
Οδηγίες χρήσεις

LS1400-B grphones.vtech.com
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1.ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κατά τη χρήση της τηλεφωνικής συσκευής, θα πρέπει να ακολουθούνται οι 
παρακάτω βασικοί κανόνες ασφάλειας, προκειμένου να αποφευχθούν ή να 
μειωθούν οι κίνδυνοι πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή άλλης σωματικής βλάβης:

•

•

καταστραφεί.

Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό είναι κατεστραμμένα ή έχουν 
φθορές.

 Εάν  η  απόδοση  της  συσκευής  έχει  μεταβληθεί εμφανώς.

•

•

��.
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Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες που επισημαίνονται στο προϊόν.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν το καθαρίσετε. Μην 
χρησιμοποιείτε καθαριστικά σε υγρή μορφή ή σπρέυ. Χρησιμοποιήστε ένα 
νωπό πανί  για καθαρισμό.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό (για παράδειγμα σε μπάνιο, 
νεροχύτη, πισίνα).
Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία ή υπερβολικά ψυχρό 
περιβάλλον. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως 
φούρνους, θερμάστρες, κ.λ.π
Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες του ηλεκτρικού ή τα καλώδια επέκτασης 
ρεύματος, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. 
Αποσυνδέστε την συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα και αναφερθείτε στην τεχνική 
υποστήριξη (Service) για προϊόντα Vtech για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

�4. Μη βυθίζετε τις μπαταρίες σε νερό, μην τις εκθέτετε σε ζέστη ή κοντά σε φωτιά

�.  Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες.
�.
3.

Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί φυσιολογικά, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. 
Εάν η συσκευή μετά από πτώση έχει υποστεί φθορές ή το περίβλημα της έχει
 

Αποφύγετε τη χρήση τηλεφωνικών συσκευών (ακόμα και ασύρματης μορφής) κατά τη 
διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από κεραυνό.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές με διαρροή γκαζιού ή αερίου.

Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες με την συσκευή μπαταρίες, NiMH (Nickel 
Metal Hydride)! Οι προσδοκώμενοι χρόνοι αναμονής και ομιλίας της συσκευής 
είναι δυνατοί μόνο με χρήση μπαταριών της συγκεκριμένης χωρητικότητας.

Η χρήση άλλου τύπου ή μη επαναφορτιζόμενων μπαταριών μπορεί να είναι 
επικίνδυνη. Μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή καταστροφή της συσκευής. 
Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τις ζημίες που μπορεί να 
προέλθουν από την μη συμμόρφωση σας με αυτήν την οδηγία.
Μην χρησιμοποιείτε συσκευές φόρτισης μπαταριών, εκτός της ίδιας της 
συσκευής .Υπάρχει πιθανότητα καταστροφής των μπαταριών.
Βεβαιωθείτε για την σωστή πολικότητα, πριν εισάγετε τις μπαταρίες στη 
συσκευή.



�

�.

�.

�.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν 
σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2002/96/EC του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα καθώς και οι μπαταρίες
θα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά, εκτός του δικτύου
δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής οι οποίοι
ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλαιών σας συσκευών θα 
βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλαιών σας 
συσκευών, παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα 
αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Εάν έχετε ερωτήσεις για αυτό το προϊόν ή αντιμετωπίζετε δυσκολίες με τη ρύθμιση 
η τη λειτουργία του, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ

Φορτιστής 

Μπαταρία

VTech (Qingyuan) Plastics & Electronics Co. Ltd. - 
Model: VT04EEU06045, Input: �00-�40V AC 50/60Hz 
�50mA, Output: 6VDC 450mA (EU plug).
AAAx�, Ni-MH, 400mAh.

Για συσκευές που συνδέονται στο ρεύμα, η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά 
στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
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2.2       Σύνδεση του Σταθμού Βάσης

� � Προς την πρίζα
του τηλεφώνου 

Προς την πρίζα
του ρεύματος 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ
2.1      Περιεχόμενο Συσκευασίας
Το κουτί περιλαμβάνει τα παρακάτω:

� Ακουστικό
� Σταθμό βάσης
� Τροφοδοτικό για το Σταθμό βάσης 
1 Τηλεφωνικό καλώδιο
� AAA NiMH επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
� Σύντομες οδηγίες χρήσεις



•
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2.3      Τοποθέτηση και φόρτιση μπαταριών

4

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Χρησιμοποιήστε μόνο τις παρεχόμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ΝiMH.  
Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, αποσυνδέστε και αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε 
πιθανή διαρροή. 
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3. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ
3.1  Συνοπτική παρουσίαση του ασύρματου ακουστικού 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ      
  ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
  MENU / OK
 ΣΙΓΑΣΗ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

EΠΑΝΩ/ ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ /ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ  
ΚΑΤΩ / ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ / ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ  
 ΕΝΑΡΞΗ ΚΛΗΣΗΣ / ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ (fLaSH)
 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ / ΑΚΥΡΩΣΗ / ΠΙΣΩ

ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΛΗ/ΓΙΟ,  (ΑΣΤΕΡΙ),   (ΔΙΕΣΗ)  
 ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
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  page  - Πλήκτρο αναζήτησης /Δήλωσης ακουστικού1.

�

�

3.2     Προεπισκόπιση Σταθμού Βάσης

• Πιέστε το πλήκτρο αναζήτησης για να βρείτε το ακουστικό σας.
Το ακουστικό θα κουδουνίσει για περίπου 60 δευτερόλεπτα.

• Πιέστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα ώστε να μπει ο σταθμός βάσης σε
κατάσταση δήλωσης εφόσον θέλετε να δηλώσετε επιπλέον ακουστικό.

2. Θέση φόρτισης
Επαφές φόρτισης του ασύρματου ακουστικού.
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Εικονίδια Οθόνης    Εικόνες μπορεί να είναι ενεργές (ορατές), να αναβοσβήνουν ή ανενεργές(δεν φαίνονται)

Μετακινηθείτε προς τα επάνω /προς τα κάτω στα στοιχεία του μενού / 
Λίστα τηλεφωνικού καταλόγου /Λίστα επανάκλησης / Λίστα κλήσεων.

Σταθερά ανοιχτό όταν μία κλήση είναι σε εξέλιξη.

Σταθερά ανοιχτό όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.

Σταθερά ανοιχτό όταν ένα μήνυμα έχει ληφθεί από τον 
πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Σταθερά ανοιχτό όταν η μπαταρία είναι πλήρως 
φορτισμένη. Αναβοσβήνει κατά την φόρτιση της μπαταρίας.

Αναβοσβήνει όταν το επίπεδο μπαταρίας είναι χαμηλό και 
το ακουστικό χρειάζεται φόρτιση.

Σταθερά ανοιχτό όταν έχετε λάβει αναπάντητες κλήσεις.

Σταθερά ανοιχτό όταν το μεγάφωνο είναι ενεργοποιημένο.

3.3    Οθόνη ασύρματου ακουστικού, εικονίδια και σύμβολα
Η οθόνη LCD παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη τρέχουσα κατάσταση
 του τηλεφώνου.

Σταθερά ανοιχτό όταν το κουδούνισμα είναι απενεργοποιημένο.

Σταθερά ανοιχτό όταν το ξυπνητήρι έχει ρυθμιστεί. 
Αναβοσβήνει λίγο πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι.

Σταθερό όταν το ακουστικό είναι μέσα στο εύρος λήψης. Αναβοσβήνει 
όταν είναι εκτός εμβέλειας ή δεν έχει καταχωρηθεί στη βάση.
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PIN? PIN?

3.4   Δομή Μενού Ακουστικού

Σε μια επιλεγμένη 
καταχώρηση από 
την λίστα κλήσεων:

Προβολή Λίστας 
Κλήσεων

ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛ.
ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Μέσα σε μια 
καταχώρηση:

Προβολή Τηλ. 
Καταλόγου

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΚ.
ΛΕΙΤ. ΚΛΗΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ FLASH
ΑΛΛΑΓΗ ΡΙΝ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ

ΑΦΥΠΝΙΣΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΝΩΝ 
ΓΛΩΣΣΑ 
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΚ 
ΑΥΤΟΜ.ΑΠΑΝΤ. 
ΗΜΕΡ&ΩΡΑ
MAILBOX

Όταν το ακουστικό είναι ανοιχτό και σε κατάσταση αναμονής: 
Πιέστε

p. qγια να μεταβείτε σε μια επιλογή του μενού.
Πιέστε 
-Ή-
Πιέστε

 για επιβεβαίωση της επιλογής σας. 

 για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη 
-΄Η-
πιέστε παρατεταμένα  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΚ

ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΗΣ  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ PBX
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4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ
4.1  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Ακουστικού
Πιέστε παρατεταμένα  .

4.2  Πραγματοποίηση Κλήσης
Εισάγετε τον αριθμό. Πιέστε  ή      για κλήση με ανοιχτή συνομιλία    

4.3  Απάντηση Κλήσης

Πιέστε παρατεταμένα           για απενεργοποίηση κουδουνισμού ή εκ νέου για την 
ενεργοποίηση 
4.8   Κλείδωμα/ Ξεκλείδωμα Πληκτρολογίου
Πιέστε παρατεταμένα           . 

Πιέστε  ή       για να απαντήσετε με ανοιχτή συνομιλία
-Ή-
Αν η λειτουργία "Αυτόματη Απάντηση" είναι Ενεργή: Σηκώστε το Ακουστικό 
από το σταθμό βάσης.

4.4    Ρύθμιση έντασης ακουστικού και ανοιχτής συνομιλίας
Κατά την διάρκεια μια κλήσης:
Πιέστεp qώστε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου.

4.5   Σίγαση /Τέλος Σίγασης μίας κλήσης (Μικρόφωνο Ενεργό/Ανενεργό)
Σίγαση/ Τέλος Σίγασης μικροφώνου κατά την  διάρκεια μίας κλήσης:
Πιέστε          ώστε να ενεργοποιηθεί η σίγαση. Ο συνομιλιτής θα πάψει να σας ακούει. 
Πιέστε εκ νέου για την ενεργοποίηση        

4.6   Τερματισμός Κλήσης
Πιέστε      ώστε να τερματίσετε την κλήση.
-΄Η-
Τοποθετήστε το ακουστικό στη φόρτιση.

4.7   Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Αθόρυβης Λειτουργίας



�0

�.
�.
�

6.
7.

�.
�.
�.

�.
�.
�.

�.
�.

4.9    Επανάκληση Τελευταίου Αριθμού
4.9.1     Επανάκληση Τελευταίου Αριθμού από την Λίστα Κλήσεων.

Πιέστε    .
p  q  → (επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.
Πιέστε.                   /     για κλήση μέσω ανοιχτής συνομιλίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν δεν υπάρχει αριθμός στη λίστα, η οθόνη εμφανίζει "ΚΕΝΗ".

4.9.2   Αποθήκευση αριθμού από την λίστα επανάκλησης στον κατάλογο

�. Πιέστε .
�.   p q(επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να καλέστε). 
�.    Πιέστε                 q → ΠΡΟΣΘ.ΣΕ ΤΚ

Πιέστε → p
Πιέστε       .

4.9.3    Διαγραφή αριθμού από τη λίστα επανάκλησης 
Πιέστε .
p q  → (επιλέξτε εισαγωγή).
Πιέστε       → p q → ΔΙΑΓΡΑΦΗ.

 → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ.
Πιέστε          δύο φορές.

Πιέστε  στο σταθμό βάσης.
Πιέστε  /  /  στο ακουστικό, ή πιέστε    στο σταθμό βάσης, για

 τον τερματισμό της αναζήτησης.

Πιέστε .
Πιέστε → p q

Πιέστε4.      .

4.10    Αναζήτηση ακουστικού (paging)

4.   Πιέστε        
5.      Πιέστε        

→p
→ Εισάγετε όνομα
→ Εισάγετε αριθμό

q → ΜΕΛΩΔΙΑ 1 - ΜΕΛΩΔΙΑ 10. 

4.9.4    Διαγραφή της λίστας επανάκλησης



��

�.

�.
�.
�.

�.
�.
�.
4.
5.
6.
7.

Πιέστε → p q → ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Πιέστε .

�.  Πιέστε → ΟΝΟΜΑ.
→ ΑΡΙΘΜΟΣ.
→ p q

Πιέστε → p q → ΤΗΛ. ΚΑΤΑΛ. Πιέστε
p q → (επιλέξτε καταχώρηση).
Πιέστε  /  για τερματισμό κλήσης.

Πιέστε → p q → ΤΗΛ.ΚΑΤΑΛ. Πιέστε
p q → (επιλέξτε καταχώρηση).
Πιέστε → p q → ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.

                                   → ΜΕΛΩΔΙΑ 1 - ΜΕΛΩΔΙΑ 10.
Πιέστε       .

Πιέστε → ΟΝΟΜΑ.
Πιέστε      → ΑΡΙΘΜΟΣ.
Πιέστε       → p q

              → ΜΕΛΩΔΙΑ 1 - ΜΕΛΩΔΙΑ 10.
4. Πιέστε
5. Πιέστε            
6. Πιέστε .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν δεν υπάρχει καταχώρηση, στην οθόνη εμφανίζεται “ΚΕΝΗ ”.
�.  Πιέστε → p q → ΠΡΟΣΘΗΚΗ.

5.2   Κλήση αριθμού από τον τηλεφωνικό κατάλογο

5.3    Επεξεργασία επαφής τηλεφωνικού καταλόγου

5. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
5.1    Αποθήκευση καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο
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Πιέστε → p q → ΤΗΛ.ΚΑΤΑΛ. Πιέστε
p q → (επιλέξτε καταχώρηση).
Πιέστε  δύο φορές → p q                                              → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ.

�.
�.
�.  Πιέστε 

 Πιέστε  δύο φορές.

�.
�.
�.
4.

Πιέστε → p q

                           
Πιέστε        .

→ ΤΗΛ.ΚΑΤΑΛ. Πιέστε

→ ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
p q → (επιλέξτε καταχώρηση).
Πιέστε → p q

Πιέστε 
Πιέστε    

→ p q → ΤΗΛ.ΚΑΤΑΛ.
δύο φορές → pq → ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΚ
→ ΜΝΗΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ.

5.6     Ελέγξτε την χωρητικότητα του τηλεφωνικού κατάλογου
Μπορείτε να ελέγξετε πόσες επαφές έχετε καταχωρήσει στον κατάλογό σας και 
πόσες ακόμα θέσεις έχετε διαθέσιμες για καταχώρηση.

5.5    Διαγραφή όλου του τηλεφωνικού καταλόγου

5.4    Διαγραφή επαφής από τον τηλεφωνικό κατάλογο
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Πιέστε 
Πιέστε 
Πιέστε
Πιέστε          

→ p

→ p

→ Εισάγετε ώρα.

q → ΗΜΕΡ&ΩΡΑ.
q → ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ.

Πιέστε → p
Πιέστε     → p

6. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Η τηλεφωνική σας συσκευή είναι ρυθμισμένη εργοστασιακά με κάποιες επιλογές, 
τις οποίες εσείς μπορείτε να αλλάξετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας.  

6.1      Ρύθμιση Ημερομηνίας και Ώρας
Θα πρέπει να ρυθμίσετε την σωστή ημερομηνία και ώρα, ώστε να γνωρίζετε 
πότε έχετε λάβει τα μηνύματα στο τηλεφωνητή σας, εφόσον διατίθεται, ή  να 
εμφανίζονται με σωστή ημερομηνία και ώρα οι κλήσεις στη λίστα κλήσεων.

6.1.1   Ρύθμιση μορφής της ημερομηνίας
Πιέστε.                       → p
Πιέστε.                          → p

q → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ.
q → ΗΜΕΡ&ΩΡΑ.
q →ΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡ.
q → ΗΗ-ΜΜ-ΕΕ / ΜΜ-ΗΗ-ΕΕ. 

5. Πιέστε

6.1.3     Ρύθμιση της ώρας
Πιέστε         → p q  → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ.

� Πιέστε.                   → p q → ΜΟΡΦΗ ΩΡΑΣ.
Πιέστε4. → p q → 24ΩΡΟ / 12ΩΡΟ.

6.1.2   Ρύθμιση μορφής της ώρας.
�.       Πιέστε                → p q  → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ.
�.         Πιέστε                 → p q → ΗΜΕΡ&ΩΡΑ.

5. Πιέστε

5.
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5.

Πιέστε       → p

Αν επιλέξετε ON:
Πιέστε 
Πιέσε 
Πιέστε 
Πιέστε      

6.2  Ρυθμίσεις Ακουστικού 
6.2.1  Αφυπνιση

Πιέστε  → p q → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ.

Πιέστε → p q →ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ.
q → OFF/ON

Πιέστε .

Πιέστε.                         → p q → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ. 
Πιέστε.                         → p q →  ΡΥΘΜΙΣ.ΗΧΩΝ.      
Πιέστε.                         → p q →  ΗΧΟΣ ΕΞΩΤΕΡ.
Πιέστε4.           → p q → ΜΕΛΩΔΙΑ 1 - ΜΕΛΩΔΙΑ 10.

6.2.2   Ρύθμιση ήχων κουδουνισμού εξωτερικών κλήσεων

�
�.
�.
4.
5.
6.

6.1.4     Ρύθμιση της ημερομηνίας

q 
Πιέστε       

→ p

→ p

  q Πιέστε           .                             → p → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ.
Πιέστε       

q 
→ΗΜΕΡ&ΩΡΑ.
→ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΑΣ

Πιέστε      
Πιέστε 
Πιέστε 

→ Εισάγετε έτος.
→ Εισάγετε ημέρα.

→ Εισάγετε ώρα.
→ ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΦΥΠΝ.
→ ON/OFF
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Πιέστε       → p

Πιέστε         .

Πιέστε → p
Πιέστε   → p
Πιέστε → p

q → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ.
q → ΡΥΘΜ.ΤΟΝΩΝ.

q → ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔ./ ΤΟΝΟΣ ΜΠΑΤΑΡ / ΕΚΤΟΣ ΕΜΒΕΛ.
q → ON/OFF.

6.2.5    Ρύθμιση τόνων ενημέρωσης
Έχετε τη δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του σύντομου ηχητικού «μπιπ» 
το οποίο ακούγεται κάθε φορά με το πάτημα ενός πλήκτρου. Επίσης, μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε τον τόνο ενημέρωσης χαμηλής στάθμης μπαταρίας ή τον ενημερωτικό τόνο 
υπέρβασης της εμβέλειας κάλυψης. Η ενημέρωση χαμηλής στάθμης  μπαταρίας, ηχεί κατά 
την διάρκεια της συνομιλίας και σας ενημερώνει ώστε να φορτίσετε το ασύρματο ακουστικό 
σας.

�
�
�
4.
5.

q → ΡΥΘΜΙΣ.ΗΧΩΝ.
Πιέστε.        → p q → ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ.
Πιέστε    q →  ΕΝΤΑΣΗ  1  -  ΕΝΤΑΣΗ  5,  ή  ΧΩΡΙΣ  ΗΧΟ.
Πιέστε        

→ p

.

Πιέστε.  → p q → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ.
Πιέστε.        → p

6.2.4    Ρύθμιση έντασης ήχου

q → ΓΛΩΣΣΑ.

q → ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΓΛΩΣΣΑ. 
Πιέστε 

�
�.
�.
4.

6.2.6    Ρύθμιση Γλώσσας
. Πιέστε         → p q  → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ.

Πιέστε    
Πιέστε 

→ p
→ p

q → ΜΕΛΩΔΙΑ 1 - ΜΕΛΩΔΙΑ 10.4.     Πιέστε      
5. Πιέστε

→ p

.

6.2.3    Ρύθμιση   ήχων   κουδουνισμού   εσωτερικών   κλήσεων 
�. Πιέστε       →  p q  → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ.
�. Πιέστε         → p q → ΡΥΘΜΙΣ.ΗΧΩΝ.
�. Πιέστε          → p q  →ΗΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡ.



�6

4.

6.2.8    Ρύθμιση αυτόματης απάντησης 
Πιέστε�.          → p q → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ.

Πιέστε

Πιέστε         

�.        → p q → ΑΥΤΟΜ.ΑΠΑΝΤ.
Πιέστε�.        → p → ON/OFFq.

�
� Πιέστε

q→ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ 
q→ΛΕΙΤ.ΚΛΗΣΗΣ 

6.3      Ρυθμίσεις Σταθμού βάσης
6.3.1    Ρύθμιση της λειτουργίας κλήσης
Οι ρυθμίσεις της λειτουργίας κλήσης εξαρτώνται από τη χώρα. 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για τις σωστές ρυθμίσεις.

3.           Πιέστε
4. Πιέστε

Πιέστε.  → p

.   → p

→ p q. →ΤΟΝΙΚΗ/ΠΑΛΜΙΚΗ

4.

6.2.9    Ρύθμιση του Τηλεφωνητή δικτύου     
�. Πιέστε             → p q → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ.

Πιέστε

Πιέστε         

�.                         → p q →  MAILBOX
�. Πιέστε       → p → Εισαγωγή αριθμούq.

�.
�.
�.
4.

6.2.7  Μετονομασία ακουστικού 
Πιέστε → p q → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ.

q → ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΚ.
q → Εισάγετε Όνομα.

Πιέστε     
Πιέστε     
Πιέστε     

→ p
→ p
.
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Πιέστε → p q → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ.
Πιέστε         → p q → ΑΛΛΑΓΗ PIN .
Πιέστε           .
Εισάγετε παλιό PIN ( Προεπιλογή: 0000). 
Πιέστε           → Εισαγωγή νέο ΡΙΝ .
Πιέστε  → Εισαγωγή νέο ΡΙΝ ξανά.
Πιέστε         .

6.3.4    Αλλαγή PIN συστήματος.
Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN συστήματος είναι 0000.

�.
�.
3.
4. Πιέστε

→ p

→ p

→ p

.

Πιέστε 
Πιέστε       
Πιέστε        

q → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ
q → ΧΡΟΝΟΣ FLASH.
q→ΣΥΝΤΟΜΟ/ΜΕΣΗ/ΠΑΡΑΤΕΤ.

6.3.3     Ρύθμιση Χρόνου flash 
Οι ρυθμίσεις της λειτουργίας κλήσης εξαρτώνται από τη χώρα.      
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για τις σωστές ρυθμίσεις.

�.
�.
3.

→ p

→ p

→

Πιέστε 
Πιέστε       
Πιέστε        

q → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ
q → ΠΡΟΣΒ. ΡΒΧ

6.3.5    Ρύθμιση σε τηλεφωνικό κέντρο

4. Πιέστε

Εισάγετε κωδικό

�.
�.
3.
4. Πιέστε

→ p

→ p

→ p

.

Πιέστε 
Πιέστε       
Πιέστε        

q → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ
q → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΚ.
q→ΡΙΝ?

6.3.2   Δαγραφή ακουστiκου

→ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

5. Πιέστε
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   (εξαρτάται από το δίκτυο)

Πιέστε .

Πιέστε .

Πιέστε .
p q  → (επιλέξτε εισαγωγή).
Πιέστε → p q → ΔΙΑΓΡΑΦΗ.

p q → (επιλέξτε εισαγωγή).
Πιέστε       q → ΠΡΟΣΘ.ΣΕ ΤΚ
Πιέστε 
Πιέστε 
Πιέστε → p

→ p

→ Εισάγετε Όνομα.
→ Εισάγετε Αριθμό.

q → ΜΕΛΩΔΙΑ 1 - ΜΕΛΩΔΙΑ 10.

Πιέστε        δύο φορές.

�.
�.
�.

Πιέστε .
Πιέστε → p q → ΔΙΑΓΡ.ΟΛΩΝ
Πιέστε          δύο φορές.

7. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη αν είστε εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία 
Αναγνώρισης Κλήσης από τον πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών σας.

7.2     Αποθήκευση αριθμού  από  το αρχείο κλήσεων 
          στο τηλεφωνικό κατάλογο

7.1      Λίστα Κλήσεων

7.4    Διαγραφή όλης της λίστας του αρχείου κλήσεων

7.3    Διαγραφή καταχώρησης από τη λίστα κλήσεων
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Πιέστε    .
Πιέστε → p q →ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Πιέστε       .

Πιέστε .
Πιέστε → p
Πιέστε       → p

 → ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.
 → ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΛΗΣΕΙΣ / ΑΝΑΠ.ΚΛΗΣΕΙΣ.

Πιέστε        .

7.6     Προβολή κλήσεων ανά κατηγορία

7.5    Προβολή λεπτομερειών μια κλήσης 

�
�.
3.

Πιέστε.  → p q → ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ.
Πιέστε  
Πιέστε   

→ Εισαγωγή ΡΙΝ (Προεπιλογή: 0000).
δύο φορές.

8. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Μπορείτε να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Μετά 
την επαναφορά, θα διαγραφούν όλες οι ρυθμίσεις και οι καταχωρήσεις (εκτός από 
τον τηλεφωνικό  κατάλογο).
8.1  ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

�
�.
3.

Πιέστε.  q → ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ.
Πιέστε  
Πιέστε   

→ p

→ Εισαγωγή ΡΙΝ  (Προεπιλογή:0000) . 

9. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ
9.1  Καταχώρηση

δύο φορές. 
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Πρόβλημα Επίλυση

•

•

Τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στο σταθμό βάσης για 
φόρτιση

Βγάλτε και ξαναβάλτε τις μπαταρίες. Χρησιμοποιείστε τη συσκευή 
μέχρι την πλήρη αποφόρτιση των μπαταριών, στη συνέχεια βάλτε 
το ασύρματο ακουστικό στο σταθμό βάσης για φόρτιση

Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, τότε αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Το τηλέφωνο μου 
δεν λειτουργεί

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα ή δυσκολίες με το τηλέφωνο σας, δείτε την 
παρακάτω λίστα επίλυσης προβλημάτων.

10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες και 3 βάση 
φόρτισης, ώστε να είναι πάντοτε φορτισμένες οι μπαταρίες.
Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό είναι τοποθετημένο σε μία πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι το τηλεφωνικό καλώδιο, είναι σωστά τοποθετημένο 
στο σταθμό βάσης και την τηλεφωνική παροχή
Αποσυνδέστε το σταθμό βάσης από την παροχή ρεύματος.

Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επανασυνδέστε την 
παροχή ρεύματος. 

Περιμένετε ένα λεπτό περίπου μέχρι να συγχρονιστεί το ασύρματο 
ακουστικό με το σταθμό βάσης.

Βγάλτε και ξαναβάλτε τις μπαταρίες. Εάν εξακολουθεί να μην 
λειτουργεί η συσκευή, ίσως να πρέπει να αγοράσετε νέες μπαταρίες.

Αποσυνδέστε το σταθμό βάσης από την τηλεφωνική σύνδεση και 
συνδέστε εκεί μία άλλη τηλεφωνική συσκευή η οποία γνωρίζετε ότι 
λειτουργεί. Εάν και η άλλη συσκευή δεν λειτουργεί, τότε 
προφανώς το πρόβλημα είναι στο τηλεφωνικό καλώδιο ή την 
τηλεφωνική σύνδεση. Επικοινωνήστε με τον τηλεφωνικό σας 
πάροχο.

Οι μπαταρίες 
δεν φορτίζουν 
ή δεν γίνονται 
αποδεκτές 
από το 
ακουστικό

Ένδειξη 
χαμηλής 
μπαταρίας στο 
τηλέφωνο

Βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο ακουστικό έχει τοποθετηθεί σωστά 
στο σταθμό βάσης.
Βγάλτε και ξαναβάλτε τις μπαταρίες, στη συνέχεια φορτίστε τις 
μπαταρίες για 16 ώρες.

Αγοράστε νέες μπαταρίες.

•
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Υπάρχουν 
παρεμβολές κατά την 
διάρκεια τηλεφωνικής 
κλήσης. 

Το ασύρματο ακουστικό είναι κοντά στο όριο 
εμβέλειας ή εκτός λήψης. Κινηθείτε προς το σταθμό 
βάσης.

Εάν στη σύνδεση σας περιλαμβάνεται ιντερνετ DSL, 
θα πρέπει να τοποθετήσετε ένα φίλτρο μεταξύ του 
σταθμού βάσης και της τηλεφωνικής σύνδεσης. 

Συσκευές ή άλλα ασύρματα τηλέφωνα είναι 
τοποθετημένα στο ίδιο ηλεκτρικό δίκτυο και αυτό 
μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές. Προσπαθήστε 
να συνδέσετε τη συσκευή σε μία άλλη πρίζα παροχής 
ρεύματος 

Κάποιες άλλες ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές 
μπορεί να δημιουργούν παρεμβολές. Εγκαταστήστε 
τη συσκευή σας, σε μεγαλύτερη απόσταση από 
συσκευές όπως: ασύρματα ρουτερ, ραδιόφωνα, 
ραδιοφωνικούς φάρους, κινητά τηλέφωνα, συστήματα 
ενδοεπικοινωνίας, τηλεοράσεις, προσωπικούς 
υπολογιστές, κ.τ.λ

Εάν το τηλέφωνο σας είναι συνδεδεμένο με ένα 
μοντεμ ή μία συσκευή προστασίας από υπερτάσεις, 
τοποθετήστε τη συσκευή σε άλλη θέση. 

Από τη τοποθέτηση του σταθμού βάσης εξαρτάται η 
απόσταση και η ποιότητα λήψης του ασύρματου 
ακουστικού. Για την καλύτερη λήψη εγκαταστήστε το 
σταθμό βάσης σε ένα ψηλό σημείο κεντρικά στο 
χώρο σας, μακριά από τοίχους και εμπόδια.

Αποσυνδέστε το σταθμό βάσης από το ρεύμα και την 
τηλεφωνική παροχή. Συνδέστε στη θέση του ένα 
ενσύρματο τηλέφωνο. Εάν η κλήση παραμένει να μην 
είναι καθαρή, το πρόβλημα ίσως να οφείλεται στο 
πάροχο ή το τηλεφωνικό καλώδιο.

Εάν οι υπόλοιπες συσκευές του σπιτιού, έχουν 
το ίδιο πρόβλημα πιθανότατα αυτό να οφείλεται στην 
τηλεφωνική καλωδίωση ή τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες. Επικοινωνήστε με τον πάροχο σας. 
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αντιμετώπιση άλλων 
προβλημάτων

Εάν το τηλέφωνο δεν ανταποκρίνεται φυσιολογικά 
τοποθετήστε το ακουστικό στο σταθμό βάσης. Εάν δεν 
αποκρίνεται προσπαθήστε τα παρακάτω με την σειρά  
που εμφανίζονται: 

•

•

•

•

• Περιμένετε ένα λεπτό ώστε να συγχρονιστεί το
ασύρματο ακουστικό με το σταθμό βάσης.

Αυτή η συσκευή δεν είναι εξοπλισμένη με γείωση. Κάποιες από τις λειτουργίες της 
μπορεί να μην υποστηρίζονται κατά τη σύνδεση της με ένα τηλεφωνικό κέντρο 
PBX. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη του παρόχου για περισσότερες 
πληροφορίες.

Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος από το τηλέφωνο

Αφαιρέστε    τις μπαταρίες από το ακουστικό

Περιμένετε λίγα λεπτά πριν συνδέσετε το ρεύμα

Ξαναβάλτε τις μπαταρίες και τοποθετήστε το 
ακουστικό στο σταθμό βάσης
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Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός τηλεφώνου Vtech. Ως τμήμα των νόμιμων 
υποχρεώσεων, ο πωλητής σάς προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) 
ετών. Παρακαλούμε κρατείστε ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς, την οποία θα 
πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την προβληματική συσκευή.

Σας ευχαριστούμε. Aπολαύστε τη χρήση της Vtech συσκευής σας.

11. ΕΓΓΥΗΣΗ
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ VTECH

1. Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς:
Στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  θα  αντιμετωπίσετε  οποιοδήποτε  πρόβλημα  με το
τηλέφωνο  της  Vtech, μην  επιστρέψετε  τη  συσκευή  σας,  στο  σημείο αγοράς. Καλέστε
την  γραμμή  εξυπηρέτησης  πελατών  ή  στείλτε  μας  ένα email. Θα βρείτε  αυτές  τις
πληροφορίες  στις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας. Μετά  την επικοινωνία  σας
πιθανότατα  θα  δοθεί  λύση  στο  πρόβλημα σας. Στην περίπτωση κατά  την  οποία  δεν
μπορεί  να  δοθεί  λύση  τηλεφωνικά ,  θα  ενημερωθείτε αναφορικά με τις επόμενες
ενέργειες σας.
2. Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα μετά την πάροδο δύο (2) ετών και σε χρονικό
διάστημα έως πέντε (5) έτη από την ημερομηνία αγοράς:
Προκειμένου να είστε ξέγνοιαστοι αναφορικά με το τηλέφωνο σας, η Vtech σάς
προσφέρει επέκταση εγγύησης κατά τρία (3) χρόνια, η οποία θα ξεκινήσει μετά την λήξη
των δύο (2) ετών. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς ή ένα αντίγραφο της, καθώς θα σας
ζητηθεί σε οποιαδήποτε μελλοντική αξίωση σας.
2. Σε χρονικό διάστημα εντός 30 ημερών από την αγορά της, θα πρέπει να
καταχωρήσετε τη συσκευή στο http://grphones.vtech.com/
3. Κατά την καταχώρηση θα σας δοθεί μια διεύθυνση email για να επικοινωνήσετε εάν
έχετε οποιοδήποτε προβλήμα. Παρακαλούμε να στείλετε ένα email στη διεύθυνση αυτή
που να αναφέρει τα παρακάτω:

       α.    Σημείο αγοράς της συσκευής
       β.    Ημερομηνία αγοράς
       γ.    Περιγραφή του προβλήματος
       δ.    Εάν είναι δυνατό, φωτογραφία της συσκευής 
4. Περιμένετε 48 ώρες ή δύο εργάσιμες ημέρες για να σας απαντήσουμε.
5. Σημειώστε ότι τα παρακάτω εξαρτήματα της συσκευής σας δεν καλύπτονται από
την εγγύηση:

α.    Μπαταρίες
      β.    Καλώδια
      γ.    Ζημίες που προκλήθηκαν από κατοικίδια
      δ.    Ζημίες που προκλήθηκαν από πτώση του προϊόντος
      ε.    Ζημίες από νερό ή υγρά
      ζ.    Έκθεση στο ήλιο (αν η συσκευή αφήνεται σε άμεσο ηλιακό φως για 

       παρατεταμένο χρόνο, θα μπορούσε να προκληθεί υπερθέρμανση).



�4

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική τηλεφωνική σύνδεση στο
ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας.

To σύμβολο CE επιβεβαιώνει την συμμόρφωση της συσκευής στις απιτήσεις της 
παραπάνω οδηγίας 

12. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.
Με το παρόν διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις και τους υπόλοιπους σχετικούς κανονισμούς της οδηγίας R&TTE
1999/5/EC.
Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης  του προϊόντος θα βρείτε στην
ακόλουθη διεύθυνση στο Internet: www.euphones.vtech.com
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Ηλεκτρικές καταιγίδες
Οι ηλεκτρικές καταιγίδες μπορεί κάποιες φορές να δημιουργήσουν διακοπές 
ρεύματος ή δυσλειτουργίες σε ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές. Για την δική 
σας ασφάλεια, προσέξτε όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές κατά τη 
διάρκεια καταιγίδων.

Kαθαρισμός τηλεφώνου

ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

13. ΦΡΟNΤΙΔA KAI  ΣΥNΤΗΡΗΣΗ
Φροντίδα του τηλεφώνου

Aποφύγετε επαφή με υγρά

Το ασύρματο σας τηλέφωνο περιλαμβάνει προηγμένα ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα, τα οποία θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα.
Αποφύγετε τη σκληρή χρήση.
Τοποθετείτε το ασύρματο ακουστικό με ηρεμία.
Κρατείστε το πακέτο συσκευασίας της συσκευής σας ώστε να το 
χρησιμοποιήσετε σε μελλοντική μεταφορά της. 

Η συσκευή δεν θα πρέπει να έρθει σε επαφή με υγρά. Μη χρησιμοποιείτε τη 
συσκευή στη βροχή ή με βρεγμένα χέρια. Μην εγκαταστήσετε τη βάση στο 
μπάνιο, σε σάουνα ή άλλο υγρό περιβάλλον.

Το τηλέφωνο σας είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό και θα το 
χαίρεστε για πολλά χρόνια. Καθαρίστε τη συσκευή σας μόνο με ένα 
μαλακό νωπό ύφασμα. 
Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή διαλύτες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σας υπενθυμίζουμε ότι η χρήση ηλεκτρικών συσκευών σε υγρό περιβάλλον ή όταν 
το πάτωμα είναι υγρό, μπορεί να επιφέρει σοβαρές βλάβες στην υγεία. Εάν ο 
σταθμός βάσης πέσει σε νερό ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΒΓΑΛΕΤΕ ΕΑΝ 
ΠΡΙΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ. Στη συνέχεια τραβήξτε τη βάση εκτός νερού τραβώντας την από το 
καλώδιο ρεύματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΙΝ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΚΙΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΤΥΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
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Vtech Telecommun ications LtD.
A member of the Vtech group of companies
© �0�5 VTech Telecommunications Ltd. All Rights Reserved. V�.0. ��/�5.

Τμήμα Εξυπηρέτησης:   212.000.2002
Email:      hotline@vtech.com.gr      
Ώρες λειτουργίας:    9:00 – 17:00




