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3 Έναρξη
∆ιαµόρφωση του τηλεφώνου σας
1 Η συσκευή 
χειρός έχει ήδη 
τοποθετηµένες 
µπαταρίες. Τραβήξτε την 
ταινία της µπαταρίας 
από τη θύρα µπαταρίας 
πριν τη φόρτιση.

2 Όταν χρησιµοποιήσετε το 
τηλέφωνο για πρώτη φορά, θα 
δείτε ένα µήνυµα καλωσορίσµατος 
(ανάλογα µε τη χώρα).

3 Ορίστε τη χώρα και τη γλώσσα, εάν σας ζητηθεί.
4 Ρυθµίστε την ηµεροµηνία και την ώρα.

•  Αν η ώρα είναι σε µορφή 12 ωρών, πατήστε 
το πλήκτρο  /  για να επιλέξετε [π.µ.]  ή 
[µ.µ.]  (ανάλογα µε τη χώρα).

Φόρτιση του τηλεφώνου

Κύκλος φόρτισης 
8 ωρών

Φορτίστε τη συσκευή χειρός, 
τοποθετώντας τη στη βάση σε 
οποιαδήποτε κατεύθυνση.

 > 70%  10% - 40%

 40% - 70%   Αναβοσβήνει: χαµηλή µπαταρία
Κύλιση: φόρτιση σε εξέλιξη

Αφαίρεση της θήκης 
µπαταρίας
(αν είναι απαραίτητο) 1

2

2 Σύνδεση
1 2

Σε κλήση
Είσοδος στο µενού επιλογών.
Αλλαγή του προφίλ ήχου.

 / 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

Αναµονή
Πρόσβαση στο κυρίως µενού (πατήστε 
παρατεταµένα στην περίπτωση νέου 
συµβάντος).
Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.
Ευρετήριο
Αρχείο καταγραφής κλήσεων
Πραγµατοποίηση και λήψη κλήσεων.
Συνδεθείτε µε το φωνητικό ταχυδροµείο του 
δικτύου (εξαρτάται από το δίκτυο και τη 
χώρα) (παρατεταµένο πάτηµα).
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.

 /  Για το M775: Πατήστε για την αναπαραγωγή 
νέου µηνύµατος του τηλεφωνητή. / Είσοδος 
στο µενού του τηλεφωνητή.

Σε µενού
Επιβεβαίωση / Επιλογή / Είσοδος στο µενού 
επιλογών.
Άκυρο / Πίσω

 / Επάνω/Κάτω
Έξοδος από το µενού.

Σε λειτουργία εισαγωγής κειµένου
∆ιαγραφή κειµένου.
Εισαγωγή διαστήµατος

 / Αριστερά/δεξιά
Αλλαγή πεζών/κεφαλαίων (παρατεταµένο 
πάτηµα).

Εικονίδια οθόνης
Εµφανίζει την κατάσταση σύνδεσης ανάµεσα στη 
συσκευή χειρός και το σταθµό βάσης. Όσο πιο 
πολλές µπάρες εµφανίζονται, τόσο πιο δυνατό 
είναι το σήµα.
Παραµένει αναµµένο κατά την περιήγηση στις 
αναπάντητες κλήσεις στο αρχείο κλήσεων.
Παραµένει αναµµένο κατά την περιήγηση στις 
εξερχόµενες κλήσεις 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.
Παραµένει αναµµένο κατά την περιήγηση στις 
κλήσεις σε φραγή στο αρχείο κλήσεων.
Αναβοσβήνει σε περίπτωση εισερχόµενης κλήσης. 
Παραµένει αναµµένο όταν µιλάτε στο τηλέφωνο.
Έχει ενεργοποιηθεί η ανοιχτή ακρόαση.
Έχει απενεργοποιηθεί ο ήχος κλήσης.
Είναι ενεργή η σιωπηλή λειτουργία (το 
τηλέφωνο δεν κουδουνίζει).
Για το M775: Τηλεφωνητής: Αναβοσβήνει όταν 
υπάρχει νέο µήνυµα ή όταν η µνήµη είναι 
πλήρης. Εµφανίζεται 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.
Έχει ρυθµιστεί η σιωπηλή λειτουργία, αλλά η 
συσκευή βρίσκεται εκτός της ενεργής περιόδου.

/ Έχει ενεργοποιηθεί το ξυπνητήρι. Το εικονίδιο 
εµφανίζεται στην οθόνη της ήδη καταχωρισµένης 
συσκευής χειρός και του σταθµού βάσης.
Εµφανίζεται όταν ρυθµίζετε την ένταση του ήχου.
Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Eco.
Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO+.
Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να χρησιµοποιείτε 
το τηλέφωνο µε ακουστικό βοήθηµα, για ενίσχυση 
του ήχου και µείωση των ηχητικών παρεµβολών.

1 Επισκόπηση

Μικρόφωνο

Ηχείο

Ακουστικό

  (M775) 
 (M770)

Οθόνη LCD

Εύρεση συσκευών 
χειρός /δήλωση 
(κάτω)

Ένδειξη LED

Πραγµατοποίηση και λήψη κλήσεων 
µέσω του ηχείου (όταν η ήδη 
καταχωρισµένη συσκευή χειρός είναι 
τοποθετηµένη στον σταθµό βάσης).

Αναβολή της 
αφύπνισης.

Εικονίδια οθόνης

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 MMD Hong Kong Holding Limited 
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.

Κοµψό ασύρµατο 
τηλέφωνο (M770)

Κοµψό ασύρµατο 
τηλέφωνο µε 
τηλεφωνητή (M775)

Faro
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Μπαταρία
 

Υποδοχή

   
  

Σηµείωση

5
Σιωπηλή λειτουργία

[Λειτ. απορ.]  > [Σιωπ. Λειτούρ.]

MySound

[Ήχοι]  > [MySound]

Λειτουργία Eco/ECO+

[Ρύθµ. Τηλεφών.]  > [Λειτουργία Eco] /
[Λειτ. ECO+]

Φραγή κλήσεων

[Λειτ. απορ.]  > [Αποκλ. εξερχ.]

Φραγή εισερχόµενων κλήσε

[Λειτ. απορ.]  > [Αποκλ. εισερχ.]

4
Ευρετήριο
Προσθήκη καταχώρισης
1 [Mενού]  > [Τηλ. κατ/γος]  > 

[Προσθήκη νέου] .
2 

Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο
1 .
2 .
Κλήση από τη µνήµη άµεσης πρόσβασης

Αρχείο καταγραφής κλήσεων
Κλήση από το αρχείο κλήσεων.
1 .
2 .
Αποθήκευση καταχώρισης
1  > [Επιλ.]  > [Aпoθ/ση αριθ.] .
2 

Λίστα επανάκλησης
Κλήση από τη λίστα επανάκλησης
1 [Επαν.] .
2 .
Αποθήκευση καταχώρισης
1 [Επαν.] .
2 [OK]  > 

[Επιλ.]  > [Aпoθ/ση αριθ.] .
3 

Τηλεφωνητής (µόνο οτο M775)
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφωνητή
1 [Mενού]  > [Tηλεφωνητής]  > 

[Ενεργ/απενεργ] .
2 

•  [Ενεργό]  > [Μόνο αпάντηση]

τα µηνύµατα.
•  [Ενεργό]  > [Aпαντ. & ηχoγ.]

Ακρόαση εισερχόµενων µηνυµάτων
[Mενού]  > [Tηλεφωνητής]  > 

[Aναпαραγωγή] .

∆ήλωση τη συσκευής χειρός ή 
πρόσθετων συσκευών χειρός

1 [Mενού]
2 [Υπηρεσίες]  > [Καταχώριση]  και 

[OK]
3 

 
4 

5 [OK]

 »

Σηµείωση

Επαναφορά προεπιλεγµένων 
ρυθµίσεων

1 [Mενού] .
2 [Υπηρεσίες]  > [Καταχώριση]  και 

[OK]
3 

Στη συσκευή χειρός εµφανίζεται ένα από τα 
εξής: [Αναζήτηση…] , [Mη διαθέσιµo]  ή 
[Καταχώριση Συσκ. χειρός] . Τι να κάνω;
•  

•  

•  

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

 > [Υπηρεσίες]  
> [Aкύρ. εγγραφής]

•  

 

Έχω επιλέξει λάθος χώρα στην οθόνη 
καλωσορίσµατος, τι να κάνω;

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]

 > [Idioma]
[Tlfn ayarları]  > [Dil]

4 
5 
Η συσκευή χειρός χάνει τη σύνδεση µε τη βάση ή ο 
ήχος διακόπτεται στη διάρκεια µιας κλήσης.
•  

•  

•  
Η συσκευή χειρός δεν φορτίζει στη βάση φόρτισης 
ή η µπαταρία αποφορτίζεται πολύ γρήγορα.
•  

•  

•  

•  

 

•  

Κακός ήχος (παράσιτα, ηχώ, κ.λπ.)
•  

•  

•  

•  

∆εν εµφανίζεται η αναγνώριση καλούντος.
•  

•  
MMD Hong Kong Holding Limited MMD Hong Kong 

Holding Limited 


