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Πριν �εκινήσετε… 

�ρήση τ�υ παρ�ντ�ς �δηγ�ύ 
�ρησιµ�π�ιήστε αυτή τη λε�άντα για να αναγνωρίσετε ένα

πλήκτρ� ή µια ένδει�η κατάστασης σε µια σειρά �δηγιών.

Πλήκτρα στ
 ακ
υστικ… 

Στρ�γγυλ� πλήκτρ� 

Πλήκτρ� της λίστας κλήσεων, για

πρ�σ#αση στη λίστα των ε�ερ$�µενων

και εισερ$�µενων κλήσεων 

Πλήκτρ� στ� κέντρ� τ�υ στρ�γγυλ�ύ

πλήκτρ�υ 

Πλήκτρ� τηλε&ών�υ, για την εκκίνηση

ή τ�ν τερµατισµ� µίας κλήσης

Αριθµητικά πλήκτρα

Η 
θνη τ
υ ακ
υστικ
ύ… 

Ένα µαύρ� #έλ�ς υπ�δηλώνει �τι είναι

διαθέσιµες περισσ�τερες επιλ�γές εάν

γυρίσετε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� πρ�ς

την κατεύθυνση π�υ απεικ�νί�εται –

δε�ι�στρ�&α για τις δε�ιά και

αριστερ�στρ�&α για τις αριστερά

διαθέσιµες επιλ�γές. Ένα γκρί�� #έλ�ς

υπ�δηλώνει �τι δεν υπάρ$�υν άλλες

διαθέσιµες επιλ�γές στην κατεύθυνση

π�υ απεικ�νί�εται.

OK

0 – 9

692288

s Call? t



3Περιε$�µενα

Γνωριµία µε τ� BeoCom 4, 4

Μάθετε πώς να συνδέετε τη #άση µε την τηλε&ωνική γραµµή και

τ� ρεύµα, να ρυθµί�ετε την ώρα και την ηµερ�µηνία, να

&�ρτί�ετε τη µπαταρία, να ερµηνεύετε την ενδεικτική λυ$νία, να

$ρησιµ�π�ιείτε τα πλήκτρα και να µετακινείστε $ρησιµ�π�ιώντας

τα µεν�ύ στην �θ�νη. Τ� κε&άλαι� περιέ$ει επίσης πληρ�&�ρίες

σ$ετικά µε τη συντήρηση και τα α�εσ�υάρ.

Καθηµερινή "ρήση, 10

Μάθετε για τ�ν τρ�π� πραγµατ�π�ίησης και απάντησης κλήσεων,

ρύθµισης της έντασης τ�υ ή$�υ, σίγασης τ�υ µικρ�&ών�υ,

απ�θήκευσης εν�ς αριθµ�ύ και �ν�µατ�ς στ� ευρετήρι� µετά

απ� µία κλήση, $ρήσης της λίστας κλήσεων, πρ�#�λής

πληρ�&�ριών σ$ετικά µε νέες, αναπάντητες κλήσης και

κλειδώµατ�ς τ�υ πληκτρ�λ�γί�υ τ�υ ακ�υστικ�ύ.

�ρήση τ�υ Ευρετηρί�υ, 17

Μάθετε για τ�ν τρ�π� εισαγωγής, επε�εργασίας και διαγρα&ής

�ν�µάτων και αριθµών στ� Ευρετήρι�, απ�θήκευσης αριθµών

απ� τη λίστα κλήσεων, και κλήσης και απ�θήκευσης εσωτερικών

αριθµών.

Πρ�σωπικές ρυθµίσεις, 22

Τ� κε&άλαι� αυτ� περιλαµ#άνει µία επισκ�πηση τ�υ µεν�ύ

Settings, τ� �π�ί� σας επιτρέπει να επιλέ�ετε µελωδία και ένταση

κ�υδ�υνίσµατ�ς, να δώσετε �ν�µα στ� ακ�υστικ�, να ρυθµίσετε

τ� ρ�λ�ι, να ακυρώσετε την πρ�#�λή νέων κλήσεων και να

επιλέ�ετε γλώσσα της �θ�νης.

Σηµαντικές πληρ�)�ρίες για τ� BeoCom 4, 23

Ευρετήρι�, 26

Μάθετε για τα συγκεκριµένα θέµατα, για τα �π�ία θέλετε να

�έρετε περισσ�τερα.

Το κεφάλαιο αυτό περιέχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και άλλες 
σημαντικές πληροφορίες για το τηλέφωνό σας.
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Τ�π�θέτηση

Τ�π�θετήστε τη #άση επάνω σε µία επίπεδη, �ρι��ντια επι&άνεια.

Τ� τηλέ&ων� δεν πρέπει να τ�π�θετείται σε σηµεί� µε υγρασία,

σκ�νη ή ρύπανση και δεν πρέπει να εκτίθεται στην απευθείας

ηλιακή ακτιν�#�λία. Μην επιτρέπετε στις επα&ές &�ρτισης να

έρ$�νται σε επα&ή µε µέταλλα ή ε�αρτήµατα µε υγρά.

Τ� τηλέ&ων� έ$ει σ$εδιαστεί για $ρήση µ�ν� σε εσωτερικ�ύς,

�ηρ�ύς, �ικιακ�ύς $ώρ�υς, στην περι�$ή θερµ�κρασιών 0–45°C

και σ$ετικής υγρασίας 15–95%.

Καθαρίστε τ� τηλέ&ων� σας $ρησιµ�π�ιώντας ένα µαλακ�, νωπ�

πανί µε λίγες σταγ�νες ήπι�υ απ�ρρυπαντικ�ύ.

Σύνδεση

Για να µπ�ρείτε να $ρησιµ�π�ιήσετε τ� τηλέ&ων� σας, θα πρέπει

να τ� συνδέσετε στην τηλε&ωνική σας γραµµή και τ� ρεύµα

�πως υπ�δεικνύεται. Εάν � αντάπτ�ρας τρ�&�δ�σίας δεν είναι

συνδεδεµέν�ς ή εάν υπάρ$ει διακ�πή ρεύµατ�ς, τ� τηλέ&ων� δε

θα λειτ�υργεί. Ε�ασ&αλίστε κάπ�ια εναλλακτική λύση για να

έ$ετε πρ�σ#αση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σύνδεση και "ρήση εν�ς ακ�υστικ�ύ

Συνδέστε ένα ακ�υστικ� στην υπ�δ�$ή τ�υ ακ�υστικ�ύ.

Μπ�ρείτε τώρα να απαντήσετε σε εισερ$�µενες κλήσεις

πιέ��ντας �π�ι�δήπ�τε πλήκτρ� – µε ε�αίρεση τ� πλήκτρ� C –

στ� πληκτρ�λ�γι� τ�υ ακ�υστικ�ύ. Πραγµατ�π�ιήστε µία κλήση

�πως περιγρά&εται στη σελίδα 10.

Μπ�ρείτε να αγ�ράσετε ένα επιπλέ�ν ακ�υστικ� απ� τ�

κατάστηµα πώλησης Bang & Olufsen.

POWER

LINE

OK

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

"ταν συνδέετε ένα ακ
υστικ,

η ένδει'η ‘Headset connected’

εµ0ανί2εται σύντ
µα στην


θνη.
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Φ�ρτιση της µπαταρίας τ�υ ακ�υστικ�ύ

Hταν τ�π�θετείτε τ� ακ�υστικ� στη #άση, ε&�σ�ν $ρειά�εται, η

µπαταρία &�ρτί�εται. Για λ�γ�υς ασ&αλείας, η µπαταρία δεν είναι

&�ρτισµένη κατά τη συσκευασία, επ�µένως θα $ρειαστεί να τη

&�ρτίσετε για τ�υλά$ιστ�ν 20 λεπτά πρ�τ�ύ $ρησιµ�π�ιήσετε τ�

τηλέ&ων�.

Σ"ετικά µε τη )�ρτιση…
– Η #άση πρέπει να συνδέεται στην πρί�α.

– Για την πλήρη &�ρτιση της µπαταρίας απαιτ�ύνται τέσσερις ώρες.

– � $ρ�ν�ς �µιλίας ανά &�ρτιση είναι κατά πρ�σέγγιση 12 ώρες.

– � $ρ�ν�ς αναµ�νής ανά &�ρτιση είναι κατά πρ�σέγγιση 150 ώρες.

Ρύθµιση της ώρας και της ηµερ�µηνίας 

Α&�ύ συνδέσετε τη #άση στην πρί�α και στην τηλε&ωνική γραµµή,

η �θ�νη σας πρ�τρέπει να ρυθµίσετε την ώρα και την ηµερ�µηνία.

Η ώρα εµ&ανί�εται �ταν τ� τηλέ&ων� δεν $ρησιµ�π�ιείται και �ταν

δεν εµ&ανί��νται νέες πληρ�&�ρίες στην �θ�νη. Η ώρα και η

ηµερ�µηνία εµ&ανί��νται επίσης µα�ί µε τις πληρ�&�ρίες κλήσης

στη λίστα κλήσεων.

Στην �θ�νη εµ&ανί�εται τ� µήνυµα

‘Information’. Πιέστε OK για να δείτε τις

πληρ�&�ρίες 

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� µέ$ρι να

εµ&ανιστεί η ένδει�η ‘Clock not set’ και

πιέστε OK

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να

ρυθµίσετε τ� έτ�ς

Πιέστε για απ�θήκευση και µετακίνηση στην

επ�µενη ρύθµιση 

�λ�κληρώστε τη ρύθµιση τ�υ ρ�λ�γι�ύ… 

Πιέστε για να απ�θηκεύσετε τις ρυθµίσεις

π�υ έ$ετε επιλέ�ει 

Τ� ακ�υστικ� ελέγ$ει τη

&�ρτιση της µπαταρίας, έτσι

ώστε να µπ�ρείτε ανά πάσα

στιγµή να τ�π�θετήσετε τ�

ακ�υστικ� στη #άση µετά τη

$ρήση, ακ�µα και �ταν η

µπαταρία δε $ρειά�εται

&�ρτιση. Τ� να α&ήσετε τ�

ακ�υστικ� στη #άση δε µειώνει

τη διάρκεια �ωής της

µπαταρίας. Εάν είναι

απαραίτητ� να

αντικαταστήσετε τη µπαταρία,

παρακαλ�ύµε επικ�ινωνήστε

µε τ�ν αντιπρ�σωπ� της 

Bang & Olufsen.

Hταν η µπαταρία $ρειά�εται

&�ρτιση, ένα µήνυµα

εµ&ανί�εται στην �θ�νη, και

η$ητικά σήµατα (µπιπ)

ακ�ύγ�νται κατά τη διάρκεια

των κλήσεων. Για να

σταµατήσετε τ� η$ητικ� σήµα

και να α&αιρέσετε τ�

πρ�ειδ�π�ιητικ� µήνυµα απ�

την �θ�νη κατά τη διάρκεια

µίας κλήσης, πιέστε C.

s Information t

OK

s Clock       t

not set

OK

OK

OK
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Ανάδραση τηλε)ών�υ – ενδεικτική λυ"νία 

Η ενδεικτική λυ$νία ανα#�σ#ήνει κ�κκινη �ταν… 

– Τ� τηλέ&ων� καλεί 

– Υπάρ$�υν πληρ�&�ρίες στ� µεν�ύ Information. Ανατρέ�τε στη

σελίδα 9 για µία περιγρα&ή τ�υ µεν�ύ Information

– Η γραµµή $ρησιµ�π�ιείται απ� άλλ� τηλέ&ων�

– Έ$�υν κατα$ωρηθεί νέες αναπάντητες κλήσεις. Ανατρέ�τε στη

σελίδα 15 για περισσ�τερες πληρ�&�ρίες

– Υπάρ$ει µία κλήση σε ε�έλι�η

�ρήση τ�υ κλιπ 2ώνης 

Ένα κλιπ �ώνης για τ� τηλέ&ων� σας διατίθεται απ� τ� δικ� σας

κατάστηµα πώλησης Bang & Olufsen. Τ�π�θετήστε τ� κλιπ �ώνης

στ� τηλέ&ων� σας και µπ�ρείτε να µετα&έρετε τ� τηλέ&ων� µα�ί

σας �π�υδήπ�τε στ� σπίτι ή τ� γρα&εί� σας.

Η ενδεικτική λυ=νία >ρίσκεται

στ
 πίσω µέρ
ς τ
υ

ακ
υστικ
ύ.
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Πλήκτρα ακ�υστικ�ύ

Πρ�σ#αση στη Λίστα κλήσεων. Η Λίστα κλήσεων

περιέ$ει τις πι� πρ�σ&ατες ε�ερ$�µενες και

εισερ$�µενες κλήσεις

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για ανα�ήτηση

στ� Ευρετήρι�, τη Λίστα κλήσεων και τ�

σύστηµα µεν�ύ. Κατά τη διάρκεια µίας κλήσης,

γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να ρυθµίσετε

την ένταση τ�υ ή$�υ

Πρ�σ#αση στις επιλ�γές µεν�ύ π�υ

εµ&ανί��νται στην �θ�νη, απ�δ�$ή και

απ�θήκευση των κατα$ωρήσεων ή των

ρυθµίσεων. Πιέστε και κρατήστε πιεσµέν� για να

απενεργ�π�ιήσετε τ� ακ�υστικ�, και πιέστε για

λίγ� για να ενεργ�π�ιήσετε τ� ακ�υστικ�

Σίγαση τ�υ κ�υδ�υνίσµατ�ς µίας µεµ�νωµένης

εισερ$�µενης κλήσης, ή διαγρα&ή της πι�

πρ�σ&ατης κατα$ώρησης. Πιέστε για να

επιστρέψετε σε κάπ�ι� πρ�ηγ�ύµεν� µεν�ύ, ή

πιέστε και κρατήστε πιεσµέν� για πλήρη έ��δ�

απ� µία λειτ�υργία

Πραγµατ�π�ίηση και τερµατισµ�ς µίας κλήσης

Αριθµητικά πλήκτρα για πληκτρ�λ�γηση

τηλε&ωνικών αριθµών

�ρησιµ�π�ι�ύνται στ�υς τηλε&ωνικ�ύς

αριθµ�ύς, για τη λειτ�υργία πρ�ώθησης κλήσης

και άλλες αυτ�µατ�π�ιηµένες υπηρεσίες

�ρησιµ�π�ι�ύνται σε �ρισµένες

αυτ�µατ�π�ιηµένες υπηρεσίες, και �ταν τ�

BeoCom 4 $ρησιµ�π�ιείται µέσω τηλε&ωνικ�ύ

κέντρ�υ

OK
(κέντρ�

στρ�γγυλ�ύ

πλήκτρ�υ)

C

0 – 9

R

1

R

C

2 3

4 5 6

7 8 9

0

10:08

Η 
θνη 0ωτί2εται ταν τ


ακ
υστικ =ρησιµ
π
ιείται.
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Η �θ�νη τ�υ ακ�υστικ�ύ 

Η #ασική λειτ�υργία της �θ�νης είναι να σας κρατά ενήµερ�υς πριν,
κατά τη διάρκεια ή µετά απ� µία κλήση. Η �θ�νη σας ενηµερώνει για
νέες κλήσεις.

Πρσ>αση στ
 κυρίως µεν
ύ…
Εάν τ� ακ�υστικ� είναι απενεργ�π�ιηµέν�,
πιέστε OK για να θέσετε τ� ακ�υστικ� σε
αναµ�νή 

Εάν τ� ακ�υστικ� είναι σε κατάσταση
αναµ�νής, πιέστε OK για να µετα#είτε στ�
κυρίως µεν�ύ 

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να δείτε
τις επιλ�γές στην �θ�νη 

Πιέστε για να επιλέ�ετε µία ρύθµιση 

Επιλ�γές στ� κυρίως µεν�ύ
Phonebook… Πρ�σ#αση στ� ενσωµατωµέν� Ευρετήρι�.
Keypad lock?… Κλείδωµα τ�υ πληκτρ�λ�γί�υ τ�υ ακ�υστικ�ύ.

Ανατρέ�τε στη σελίδα 16 για περισσ�τερες πληρ�&�ρίες.
Silence?/Silence off?… Σίγαση/επανα&�ρά τ�υ κ�υδ�υνίσµατ�ς τ�υ

ακ�υστικ�ύ. Εάν µηδενίσετε την ένταση τ�υ κ�υδ�υνίσµατ�ς τ�υ
ακ�υστικ�ύ, τ� µήνυµα ‘Silence’ εµ&ανί�εται στην �θ�νη.
�ι εισερ$�µενες κλήσεις συνε$ί��υν να κατα$ωρ�ύνται στη Λίστα
κλήσεων.

Delete Calls list… ∆ιαγρα&ή τ�υ συν�λ�υ των περιε$�µένων της
Λίστας κλήσεων. Ανατρέ�τε στη σελίδα 14 για πληρ�&�ρίες
σ$ετικά µε τη Λίστα κλήσεων.

Settings… Ανατρέ�τε στη σελίδα 22 για πληρ�&�ρίες σ$ετικά µε τ�
µεν�ύ Settings.

Πρ�4�λή των νέων, αναπάντητων κλήσεων
Ενώ τ� ακ�υστικ� είναι σε αναµ�νή, η �θ�νη σας πληρ�&�ρεί για
�π�ιεσδήπ�τε αναπάντητες κλήσεις έ$ετε δε$τεί. Τ� µεν�ύ
ε�α&ανί�εται µ�λις δείτε �λες τις κλήσεις, και �ι πληρ�&�ρίες
κλήσεων µετα&έρ�νται στη Λίστα κλήσεων. Μπ�ρείτε να ακυρώσετε
την πρ�#�λή των νέων κλήσεων µέσω τ�υ µεν�ύ Settings.

OK

OK

OK

Phonebook

Silence?

Keypad lock?

Delete Calls list

Settings

>> Γνωριµία µε τ
 BeoCom 4 
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Εάν θέλετε να µετα>είτε στ


κυρίως µεν
ύ =ωρίς να δείτε τις

πληρ
0
ρίες κλήσης, γυρίστε

απλά τ
 στρ
γγυλ πλήκτρ
.

Τ
 µήνυµα ‘3 new calls’ εµ0ανί2εται στην 
θνη…
Πιέστε για να δείτε τ�ν αριθµ� τ�υ
καλ�ύντ�ς, την ώρα και την ηµερ�µηνία
της τελευταίας κλήσης. Εάν τ� �ν�µα έ$ει
απ�θηκευτεί στ� Ευρετήρι�, στην �θ�νη
εµ&ανί�εται τ� �ν�µα αντί τ�υ αριθµ�ύ 

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να δείτε
τις άλλες κλήσεις 

Hταν έ$ετε δει τις νέες κλήσεις, πιέστε C
για να εγκαταλείψετε τ� µεν�ύ 

Σηµαντικές πληρ�)�ρίες στην �θ�νη 
Ενώ τ� τηλέ&ων� είναι σε αναµ�νή, τ� µεν�ύ Information σας
πληρ�&�ρεί �τι υ&ίστανται συνθήκες π�υ εµπ�δί��υν ή
επηρεά��υν µε �π�ι�δήπ�τε τρ�π� τη #έλτιστη $ρήση τ�υ
τηλε&ών�υ σας. Τ� µεν�ύ Information εµ&ανί�εται στην �θ�νη
ενώ τ� ακ�υστικ� είναι σε αναµ�νή για �σ� $ρ�νικ� διάστηµα
υ&ίστανται �ι συνθήκες.

Τ
 µήνυµα ‘Information’ εµ0ανί2εται στην 
θνη…
Πιέστε για να µπ�ρέσετε να δείτε τις
πληρ�&�ρίες

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να δείτε
τις πληρ�&�ρίες 

Πιέστε για να µπ�ρέσετε να
πραγµατ�π�ιήσετε τις σ$ετικές ρυθµίσεις 

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να
κάνετε ρυθµίσεις, και πιέστε OK για να τις
απ�θηκεύσετε 

OK

s Clock        t

not set

OK
Set year

s 2003 t

OK

3 new calls

John Smith

23 May 17:22
2 calls

Information

No contact 
with base

No dial tone

Charge
battery

Clock
not set

Εάν θέλετε να µετα>είτε στ


κυρίως µεν
ύ =ωρίς να δείτε

τις πληρ
0
ρίες, γυρίστε απλά

τ
 στρ
γγυλ πλήκτρ
.

OK

C
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Πραγµατ�π�ίηση και απάντηση κλήσεων

Πιέστε τ� πλήκτρ� για να �εκινήσετε και να τερµατίσετε µία

κλήση. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, τ� τηλέ&ων� εµ&ανί�ει τη

διάρκεια της κλήσης και τ�ν αριθµ� ή τ� �ν�µα τ�υ καλ�ύντ�ς.

Εάν δε θέλετε να απαντήσετε σε µία κλήση, µπ�ρείτε να

µηδενίσετε την ένταση τ�υ κ�υδ�υνίσµατ�ς.

Πραγµατ
π
ίηση και απάντηση κλήσεων…

Πληκτρ�λ�γήστε τ�ν τηλε&ωνικ� αριθµ� 

Εάν επιθυµείτε να επε�εργαστείτε τ�ν

αριθµ�, γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για

να µετακινήσετε τ�ν κέρσ�ρα στ� πλήκτρ�

π�υ #ρίσκεται στην αµέσως δε�ιά θέση απ�

τ� συγκεκριµέν� ψη&ί� και πιέστε C για να

τ� διαγράψετε. ∆ια&�ρετικά…

Πιέστε για να πραγµατ�π�ιήσετε την

κλήση. Εµ&ανί�εται η ώρα της κλήσης και

τ� �ν�µα, ε&�σ�ν έ$ει απ�θηκευτεί στ�

Ευρετήρι� 

Πιέστε για να τερµατίσετε την κλήση.

Εναλλακτικά, τ�π�θετήστε τ� ακ�υστικ�

στη #άση 

Απάντηση κλήσης…

Πιέστε και στη συνέ$εια απαντήστε στην

κλήση 

Πιέστε για να τερµατίσετε την κλήση.

Εναλλακτικά, τ�π�θετήστε τ� ακ�υστικ�

στη #άση 

Σίγαση τ
υ κ
υδ
υνίσµατ
ς µίας µεµ
νωµένης εισερ=µενης

κλήσης… 

Πιέστε για να µηδενίσετε την ένταση τ�υ

κ�υδ�υνίσµατ�ς  

0 – 9

C

C

Καθηµερινή $ρήση 

David Jones
Call time: 0:43

Κατά τη διάρκεια κλήσεων σε

ε'έλι'η εµ0ανί2εται µία µαύρη

γραµµή στ
 κάτω µέρ
ς της


θνης. Μία γκρί2α γραµµή

υπ
δηλώνει µία κλήση σε

ε'έλι'η απ κάπ
ι
 τηλέ0ων


στην ίδια γραµµή, και µία

µαύρη γραµµή π
υ

ανα>
σ>ήνει υπ
δηλώνει µία

εισερ=µενη κλήση.

Για να έ$ετε σήµα γραµµής

πρ�τ�ύ πληκτρ�λ�γήσετε τ�ν

αριθµ�, πιέστε .

Μπ�ρείτε να µηδενίσετε την

ένταση τ�υ κ�υδ�υνίσµατ�ς

για �λες τις εισερ$�µενες

κλήσεις µέσω τ�υ µεν�ύ

Silence?. Ανατρέ�τε στη σελίδα

8 για περισσ�τερες

πληρ�&�ρίες.
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Ένταση ή"�υ και µικρ�)ων�

Κατά τη διάρκεια µίας κλήσης, µπ�ρείτε να ρυθµίσετε την ένταση

τ�υ ή$�υ µε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ�. Μπ�ρείτε επίσης να

απενεργ�π�ιήσετε τ� µικρ�&ων�, εάν δε θέλετε � συν�µιλητής

σας στ� τηλέ&ων� να ακ�ύσει µία συν�µιλία π�υ έ$ετε µε

κάπ�ι�ν π�υ #ρίσκεται στ� δωµάτι� µα�ί σας.

Αύ'ηση ή µείωση της έντασης τ
υ ή=
υ τ
υ ακ
υστικ
ύ… 

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να

ρυθµίσετε την ένταση τ�υ ή$�υ τ�υ

ακ�υστικ�ύ 

Ενεργ
π
ίηση ή απενεργ
π
ίηση τ
υ µικρ
0ών
υ… 

Πιέστε για να αν�ί�ετε την ένδει�η. Εάν τ�

µικρ�&ων� είναι ενεργ�π�ιηµέν�, η �θ�νη

σας πρ�τρέπει να τ� απενεργ�π�ιήσετε,

ενώ εάν είναι απενεργ�π�ιηµέν�, σας

�ητείται να τ� ενεργ�π�ιήσετε 

Πιέστε για να επιλέ�ετε την εµ&ανι��µενη

ρύθµιση 

Volume

Τ
 επίπεδ
 της έντασης π
υ

επιλέ'ατε – µε ε'αίρεση των

δύ
 υψηλτερων επιπέδων –

ε0αρµ2εται σε λες τις

επµενες κλήσεις µέ=ρι την

επµενη 0
ρά π
υ θα

ρυθµίσετε την ένταση τ
υ

ή=
υ.

Εάν η ένταση τ�υ µικρ�&ών�υ

έ$ει µηδενιστεί, ακ�ύγ�νται

απ� τ� ακ�υστικ� η$ητικά

σήµατα (µπιπ) ανά µικρά τακτά

$ρ�νικά διαστήµατα.

OK
Mic. off?

OK
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Απ�θήκευση αριθµ�ύ ύστερα απ� κλήση 

Μετά την �λ�κλήρωση µίας κλήσης, σας �ητείται να απ�θηκεύσετε

τ�ν αριθµ� στ� Ευρετήρι�, ε&�σ�ν δεν έ$ει ήδη απ�θηκευτεί εκεί ή

τ� Ευρετήρι� δεν είναι πλήρες. Μπ�ρείτε να κατα$ωρίσετε και ένα

�ν�µα µα�ί µε τ�ν αριθµ�. Τ� Ευρετήρι� µπ�ρεί να περιλαµ#άνει 200

κατα$ωρήσεις µέγιστ�υ µήκ�υς, και περισσ�τερες απ� 200 εάν

$ρησιµ�π�ιείτε συντ�µεύσεις.

Ύστερα απ την κλήση…

Η �θ�νη σας πρ�τρέπει να απ�θηκεύσετε τ�ν

αριθµ� και να κατα$ωρήσετε ένα �ν�µα.

Εάν δε θέλετε να απ�θηκεύσετε τ�ν αριθµ�,

πιέστε απλά C ή τ�π�θετήστε τ� ακ�υστικ�

στη #άση. ∆ια&�ρετικά…

Πιέστε για απ�θήκευση τ�υ αριθµ�ύ.

Μπ�ρείτε στη συνέ$εια να πληκτρ�λ�γήσετε

ένα �ν�µα 

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να

επιλέ�ετε γράµµατα για τ� �ν�µα 

Πιέστε για να απ�θηκεύσετε τ� γράµµα π�υ

έ$ετε επιλέ�ει 

�λ�κληρώστε την ‘πληκτρ�λ�γηση’ τ�υ

�ν�µατ�ς 

Για να απ�θηκεύσετε την κατα$ώρηση,

γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να

µετακινήσετε τ�ν κέρσ�ρα στ� σύµ#�λ� τ�υ

επίπλ�υ αρ$ει�θέτησης ( ) και πιέστε OK 

692288

Enter name?

OK
Enter name:

Aa ABCDEFGHIJK…

OK

OK

Μπ�ρείτε να διευκ�λύνετε την

εύρεση των κατα$ωρήσεων στ�

Ευρετήρι�. Για παράδειγµα:

– Hταν κατα$ωρείτε �ν�µατα

�ευγαριών, πληκτρ�λ�γήστε τα

κύρια �ν�µατα µε αλ&α#ητική

σειρά.

– Hταν κατα$ωρείτε �ν�µατα

συναδέλ&ων, πληκτρ�λ�γήστε

πρώτα την �ν�µασία της

εταιρίας.

– Hταν κατα$ωρείτε τα �ν�µατα

των &ίλων των παιδιών σας,

�εκινήστε µε τ� αρ$ικ� τ�υ

�ν�µατ�ς τ�υ παιδι�ύ.

Για εναλλαγή µετα�ύ κε&αλαίων

και πε�ών $αρακτήρων ενώ

κατα$ωρείτε κάπ�ι� �ν�µα,

επιλέ�τε ‘Aa’. Για να µπ�ρέσετε

να επιλέ�ετε εθνικ�ύς

$αρακτήρες, επιλέ�τε ‘@a’ .

Για να επιστρέψετε απ� τη λίστα

των εθνικών $αρακτήρων,

επιλέ�τε ‘Aa’.

Ανατρέ�τε στην εν�τητα 

Yρήση τ
υ Ευρετηρί
υ στις

σελίδες 17–21 για περισσ�τερες

πληρ�&�ρίες σ$ετικά µε τ�ν

τρ�π� $ρήσης τ�υ

ενσωµατωµέν�υ Ευρετηρί�υ.

Mary & Robert

B&O Michael

L_Jane
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Ανα2ήτηση στ� Ευρετήρι� και πραγµατ�π�ίηση κλήσης

Μπ�ρείτε να ανα�ητήσετε κατευθείαν ένα �ν�µα ή αριθµ� απ� �λ�κληρη

τη λίστα των �ν�µάτων στ� Ευρετήρι�. Εάν έ$ετε απ�θηκεύσει π�λλές

κατα$ωρήσεις στ� Ευρετήρι�, µπ�ρείτε να #ρείτε ένα �ν�µα και αριθµ�

ανα�ητώντας �ν�µατα π�υ αρ$ί��υν απ� κάπ�ι� συγκεκριµέν� γράµµα.

Ανα2ήτηση σε 
λκληρ
 τ
 Ευρετήρι
… 

Ενώ τ� τηλέ&ων� είναι σε αναµ�νή, γυρίστε τ�

στρ�γγυλ� πλήκτρ� για ανα�ήτηση σε �λ�κληρ�

τ� Ευρετήρι� 

Πιέστε για να πραγµατ�π�ιήσετε την κλήση 

Ανα2ήτηση 
νµατ
ς µε >άση τ
 πρώτ
 γράµµα… 

Ενώ τ� τηλέ&ων� είναι σε κατάσταση αναµ�νής,

πιέστε OK για να µετα#είτε στ� κυρίως µεν�ύ 

Πιέστε OK για να µετα#είτε στ� Ευρετήρι� 

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να επιλέ�ετε

τ� πρώτ� γράµµα. Εµ&ανί��νται µ�ν� τα

γράµµατα µε τις αντίστ�ι$ες κατα$ωρήσεις 

Πιέστε για ανα�ήτηση µετα�ύ των �ν�µάτων π�υ

�εκιν�ύν µε τ� γράµµα π�υ επιλέ�ατε 

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για ανα�ήτηση

µετα�ύ των �ν�µάτων και πιέστε για να

πραγµατ�π�ιήσετε την κλήση

Πρ
>
λή τ
υ αριθµ
ύ π
υ έ=ει απ
θηκευτεί µα2ί µε τ
 ν
µα… 

Πιέστε µ�λις επιλέ�ετε ένα �ν�µα απ� τ�

Ευρετήρι� 

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να επιλέ�ετε

‘View details?’ και πιέστε OK 

OK

OK

OK

OK

OK

David Jones
Call time: 0:09

David Jones
John Smith
Karen Johnson

David Jones
John Smith
Karen Johnson

First letter:

 BDJKLMRS

David Jones
John Smith
Karen Johnson

David Jones

692288

David Jones

View details?



14 >> Καθηµερινή =ρήση

Πληρ�)�ρίες κλήσης – ε6ερ"�µενες και

�λ�κληρωµένες εισερ"�µενες κλήσεις

Η Λίστα κλήσεων απ�θηκεύει τ�υς 24 τελευταί�υς τηλε&ωνικ�ύς

αριθµ�ύς π�υ έ$ετε καλέσει ή απ’ �π�υ έ$ετε δε$τεί κλήσεις.

Μπ�ρείτε επίσης να δείτε την ώρα, την ηµερ�µηνία και τη

διάρκεια της κάθε κλήσης. Εάν έ$ετε εισάγει ένα �ν�µα στ�

Ευρετήρι�, στην �θ�νη θα εµ&ανί�εται αυτ� αντί τ�υ αριθµ�ύ.

Η Λίστα κλήσεων τα�ιν�µείται $ρ�ν�λ�γικά, �εκινώντας µε τις

τελευταίες κλήσεις. �ι ε�ερ$�µενες και εισερ$�µενες κλήσεις

πρ�ς και απ� τ�ν ίδι� αριθµ� εµ&ανί��νται µία &�ρά στη λίστα.

Πραγµατ
π
ίηση κλήσης απ τη Λίστα κλήσεων… 

Πιέστε για να µετα#είτε στη Λίστα κλήσεων 

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να

επιλέ�ετε ένα �ν�µα ή αριθµ� 

Πιέστε για να καλέσετε 

∆ιαγρα0ή ενς συγκεκριµέν
υ αριθµ
ύ απ τη λίστα… 

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να

επιλέ�ετε τ� �ν�µα ή τ�ν αριθµ� και 

πιέστε OK

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να

επιλέ�ετε ‘Delete?’ και πιέστε OK για να

διαγράψετε τη συγκεκριµένη κατα$ώρηση 

Πρ
>
λή λεπτ
µερειών σ=ετικές µε µεµ
νωµένες κλήσεις… 

Μ�λις επιλέ�ετε µία κατα$ώρηση απ� τη

Λίστα κλήσεων, πιέστε OK 

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να

επιλέ�ετε ‘View details?’ και πιέστε OK.

Πρ�#άλλεται η ώρα και η διάρκεια των

τελευταίων κλήσεων καθώς και � αριθµ�ς

των κλήσεων 

OK

OK

OK

OK

David Jones

23 May 17:22
    Call time: 32:19

Τ� υπ
δηλώνει µία

εισερ=µενη κλήση, και τ
 

υπ
δηλώνει µία ε'ερ=µενη

κλήση.

Εάν έ=ετε δε=τεί κλήσεις τις


π
ίες δεν έ=ετε απαντήσει,

εµ0ανί2εται 
 αριθµς των

κλήσεων απ κάπ
ι


συγκεκριµέν
 αριθµ αντί της

ώρας κλήσης.

Μπ�ρείτε να απ�θηκεύσετε

τηλε&ωνικ�ύς αριθµ�ύς απ� τη

Λίστα κλήσεων κατευθείαν στ�

Ευρετήρι�. Ανατρέ�τε στη

σελίδα 20 για περισσ�τερες

πληρ�&�ρίες.

Μπ�ρείτε να διαγράψετε �λα

τα περιε$�µενα της Λίστας

κλήσεων µέσω τ�υ κυρίως

µεν�ύ. Ανατρέ�τε στη σελίδα 8

για περισσ�τερες

πληρ�&�ρίες.
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Πληρ�)�ρίες κλήσης – νέες, αναπάντητες κλήσεις 

�ι αριθµ�ί απ� τ�υς �π�ί�υς έ$ετε δε$τεί αναπάντητες κλήσεις

απ�θηκεύ�νται στ� µεν�ύ New Calls. Εάν � αριθµ�ς #ρίσκεται

στ� Ευρετήρι�, στην �θ�νη εµ&ανί�εται τ� �ν�µα αντί τ�υ

αριθµ�ύ. Ίδι�ι αριθµ�ί απ�θηκεύ�νται µ�ν� µια &�ρά στ� µεν�ύ,

δηλ. η τελευταία κλήση. Τ� µεν�ύ σας δεί$νει πληρ�&�ρίες

σ$ετικά µε τ� π�ι�ς σας κάλεσε, τ�ν αριθµ� των κλήσεων και την

ώρα π�υ λή&θηκαν �ι κλήσεις. �ι πληρ�&�ρίες κλήσης

µετα&έρεται στη Λίστα κλήσεων µ�λις δείτε την κλήση. Εάν δεν

θέλετε �ι νέες, αναπάντητες κλήσεις να µετα&ερθ�ύν στη Λίστα

κλήσεων, διαγράψτε τις απ� τ� µεν�ύ New Calls.

Η 
θνη σας πληρ
0
ρεί τι υπάρ=
υν νέες, αναπάντητες

κλήσεις… 

Πιέστε OK για να µετα#είτε στ� µεν�ύ

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να

επιλέ�ετε ένα �ν�µα ή αριθµ� και �ι

πληρ�&�ρίες κλήσης εµ&ανί��νται στην

�θ�νη

Πραγµατ
π
ίηση κλήσης απ τ
 µεν
ύ ‘New Calls’ … 

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να

επιλέ�ετε ένα �ν�µα ή αριθµ� 

Πιέστε για να καλέσετε 

∆ιαγρα0ή µίας νέας κλήσης απ τ
 µεν
ύ ‘New Calls’ … 

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να

επιλέ�ετε τ� �ν�µα ή τ�ν αριθµ� 

Πιέστε για να δείτε τις επιλ�γές σας 

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να

επιλέ�ετε ‘Delete?’ και πιέστε OK για να

διαγράψετε τη συγκεκριµένη κατα$ώρηση 

2 new calls

OK

OK

OK

Μπ�ρείτε να απ�θηκεύσετε

τηλε&ωνικ�ύς αριθµ�ύς απ� τ�

µεν�ύ New Calls κατευθείαν

στ� Ευρετήρι�. Στ� µεν�ύ 

New Calls ακ�λ�υθήστε την

ίδια διαδικασία µε τη Λίστα

κλήσεων. Ανατρέ�τε στη 

σελίδα 20 για περισσ�τερες

πληρ�&�ρίες.

Η πρ�#�λή των πληρ�&�ριών

της αναγνώρισης κλήσης

απαιτεί συνδρ�µή στην

υπηρεσία µέσω της εταιρίας

σταθερής τηλε&ωνίας. Εάν η

αναγνώριση κλήσης δεν είναι

δυνατή, �ι ακ�λ�υθες

πληρ�&�ρίες απ�στέλλ�νται

απ� την εταιρία σταθερής

τηλε&ωνίας:

– ‘Anonymous call’… κλήσεις

απ� αριθµ�ύς µε απ�κρυψη.

– ‘Caller ID not possible’… 

�ι πληρ�&�ρίες αναγνώρισης

κλήσης δεν παρέ$�νται, ή δεν

είναι διαθέσιµες για τε$νικ�ύς

λ�γ�υς.

Εάν δε θέλετε να

ενηµερώνεστε για τις νέες

κλήσεις, µπ�ρείτε να

ακυρώσετε την πρ�#�λή των

νέων κλήσεων µέσω τ�υ µεν�ύ

Settings. Ανατρέ�τε στη 

σελίδα 22 για περισσ�τερες

πληρ�&�ρίες.
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Κλείδωµα τ�υ πληκτρ�λ�γί�υ τ�υ ακ�υστικ�ύ 

Μπ�ρείτε να κλειδώσετε τ� πληκτρ�λ�γι� για να απ�&ύγετε την

κατά λάθ�ς ενεργ�π�ίηση των πλήκτρων �ταν, για παράδειγµα,

µετα&έρετε τ� ακ�υστικ� στην τσέπη σας. Εάν κλειδώσετε τ�

πληκτρ�λ�γι�, µπ�ρείτε να απαντάτε σε κλήσεις, αλλά θα πρέπει

να τ� �εκλειδώσετε για να πραγµατ�π�ιήσετε µία κλήση.

Κλείδωµα τ
υ πληκτρ
λ
γί
υ τ
υ ακ
υστικ
ύ… 

Ενώ τ� τηλέ&ων� είναι σε κατάσταση

αναµ�νής, πιέστε OK για να µετα#είτε

στ� κυρίως µεν�ύ

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� µέ$ρι να

εµ&ανιστεί η ένδει�η Keypad lock? και

πιέστε OK. Τ� πληκτρ�λ�γι� έ$ει κλειδωθεί 

]εκλείδωµα τ
υ πληκτρ
λ
γί
υ τ
υ ακ
υστικ
ύ… 

Ενώ τ� τηλέ&ων� είναι σε κατάσταση

αναµ�νής, πιέστε OK 

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να

επιλέ�ετε ‘Unlock keypad - Yes?’ και πιέστε

OK   

OK

OK

OK

OK

Σηµειώστε �τι είναι δυνατή η

$ρήση εν�ς κλειδωµέν�υ

πληκτρ�λ�γί�υ αµέσως µετά

τ�ν τερµατισµ� µίας

εισερ$�µενης κλήσης. Αυτ�

µπ�ρεί να σας &ανεί $ρήσιµ�

εάν, για παράδειγµα, θελήσετε

να απ�θηκεύσετε τ� �ν�µα και

τ�ν αριθµ� τ�υ καλ�ύντ�ς στ�

Ευρετήρι�. Εάν, ωστ�σ�, δεν

$ρησιµ�π�ιήσετε τα πλήκτρα

τ�υ ακ�υστικ�ύ ή τ�

στρ�γγυλ� πλήκτρ� για µερικά

δευτερ�λεπτα, τ�

πληκτρ�λ�γι� τ�υ ακ�υστικ�ύ

κλειδώνει �ανά αυτ�µατα.



17

Κατα"ώρηση εν�ς νέ�υ �ν�µατ�ς και αριθµ�ύ στ�

Ευρετήρι�

Μπ�ρείτε �π�ιαδήπ�τε στιγµή να απ�θηκεύσετε ένα �ν�µα και

αριθµ� στ� Ευρετήρι�. Ένας αριθµ�ς µπ�ρεί να περιλαµ#άνει

µέ$ρι 30 ψη&ία, και ένα �ν�µα µέ$ρι 16 $αρακτήρες.

Τ� Ευρετήρι� µπ�ρεί να περιλαµ#άνει 200 κατα$ωρήσεις

µέγιστ�υ µήκ�υς, και περισσ�τερες απ� 200 εάν $ρησιµ�π�ιείτε

συντ�µεύσεις.

Κατα=ώρηση ενς αριθµ
ύ… 

Πληκτρ�λ�γήστε τ�ν τηλε&ωνικ� αριθµ� 

Πιέστε για να µπ�ρέσετε να

πληκτρ�λ�γήσετε ένα �ν�µα

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να

επιλέ�ετε ‘Enter name’ και πιέστε OK.

Μπ�ρείτε στη συνέ$εια να

πληκτρ�λ�γήσετε ένα �ν�µα �πως

περιγρά&εται παρακάτω 

Εισαγωγή ενς 
νµατ
ς…

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να

επιλέ�ετε $αρακτήρες για τ� �ν�µα 

Πιέστε για να απ�θηκεύσετε τ� $αρακτήρα

π�υ έ$ετε επιλέ�ει 

�λ�κληρώστε την ‘πληκτρ�λ�γηση’ τ�υ

�ν�µατ�ς 

Για να απ�θηκεύσετε την κατα$ώρηση,

γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να

µετακινήσετε τ�ν κέρσ�ρα στ� σύµ#�λ�

τ�υ επίπλ�υ αρ$ει�θέτησης ( ) και 

πιέστε OK 

0 – 9
692288

OK
692288

s Call? t

s Enter name? t

OK

Aa ABCDEFGHIJK…

OK

OK

Για εναλλαγή µετα�ύ

κε&αλαίων και πε�ών

$αρακτήρων ενώ κατα$ωρείτε

κάπ�ι� �ν�µα, επιλέ�τε ‘Aa’.

Για να µπ�ρέσετε να επιλέ�ετε

εθνικ�ύς $αρακτήρες, επιλέ�τε

‘@a’ . Για να επιστρέψετε απ�

τη λίστα των εθνικών

$αρακτήρων, επιλέ�τε ‘Aa’.

�ρήση τ�υ Ευρετηρί�υ



18 >> Yρήση τ
υ Ευρετηρί
υ 

Επε6εργασία �ν�µατ�ς ή αριθµ�ύ απ� τ�

Ευρετήρι�

Μπ�ρείτε �π�ιαδήπ�τε στιγµή να επε�εργαστείτε αριθµ�ύς και
�ν�µατα απ� τ� Ευρετήρι�. Κατά την επε�εργασία εν�ς αριθµ�ύ,
τ�π�θετήστε τ�ν κέρσ�ρα στα δε�ιά εν�ς ψη&ί�υ, διαγράψτε τ�,
και εισάγετε ένα νέ� ψη&ί�. Κατά την επε�εργασία εν�ς �ν�µατ�ς,
διαγράψτε $αρακτήρες µε ανάπ�δη σειρά πρ�τ�ύ τ�υς
αντικαταστήσετε µε νέ�υς $αρακτήρες.

Ενώ τ� τηλέ&ων� είναι σε αναµ�νή, γυρίστε
τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για ανα�ήτηση σε
�λ�κληρ� τ� Ευρετήρι� 

Πιέστε για να επιλέ�ετε µία κατα$ώρηση για
επε�εργασία 

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να
επιλέ�ετε ‘Edit?’ και πιέστε OK

Επε'εργασία 
νµατ
ς και αριθµ
ύ τηλε0ών
υ… 
Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να
µετακινηθείτε σε κάπ�ι� ψη&ί� τ�υ αριθµ�ύ 

Πιέστε για να διαγράψετε ένα ψη&ί� 

Εισάγετε τα νέα ψη&ία στ�ν αριθµ� 

Πιέστε για να µπ�ρέσετε να απ�θηκεύσετε
τ�ν αριθµ� 

Πιέστε για επι#ε#αίωση. Μπ�ρείτε στη
συνέ$εια να επε�εργαστείτε τ� �ν�µα 

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να
επιλέ�ετε γράµµατα για τ� �ν�µα

Πιέστε για να απ�θηκεύσετε τ� γράµµα π�υ
έ$ετε επιλέ�ει, ή…

Πιέστε για να διαγράψετε τα γράµµατα 

Απ
θήκευση τ
υ τρ
π
π
ιηµέν
υ 
νµατ
ς… 
Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να
µετακινήσετε τ�ν κέρσ�ρα στ� σύµ#�λ� τ�υ
επίπλ�υ αρ$ει�θέτησης ( ) και πιέστε OK 

OK

OK

C

0 – 9

OK
s     Number OK? t

OK

OK

C

OK

Πιέστε τ
 πλήκτρ
 C για να
διαγράψετε τ
 ψη0ί
 ή τ

γράµµα στα αριστερά τ
υ
κέρσ
ρα.

Για εναλλαγή µετα�ύ κε&αλαίων
και πε�ών $αρακτήρων ενώ
κατα$ωρείτε κάπ�ι� �ν�µα,
επιλέ�τε ‘Aa’. Για να µπ�ρέσετε
να επιλέ�ετε εθνικ�ύς
$αρακτήρες, επιλέ�τε ‘@a’ .
Για να επιστρέψετε απ� τη λίστα
των εθνικών $αρακτήρων,
επιλέ�τε ‘Aa’.

David Jones
John Smith
Karen Johnson

David Jones

692288

David Jones

Edit?
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∆ιαγρα)ή �ν�µατ�ς ή αριθµ�ύ απ� τ� Ευρετήρι�

Μπ�ρείτε �π�ιαδήπ�τε στιγµή να διαγράψετε �ν�µατα και αριθµ�ύς
π�υ έ$�υν απ�θηκευτεί στ� Ευρετήρι�, διατηρώντας µε αυτ� τ�ν
τρ�π� ενηµερωµέν� τ� Ευρετήρι� και ελα$ιστ�π�ιώντας τ� $ρ�ν�
π�υ δαπανάτε για την ανα�ήτηση κάπ�ι�υ αριθµ�ύ.

Ενώ τ� τηλέ&ων� είναι σε αναµ�νή, γυρίστε
τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για ανα�ήτηση σε
�λ�κληρ� τ� Ευρετήρι� 

Πιέστε για να επιλέ�ετε µία κατα$ώρηση για
διαγρα&ή 

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να
επιλέ�ετε ‘Delete?’ και πιέστε OK

OK

OK

David Jones
John Smith
Karen Johnson

David Jones
deleted

David Jones

Delete?
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Απ�θήκευση αριθµών απ� τη Λίστα κλήσεων 

Μπ�ρείτε να απ�θηκεύσετε και να απ�δώσετε �ν�µα στ�υς

τηλε&ωνικ�ύς αριθµ�ύς απ� τη Λίστα κλήσεων στ� Ευρετήρι�.

Πιέστε για να µετα#είτε στη Λίστα κλήσεων

� πι� πρ�σ&ατ�ς αριθµ�ς στη λίστα

εµ&ανί�εται στην �θ�νη 

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να

επιλέ�ετε τ�ν επιθυµητ� αριθµ� και 

πιέστε OK 

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να

επιλέ�ετε ‘Enter name?’ και πιέστε OK για

απ�θήκευση τ�υ αριθµ�ύ στ� Ευρετήρι� 

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να

επιλέ�ετε $αρακτήρες για τ� �ν�µα

Πιέστε για να απ�θηκεύσετε τ� $αρακτήρα

π�υ έ$ετε επιλέ�ει 

�λ�κληρώστε την ‘πληκτρ�λ�γηση’ τ�υ

�ν�µατ�ς 

Για να απ�θηκεύσετε τ� �ν�µα, γυρίστε τ�

στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να µετακινήσετε

τ�ν κέρσ�ρα στ� σύµ#�λ� τ�υ επίπλ�υ

αρ$ει�θέτησης ( ) και πιέστε OK 

>> Yρήση τ
υ Ευρετηρί
υ 

OK

OK

OK

OK

Enter name:

Aa ABCDEFGHIJK...

692288

Enter name?

692288
66992288
11223344

^ι αριθµ
ί π
υ εµ0ανί2
νται

στη Λίστα κλήσεων ως 
νµατα

έ=
υν ήδη απ
θηκευτεί στ


Ευρετήρι
.

Για εναλλαγή µετα�ύ

κε&αλαίων και πε�ών

$αρακτήρων ενώ κατα$ωρείτε

κάπ�ι� �ν�µα, επιλέ�τε ‘Aa’.

Για να µπ�ρέσετε να επιλέ�ετε

εθνικ�ύς $αρακτήρες, επιλέ�τε

‘@a’. Για να επιστρέψετε απ� τη

λίστα των εθνικών

$αρακτήρων, επιλέ�τε ‘Aa’.
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Κλήση και απ�θήκευση εσωτερικών αριθµών στ�

Ευρετήρι� 

Εάν θέλετε να πραγµατ�π�ιήσετε κλήση εν�ς εσωτερικ�ύ

αριθµ�ύ, εισάγετε µία παύση πριν απ� τ�ν εσωτερικ� αριθµ�.

Απ�θηκεύστε τ�ν κυρίως αριθµ�, την παύση και τ�ν εσωτερικ�

αριθµ� στ� Ευρετήρι�, και δώστε �ν�µα στ�ν αριθµ�. Μπ�ρείτε

πλέ�ν να καλέσετε τ�ν αριθµ� απ� τ� Ευρετήρι�.

Απευθείας κλήση ενς εσωτερικ
ύ αριθµ
ύ… 

Εισάγετε τ�ν κυρίως τηλε&ωνικ� αριθµ� 

Πιέστε για να πραγµατ�π�ιήσετε την

κλήση, στη συνέ$εια περιµένετε για τη

σύνδεση 

Πληκτρ�λ�γήστε τ�ν εσωτερικ� αριθµ� 

Πιέστε για να τερµατίσετε την κλήση

Απ
θήκευση εσωτερικ
ύ αριθµ
ύ στ
 Ευρετήρι
… 

Εισάγετε τ�ν κυρίως τηλε&ωνικ� αριθµ�

και πιέστε OK 

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να

επιλέ�ετε ‘Enter pause?’ και πιέστε OK 

Εισάγετε τ�ν εσωτερικ� αριθµ� και 

πιέστε OK για απ�θήκευση της

κατα$ώρησης στ� Ευρετήρι�. Μπ�ρείτε στη

συνέ$εια να �ν�µάσετε την κατα$ώρηση,

�πως περιγρά&εται στη σελίδα 17

Κλήση εσωτερικ
ύ αριθµ
ύ απ τ
 Ευρετήρι
… 

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για

ανα�ήτηση στ� Ευρετήρι�

Πιέστε για να καλέσετε τ�ν κυρίως αριθµ� 

Πιέστε για να καλέσετε τ�ν εσωτερικ�

αριθµ� 

0 – 9

0 – 9

0 – 9
OK

OK

0 – 9
OK

Continue?

OK

692288-

692288

692288

Enter pause?
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Τ� µεν�ύ Settings

Τ� µεν�ύ Settings περιέ$ει π�λλές επιλ�γές π�υ σας παρέ$�υν

τη δυνατ�τητα να συνδέετε, απ�συνδέετε ή να ρυθµί�ετε

λειτ�υργίες. �ι επιλ�γές και �ι λειτ�υργίες π�υ επηρεά��νται

περιγρά&�νται στη συνέ$εια.

Επιλ
γή ρυθµίσεων στ
 µεν
ύ… 

Ενώ τ� τηλέ&ων� είναι σε κατάσταση

αναµ�νής, πιέστε OK για να µετα#είτε στ�

κυρίως µεν�ύ 

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� µέ$ρι να

εµ&ανιστεί η ένδει�η Settings και 

πιέστε OK 

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� µέ$ρι να

εµ&ανιστεί τ� µεν�ύ π�υ θέλετε, �πως τ�

Time and date, και πιέστε OK για να

µετα#είτε στ� µεν�ύ

Γυρίστε τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� για να

επιλέ�ετε µία ρύθµιση και πιέστε OK για

να την απ�θηκεύσετε 

�ι επιλ�γές τ�υ µεν�ύ Settings

Ringer level… Υπάρ$�υν τέσσερις επιλ�γές για τ� επίπεδ� της

έντασης κ�υδ�υνίσµατ�ς. Για να ακ�ύσετε ένα δείγµα, γυρίστε

τ� στρ�γγυλ� πλήκτρ� σε µία επιλ�γή και περιµένετε.

Ringer melody… είναι διαθέσιµες 8 δια&�ρετικές µελωδίες

κ�υδ�υνίσµατ�ς. Για να ακ�ύσετε ένα δείγµα, γυρίστε τ�

στρ�γγυλ� πλήκτρ� σε µία επιλ�γή και περιµένετε.

Time and date… Ρύθµιση τ�υ ρ�λ�γι�ύ, της ηµερ�µηνίας και τ�υ

έτ�υς.

Handset name… ∆ώστε στ� ακ�υστικ� ένα �ν�µα µέ$ρι 16

$αρακτήρες.

Display news… Ρύθµιση της ενδεικτικής λυ$νίας τ�υ ακ�υστικ�ύ

και της πρ�#�λής των νέων, αναπάντητων κλήσεων.

�ι επιλ�γές είναι ‘On’ και ‘Off’.

Language… Επιλ�γή της γλώσσας π�υ εµ&ανί�εται τ� κείµεν�.

OK

OK

OK

OK

Πρ�σωπικές ρυθµίσεις 
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Περι
=ή λειτ
υργίας Τ� τηλέ&ων� λειτ�υργεί σε µία ακτίνα 

50 µέτρων σε εσωτερικ�ύς $ώρ�υς και

300 µέτρων σε ε�ωτερικ�ύς $ώρ�υς.

Ωστ�σ�, �ι απ�στάσεις αυτές

ε�αρτώνται απ� τις συνθήκες 

Σύστηµα DECT 

Τρ
0
δ
σία, Βάση 230V AC 

Τρ
0
δ
σία, Ακ
υστικ µπαταρίες NiMH, 700 mAh

Ισ=ύς ε'δ
υ (EIRP) 250 mW/10 mW 

Τε$νικά $αρακτηριστικά 
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Τ� BeoCom 4 πρ��ρί�εται για $ρήση σε αναλ�γικά τηλε&ωνικά

δίκτυα. Τ� τηλέ&ων� υπ�στηρί�ει την αναγνώριση κλήσεων, µε

την πρ�ϋπ�θεση �τι η εν λ�γω αυτ�µατ�π�ιηµένη υπηρεσία

πρ�σ&έρεται απ� την εταιρία σταθερής τηλε&ωνίας σας. Hλες �ι

συµπληρωµατικές υπηρεσίες π�υ πρ�σ&έρ�νται απ� τ�υς

διά&�ρ�υς παρ�$είς υπηρεσιών, δεν είναι διαθέσιµες σε �λες τις

$ώρες.

Τ� τηλέ&ων� πρ�κειται να λειτ�υργεί µ�ν� στη $ώρα για την

�π�ία κατασκευάστηκε, ε&�σ�ν τα συστήµατα µετάδ�σης, �ι

ν�µικές απαιτήσεις και �ι αυτ�µατ�π�ιηµένες υπηρεσίες ίσως να

δια&έρ�υν απ� $ώρα σε $ώρα. Η συσκευασία ανα&έρει τη $ώρα

για την �π�ία έ$ει κατασκευαστεί τ� BeoCom 4. Τα γράµµατα

εθνικής ταυτ�τητας #ρίσκ�νται επάνω απ� τ�ν κατώτερ�

γραµµικ� κώδικα της ετικέτας.

Εάν έ$ετε κάπ�ια αµ&ι#�λία για τη $ρήση τ�υ BeoCom 4,

επικ�ινωνήστε µε τ� κατάστηµα αγ�ράς για περισσ�τερες

πληρ�&�ρίες.

Σ$ετικά µε τ� BeoCom 4 



25



26 Ευρετήρι�

Ακ�υστικ�  

Ανάδραση τηλε&ών�υ –

ενδεικτική λυ$νία, 6

Ενεργ�π�ίηση ή

απενεργ�π�ίηση, 7

Ένταση ή$�υ και µικρ�&ων�, 11

Η �θ�νη τ�υ ακ�υστικ�ύ, 8

Κατα$ώρηση �ν�µασίας

ακ�υστικ�ύ, 22

Κλείδωµα τ�υ πληκτρ�λ�γί�υ

τ�υ ακ�υστικ�ύ, 16

Μηδενισµ�ς της έντασης

κ�υδ�υνίσµατ�ς τ�υ

ακ�υστικ�ύ, 8

Πλήκτρα ακ�υστικ�ύ, 7

Σίγαση τ�υ κ�υδ�υνίσµατ�ς µίας

µεµ�νωµένης εισερ$�µενης

κλήσης, 10

Σύνδεση ακ�υστικ�ύ, 4 

Αναγνώριση κλήσης

Πρ�#�λή πληρ�&�ριών κλήσης

για �λες τις κλήσεις – Λίστα

κλήσεων, 14

Πρ�#�λή πληρ�&�ριών κλήσης

για τις νέες, αναπάντητες

κλήσεις – µεν�ύ New Calls, 15

Α6εσ�υάρ

Ακ�υστικ�, 4

Κλιπ �ώνης, 6

∆ιαγρα)ή

Κατα$ώρησης απ� τη Λίστα

κλήσεων, 14

Κατα$ώρησης απ� τ� µεν�ύ 

New Calls, 15

�λ�κληρης της Λίστας 

κλήσεων, 8

�ν�µατ�ς ή αριθµ�ύ απ� τ�

Ευρετήρι�, 19

Ενδεικτική λυ"νία

Ανάδραση τηλε&ών�υ –

ενδεικτική λυ$νία, 6

Ενδεί6εις και µεν�ύ

Ε�ερεύνηση τ�υ συστήµατ�ς

µεν�ύ, 8

Η �θ�νη τ�υ ακ�υστικ�ύ, 8

Μεν�ύ Information, 9

Μεν�ύ Settings, 22

Μ�νιµες επιλ�γές µεν�ύ, 8

Πρ�#�λή των νέων,

αναπάντητων κλήσεων, 8, 15

Ένταση ή"�υ

Ένταση ή$�υ και µικρ�&ων�, 11

Επε6εργασία

Επε�εργασία �ν�µατ�ς ή

αριθµ�ύ απ� τ� Ευρετήρι�, 18

Εσωτερικ�ί αριθµ�ί

Κλήση και απ�θήκευση

εσωτερικών αριθµών στ�

Ευρετήρι�, 21
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Ευρετήρι�

Ανα�ήτηση στ� Ευρετήρι� και

πραγµατ�π�ίηση κλήσης, 13

Απ�θήκευση αριθµ�ύ µετά απ�

κλήση, 12

Απ�θήκευση αριθµών απ� τη

Λίστα κλήσεων, 20

∆ιαγρα&ή �ν�µατ�ς και 

αριθµ�ύ, 19

Επε�εργασία �ν�µατ�ς και

αριθµ�ύ, 18

Κατα$ώρηση νέ�υ �ν�µατ�ς και

αριθµ�ύ, 17

Κλήση και απ�θήκευση

εσωτερικών αριθµών, 21

Κλήσεις

Ανα�ήτηση στ� Ευρετήρι� και

πραγµατ�π�ίηση κλήσης, 13

Απ�θήκευση αριθµ�ύ µετά απ�

κλήση, 12

Κλήση απ� τ� µεν�ύ 

New Calls, 15

Κλήση και απ�θήκευση

εσωτερικών αριθµών στ�

Ευρετήρι�, 21

Πραγµατ�π�ίηση και απάντηση

κλήσεων, 10

Πραγµατ�π�ίηση κλήσης απ� τη

Λίστα κλήσεων, 14

Πρ�#�λή λεπτ�µερειών κλήσης

απ� τη Λίστα κλήσεων, 14

Πρ�#�λή των νέων,

αναπάντητων κλήσεων, 8, 15

Σίγαση τ�υ κ�υδ�υνίσµατ�ς µίας

µεµ�νωµένης εισερ$�µενης

κλήσης, 10

Κλιπ 2ώνης

Κλιπ �ώνης, 6

Κ�υδ�ύνισµα

Μεν�ύ Ringer level, 22

Μεν�ύ Ringer melody, 22

Μηδενισµ�ς της έντασης

κ�υδ�υνίσµατ�ς τ�υ

ακ�υστικ�ύ, 8

Σίγαση τ�υ κ�υδ�υνίσµατ�ς µίας

µεµ�νωµένης εισερ$�µενης

κλήσης, 10

Λίστα κλήσεων

Απ�θήκευση αριθµών απ� 

τη Λίστα κλήσεων στ� 

Ευρετήρι�, 20

∆ιαγρα&ή κατα$ώρησης απ� 

τη Λίστα κλήσεων, 14

Πραγµατ�π�ίηση κλήσης απ� 

τη Λίστα κλήσεων, 14

Πρ�#�λή πληρ�&�ριών κλήσης

απ� τη τη Λίστα κλήσεων, 14

Μικρ�)ων� 

Ένταση ή$�υ και µικρ�&ων�, 11

Μπαταρία

Φ�ρτιση της µπαταρίας τ�υ

ακ�υστικ�ύ, 5

Πληκτρ�λ�γι�

Κλείδωµα τ�υ πληκτρ�λ�γί�υ

τ�υ ακ�υστικ�ύ, 16

Πλήκτρα ακ�υστικ�ύ, 7

Ρυθµίσεις

Μεν�ύ Display news, 22

Μεν�ύ Handset name, 22

Μεν�ύ Keypad lock, 16

Μεν�ύ Language, 22

Μεν�ύ Ringer level, 22

Μεν�ύ Ringer melody, 22

Μεν�ύ Settings, 22

Μεν�ύ Time and date (πρώτη

$ρήση), 5

Μεν�ύ Time and date, 22

Ρύθµιση για πρώτη )�ρά

Ρύθµιση τ�υ ρ�λ�γι�ύ, 5

Φ�ρτιση της µπαταρίας τ�υ

ακ�υστικ�ύ, 5

Σύνδεση

Σύνδεση και $ρήση εν�ς

ακ�υστικ�ύ, 4

Σύνδεση της #άσης, 4

Συντήρηση

Καθαρισµ�ς τ�υ τηλε&ών�υ, 4

Τε"νικά "αρακτηριστικά 

Τε$νικά $αρακτηριστικά

τηλε&ών�υ, 23

Τ�π�θέτηση

Συνθήκες περι#άλλ�ντ�ς, 4

Φ�ρτιση

Φ�ρτιση της µπαταρίας τ�υ

ακ�υστικ�ύ, 5
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