί η ανοιχτή ακρόαση.
Έχει απενεργοποιηθεί ο ήχος κλήσης.
Μόνο για το M455 Τηλεφωνητής: αναβοσβήνει όταν 
υπάρχει νέο μήνυμα ή όταν η μνήμη είναι πλήρης. 
Παραμένει αναμμένο όταν είναι ενεργοποιημένος ο 
τηλεφωνητής.
Ένδειξη φωνητικών μηνυμάτων: αναβοσβήνει για 
τα νέα μηνύματα ή ανάβει σταθερά για τα μηνύματα 
που έχουν ελεγχθεί.
* Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο.
Εμφανίζεται όταν κάνετε κύλιση προς τα επάνω/κάτω 
σε μια λίστα ή αυξομειώνετε την ένταση του ήχου.
Υπάρχουν περισσότερα ψηφία δεξιά. Πατήστε το  
για ανάγνωση.

ECO+ Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO+.

Μικρόφωνο

Ακουστικό
Ηχείο (πίσω 
πλευρά)

Εικονίδια 
οθόνης

 /  (M455) 
 (M450)

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
Προειδοποίηση
• Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως 

επικίνδυνο. Ο μόνος τρόπος να διακόψετε 
την παροχή ρεύματος στη βάση φόρτισης 
είναι να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. 
Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα είναι 
πάντα εύκολη.

• Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις 
πληροφορίες ασφαλείας.

• Με το παρόν, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι 
το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις 
απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις 
της Οδηγίας 2014/53/EU.

• Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος 

που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
• Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που 

αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης.
• Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με 

υγρά.
• Εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από λάθος τύπο, 

υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης.
• Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες 

μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.
• Όταν η συσκευή χειρός χτυπάει ή όταν έχει 

ενεργοποιηθεί η λειτουργία handsfree, κρατάτε 
τη συσκευή χειρός μακριά από το αυτί σας για 
να αποφύγετε ενδεχόμενη πρόκληση βλάβης.
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[Μη εγεγραμμένο]

Εάν δεν µπορέσω να κάνω σύζευξη (καταχώριση) των επιπλέον 
συσκευών χειρός µε το σταθµό βάσης, τι µπορώ να κάνω;

[Υπηρεσίες] [Aкύρ. εγγραφής]

Έχω επιλέξει λανθασµένη γλώσσα που δεν µπορώ να διαβάσω. 
Τι να κάνω;
1 
2 
3 

[Phone setup] [Language] [Réglages] [Langue]
[Ρύθμ. Τηλεφών.] [Γλώσσα] [Lingua]

[Idioma] [Sprache]
4 
5 
Η συσκευή χειρός είναι σε κατάσταση αναζήτησης. Τι να κάνω;
 
 
 

∆εν µπορώ να αλλάξω τις ρυθµίσεις του φωνητικού 
ταχυδροµείου. Τι να κάνω;

Κενή οθόνη
 
 

Η συσκευή χειρός που βρίσκεται πάνω στη βάση φόρτισης δεν 
φορτίζει.
 
 

 

 

 

Κακός ήχος (παράσιτα, ηχώ, κ.λπ.)
 

 

 

Η συσκευή χειρός δεν χτυπάει.

∆εν εµφανίζεται η αναγνώριση καλούντος.
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Μπαταρία
   

Υποδοχή (Σταθµός βάσης και βάση φόρτισης):

Σηµείωση

 

 

4
Ευρετήριο
Προσθήκη καταχώρισης
1 .
2 [Τηλ. κατ/γος] [Προσθήκη νέου].
3 

Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο
1 .
2 .
Μνήµη άµεσης πρόσβασης

Αρχείο καταγραφής κλήσεων
Κλήση από το αρχείο κλήσεων.
1 .
2 .
Προβολή καταχώρισης

[Προβολή].
Αποθήκευση καταχώρισης
1 [Aпoθ/ση αριθ.].
2 

∆ιαγραφή καταχώρισης
1 [Διαγραφή].
2 

Λίστα επανάκλησης
Κλήση από τη λίστα επανάκλησης
1 .
2 .
Αποθήκευση καταχώρισης
1 [Aпoθ/ση αριθ.].
2 

∆ιαγραφή καταχώρισης
1 [Διαγραφή].
2 

Τηλεφωνητής (µόνο για το M455)
Εγγραφή µηνύµατος τηλεφωνητή
1 [Tηλεφωνητής] [Μήνυμα].
2 

Ακρόαση εισερχόµενων µηνυµάτων
[Tηλεφωνητής] [Aναпαραγωγή].

∆ιαγραφή εισερχόµενου µηνύµατος
1 

2 [Διαγραφή]

∆ήλωση επιπλέον συσκευών χειρός

1 .
2 [Υπηρεσίες] [Καταχώριση] και 

3 

4 

5 

 

Επαναφορά προεπιλεγµένων 
ρυθµίσεων

1 .
2 [Υπηρεσίες] [Eпαναφoρά] και 

3 

Σηµείωση

 

3
∆ιαµόρφωση του τηλεφώνου 
σας

1 

2 

3 

4 
 

[π.μ.]
[μ.μ.]

Φόρτιση του τηλεφώνου
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100-240 V~ 
50/60 Hz 0.2  A

100-240 V~ 
50/60 Hz 0.15 A

6 V 0.4  A 6 V 0.4  A


