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U.S. Robotics Corporation 
935 National Parkway 
Schaumburg, Illinois 
60173-5157 
USA

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή αυτού του υλικού τεκμηρίωσης σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, 
καθώς και η χρήση της για τη δημιουργία παράγωγου έργου (π.χ. μετάφραση, διασκευή ή προσαρμογή) χωρίς 
έγγραφη άδεια της U.S. Robotics Corporation. Η εταιρεία U.S. Robotics Corporation διατηρεί το δικαίωμα να 
αναθεωρήσει αυτό το υλικό τεκμηρίωσης και να προβεί σε αλλαγές στα προϊόντα και/ή το περιεχόμενο του 
εγγράφου αυτού κατά καιρούς, χωρίς την υποχρέωση να ειδοποιεί για την αναθεώρηση ή την αλλαγή. Η εταιρεία 
U.S. Robotics Corporation παρέχει αυτό το υλικό τεκμηρίωσης χωρίς κανενός είδους εγγύηση, είτε ρητή είτε 
έμμεση, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, των έμμεσων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και 
καταλληλότητας για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό. Εάν στην τεκμηρίωση περιγράφεται οποιοδήποτε λογισμικό ή 
αποσπώμενο μέσο, αυτό παρέχεται κατόπιν συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης, η οποία συνοδεύει το 
προϊόν ως ξεχωριστό έγγραφο, συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο υλικό ή περιέχεται στα αποσπώμενα μέσα, σε 
ένα αρχείο που ονομάζεται LICENSE.TXT ή !LICENSE.TXT. Εάν δεν υπάρχει αντίγραφο, επικοινωνήστε με τη 
U.S. Robotics και θα σας αποστείλουμε ένα αντίγραφο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. Εάν είστε δημόσια υπηρεσία των Η.Π.Α., τότε αυτά 
τα έντυπα τεκμηρίωσης και το λογισμικό που περιγράφεται εδώ σάς παρέχονται στο πλαίσιο των παρακάτω 
δηλώσεων: 

Όλα τα τεχνικά δεδομένα και το λογισμικό υπολογιστών είναι εμπορικής φύσης και αναπτύσσονται αποκλειστικά 
με δαπάνη ιδιωτικού φορέα. Το λογισμικό διατίθεται ως "Λογισμικό υπολογιστή εμπορικής διάθεσης" σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα από τη DFARS 252,227-7014 (Ιούνιος 1995) ή ως "είδος προς εμπορική διάθεση", όπως 
ορίζεται στη FAR 2,101(a) και, ως τέτοιο, διατίθεται αποκλειστικά με τα δικαιώματα που προβλέπονται από την 
τυπική άδεια εμπορικής διάθεσης της U.S. Robotics για το Λογισμικό. Τα τεχνικά δεδομένα παρέχονται με 
περιορισμένα δικαιώματα, αποκλειστικά όπως προβλέπεται από τη DFAR 252,227-7015 (Νοέμ. 1995) ή τη FAR 
52,227-14 (Ιούνιος 1987), όποια ισχύει. Δέχεστε να μην αφαιρείτε και να μην αποκολλάτε τμήματα οποιασδήποτε 
επισήμανσης, τοποθετημένης σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ή τεκμηρίωση που περιέχεται ή συνοδεύει αυτόν τον 
Οδηγό χρήσης σημείου πρόσβασης.

Πνευματικά δικαιώματα © 2006–2007 U.S. Robotics Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το U.S. 
Robotics και το λογότυπο της U.S. Robotics είναι σήματα κατατεθέντα της U.S. Robotics Corporation. Τα άλλα 
ονόματα προϊόντων προορίζονται αποκλειστικά για αναγνώριση και ίσως να είναι εμπορικά σήματα των 
αντίστοιχων κατόχων τους. Οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.
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Προστασία του περιβάλλοντος και ασφάλεια

Απαιτήσεις ισχύος: Το προϊόν χρειάζεται παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 110–120 volt στη Βόρειο Αμερική και 
220–240 volt στις άλλες χώρες, μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα, εκτός από τις εγκαταστάσεις πληροφορικής 
που προβλέπονται στο EN/IEC 60950.

Απαιτήσεις μπαταρίας: Η συσκευή απαιτεί τροφοδοσία από δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH, 
μεγέθους AAA 1,2V 650 mAh (HR10/44). 

Προειδοποίηση:

Η υπηρεσία Skype δεν αντικαθιστά τη συμβατική τηλεφωνία. Οποιαδήποτε υπηρεσία VoIP που 
ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το Cordless Skype Dual Phone είναι αδύνατον να 
χρησιμοποιηθεί για κλήσεις προς υπηρεσίες ή αριθμούς έκτακτης ανάγκης (100, 199, 166 κ.λπ.). Για να 
κάνετε κλήσεις προς υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, π.χ. την αστυνομία, την πυροσβεστική υπηρεσία ή το 
Ε.Κ.Α.Β. θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε συμβατική τηλεφωνική γραμμή.

Εάν ο σταθμός βάσης του Cordless Skype Dual Phone είναι συνδεδεμένος σε γραμμή του PSTN (Public 
Switched Telephone Network), μπορείτε να εκτελείτε κλήσεις έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιώντας τη 
συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο σταθμό βάσης.

Προσοχή: Το τηλέφωνο αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με το τροφοδοτικό που το 
συνοδεύει. Η χρήση εσφαλμένης πολικότητας ή τάσης στο τροφοδοτικό μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρή βλάβη στη μονάδα.

Προειδοποίηση:

ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ 
ΕΚΡΑΓΕΙ. Να μην χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, αλλά τον 
συνιστώμενο τύπο μπαταριών που συνοδεύει το τηλέφωνο. Οι μπαταρίες NiMH πρέπει να απορρίπτονται 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς απόρριψης αποβλήτων.

Προειδοποίηση:

Το ηλεκτρικό δίκτυο είναι καταχωρισμένο ως επικίνδυνο, σύμφωνα με τα κριτήρια του προτύπου  
EN/IEC 60950. Ο μόνος τρόπος να διακοπεί η τροφοδοσία του προϊόντος αυτού είναι με αποσύνδεση του 
τροφοδοτικού από την πρίζα ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα ρεύματος βρίσκεται κοντά στη συσκευή και 
ότι η πρόσβαση σε αυτήν είναι πάντοτε εύκολη.

Τροφοδοτικό βάσης 
Είσοδος: 120 VAC 60 Hz 
Έξοδος: 9 VDC 300 mA

Τροφοδοτικό φορτιστή 
Είσοδος: 120 VAC 60 Hz 
Έξοδος: 9 VDC 150 mA
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Σημαντικές  οδηγίες  για  την  ασφάλεια

Ορισμένες από τις παρακάτω πληροφορίες ίσως να μην ισχύουν για το συγκεκριμένο προϊόν που αγοράσατε. 
Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε τηλεφωνικό εξοπλισμό, θα πρέπει πάντοτε να ακολουθούνται οι βασικές 
προφυλάξεις για την ασφάλεια, για να περιοριστεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και 
τραυματισμού προσώπων, ως εξής:

1. Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες.

2. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται επάνω στο προϊόν.

3. Αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα ρεύματος προτού το καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε υγρά 
καθαριστικά ή καθαριστικά σε μορφή σπρέι. Χρησιμοποιήστε υγρό πανί για τον καθαρισμό.

4. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε στη μπανιέρα, το ντους ή την πισίνα. Η βύθμιση 
του τηλεφώνου ή της συσκευής στο νερό θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

5. Οι οπές και τα ανοίγματα στο πίσω μέρος και τη βάση του περιβλήματος προορίζονται για εξαερισμό,  
για την προστασία της συσκευής από υπερθέρμανση. Αυτά τα ανοίγματα δεν πρέπει να φράσσονται και να 
καλύπτονται. Τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να καλύπτονται με την τοποθέτηση του προϊόντος επάνω σε 
κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να τοποθετείται σε 
εντοιχισμένη εγκατάσταση, εκτός εάν ο εξαερισμός είναι επαρκής.

6. Αυτό το προϊόν πρέπει να τροφοδοτείται αποκλειστικά από την πηγή ρεύματος που αναγράφεται στην ετικέτα 
επισήμανσης. Εάν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με τον τύπο της παροχής ρεύματος στο σπίτι σας, 
συμβουλευτείτε την αντιπροσωπία ή την τοπική ηλεκτρική εταιρεία.

7. Μην αφήνετε τίποτε επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.

8. Ποτέ μην πιέζετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους μέσα στο προϊόν αυτό, διαμέσου των οπών του 
περιβλήματος, καθώς ενδέχεται να αγγίξουν σημεία με επικίνδυνη τάση ή να βραχυκυκλώσουν μέρη του 
συστήματος και να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην χύνετε υγρά οποιουδήποτε είδους 
επάνω στο προϊόν.

9. Για να περιοριστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αποσυναρμολογείτε οι ίδιοι το προϊόν, αλλά αναθέστε  
το σε ειδικευμένο προσωπικό σέρβις όταν χρειάζεται σέρβις ή επισκευή. Το άνοιγμα ή η αφαίρεση των 
καλυμμάτων ενδέχεται να σας εκθέσει σε επικίνδυνες τιμές τάσης ή άλλους κινδύνους. Η εσφαλμένη 
επανασυναρμολόγηση ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, όταν η συσκευή χρησιμοποιηθεί και πάλι.

10. Μην εκθέτετε το προϊόν σε ακραίες θερμοκρασίες, π.χ. μη αφήνετε τη συσκευή κοντά σε ζεστά καλοριφέρ και 
μην την φυλάτε στο αυτοκίνητο όταν κάνει πολύ ζέστη.

11. Μην τοποθετείτε αναμμένα κεριά, τσιγάρα, πούρα κ.λπ. επάνω στο τηλέφωνο.

12. Ποτέ μην αγγίζετε τα μη μονωμένα τηλεφωνικά καλώδια ή τους ακροδέκτες, παρά μόνον εάν η τηλεφωνική 
γραμμή έχει αποσυνδεθεί στη διεπαφή του δικτύου.

13. Ποτέ μην εγκαθιστάτε και μην τροποποιείτε την καλωδίωση του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια καταιγίδας με 
αστραπές.

14. Ποτέ μην τοποθετείτε τα βύσματα του τηλεφώνου σε χώρους με υγρασία, παρά μόνον εάν το βύσμα είναι 
ειδικά σχεδιασμένο για χώρους με υγρασία.
8
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15. Προσέχετε ιδιαίτερα κατά την εγκατάσταση ή την τροποποίηση των τηλεφωνικών γραμμών, για την 
αποτροπή ηλεκτροπληξίας και/ή πυρκαγιάς.

16. Αποσυνδέστε το προϊόν αυτό από την πρίζα ρεύματος και αναθέστε το σέρβις του σε ειδικευμένο τεχνικό 
προσωπικό στις παρακάτω περιπτώσεις:

A. Όταν το καλώδιο ρεύματος ή το φις έχει υποστεί ζημιά ή έχει φθαρεί.

B. Όταν το προϊόν εκτεθεί σε βροχή ή νερό.

Γ. Όταν το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθούνται οι οδηγίες λειτουργίας.

Δ. Εάν το περίβλημα του προϊόντος έχει υποστεί ζημιά.

E. Εάν αλλοιωθεί σημαντικά η όψη του προϊόντος.

17. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για να αναφέρετε διαρροή αερίου κοντά στο χώρο όπου έχει συμβεί η 
διαρροή.

18. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση ή τραπέζι. 

Το προϊόν ενδέχεται να πέσει και να υποστεί σημαντική βλάβη.

19. Μην επιτρέπετε να έλθει σε επαφή το φορτιζόμενο περιεχόμενο του φορτιστή ή της μπαταρίας με εξωτερικά 
αγώγιμα υλικά.

20. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να καταστραφεί το τηλέφωνο από ηλεκτρομαγνητική καταιγίδα. Συνιστάται ο 
χρήστης να αποσυνδέει το τηλέφωνο από την υποδοχή USB κατά τη διάρκεια των καταιγίδων.

21. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων, π.χ. σε χώρους όπου υπάρχει 
διαρροή αερίου.

22. Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται, για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίξουν με το τηλέφωνο.

23. Συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο αυτό κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό εντατικής θεραπείας ή σε 
ανθρώπους με βηματοδότη.

ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

1. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά. Ενδέχεται να εκραγούν. Ενημερωθείτε για τυχόν ειδικούς 
τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη. 

2. Μην ανοίγετε και μην τρυπάγε τις μπαταρίες. Ο ηλεκτρολύτης που θα εκλυθεί είναι διαβρωτικός και ενδέχεται 
να προκαλέσει βλάβη στα μάτια ή το δέρμα. Ενδέχεται να είναι τοξικός εάν καταποθεί.

3. Προσέξτε ιδιαίτερα όταν χειρίζεστε μπαταρίες, προκειμένου να μην τις βραχυκυκλώσετε με αγώγιμα υλικά 
όπως δαχτυλίδια, βραχιόλια και κλειδιά. Οι μπαταρίες ή το αγώγιμο υλικό ενδέχεται να υπερθερμανθούν και 
να προκληθούν εγκαύματα.

4. Μην επιχειρήσετε την ανανέωση των μπαταριών που συνοδεύουν το προϊόν ή προορίζονται για χρήση με 
αυτό θερμαίνοντάς τις. Η αιφνίδια έκλυση του ηλεκτρολύτη των μπαταριών ενδέχεται να προκαλέσει 
εγκαύματα ή ερεθισμό στα μάτια ή το δέρμα.
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5. Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, θα πρέπει να τις αντικαθιστάτε όλες συγχρόνως. Ο συνδυασμός 
καινούργιων και αποφορτισμένων μπαταριών θα μπορούσε να αυξήσει την εσωτερική πίεση στις  
κυψέλες και να διανοίξει τις αποφορτισμένες μπαταρίες.

6. Όταν τοποθετείτε μπαταρίες σε αυτό το προϊόν, θα πρέπει να φροντίζετε για τη σωστή πολικότητα και την 
κατεύθυνση τοποθέτησής τους. Η ανάστροφη τοποθέτηση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει φόρτιση 
και, στη συνέχεια, διαρροή ή έκρηξη.

7. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το προϊόν εάν πρόκειται να αποθηκευθεί εκτός χρήσης για διάστημα 
μεγαλύτερο από 30 ημέρες, επειδή θα μπορούσε να προκληθεί διαρροή από τις μπαταρίες και βλάβη  
στο προϊόν.

8. Απορρίψτε τις “νεκρές” μπαταρίες το συντομότερο δυνατόν, επειδή οι μπαταρίες αυτές είναι πιθανότερο να 
προκαλέσουν διαρροή στο εσωτερικό του προϊόντος.

9. Μην αποθηκεύετε το προϊόν αυτό ή τις μπαταρίες που το συνοδεύουν ή προορίζονται για χρήση με αυτό σε 
χώρους όπου επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες.

Οι μπαταρίες που φυλάσσονται σε καταψύκτη ή ψυγείο για παράταση της διάρκειας ζωής τους θα πρέπει να 
προστατεύονται από τη συμπύκνωση υδρατμών κατά τη διάρκεια της φύλαξης και της απόψυξής τους. Οι 
μπαταρίες που φυλάσσονται στην ψύξη θα πρέπει να σταθεροποιούνται σε θερμοκρασία δωματίου προτού 
χρησιμοποιηθούν.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Επειδή το τηλέφωνο λειτουργεί με την αποστολή ραδιοσημάτων μεταξύ του σταθμού βάσης και της συσκευής,  
οι χρήστες συστημάτων υποβοήθησης της ακοής ενδέχεται να διαπιστώσουν παρεμβολές, με τη μορφή βόμβου.

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ηλεκτρικό εξοπλισμό, όπως οι τηλεφωνητές, η 
τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα, εάν τοποθετηθεί πολύ κοντά τους. Συνιστάται η τοποθέτηση του σταθμού  
βάσης σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από τέτοιου είδους συσκευές.

Το απόρρητο των επικοινωνιών ενδέχεται να μην διασφαλίζεται κατά τη χρήση αυτού του τηλεφώνου.
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Εισαγωγή

Κλήσεις σε όλο τον κόσμο, χωρίς καλώδια, με το USRobotics Cordless Skype Dual Phone. Ο σταθμός βάσης 
συνδέεται σε μια θύρα USB του υπολογιστή σας και της υφιστάμενης γραμμής τηλεφώνου, ώστε να μπορείτε να 
επιλέγετε εναλλακτικά μεταξύ της χρήσης της ισχυρής εφαρμογής συνομιλίας μέσω Διαδικτύου Skype και της 
εκτέλεσης συμβατικών τηλεφωνικών κλήσεων. Η φωτεινή οθόνη LCD με γραφικά σάς παρέχει πρόσβαση στον 
κατάλογο επαφών και τον κατάλογο κλήσεων και υποστηρίζει αναγνώριση κλήσης Skype. Καλέστε από τον 
κατάλογο επαφών του Skype ή τον τηλεφωνικό κατάλογο της συμβατικής γραμμής ή χρησιμοποιήστε το 
πληκτρολόγιο για απευθείας κλήση. Όποια μέθοδο και να χρησιμοποιήσετε, το Cordless Skype Dual Phone σας 
επιτρέπει να καλέσετε αριθμούς τηλεφώνου σε ολόκληρο τον κόσμο.

Περιεχόμενο  συσκευασίας

Φυσικά  χαρακτηριστ ικά

Σταθμός βάσης

• Σταθμός βάσης και τροφοδοτικό • 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA
• Συσκευή • CD-ROM Εγκατάστασης της USRobotics
• Φορτιστής και τροφοδοτικό • Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
• Καλώδιο τηλεφώνου

USB

IN USE

Πλήκτρο 
εντοπισμού 
συσκευής

Επάνω μέρος σταθμού βάσης Κάτω μέρος σταθμού βάσης

Λυχνία LED 
λειτουργίας

Λυχνία LED USB

Βύσμα τηλεφώνου

Βύσμα τροφοδοσίας

Καλώδιο USB
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Συσκευή και φορτιστής

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0
INT

CONF

EXIT

MENU

R

Μενού/OK

Ομιλία/Επανάληψη 
κλήσης(Flash)

Κλείδωμα πλήκτρων

Skype 

Απενεργοποίηση 
κουδουνίσματος/Παύση
Ενδοεπικοινωνία/
τηλεδιάσκεψη

Επανάκληση/Σίγαση/
Επιστροφή

Απενεργοποίηση/Έξοδος

Τηλεφωνικός κατάλογος/
Κύλιση προς τα κάτω

Αναγνώριση κλήσης/Κύλιση 
προς τα πάνω

Ηχείο

Εικονίδια οθόνης LCD

Κατάσταση μπαταρίας Κουδούνισμα 
απενεργοποιημένο 

Κλήση προς 
συμβατικό αριθμό 

Σύνδεση προς το σταθμό 
βάσης 

Skype Επιβεβαίωση επιλογής

Μήνυμα σε αναμονή Κύλιση προς τα κάτω 

CID/Αναπάντητη 
κλήση Κύλιση προς τα πάνω 

Ρύθμιση ξυπνητηριού Πίσω/διαγραφή 
χαρακτήρα 

Ηχείο ενεργοποιημένο Περισσότερο κείμενο δεξιά 

Θύρα θήκης 
μπαταριών

Κάλυμμα υποδοχής ακουστικού

Επαφές
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Απαιτήσεις  συστήματος

Για να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το Cordless Skype Dual Phone και την υπηρεσία διαδικτυακής 
τηλεφωνίας Skype™, ο υπολογιστής σας θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις:

• Windows® Vista, XP ή 2000

• Επεξεργαστή στα 400 MHz

• Μνήμη RAM 128 MB

• Θύρα USB (USB 2.0 ή 1.1)

• Σύνδεση στο Διαδίκτυο (προτείνεται ευρυζωνική σύνδεση)

• Μονάδα CD-ROM ή DVD
13
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Εγκατάσταση

Αυτή η ενότητα καλύπτει τόσο την αρχική εγκατάσταση του Cordless Skype Dual Phone και την επέκταση του 
συστήματός σας με πρόσθετες συσκευές.

Αρχική  εγκατάσταση

Βήμα πρώτο: Εγκατάσταση του τηλεφώνου

1. Τοποθετήστε το CD-ROM Εγκατάστασης της USRobotics στη μονάδα CD-ROM ή DVD του υπολογιστή σας. 

Εάν ο δίσκος CD δεν εκκινήσει αυτόματα, εκκινήστε τον εσείς ως εξής:

A. Windows Vista: Κάντε κλικ στο Start (Έναρξη) > Computer (Ο Υπολογιστής μου). 
Windows XP: Κάντε κλικ στο Windows Start (Έναρξη) > My Computer (Ο Υπολογιστής μου). 
Windows 2000: Κάντε κλικ στο Windows Start (Έναρξη) > Settings (Ρυθμίσεις) > My Computer  
(Ο Υπολογιστής μου).

B. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της μονάδας CD.

Γ. Κάντε διπλό κλικ στο USR9630_wizard.exe.

2. Επιλέξτε τη γλώσσα της προτίμησής σας και κάντε κλικ στο NEXT.

3. Επιλέξτε την πρώτη επιλογή στο μενού εγκατάστασης. 

Αν χρειαστεί να εγκαταστήσετε ή να ενημερώσετε το If Skype, η πρώτη επιλογή είναι Install Skype 
(Εγκατάσταση Skype). Διαφορετικά, η πρώτη επιλογή είναι Install Phone (Εγκατάσταση τηλεφώνου).

Το πρόγραμμα εγκατάστασης σας καθοδηγεί σε όλα τα βήματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση του 
Cordless Skype Dual Phone για χρήση με το Skype. Στο τέλος της διαδικασίας εγκατάστασης του τηλεφώνου:

• Στην περιοχή ειδοποιήσεων εμφανίζεται το εικονίδιο Cordless Skype Dual Phone:

Σημείωση:Το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν θα σας επιτρέψει να εγκαταστήσετε το λογισμικό Cordless 
Skype Dual Phone εάν το Skype δεν είναι εγκατεστημένο ή χρειάζεται ενημέρωση.
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• Η ρύθμιση του εξοπλισμού σας θα πρέπει να μοιάζει με αυτή:

Βήμα δεύτερο: Επιλογή της χώρας σας

1. Ανάψτε τη συσκευή πατώντας το ωσότου στην οθόνη εμφανιστεί κείμενο. 

Την οθόνη της συσκευής διατρέχει ένα μήνυμα καλωσορίσματος.

2. Όταν στη συσκευή εμφανιστεί η ένδειξη ότι έχει αποκατασταθεί σύνδεση με το σταθμό βάσης , πατήστε 
οποιοδήποτε πλήκτρο της συσκευής.

Η συσκευή αρχίζει τη λειτουργία επιλογής χώρας.

3. Πατήστε το ή το για να επιλέξετε τη χώρα σας και, έπειτα, πατήστε το για να επιλέξετε OK.

Αφού η συσκευή ανιχνεύσει τόσο το Skype όσο και το σταθμό βάσης, στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανίζεται η 
κατάσταση σύνδεσης του Skype. Το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για χρήση.

Συγχαρητήρια. Ολοκληρώσατε τη διαδικασία εγκατάστασης με επιτυχία. Παρακαλούμε καταχωρίστε το Cordless 
Skype Dual Phone σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.usr.com/productreg/.

Κατανόηση του εικονιδίου της γραμμής ειδοποιήσεων

Όταν το πρόγραμμα εφαρμογής του τηλεφώνου βρίσκεται σε λειτουργία, προβάλλεται ένα εικονίδιο στη γραμμή 
ειδοποιήσεων. Όταν ο σταθμός βάσης είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή, το εικονίδιο είναι πράσινο. Όταν 
υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση, το εικονίδιο είναι κόκκινο. 

Για να προβληθεί κείμενο που περιγράφει την κατάσταση σύνδεσης, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο.

EXIT

MENU
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Όταν κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο, εμφανίζεται το μενού της εφαρμογής:

• Η εντολή About (Περιγραφή) ανοίγει ένα κείμενο που περιγράφει την κατάσταση της σύνδεσης του σταθμού 
βάσης και τον αριθμό έκδοσης της εφαρμογής.

• Η εντολή PC Initiated Calls (Κλήσεις που γίνονται από τον υπολογιστή) σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το 
Skype στον υπολογιστή σας για να κάνετε μια κλήση και έπειτα να σηκώσετε το ακουστικό. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη κλήσεων Skype μέσω του υπολογιστή σας.

• Η εντολή More Products (Περισσότερα προϊόντα) σας δίνει πληροφορίες για τα σχετικά προϊόντα, από την 
διαδικτυακή τοποθεσία της USRobotics.

• Η εντολή Exit (Έξοδος) τερματίζει το πρόγραμμα εφαρμογής και κλείνει το μενού.

Τερματισμός του προγράμματος του τηλεφώνου

Μπορείτε να τερματίσετε το πρόγραμμα του τηλεφώνου ως εξής: κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της γραμμής 
ειδοποιήσεων και επιλέξτε Exit (Έξοδος).

Έναρξη του προγράμματος του τηλεφώνου

Εάν τερματίσετε το πρόγραμμα, μπορείτε να το επανεκκινήσετε ως εξής: κάντε κλικ στο Windows Start (Έναρξη) 
> Programs (Προγράμματα) > USRobotics Cordless Skype Dual Phone.

Πρόσθετη  συσκευή

Ο σταθμός βάσης Cordless Skype Dual Phone μπορεί να υποστηρίζει έως και τέσσερις συσκευές. Για να 
προσθέσεις μια συσκευή, πρώτα θα χρειαστεί να φορτίσετε τις μπαταρίες. Μόλις φορτιστούν οι μπαταρίες, 
πρέπει να κάνετε καταχώριση της συσκευής στο σταθμό βάσης.

Φόρτιση των μπαταριών

Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, οι μπαταρίες θα πρέπει να φορτιστούν επί 14 ώρες. Να 
χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις μπαταρίες που συνοδεύουν τη συσκευή.

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό του φορτιστή σε μια πρίζα ρεύματος.

2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του διαμερίσματος των μπαταριών, σύροντάς το προς τη βάση της συσκευής.

3. Τοποθετήστε τις μπαταρίες, με τη σωστή πολικότητα, στο διαμέρισμα των μπαταριών και τοποθετήστε και 
πάλι το κάλυμμα.

4. Τοποθετήστε τη συσκευή στο φορτιστή και αφήστε τις μπαταρίες να φορτίσουν επί 14 ώρες.

Η συσκευή ίσως να θερμανθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
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Ανάψτε τη συσκευή

Ανάψτε τη συσκευή πατώντας το ωσότου στην οθόνη εμφανιστεί κείμενο.

• Εάν η συσκευή προβάλλει το όνομα και τον αριθμό της, η διαδικασία εγκατάστασης έχει ολοκληρωθεί και 
μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

• Εάν η συσκευή προβάλλει ένα κυλιόμενο μήνυμα υποδοχής, προχωρήστε στο επόμενο βήμα της 
διαδικασίας εγκατάστασης, Επιλογή της γλώσσας σας.

Επιλογή της γλώσσας σας

Όταν ανάψετε τη συσκευή για πρώτη φορά, θα πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα, επιλέγοντας τη χώρα σας. 
Φροντίστε να επιλέξετε την ίδια χώρα που επιλέξατε και στη συσκευή που συνόδευε το σταθμό βάσης. Εάν οι 
ρυθμίσεις χώρας δεν αντιστοιχούν, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να εγγράψετε τη συσκευή στο σταθμό βάσης.

1. Περιμένετε ωσότου σταματήσει η κύλιση του μηνύματος υποδοχής.

Η συσκευή αρχίζει τη λειτουργία επιλογής χώρας.

2. Πατήστε ή για να επιλέξετε τη χώρα που επιλέξατε και στη συσκευή που συνόδευε το σταθμό βάσης και 

πατήστε για να επιλέξετε OK.

Η συσκευή προβάλλει την ένδειξη COUNTRY > FAILED, αλλά έχει ρυθμιστεί στη γλώσσα σας. Αυτή τη 
στιγμή όλα τα πλαίσια προτροπής προβάλλονται στη γλώσσα που σχετίζεται με τη γλώσσα που έχετε 
επιλέξει.

Εγγραφή της συσκευής

Η εγγραφή αποκαθιστά μια σύνδεση μεταξύ της συσκευής και του σταθμού βάσης. 

Εάν η συσκευή προβάλλει την ένδειξη UNREGISTERED, πρέπει να κάνετε εγγραφή της συσκευής στο σταθμό 
βάσης, ως εξής:

1. Πατήστε MENU.

Η συσκευή προβάλλει την ένδειξη ADVANCED SET (Εξελιγμένη ρύθμιση) > REGISTRATION (Καταχώριση).

2. Στο σταθμό βάσης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο εντοπισμού συσκευής, ωσότου αρχίσει να 
αναβοσβήνει η λυχνία LED χρήσης. 

3. Ο σταθμός βάσης βρίσκεται τώρα σε λειτουργία εγγραφής. 

4. Επάνω στη συσκευή, πατήστε OK.

5. Εάν η συσκευή εμφανίσει μήνυμα προτροπής που να αναζητά κωδικό PIN, εισαγάγετε κωδικό PIN και 
πατήστε OK. 

Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφής, η συσκευή προβάλλει την ένδειξη SEARCH BASE. Αφού ολοκληρωθεί 
η περίοδος εγγραφής, η συσκευή υποδεικνύει την επιτυχή εγγραφή, όταν εκπέμπεται ένας ήχος επιβεβαίωσης 

και παύει να αναβοσβήνει το εικονίδιο . Στη συνέχεια, η συσκευή προβάλλει το όνομα, τον αριθμό και το  
ρολόι της. 

Εάν η διαδικασία εγγραφής αποτύχει, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για την εγγραφή της συσκευής.

EXIT

MENU
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Βασικές λειτουργίες

Αφού εγκαταστήσετε το Cordless Skype Dual Phone, θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε και να δέχεστε κλήσεις.

• Περιήγηση στα μενού

• Πληκτρολόγηση κειμένου

• Βασικές λειτουργίες κλήσεων

Περιήγηση  στα  μενού

Τα μενού του τηλεφώνου παρέχουν επιλογές που σας επιτρέπουν να αλλάζετε τις ρυθμίσεις και να προβάλλετε 
το ιστορικό των κλήσεων. Επίσης, παρέχουν πρόσβαση τόσο στον κατάλογο επαφών Skype όσο και στον 
τηλεφωνικό κατάλογο της σταθερής γραμμής. 

Για να χρησιμοποιήσετε τα μενού, 

1. Εάν προβάλλεται το όνομα της συσκευής, πατήστε MENU.

Ή

Εάν δεν προβάλλεται το όνομα της συσκευής, πατήστε το  και, έπειτα, πατήστε το MENU.

Στο τηλέφωνο εμφανίζεται η ένδειξη SKYPE 

2. Για να επιλέξετε Skype, πατήστε το πλήκτρο προγραμματισμού OK (το πλήκτρο MENU). 

Ή

Για να προβάλλετε την επόμενη επιλογή, πατήστε επανειλημμένα το ή το , ωσότου προβληθεί η επιλογή 
που θέλετε. Στη συνέχεια, πατήστε OK.

Ανάλογα με την επιλογή που θα κάνετε, μπορεί να βρεθείτε στο σημείο όπου θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια συγκεκριμένη δυνατότητα ή μπορεί να χρειαστεί να κάνετε κάποια επιλογή από ένα δευτερεύον μενού, 
προκειμένου να εντοπίσετε τη δυνατότητα. Εάν προβάλλεται το και το , μπορείτε να κάνετε κύλιση μέσα  
στις επιλογές, μέχρι να βρείτε εκείνην που θέλετε. Μόλις το κάνετε, πατήστε OK.

Για να μπορέσετε να εξοικειωθείτε με τη δομή του μενού, στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα μενού και οι 
επιλογές που είναι διαθέσιμες στο κάθε ένα.

EXIT
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Επιλογές μενού

Μενού Επιλογή
Skype Επαφές

User Status (Κατάσταση 
χρήστη)
Voicemail (Φωνητικό 
ταχυδρομείο)
Credits (Υπόλοιπο)

Phonebook 
(Τηλεφωνικός 
κατάλογος)

Private 
(Ιδιωτικός)

View (Προβολή)
Add (Προσθήκη)
Edit (Επεξεργασία)
Quick Dial (Ταχεία κλήση)
To Shared (Στον κοινό)
Delete (Διαγραφή)
Delete All (Διαγραφή όλων)
Status (Κατάσταση)

Shared 
(Κοινό)

View (Προβολή)
Add (Προσθήκη) 
Edit (Επεξεργασία)
To Private (Σε ιδιωτικό)
Delete (Διαγραφή)
Delete All (Διαγραφή όλων)
Status (Κατάσταση)

Clock/Alarm  
(Ρολόι/Ξυπνητήρι)

Set Clock (Ρύθμιση 
ρολογιού)
Set Alarm (Ρύθμιση 
ξυπνητηριού)
Alarm Tone (Ήχος 
ξυπνητηριού)

Personal Set 
(Προσωπική 
ρύθμιση)

Handset Tone (Ήχος 
συσκευής)
Handset Name (Όνομα 
συσκευής)
Contrast (Αντίθεση)
Auto Answer (Αυτόματη 
απάντηση)
Backlit (Οπίσθιος 
φωτισμός)
Language (Γλώσσα)

Advanced Set 
(Εξελιγμένη 
ρύθμιση)

Flash Time (Χρόνος Flash)1

Recall Time (Χρόνος 
επανάκλησης)2

Dial Mode (Λειτουργία 
κλήσης)
Pause (Παύση)
PABX

Area Code1 (Κωδικός 
περιοχής)
Baby Call (Κλήση μωρού)
Registration (Καταχώριση)
Base Select (Επιλογή 
βάσης)
Delete HS (Διαγραφή HS)

Change PIN2 (Αλλαγή PIN)
Reset (Επανεκκίνηση)

Call Records  
(Κλήση εγγραφών)3

Missed 
(Αναπάντητες)

To Shared (Στον κοινό)
To Private (Σε ιδιωτικό)
Delete (Διαγραφή)
Delete All (Διαγραφή όλων)

Received 
(Ληφθείσες)

To Shared (Στον κοινό)
To Private (Σε ιδιωτικό)
Delete (Διαγραφή)
Delete All (Διαγραφή όλων)

Dialled 
(Κληθείσες)

To Shared (Στον κοινό)
To Private (Σε ιδιωτικό)
Delete (Διαγραφή)
Delete All (Διαγραφή 
όλων)

1 Στα μοντέλα της Βορείου Αμερικής μόνον
2 Σε όλα τα μοντέλα εκτός από τα μοντέλα της 
Βορείου Αμερικής

3 Για πρόσβαση στο μενού Called Records 
(Εγγραφές που κλήθηκαν), πατήστε .

Μενού Επιλογή
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Πληκτρολόγηση  κειμένου

Ορισμένες λειτουργίες, όπως η προσθήκη μιας εγγραφής στον τηλεφωνικό σας κατάλογο, απαιτεί την 
πληκτρολόγηση κειμένου.

Για να πληκτρολογήσετε κείμενο, πατήστε επανειλλημένα το πλήκτρο με το γράμμα που θέλετε, ωσότου το 
γράμμα εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, το πλήκτρο 2 πληκτρολογεί επίσης τα γράμματα 
A, B και C. Για να πληκτρολογήσετε το γράμμα C, πατήστε τρεις φορές το πλήκτρο 2.

Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε ειδικά σύμβολα:

Για να επιλέξετε πεζά ή κεφαλαία ενώ πληκτρολογείτε κείμενο, πατήστε το #.

Βασικές  λειτουργίες  κλήσεων

Αυτή η ενότητα σας περιγράφει πώς να κάνετε και να τερματίζετε κλήσεις και πώς να αλλάζετε τις ρυθμίσεις 
έντασης του ήχου ενώ εκτελείτε κάποια κλήση.

Κλήση Skype προς Skype

Για να καλέσετε έναν χρήστη Skype, ο χρήστης πρέπει να εμφανίζεται στον κατάλογο επαφών Skype Contacts. 
Εάν ο κατάλογος επαφών σας είναι κενός, προσθέστε μια επαφή ως εξής:

1. Στην περιοχή ειδοποιήσεων, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Skype.

2. Κάντε κλικ στο Add Contact (Προσθήκη επαφής) και ακολουθήστε τις προτροπές που εμφανίζονται στην 
οθόνη.

Αφού προστεθεί η επαφή στον κατάλογο επαφών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο Cordless 
Skype Dual Phone για να καλέσετε την επαφή, ως εξής:

1. Πατήστε 

2. Εκτελέστε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ωσότου φθάσετε στην επαφή που θέλετε να καλέσετε.

Ένα εικονίδιο παρουσίας Skype που εμφανίζεται πριν από κάθε επαφή σας ενημερώνει εάν ο χρήστης 

Σύμβολο Πλήκτρο Ενέργεια
διάστημα 1 Ενώ βρίσκεστε σε αλφαριθμητική λειτουργία, π.χ. όταν πληκτρολογείτε ένα όνομα, πατήστε μία φορά.
pause # Ενώ πληκτρολογείτε έναν αριθμό τηλεφώνου, πατήστε παρατεταμένα
+ 0 Ενώ πληκτρολογείτε έναν αριθμό τηλεφώνου, πατήστε παρατεταμένα
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δέχεται κλήσεις. Στον πίνακα παρακάτω, εμφανίζεται η σημασία κάθε εικονιδίου.

3. Πατήστε 

Ή

Πατήστε 

Κλήση Skype προς σταθερή γραμμή

Για να καλέσετε μέσω Skype ένα σταθερό τηλέφωνο, πρέπει να έχετε συνδρομή στο SkypeOut™. Μπορείτε να 
εγγραφείτε ως εξής:

1. Στην περιοχή ειδοποιήσεων, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Skype. 

2. Από το μενού Tools (Εργαλεία), επιλέξτε SkypeOut και ακολουθήστε τα μηνύματα προτροπής που 
εμφανίζονται στην οθόνη.

Αν έχετε υπόλοιπο SkypeOut, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Cordless Skype Dual Phone για να κάνετε την 
κλήση ως εξής:

1. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.

Όταν καλείτε μια σταθερή γραμμή από το Skype, πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε τους κωδικούς διεθνών 
κλήσεων, ακόμα και όταν καλείτε κάποιον αριθμό μέσα στην ίδια χώρα. Η μορφή του αριθμού κλήσης θα 
πρέπει να είναι μια από τις παρακάτω, ανάλογα με τη χώρα από την οποία καλείτε.

• 00 + κωδικός χώρας + αριθμός τηλεφώνου

• 011 + κωδικός χώρας + αριθμός τηλεφώνου

Ή

+(συν) + κωδικός χώρας + τηλέφωνο

2. Πατήστε 

Εικονίδιο που 
προβάλλεται στη 
συσκευή 

Παρουσία Skype

Σε σύνδεση / Skype Me

Εκτός

Μη διαθέσιμος

Μην ενοχλείτε

Εκτός σύνδεσης

Εγγραφή SkypeOut

R

22



Cordless Skype Dual Phone 
Εγχειρίδιο χρήσης
Αν προσθέσετε το σταθερό αριθμό στον κατάλογο επαφών Skype Contacts, μπορείτε να τον καλείτε κάνοντας 
κύλιση και στον κατάλογο επαφών και πατώντας το πλήκτρο Skype.

Κλήση μέσω της σταθερής σας γραμμής

Άμεση κλήση

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε, έως 20 ψηφία.

Ο αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη. 

2. Πατήστε 

Κλήση μέσω του τηλεφωνικού σας καταλόγου

Για αποθήκευση αριθμού στον τηλεφωνικό σας κατάλογο:

1. Μεταβείτε στο μενού PHONEBOOK (Τηλεφωνικός κατάλογος).

2. Αν θέλετε να είναι διαθέσιμος ο τηλεφωνικός κατάλογος σε όλες τις συσκευές, εκτελέστε κύλιση στην επιλογή 
SHARED (Κοινός) ή εκτελέστε κύλιση στην επιλογή PRIVATE (Ιδιωτικός).

3. Πατήστε OK.

4. Εκτελέστε κύλιση μέχρι την εντολή ADD (Προσθήκη) και έπειτα πατήστε OK.

5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον αριθμό και έπειτα πατήστε OK.

6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε OK.

Το τηλέφωνο επιβεβαιώνει την προσθήκη του αριθμού στον τηλεφωνικό σας κατάλογο.

Για να καλέσετε έναν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό σας κατάλογο:

1. Μεταβείτε στο μενού PHONEBOOK (Τηλεφωνικός κατάλογος).

2. Κάντε κύλιση στον κατάλογο, ιδιωτικό ή κενό, στον οποίον έχετε αποθηκεύσει τον αριθμό και έπειτα  
πατήστε OK.

3. Εκτελέστε κύλιση μέχρι την εντολή View (Προβολή) και έπειτα πατήστε OK.

4. Εκτελέστε κύλιση ωσότου φθάσετε στο όνομα που σχετίζεται με τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.

5. Πατήστε .

6. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση του καταλόγου σας, βλ. Τηλεφωνικός κατάλογος.

Έναρξη κλήσεων Skype μέσω του υπολογιστή σας

Μπορείτε να κάνετε κλήσεις στον υπολογιστή σας και έπειτα να σηκώνετε το ακουστικό. Για ενεργοποιήσετε αυτή 
τη δυνατότητα:

R

R
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1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής του τηλεφώνου στην περιοχή ενημέρωσης.

2. Επιλέξτε PC Initiated Calls (Έναρξη κλήσεων από τον υπολογιστή), όπως φαίνεται παρακάτω:

Τώρα έχετε την επιλογή να κάνετε τις κλήσεις από τον υπολογιστή σας. Και πάλι μπορείτε να κάνετε κλήσεις 
από τη συσκευή σας.

Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Skype στον υπολογιστή σας για να κάνετε κάποια κλήση, η συσκευή 

κουδουνίζει. Μέσα σε δύο λεπτά, απαντήστε την κλήση από τη συσκευή, πατώντας το . Εάν δεν απαντήσετε 
την κλήση από τη συσκευή σας μέσα σε δύο λεπτά, ο ήχος της κλήσης παραμένει στον υπολογιστή δεν μπορεί 
πλέον να αναδρομολογηθεί στη συσκευή. Μέχρι να σηκώσετε το ακουστικό, ο συνομιλητής ακούει τον ήχο της 
συσκευής ήχου που είναι επιλεγμένη στον υπολογιστή σας.

Μια κλήση που γίνεται από τον υπολογιστή ελέγχεται από τον υπολογιστή και όχι από τη συσκευή. Συνεπώς, 
όταν κάνετε μια κλήση από υπολογιστή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να προσθέσετε 
δεύτερη εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση Skype. Για να προσθέσετε μια δεύτερη κλήση Skype, χρησιμοποιήστε 
το πρόγραμμα Skype στον υπολογιστή σας.

Απάντηση κλήσης

Για απάντηση κλήσης:

• Εάν το εικονίδιο Skype αναβοσβήνει, πατήστε το  ή το .

Όταν το εικονίδιο Skype αναβοσβήνει, στην οθόνη εμφανίζεται το πλήρες όνομα ή το όνομα Skype του 
χρήστη που καλεί.

• Εάν το εικονίδιο της σταθερής γραμμής αναβοσβήνει, πατήστε το .

Προκειμένου να εμφανιστεί στην οθόνη το όνομα και ο αριθμός που καλεί θα πρέπει να έχετε συνδρομή στην 
υπηρεσία αναγνώρισης χρήσης του παρόχου υπηρεσιών τηλεφωνίας.

Μπορείτε επίσης να κάνετε διάκριση μεταξύ των δύο ειδών κλήσεων, ρυθμίζοντας διαφορετικούς ήχους 
κουδουνισμού, όπως περιγράφεται στην ενότητα Επιλέξτε την μελωδία κουδουνισμού της συσκευής σας.

Τερματισμός κλήσης

Για τερματισμό κλήσης:

• Πατήστε 

Ή

Τοποθετήστε τη συσκευή στο φορτιστή.

R

R

R
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Ρύθμιση της έντασης ήχου της κλήσης

Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου της φωνής του συνομιλητή σας, κατά τη διάρκεια μιας 
κλήσης. Υπάρχουν 5 επίπεδα έντασης ήχου που μπορείτε να επιλέξετε.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Ενώ το τηλέφωνο είναι ανοιχτό (δηλαδή ακούγεται ο ήχος της γραμμής) πατήστε το ή το . 

Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση της έντασης του ήχου. 

2. Πατήστε και πάλι το ή το για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να επιλέξετε μια άνετη ρύθμιση σε μια κλήση Skype, ίσως χρειαστεί να 
ρυθμίσετε την ένταση του ήχου στον υπολογιστή σας, ως εξής:

Windows Vista:

1. Κάντε κλικ στο Windows Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας ελέγχου).

2. Κάντε κλικ στο Hardware and Sound (Υλικό και Ήχος) > Sound (Ήχος).

3. Στην καρτέλα Playback (Αναπαραγωγή), επιλέξτε USR Cordless Skype Dual Phone και κάντε κλικ στο 
Properties (Ιδιότητες).

4. Στην καρτέλα Levels (Επίπεδα), ρυθμίστε την ένταση του ήχου, σύροντας το ρυθμιστικό Volume 
Control (Ένταση ήχου). Όταν τελειώσετε, κλείστε το παράθυρο ελέγχου της έντασης του ήχου.

5. Στην καρτέλα Playback (Αναπαραγωγή), επιλέξτε την αρχική συσκευή ήχου.

6. Κάντε κλικ στο OK.
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Σίγαση της φωνής σας

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, αν θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον ιδιαιτέρως, χωρίς να ακούει αυτός που καλεί τη 
συζήτησή σας:

1. Πατήστε .

Στο τηλέφωνο εμφανίζεται η ένδειξη MUTE (Σίγαση). Αυτός που καλεί δεν σας ακούει, αλλά εσείς τον ακούτε.

2. Πατήστε και πάλι το  για να μιλήσετε με τον συνομιλητή σας.

Windows XP

1. Κάντε κλικ στο Windows  Start (Έναρξη) > Control 
Panel (Πίνακας ελέγχου).

2. Κάντε κλικ στο Sound and Audio Devices (Συσκευές 
ήχου).

3. Στην καρτέλα Audio (Ήχος) στην εντολή Sound 
playback (Αναπαραγωγή ήχου), επιλέξτε USR 
Cordless Skype Dual Phone και κάντε κλικ στο Apply 
(Εφαρμογή).

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Volume (Ένταση ήχου) της 
αναπαραγωγής ήχου.

5. Ρυθμίστε την ένταση, σύροντας το ρυθμιστικό. Όταν 
τελειώσετε, κλείστε το παράθυρο ελέγχου της έντασης 
του ήχου.

6. Στην εντολή Sound playback (Αναπαραγωγή ήχου), 
επιλέξτε την αρχική συσκευή ήχου.

7. Κάντε κλικ στο OK.

Windows 2000

1. Κάντε κλικ στο Windows  Start (Έναρξη) > Settings 
(Ρυθμίσεις) > Control Panel (Πίνακας ελέγχου).

2. Κάντε διπλό κλικ στο Sounds and Multimedia (Ήχοι 
και πολυμέσα).

3. Στην καρτέλα Audio (Ήχος) στην εντολή Sound 
playback (Αναπαραγωγή ήχου), επιλέξτε USB Audio 
Device (Συσκευή ήχου USB) και κάντε κλικ στο Apply 
(Εφαρμογή).

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Volume (Ένταση ήχου) της 
αναπαραγωγής ήχου.

5. Ρυθμίστε την ένταση, σύροντας το ρυθμιστικό. Όταν 
τελειώσετε, κλείστε το παράθυρο ελέγχου της έντασης 
του ήχου.

6. Στην εντολή Sound playback (Αναπαραγωγή ήχου), 
επιλέξτε την αρχική συσκευή ήχου.

7. Κάντε κλικ στο OK.
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Δυνατότητες Skype

Κλήσεις  έκτακτης  ανάγκης

Αν και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Skype για την εκτέλεση κλήσεων άμεσης ανάγκης, το Cordless Skype 
Dual Phone αναγνωρίζει τους αριθμούς τηλεφώνου ορισμένων χωρών. Αν πληκτρολογήσετε τον αριθμό 

έκτακτης ανάγκης και κατά λάθος πατήσετε το  αντί για το , το τηλέφωνο αγνοεί την επιλογή γραμμών που 
έχετε κάνει και χρησιμοποιεί τη γραμμή σταθερού τηλεφώνου για να ολοκληρώσει την κλήση έκτακτης ανάγκης. 
Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης διαφέρουν, ανάλογα με τη χώρα που έχετε επιλέξει στο τηλέφωνό  
σας. Για έναν κατάλογο χωρών και των αριθμών κλήσεις έκτακτης ανάγκης, βλ Επιλογή χώρας.

Χρήση  της  ταχείας  κλήσης  Skype Speed-Dial

Εκχώρηση ενός αριθμού ταχείας κλήσης Speed-Dial

Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας για να ορίσετε έναν αριθμό ταχείας κλήσης Skype.

1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Skype στην περιοχή ειδοποιήσεων του υπολογιστή, για να ανοίξετε το 
πρόγραμμα Skype.

2. Στον κατάλογο επαφών σας, κάντε διπλό κλικ σε κάποια επαφή και επιλέξτε Set Speed-Dial (Ρύθμιση 
ταχείας κλήσης).

3. Πληκτρολογήστε έναν μονοψήφιο ή 2ψήφιο αριθμό ταχείας κλήσης για τη συγκεκριμένη επαφή και κάντε κλικ 
στο OK.

Ταχεία κλήση

Για να καλέσετε κάποια επαφή χρησιμοποιώντας τον αριθμό ταχείας κλήσης:

1. Επάνω στη συσκευή, πατήστε .

2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ταχείας κλήσης που ορίσατε στο πρόγραμμα Skype.

3. Πατήστε .

Το Skype καλεί την επαφή που συνδέεται με τον αριθμό ταχείας κλήσης.

Σημείωση:Εάν παραλείψετε να πατήσετε το  κατά την ταχεία κλήση, η κλήση ενδέχεται και πάλι να περάσει 
από το Skype. Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες, εάν ο αριθμός ταχείας κλήσης αντιστοιχεί σε κάποιον 
αριθμό έκτακτης ανάγκης, θα γίνει κλήση έκτακτης ανάγκης και όχι κλήση Skype. Είναι πάντοτε καλό 

να πατάτε το  προτού πληκτρολογήσετε τον αριθμό ταχείας κλήσης.

R
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Κλήση  συνδιάσκεψης  μέσω  Skype

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε τη συσκευή είτε το πρόγραμμα Skype του υπολογιστή σας για να κάνετε μια 
κλήση συνδιάσκεψης μέσω Skype. Ωστόσο, αν κάνετε την πρώτη κλήση μέσω του προγράμματος Skype, 
μπορείτε να προσθέσετε συνομιλητές μόνον μέσω του προγράμματος Skype.

Για να κάνετε μια κλήση συνδιάσκεψης Skype μέσω της συσκευής:

1. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για να κάνετε μια κλήση Skype στον πρώτον συνομιλητή.

2. Αφού ο πρώτος συνομιλητής απαντήσει την κλήση, πατήστε .

3. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για να κάνετε μια κλήση Skype στον δεύτερο συνομιλητή.

4. Όταν απαντήσει ο δεύτερο συνομιλητής, πατήστε παρατεταμένα το  για να συνδέσετε τους δύο 
συνομιλητές.

Για να κάνετε μια κλήση συνδιάσκεψης Skype μέσω του υπολογιστή σας:

1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του τηλεφώνου στην περιοχή ειδοποιήσεων και βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η 
εντολή PC-Initiated Calls (Κλήσεις επιλεγόμενες από τον υπολογιστή).

2. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Skype για να καλέσετε τον πρώτο συνομιλητή.

Για συγκεκριμένες οδηγίες για τη χρήση του προγράμματος Skype, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Βοήθειας 
μέσα από το πρόγραμμα ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.skype.com.

3. Μέσα σε δύο λεπτά, απαντήστε την κλήση από τη συσκευή, πατώντας το .

4. Χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Skype για να προσθέσετε αριθμούς κλήσης.

Αλλαγή  της  παρουσίας  Skype

Μπορείτε να αλλάξετε την παρουσία Skype σας από τη συσκευή. Το εικονίδιο παρουσίας επιτρέπει στους άλλους 
χρήστες Skype να γνωρίζουν εάν δέχεστε κλήσεις. Για να αλλάξετε την παρουσία Skype:

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε SKYPE και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε USER STATUS (Κατάσταση χρήστη) και πατήστε OK.

R
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4. Επιλέξτε την κατάσταση που θέλετε να βλέπουν οι άλλοι χρήστες Skype.

5. Πατήστε OK για αποθήκευση της κατάστασης.

Φωνητικό  ταχυδρομείο

Αν έχετε Skype Voicemail, μπορείτε να διαχειριστείτε τα μηνύματά σας μέσω της συσκευής σας. Για να 
αγοράσετε Skype Voicemail, μεταβείτε στη διεύθυνση www.skype.com/products/skypevoicemail.

Ανάκτηση Voicemail

Αν στη συσκευή εμφανίζεται η ένδειξη , έχετε ένα μήνυμα σε αναμονή. Για να το ανακτήσετε:

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε SKYPE και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε VOICEMAIL και πατήστε OK.

4. Εκτελέστε κύλιση, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να ακούσετε και πατήστε MENU.

Ένας αστερίσκος (*) υποδεικνύει ότι το μήνυμα είναι νέο.

5. Επιλέξτε PLAY (Αναπαραγωγή) και πατήστε OK.

Διαγραφή φωνητικού ταχυδρομείου

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε SKYPE και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε VOICEMAIL και πατήστε OK.

4. Εκτελέστε κύλιση, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε MENU.

Κατάσταση Εικονίδιο που προβάλλεται στη συσκευή 

Σε σύνδεση / Skype Me

Εκτός

Μη διαθέσιμος

Μην ενοχλείτε

Εκτός σύνδεσης
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5. Επιλέξτε DELETE (Διαγραφή) και πατήστε OK.

Χρεώσεις  SkypeOut

Το SkypeOut σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το Skype για κλήσεις σταθερών και κινητών τηλεφώνων. Αν έχετε 
SkypeOut, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να ελέγξετε τις χρεώσεις SkypeOut, ως εξής:

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε SKYPE και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε CREDITS (Χρεώσεις) και πατήστε OK.

Εμφανίζεται το υπόλοιπό σας σε ευρώ.
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Τηλεφωνικός κατάλογος

Στον τηλεφωνικό κατάλογο αποθηκεύονται οι αριθμοί που καλείτε από τη γραμμή σταθερού τηλεφώνου. Στον 
κατάλογο δεν αποθηκεύονται αριθμοί Skype. Αυτοί αποθηκεύονται στον κατάλογο επαφών Skype. Το τηλέφωνό 
σας περιέχει έναν ή περισσότερους ιδιωτικούς τηλεφωνικούς καταλόγους και έναν κοινό τηλεφωνικό κατάλογο. 

Στη συσκευή τηλεφώνου είναι αποθηκευμένος ένας ιδιωτικός τηλεφωνικός κατάλογος. Αν έχετε περισσότερες 
από μία συσκευές τηλεφώνου, η καθεμία από αυτές έχει τον δικό της ιδιωτικό τηλεφωνικό κατάλογο. Σε έναν 
ιδιωτικό κατάλογο μπορούν να αποθηκευθούν 50 εγγραφές.

Ο κοινός τηλεφωνικός κατάλογος αποθηκεύεται στο σταθμό βάσης και είναι διαθέσιμος σε όλες τις συσκευές  
που έχουν καταχωριστεί στο σταθμό βάσης. Σε έναν ιδιωτικό κατάλογο μπορούν να αποθηκευθούν 10 εγγραφές.

Οι παρακάτω λειτουργίες σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε και να χρησιμοποιείτε τον τηλεφωνικό σας κατάλογο:

• Αποθήκευση ονόματος και αριθμού

• Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

• Επεξεργασία εγγραφών τηλεφωνικού καταλόγου

• Διαγραφή εγγραφών του τηλεφωνικού καταλόγου

• Αντιγραφή εγγραφών του τηλεφωνικού καταλόγου

• Προβολή της διαθεσιμότητας χώρου αποθήκευσης

• Χρήση της ταχείας κλήσης

Αποθήκευση  ονόματος  και  αριθμού

Κάθε εγγραφή μπορεί να αποθηκευθεί με ένα όνομα μήκους έως και 10 χαρακτήρων και έναν αριθμό μήκους έως 
και 20 ψηφίων. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια εγγραφή μέσω του μενού του τηλεφωνικού καταλόγου ή από ένα 
κατάλογο πρόσφατων κλήσεων. 

Αποθήκευση με χρήση του μενού Phonebook (Τηλεφωνικός κατάλογος)

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε PHONEBOOK (Τηλεφωνικός κατάλογος) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο, PRIVATE (Ιδιωτικός) ή SHARED (Κοινός) και πατήστε OK.

4. Επιλέξτε ADD (Προσθήκη) και πατήστε OK.

Αν ο τηλεφωνικός σας κατάλογος είναι πλήρης, η συσκευή εμφανίζει την ένδειξη FULL. Προτού προσθέσετε 
μια νέα εγγραφή θα πρέπει να διαγράψετε μια παλαιότερη.

5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και πατήστε το OK για συνέχεια. Έχετε υπόψη σας ότι κάθε όνομα πρέπει να 
είναι μοναδικό μέσα στον κατάλογο.

Αν κάνετε κάποιο λάθος, πατήστε BACK (Πίσω) για να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα που 
καταχωρίσατε.
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6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε OK.

Αν χρειάζεται να προσθέσετε μια παύση κλήσης στον αριθμό, εισαγάγετε την παύση πατώντας 
παρατεταμένα το πλήκτρο #, ωσότου στη συσκευή να εμφανιστεί η ένδειξη P.

Αν πληκτρολογήσατε κάποια εγγραφή που ήδη υπάρχει, στην οθόνη θα εμφανιστεί μήνυμα που ρωτά αν 
θέλετε να αντικατασταθεί η εγγραφή. Για να αντικατασταθεί η εγγραφή, πατήστε OK. Για να αλλάξετε το 
όνομα της νέας εγγραφής, πατήστε BACK (Πίσω).

Αποθήκευση από πρόσφατη κλήση

Μπορείτε να ανακτήσετε είτε κάποιον αριθμό που σας κάλεσε είτε κάποιον αριθμό που καλέσατε εσείς και να τον 
αποθηκεύσετε στον τηλεφωνικό σας κατάλογο. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Αποθήκευση εγγραφής 
κλήσης στον τηλεφωνικό σας κατάλογο και Αποθήκευση εγγραφής εξερχόμενης κλήσης στον τηλεφωνικό σας 
κατάλογο.

Κλήση  από  τον  τηλεφωνικό  κατάλογο

Με χρήση των μενού

Για να προβάλλετε τις εγγραφές του τηλεφωνικού σας καταλόγου και να επιλέξετε μία για κλήση:

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε PHONEBOOK (Τηλεφωνικός κατάλογος) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο, PRIVATE (Ιδιωτικός) ή SHARED (Κοινός) και πατήστε OK.

4. Επιλέξτε VIEW (Προβολή) και πατήστε OK.

5. Εκτελέστε κύλιση στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε

Ή

Αναζήτηση με γράμμα: για να προβάλλετε τις εγγραφές που αρχίζουν από κάποιο συγκεκριμένο γράμμα, 
πατήστε το πλήκτρο που φέρει το γράμμα αυτό.

6. Πατήστε TALK (Συνομιλία).

Με χρήση του πλήκτρου τηλεφωνικού καταλόγου

Το πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου είναι μια συντόμευση που οδηγεί στον ιδιωτικό σας τηλεφωνικό κατάλογο, 
συντομεύοντας το χρόνο περιήγησης μέσω των μενού. Για να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο τηλεφωνικού 
καταλόγου:

1. Πατήστε .

2. Εκτελέστε κύλιση στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε
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Ή

Αναζήτηση με γράμμα: για να προβάλλετε τις εγγραφές που αρχίζουν από κάποιο συγκεκριμένο γράμμα, 
πατήστε το πλήκτρο που φέρει το γράμμα αυτό.

3. Πατήστε TALK (Συνομιλία).

Επεξεργασία  εγγραφών  τηλεφωνικού  καταλόγου

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε PHONEBOOK (Τηλεφωνικός κατάλογος) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο, PRIVATE (Ιδιωτικός) ή SHARED (Κοινός) και πατήστε OK.

4. Επιλέξτε EDIT (Επεξεργασία) και πατήστε OK.

5. Εκτελέστε κύλιση στην εγγραφή που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Ή

Αναζήτηση με γράμμα: για να προβάλλετε τις εγγραφές που αρχίζουν από κάποιο συγκεκριμένο γράμμα, 
πατήστε το πλήκτρο που φέρει το γράμμα αυτό.

6. Πατήστε OK.

7. Επεξεργαστείτε το όνομα και τον αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και πατήστε OK. 

Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα, πατήστε BACK (Πίσω).

8. Πατήστε OK για αποθήκευση των αλλαγών σας.

Διαγραφή  εγγραφών  του  τηλεφωνικού  καταλόγου

Διαγραφή μεμονωμένης εγγραφής

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε PHONEBOOK (Τηλεφωνικός κατάλογος) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο, PRIVATE (Ιδιωτικός) ή SHARED (Κοινός) και πατήστε OK.

4. Επιλέξτε DELETE (Διαγραφή) και πατήστε OK.

5. Επιλέξτε την εγγραφή που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε OK.

Στο τηλέφωνο εμφανίζεται η ένδειξη CONFIRM? (Επιβεβαίωση)
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6. Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε ότι όντως θέλετε να διαγράψετε την εγγραφή.

Διαγραφή όλων των εγγραφών

1. Πατήστε MENU.

1. Επιλέξτε PHONEBOOK (Τηλεφωνικός κατάλογος) και πατήστε OK.

2. Επιλέξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο, PRIVATE (Ιδιωτικός) ή SHARED (Κοινός) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε DELETE ALL (Διαγραφή όλων) και πατήστε OK.

Στο τηλέφωνο εμφανίζεται η ένδειξη CONFIRM? (Επιβεβαίωση)

4. Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε ότι όντως θέλετε να διαγράψετε όλες τις εγγραφές.

Αντιγραφή  εγγραφών  του  τηλεφωνικού  καταλόγου

Μπορείτε να αντιγράψετε τις κοινές εγγραφές του τηλεφωνικού σας καταλόγου στον προσωπικό σας τηλεφωνικό 
κατάλογο και το αντίστροφο.

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε PHONEBOOK (Τηλεφωνικός κατάλογος) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο, PRIVATE (Ιδιωτικός) ή SHARED (Κοινός) και πατήστε OK.

4. Επιλέξτε TO SHARED (Στον κοινό) ή TO PRIVATE (Στον ιδιωτικό) και πατήστε OK.

Στο τηλέφωνο εμφανίζεται η ένδειξη CONFIRM? (Επιβεβαίωση)

5. Εκτελέστε κύλιση και επιλέξτε την εγγραφή που θέλετε να αντιγραφεί στον άλλο τηλεφωνικό κατάλογο και 
πατήστε OK.

Στο τηλέφωνο εμφανίζεται το όνομα.

6. Πατήστε OK.

Στο τηλέφωνο εμφανίζεται ο αριθμός.

7. Πατήστε OK.

Εάν η εγγραφή υπάρχει ήδη στον άλλον τηλεφωνικό κατάλογο, στην οθόνη εμφανίζεται μήνυμα που σας 
ρωτά εάν θέλετε να αντικατασταθεί η εγγραφή. Για αντικατάσταση της εγγραφής, πατήστε OK. Για να 
παραμείνει ο άλλος τηλεφωνικός κατάλογος ως έχει, πατήστε BACK.

Προβολή  της  διαθεσιμότητας  χώρου  αποθήκευσης

Το τηλέφωνό σας παρακολουθεί πόσες εγγραφές έχετε προσθέσει στους τηλεφωνικούς σας καταλόγους και 
πόσες μπορείτε ακόμη να προσθέσετε. Για να δείτε αυτές τις μετρήσεις:
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1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε PHONEBOOK (Τηλεφωνικός κατάλογος) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο, PRIVATE (Ιδιωτικός) ή SHARED (Κοινός) και πατήστε OK.

4. Επιλέξτε STATUS (Κατάσταση) και πατήστε OK.

Στο τηλέφωνο προβάλλεται ο αριθμό των ελεύθερων και των κατειλημμένων θέσεων εγγραφών τηλεφωνικού 
καταλόγου.

Χρήση  της  ταχείας  κλήσης

Η δυνατότητα ταχείας κλήσης σας επιτρέπει να καλείτε εγγραφές του ιδιωτικού τηλεφωνικού καταλόγου, 
πατώντας παρατεταμένα ένα μόνον πλήκτρο. Μπορείτε να εκχωρήσετε 9 πλήκτρα ταχείας κλήσης, στα πλήκτρα 
1–9.

Εκχώρηση πλήκτρου ταχείας κλήσης

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε PHONEBOOK (Τηλεφωνικός κατάλογος) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε PRIVATE (Ιδιωτικός) και πατήστε OK.

4. Επιλέξτε QUICK DIAL (Ταχεία κλήση) και πατήστε OK.

5. Εκτελέστε κύλιση στην εγγραφή που θέλετε να ρυθμίσετε στο πλήκτρο και πατήστε OK.

Στο τηλέφωνο εμφανίζεται η πρώτη εγγραφή του ιδιωτικού σας τηλεφωνικού καταλόγου.

6. Εκτελέστε κύλιση και επιλέξτε την εγγραφή του τηλεφωνικού καταλόγου που θέλετε να εκχωρηθεί  στο 
επιλεγμένο πλήκτρο και πατήστε OK.

Ταχεία κλήση

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο στο οποίο έχει εκχωρηθεί ο αριθμός που θέλετε να καλέσετε και ελευθερώστε 
το πλήκτρο όταν στο τηλέφωνο εμφανιστεί ο αριθμός. Από τη στιγμή που θα πατήσετε το πλήκτρο μέχρι να 
αρχίσει το τηλέφωνο να καλεί τον αριθμό, συνήθως μεσολαβούν 2 δευτερόλεπτα.

Αλλαγή πλήκτρου ταχείας κλήσης

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε PHONEBOOK (Τηλεφωνικός κατάλογος) και πατήστε OK.

Σημείωση: Εάν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα BABY CALL (Κλήση μωρού), με το πάτημα οποιουδήποτε 
πλήκτρου θα κληθεί ο αριθμός BABY CALL και όχι ο αριθμός ταχείας κλήσης. Για περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία BABY CALL, βλ. Κλήση μωρού.
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3. Επιλέξτε PRIVATE (Ιδιωτικός) και πατήστε OK.

4. Επιλέξτε QUICK DIAL (Ταχεία κλήση) και πατήστε OK.

5. Εκτελέστε κύλιση στην εγγραφή που θέλετε αλλάξετε και πατήστε OK.

6. Επιλέξτε EDIT (Επεξεργασία) και πατήστε OK.

7. Εκτελέστε κύλιση και επιλέξτε την εγγραφή του τηλεφωνικού καταλόγου που θέλετε να εκχωρηθεί  στο 
επιλεγμένο πλήκτρο και πατήστε OK.

Διαγραφή πλήκτρου ταχείας κλήσης

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε PHONEBOOK (Τηλεφωνικός κατάλογος) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε PRIVATE (Ιδιωτικός) και πατήστε OK.

4. Επιλέξτε QUICK DIAL (Ταχεία κλήση) και πατήστε OK.

5. Εκτελέστε κύλιση στην εγγραφή που θέλετε αλλάξετε και πατήστε OK.

6. Επιλέξτε DELETE (Διαγραφή) και πατήστε OK.

Στο τηλέφωνο εμφανίζεται η ένδειξη CONFIRM? (Επιβεβαίωση)

7. Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε ότι όντως θέλετε να διαγράψετε την εκχώρηση πλήκτρου ταχείας κλήσης.
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Εξελιγμένες λειτουργίες

Εξελιγμένες  λειτουργίες  κλήσεων

Επανάκληση

Από κατάλογο

Το τηλέφωνό σας καταγράφει τους τελευταίους 10 αριθμούς ή τις επαφές που έχετε καλέσει, αποθηκεύοντας τους 
πρώτους 32 χαρακτήρες κάθε ονόματος και αριθμού τηλεφώνου. Για να καλέσετε και πάλι έναν από αυτούς τους 
αριθμούς ή τις επαφές:

1. Πατήστε . Εμφανίζεται ο αριθμός που καλέσατε πιο πρόσφατα.

2. Εκτελέστε κύλιση στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.

3. Πατήστε .

Τελευταίος αριθμός που κλήθηκε

Για επανάκληση του τελευταίου αριθμού που κλήθηκε:

1. Πατήστε .

2. Πατήστε .

Ταχεία κλήση

Μπορείτε να εκχωρήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα 1–9 στους αριθμούς του ιδιωτικού σας τηλεφωνικού καταλόγου 
που καλείτε συχνότερα. Αφού εκχωρηθεί κάποιο πλήκτρο, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου 
πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης και χρήσης των αριθμών ταχείας κλήσης, βλ. Χρήση της ταχείας 
κλήσης.

Επανάκληση (Αναμονή κλήσης)

Ενώ κάνετε κάποια κλήση, μπορείτε να κάνετε ή να λάβετε και δεύτερη κλήση. Για να το κάνετε αυτό στη σταθερή 
γραμμή, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναμονής κλήσης του τοπικού παρόχου υπηρεσιών τηλεφωνίας.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον μία γραμμή κάθε φορά: αν βρίσκεστε σε κλήση Skype, μπορείτε να κάνετε ή 
να απαντήσετε μόνον μια δεύτερη κλήση Skype. Αν βρίσκεστε σε κλήση σταθερού, μπορείτε να κάνετε ή να 
απαντήσετε μια δεύτερη κλήση μόνον στη σταθερή γραμμή.  

R

R

37



Cordless Skype Dual Phone 
Εγχειρίδιο χρήσης
Εκτέλεση δεύτερης εξερχόμενης κλήσης ενώ εκτελείται κλήση Skype

Για να κάνετε μια δεύτερη κλήση Skype:

1. Ενώ εκτελείτε την κλήση, πατήστε . 

Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή και ακούγεται ένας ήχος γραμμής.

2. Για να καλέσετε έναν χρήστη Skype, πατήστε το , επιλέξτε την επαφή που θέλετε να καλέσετε και 
πατήστε το .

Ή

Για να κάνετε μια κλήση SkypeOut, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε το .

3. Για να επιστρέψετε στην πρώτη κλήση ή να επιλέξετε εναλλακτικά τις κλήσεις, πατήστε το .

Εκτέλεση δεύτερης εξερχόμενης κλήσης ενώ εκτελείται κλήση σταθερού

Για να κάνετε μια δεύτερη κλήση σταθερού:

1. Ενώ εκτελείτε την κλήση, πατήστε .

2. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή και ακούγεται ένας ήχος γραμμής.

3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε το .

Για εναλλακτική επιλογή των δύο κλήσεων σταθερού, πατήστε το .

Λήψη δεύτερης εισερχόμενης κλήσης

Όταν υπάρχει δεύτερη εισερχόμενη κλήση στην ίδια γραμμή (μέσω του Skype αν βρίσκεστε σε κλήση Skype ή 
μέσω της σταθερής σας γραμμής εάν κάνετε κλήση σταθερού), ακούτε τον ήχο αναμονής κλήσης. Όταν η 
δεύτερη εισερχόμενη κλήση είναι στην άλλη γραμμή, ακούτε δύο ήχους.

Εάν η δεύτερη εισερχόμενη κλήση είναι στην ίδια γραμμή, 

1. Πατήστε  για να βάλετε την πρώτη κλήση σε αναμονή και απαντήστε τη δεύτερη κλήση.

2. Για να επιστρέψετε στην πρώτη κλήση ή να επιλέξετε εναλλακτικά τις κλήσεις, πατήστε το .

Σημείωση: Η ακολουθία των πλήκτρων που χρησιμοποιείτε για το χειρισμό πολλαπλών κλήσεων εξαρτάται από 
τις απαιτήσεις της τοπικής υπηρεσίας τηλεφωνίας. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα 
χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο επανάκλησης ( ) μόνον, ενώ σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες 
θα χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο επανάκλησης και έπειτα κάποιο αριθμητικό πλήκτρο ( +1, 

+2). Αν δεν είστε βέβαιοι ποια πλήκτρα πρέπει να χρησιμοποιήσετε, ρωτήστε τον πάροχο 
υπηρεσιών τηλεφωνίας.

R

R

R
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Εάν η δεύτερη εισερχόμενη κλήση είναι στην άλλη γραμμή, πρέπει να τερματίσετε την πρώτη κλήση και έπειτα να 
απαντήσετε τη δεύτερη:

1. Πατήστε το  για τερματισμό της τρέχουσας κλήσης. 

2. Απαντήστε την εισερχόμενη κλήση πατώντας το .

Κλήση αλυσίδας

Η λειτουργία Chain dialling (κλήση αλυσίδας) σας επιτρέπει να συνδέσετε τους αριθμούς πολλαπλών επαφών 
του τηλεφωνικού καταλόγου για να δημιουρήσετε έναν καλούμενο αριθμό. Για να χρησιμοποιήσετε την κλήση 
αλυσίδας:

1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό ως εξής:

A. Πατήστε .

B. Επιλέξτε τον πρώτο αριθμό που θέλετε να καλέσετε.

Γ. Πατήστε .

2. Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό ως εξής:

A. Πατήστε παρατεταμένα το  επί 2 δευτερόλεπτα.

Εάν σε αυτό το σημείο αποφασίσετε να κλείσετε την κλήση αλυσίδας, πατήστε και πάλι παρατεταμένα το 
πλήκτρο  επί 2 δευτερόλεπτα.

B. Επιλέξτε τον επόμενο αριθμό που θέλετε να καλέσετε.

Γ. Πατήστε OK.

Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των εγγραφών του τηλεφωνικού καταλόγου που μπορείτε να συνδέσετε σε 
αλυσίδα.

Κλήση Hands-free

Οι επιλογές κλήσης Hands-free σας παρέχουν την άνεση να μιλάτε στον συνομιλητή σας χωρίς να χρειάζεται να 
κρατάτε το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο έχει τη δυνατότητα κλήσεων hands-free, με ενσωματωμένο ηχείο και 
υποδοχή για ακουστικά.

Ακουστικά

Το τηλέφωνο υποστηρίζει οποιαδήποτε ακουστικά με βύσμα 2,5 mm. Για χρήση ακουστικών:

EXIT

R

R
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1. Αφαιρέστε το κάλυμμα των ακουστικών του τηλεφώνου. 

2. Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή των ακουστικών. 

Μπορείτε να ακούτε τον συνομιλητή σας από το ακουστικό και να μιλάτε μέσω του μικροφώνου.

Ηχείο

Για να χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο ηχείο:

1. Ενώ εκτελείτε την κλήση, πατήστε .

Μπορείτε να ακούτε τον συνομιλητή σας μέσα από το ηχείο και να μιλάτε μέσα από το μικρόφωνο. Στην 

οθόνη εμφανίζεται το .

2. Πατήστε το ή το  για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου του ηχείου.

Εάν δεν μπορείτε να ρυθμίσετε άνετα την ένταση του ήχου για τις κλήσεις Skype, ίσως χρειαστεί να 
ρυθμίσετε την ένταση του ήχου που ρυθμίζετε στον υπολογιστή σας. Για οδηγίες για τη ρύθμιση της  
έντασης του ήχου του υπολογιστή σας, βλ. Ρύθμιση της έντασης ήχου της κλήσης.

Για να απενεργοποιήσετε το ηχείο, πατήστε το .

Ρυθμίσεις  τηλεφώνου

Ρυθμίσεις ώρας

Ρύθμιση της ώρας της ημέρας

Το τηλέφωνο παίρνει την τρέχουσα ώρα από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνο μη 
αυτόματα, ως εξής:

Κάλυμμα υποδοχής ακουστικού
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1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε CLOCK/ALARM (Ρολόι/Ξυπνητήρι) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε SET CLOCK (Ρύθμιση ρολογιού) και πατήστε OK.

4. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε την ώρα της ημέρας, σε μορφή 24ώρου.

5. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε την νέα ώρα της ημέρας.

Ρύθμιση του ξυπνητηριού

Το τηλέφωνο διαθέτει ένα ενσωματωμένο ξυπνητήρι. Εκτός από τη ρύθμιση της ώρας αφύπνισης και την 
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ξυπνητηριού, μπορείτε να επιλέξετε τη μελωδία αφύπνισης και την 
ένταση του ήχου. Όταν κουδουνίζει το ξυπνητήρι, κουδουνίζει επί ένα λεπτό. 

On (Ενεργοποίηση), Off (Απενεργοποίηση) και Time (Ώρα)

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε CLOCK/ALARM (Ρολόι/Ξυπνητήρι) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε SET ALARM (Ρύθμιση ξυπνητηριού) και πατήστε OK.

4. Επιλέξτε ON ή OFF (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) και πατήστε OK.

Αν επιλέξετε ON, προβάλλεται η ώρα αφύπνισης. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε 
την ώρα αφύπνισης, σε μορφή 24ώρου.

5. Πατήστε OK για αποθήκευση των ρυθμίσεων που κάνατε στο ξυπνητήρι.

Μελωδία

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε CLOCK/ALARM (Ρολόι/Ξυπνητήρι) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε ALARM TONE (Ήχος ξυπνητηριού) και πατήστε OK.

4. Επιλέξτε MELODY (Μελωδία) και πατήστε OK.

Το τηλέφωνο αναπαράγει τη μελωδία που επιλέξατε.

5. Επιλέξτε τη μελωδία που θέλετε και πατήστε OK.

Ένταση ήχου

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε CLOCK/ALARM (Ρολόι/Ξυπνητήρι) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε ALARM TONE (Ήχος ξυπνητηριού) και πατήστε OK.

Σημείωση:Για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι ενόσω κουδουνίζει, πατήστε .EXIT
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4. Επιλέξτε VOLUME (Ένταση ήχου) και πατήστε OK.

Το τηλέφωνο προβάλλει τη ρύθμιση της έντασης του ήχου και αναπαράγει τη μελωδία αφύπνισης στην 
ένταση αυτήν.

5. Επιλέξτε την ένταση ήχου που θέλετε και πατήστε OK.

Προσωπικές ρυθμίσεις

Οθόνη

Ονομάστε τη συσκευή σας

Κάθε συσκευή έχει ένα μοναδικό όνομα, για εύκολη αναγνώριση. Όταν η συσκευή δεν λειτουργεί, προβάλλει την 
ώρα της ημέρας. Για να δείτε το όνομα της συσκευής, πατήστε MENU (Μενού).

Για να αλλάξετε το όνομα μιας συσκευής:

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε PERSONAL SET (Προσωπική ρύθμιση) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε HANDSET NAME (Όνομα συσκευής) και πατήστε OK. 

Προβάλλεται το όνομα της συσκευής.

4. Αλλάξτε το όνομα της συσκευής.

Το όνομα μπορεί να έχει μήκος έως 10 χαρακτήρες και να περιέχει γράμματα, αριθμούς και διαστήματα.

5. Πατήστε OK για αποθήκευση των αλλαγών σας.

Ρύθμιση της αντίθεσης

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε PERSONAL SET (Προσωπική ρύθμιση) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε CONTRAST (Αντίθεση) και πατήστε OK.

4. Επιλέξτε τη στάθμη αντίθεσης που προτιμάτε και πατήστε OK.

Auto Answer (Αυτόματη απάντηση)

Η ρύθμιση Auto answer σας δίνει την ευχέρεια να απαντήσετε μια κλήση απλώς σηκώνοντας το τηλέφωνο από 
το φορτιστή. Δεν χρειάζεται να πατήσετε το πλήκτρο TALK.

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε PERSONAL SET (Προσωπική ρύθμιση) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε AUTO ANSWER (Αυτόματος τηλεφωνητής) και πατήστε OK.
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4. Επιλέξτε ON ή OFF (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) και πατήστε OK.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φωτισμού

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε PERSONAL SET (Προσωπική ρύθμιση) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε BACKLIT (Φωτισμός) και πατήστε OK.

4. Επιλέξτε ON ή OFF (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) και πατήστε OK.

Ρύθμιση της γλώσσας του τηλεφώνου σας

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε PERSONAL SET (Προσωπική ρύθμιση) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε LANGUAGE (Γλώσσα) και πατήστε OK.

4. Επιλέξτε τη γλώσσα της προτίμησής σας και πατήστε OK.

Ήχοι

Επιλέξτε την μελωδία κουδουνισμού της συσκευής σας

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε PERSONAL SET (Προσωπική ρύθμιση) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε HANDSET TONE (Ήχος συσκευής) και πατήστε OK.

4. Επιλέξτε τη γραμμή για την οποία θέλετε να ρυθμίσετε τον ήχο κουδουνισμού. 

Επιλέξτε τηλέφωνο, Skype ή εσωτερική. Ο κουδουνισμός εσωτερικής γραμμής είναι ο ήχος αναγνώρισης της 
συσκευής από το σταθμό βάσης και χρήσης της ενδοσυνεννόησης μεταξύ δύο συσκευών.

5. Επιλέξτε τον ήχο κουδουνισμού της προτίμησής σας και πατήστε OK.

Επιλογή της έντασης ήχου κουδουνισμού της συσκευής σας

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε PERSONAL SET (Προσωπική ρύθμιση) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε HANDSET TONE (Ήχος συσκευής) και πατήστε OK.

4. Επιλέξτε VOLUME (Ένταση ήχου) και πατήστε OK.

5. Επιλέξτε την ένταση ήχου της προτίμησής σας και πατήστε OK.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον κουδουνισμό, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα της 
συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κουδουνισμού.
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Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου πλήκτρων

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε PERSONAL SET (Προσωπική ρύθμιση) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε HANDSET TONE (Ήχος συσκευής) και πατήστε OK.

4. Επιλέξτε KEY BEEP (Ήχος πλήκτρων) και πατήστε OK.

5. Επιλέξτε ON ή OFF (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) και πατήστε OK.

Advanced Settings (Ρυθμίσεις για προχωρημένους)

Επανάκληση ή Flash

(Flash στα μοντέλα της Βορείου Αμερικής μόνον)

Ίσως η λειτουργία επανάκλησης σας είναι γνωστή ως "flash" ή "κλείσιμο". Συνήθως χρησιμοποιείται για τη 
διαχείριση της αναμονής κλήσης. Το τηλέφωνό σας διαθέτει δύο τιμές διάρκειας επανάκλησης. Εάν η λειτουργία 
επανάκλησης ή flash δεν λειτουργεί, χρησιμοποιήστε την άλλη. Για να αλλάξετε τη λειτουργία επανάκλησης:

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε ADVANCED SET (Εξελιγμένη ρύθμιση) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε RECALL TIME (Χρόνος επανάκλησης) ή FLASH TIME (Χρόνος flash) και πατήστε OK.

4. Επιλέξτε τη διάρκεια επανάκλησης της προτίμησής σας και πατήστε OK.

Dial Mode (Λειτουργία κλήσης)

Το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο σε τονική κλήση. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να επιλέξετε παλμική κλήση.

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε ADVANCED SET (Εξελιγμένη ρύθμιση) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε DIAL MODE (Λειτουργία κλήσης) και πατήστε OK.

4. Επιλέξτε TONE (Τονική) ή PULSE (Παλμική) και πατήστε OK.

Εάν η λειτουργία κλήσης είναι ρυθμισμένη στην παλμική, μπορείτε να την ρυθμίσετε ώστε προσωρινά να εκτελεί 

τονική κλήση, πατώντας παρατεταμένα το  αφού ανοίξετε τη γραμμή. Στο τηλέφωνο εμφανίζεται η ένδειξη D. 
Όλα τα τα ψηφία που θα ακολουθήσουν θα κληθούν τονικά, εκτός εάν κλείσετε τη γραμμή.

Παύση

Μπορεί να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε μια παύση ανάμεσα στα ψηφία ενός αριθμού τηλεφώνου. Για 
παράδειγμα, ορισμένα συστήματα χρειάζονται μια παύση αφού πληκτρολογήσετε κάποιον κωδικό για να 
44



Cordless Skype Dual Phone 
Εγχειρίδιο χρήσης
εξασφαλίσετε εξωτερική γραμμή. Μπορείτε να εισαγάγετε την παύση πατώντας το πλήκτρο #. Το μήκος της 
παύσης καθορίζεται από την λειτουργία παύσης. Για να αλλάξετε τη διάρκεια της παύσης:

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε ADVANCED SET (Εξελιγμένη ρύθμιση) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε PAUSE (Παύση) και πατήστε OK.

4. Επιλέξτε τη διάρκεια παύσης της προτίμησής σας και πατήστε OK.

PABX

Εάν το τηλέφωνό σας είναι σε γραμμή PABX, μπορείτε να ορίσετε αριθμό PABX:

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε ADVANCED SET (Εξελιγμένη ρύθμιση) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε PABX και πατήστε OK.

4. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό PABX.

5. Πατήστε OK.

Κωδικός περιοχής

(Στα μοντέλα της Βορείου Αμερικής μόνον)

Εάν δεν χρειάζεται να πληκτρολογείτε τον κωδικό κλήσης μόνον για αριθμούς εντός της δικής σας περιοχής, 
χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση. Με αυτή τη ρύθμιση, η συσκευή αγνοεί τον κωδικό περιοχής σας για τις 
εισερχόμενες κλήσεις, έτσι ώστε όταν αποθηκεύετε τον αριθμό σας στον τηλεφωνικό κατάλογο αποθηκεύει μόνον 
τα 7 ψηφία που πρέπει να καλέσετε.

Αν πρέπει να καλέσετε τον κωδικό κλήσης της περιοχής για να κάνετε εξερχόμενες κλήσεις εντός της περιοχής, 
μην χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση.

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε ADVANCED SET (Εξελιγμένη ρύθμιση) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε AREA CODE (Κωδικός περιοχής) και πατήστε OK.

Προβάλλεται ο τρέχον κωδικός περιοχής (αν υπάρχει).

4. Πληκτρολογήστε ή επεξεργαστείτε τον αριθμό.

5. Πατήστε OK.

Κλήση μωρού

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να καλεί έναν καθορισμένο αριθμό όταν πατηθεί οποιοδήποτε 
πλήκτρο (εκτός από το πλήκτρο OFF), διευκολύνοντας έτσι τα άτομα με περιορισμένες δυνατότητες να ζητήσουν 
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βοήθεια. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία BABY CALL, το τηλέφωνο λειτουργεί ως συσκευή κλήσεων 
έκτακτης ανάγκςη και οι κανονικές λειτουργίες κλήσης δεν είναι διαθέσιμες. 

Ορισμός του αριθμού BABY CALL

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε ADVANCED SET (Εξελιγμένη ρύθμιση) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε BABY CALL (Κλήση μωρού) και πατήστε OK.

4. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό BABY CALL.

5. Πατήστε OK.

Στο τηλέφωνο εμφανίζεται η ένδειξη BABY CALL.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας BABY CALL

1. Πατήστε OFF.

2. Επιλέξτε OFF και πατήστε OK.

Ένδειξη αναμονής φωνητικού ταχυδρομείου

Εάν έχετε φωνητικό ταχυδρομείο στην σταθερή γραμμή σας, στο τηλέφωνό σας προβάλλεται μια ένδειξη 
αναμονής φωνητικού ταχυδρομείου. Για διαγραφή της ένδειξης:

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε ADVANCED SET (Εξελιγμένη ρύθμιση) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε VMWI και πατήστε OK.

Στο τηλέφωνο εμφανίζεται η ένδειξη DELETE (Διαγραφή).

4. Πατήστε OK.

Πρόσθετες  λειτουργίες  συσκευής

Κλείδωμα πληκτρολογίου

Το πληκτρολόγιο μπορεί να κλειδώνεται, προκειμένου να αποφευχθεί το πάτημα πλήκτρων κατά λάθος, όταν  
π.χ. βάλετε τη συσκευή στην τσέπη σας. Όταν το πληκτρολόγιο κλειδωθεί, μπορείτε και πάλι να απαντήσετε μια 
εισερχόμενη κλήση, πατώντας το πλήκτρο TALK. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το πληκτρολόγιο είναι ενεργό. 
Όταν τερματίσετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται και πάλι.

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε παρατεταμένα το , ωσότου στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη 
LOCKED (Κλειδωμένο).
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Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε παρατεταμένα το , ωσότου εξαφανιστεί η ένδειξη LOCKED 
από την οθόνη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κουδουνισμού

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις για να ελέγξετε τον κουδουνισμό:

Για να απενεργοποιήσετε τον κουδουνισμό, πατήστε παρατεταμένα το , ωσότου στο τηλέφωνο εμφανιστεί η 

ένδειξη . 

Εάν στο τηλέφωνο εμφανίζεται η ένδειξη , η λειτουργία κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένη. Για να 

ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κουδουνισμού, πατήστε παρατεταμένα το  ωσότου εξαφανιστεί το .

Ένδειξη μηνυμάτων σε αναμονή

Εάν είστε συνδρομητής σε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου, από τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών τηλεφωνίας ή 

το Skype, στο τηλέφωνο προβάλλεται η ένδειξη  όταν υπάρχει νέο μήνυμα σε οποιοδήποτε φάκελο 
εισερχομένων. Αφού ακούσετε όλα τα νέα μηνύματα, η ένδειξη μηνυμάτων σε αναμονή απενεργοποιείται.

Κατάργηση πρώτου κουδουνισμού και αναγνώριση κλήσης

Αν είστε συνδρομητής σε υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης, το τηλέφωνό σας καταργεί τον πρώτο κουδουνισμό 
στις κλήσεις της σταθερής σας γραμμής, διασφαλίζοντας ότι μπορείτε να δείτε ποιος σας καλεί, αμέσως μόλις 
ακούσετε το τηλέφωνο να κουδουνίζει. Εάν επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις προεπιλεγμένες του ρυθμίσεις,  
η κατάργηση του πρώτου κουδουνισμού απενεργοποιείτε. Όταν λάβετε την επόμενη κλήση μέσω σταθερής 
γραμμής, το τηλέφωνό σας ανιχνεύει αυτομάτως εάν έχετε αναγνώριση κλήσης και, εάν έχετε, επανεκκινεί την 
κατάργηση πρώτου κουδουνισμού.

Εντοπισμός συσκευής
Για να εντοπίσετε μια συσκευή, πατήστε σύντομα το πλήκτρο PAGE στο σταθμό βάσης της συσκευής.

Όλες οι συσκευές που βρίσκονται σε λειτουργία, είναι καταχωρισμένες σε αυτόν τον σταθμό βάσης και 
βρίσκονται σε λειτουργία αναμονής θα εκπέμψουν τον ήχο αναγνώρισης και θα προβάλλουν την ένδειξη 
PAGING επί 30 δευτερόλεπτα. Εάν υπάρξει εισερχόμενη κλήση, όλες οι συσκευές θα σταματήσουν  
τον ήχο αναγνώρισης και θα κουδουνίσουν με τη μελωδία εισερχόμενης κλήσης.

Για να τερματίσετε τον εντοπισμό, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο σε κάθε συσκευή ή πατήστε και πάλι το 
πλήκτρο PAGING στο σταθμό βάσης. 

Σημείωση:Όταν ενεργοποιηθεί η κατάργηση πρώτου κουδουνισμού, ο πρώτος κουδουνισμός θα καταργείται 
ακόμα και αν πάψετε να χρησιμοποιείτει την υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης. Αν έχετε πάψει να 
χρησιμοποιείτε την υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης και δεν θέλετε να έχετε κατάργηση πρώτου 
κουδουνισμού, επανεκκινήστε το σταθμό βάσης αποσυνδέοντας την τροφοδοσία ρεύματος και 
επανασυνδέοντάς την.
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Εγγραφές  κλήσης

Το τηλέφωνό σας κρατά αρχείο των κλήσεων που κάνετε, λαμβάνετε ή αφήνετε αναπάντητες. Μπορείτε να 
προβάλλετε καταλόγους με τις τελευταίες 10 εξερχόμενες κλήσεις, τις 5 ληφθείσες κλήσεις και τις 15 αναπάντητες 
κλήσεις. Στους καταλόγους περιλαμβάνονται οι κλήσεις Skype και, εάν είστε συνδρομητής σε υπηρεσία 
αναγνώρισης κλήσης από τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών τηλεφωνίας, οι κλήσεις σταθερού τηλεφώνου. 

Κάθε εγγραφή περιέχει ένα όνομα μήκους έως 12 χαρακτήρων και έναν αριθμό ή επαφή Skype μήκους έως 32 
χαρακτήρων.

Εάν είναι διαθέσιμο το όνομα του καλούντος, οι πρώτοι 12 χαρακτήρες προβάλλονται με την ημερομηνία και την 
ώρα λήψης της κλήσης. Εάν το όνομα δεν είναι διαθέσιμο, προβάλλονται οι πρώτοι 12 χαρακτήρες του αριθμού 
του καλούντος, με την ημερομηνία και την ώρα.

Εάν ο αριθμός κάποιας εισερχόμενης κλήσης αντιστοιχεί με κάποιον αριθμό αποθηκευμένο στον τηλεφωνικό 
κατάλογο, προβάλλεται το όνομα του τηλεφωνικού καταλόγου και όχι το όνομα της αναγνώρισης κλήσης.

Κάθε συσκευή έχει τους δικούς της καταλόγους κλήσεων, οπότε μπορείτε να διαγράψετε τις εγγραφές σε μία 
συσκευή και να τις διατηρήσετε σε κάποια άλλη.

Εύρεση καλούντος (κατάλογος κλήσεων)

Έλεγχος μητρώων κλήσεων

1. Πατήστε . 

2. Επιλέξτε MISSED (Αναπάντητες) ή RECEIVED (Ληφθείσες) και πατήστε OK.

3. Κάντε κύλιση σε κάποια εγγραφή και πατήστε για να προβάλλετε τον αριθμό.

Κλήση από εγγραφή κλήσης

Όταν προβάλλετε μια εγγραφή κλήσης, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό πατώντας . Εάν η κλήση προέρχεται 
από σταθερή γραμμή, η δική σας κλήση γίνεται μέσω σταθερής γραμμής. Εάν η κλήση προέρχεται από Skype 
και η δική σας κλήση γίνεται μέσω Skype.

Αποθήκευση εγγραφής κλήσης στον τηλεφωνικό σας κατάλογο

Μπορείτε να αποθηκεύετε τους αριθμούς από τις κλήσεις σταθερού τηλεφώνου στον τηλεφωνικό σας κατάλογο. 

1. Προβάλλετε την εγγραφή που θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε MENU (Μενού).

2. Επιλέξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο, ιδιωτικό ή κοινό, στον οποίον θέλετε να αποθηκεύσετε την εγγραφή και 
πατήστε OK.

3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την εγγραφή και πατήστε OK.

4. Επεξεργαστείτε τον αριθμό, αν είναι απαραίτητο και πατήστε OK.

Η εγγραφή κλήσης αποθηκεύτηκε στον τηλεφωνικό σας κατάλογο. Η εγγραφή κλήσης παραμένει στον κατάλογο 
κλήσεων, αλλά εμφανίζεται με το νέο όνομα που εισαγάγετε στον τηλεφωνικό κατάλογο.

R

48



Cordless Skype Dual Phone 
Εγχειρίδιο χρήσης
Διαγραφή εγγραφής κλήσης

Για διαγραφή μεμονωμένης εγγραφής κλήσης:

1. Προβάλλετε την εγγραφή που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε MENU (Μενού).

2. Επιλέξτε DELETE (Διαγραφή) και πατήστε OK.

3. Πατήστε OK για επιβεβαίωση της διαγραφής.

Διαγραφή όλων των εγγραφών κλήσεων

Για διαγραφή όλων των εγγραφών κλήσεων:

1. Προβάλλετε οποιαδήποτε εγγραφή κλήσης και πατήστε MENU (Μενού).

2. Επιλέξτε DELETE ALL (Διαγραφή όλων) και πατήστε OK.

3. Πατήστε OK για επιβεβαίωση της διαγραφής.

Εύρεση αριθμού εξερχόμενης κλήσης (κατάλογος εξερχομένων)

Έλεγχος των εξερχόμενων κλήσεων

1. Πατήστε . 

Το τηλέφωνο προβάλλει το μητρώο των πιο πρόσφατων εξερχόμενων κλήσεων.

2. Κάντε κύλιση για να δείτε τις εγγραφές των τελευταίων 10 εξερχόμενων κλήσεων που κάνατε.

Αποθήκευση εγγραφής εξερχόμενης κλήσης στον τηλεφωνικό σας κατάλογο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αριθμούς που έχετε καλέσει στον τηλεφωνικό σας κατάλογο. 

1. Προβάλλετε την εγγραφή που θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε MENU (Μενού).

2. Επιλέξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο, ιδιωτικό ή κοινό, στον οποίον θέλετε να αποθηκεύσετε την εγγραφή και 
πατήστε OK.

3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την εγγραφή και πατήστε OK.

4. Επεξεργαστείτε τον αριθμό, αν είναι απαραίτητο και πατήστε OK.

Η εγγραφή αποθηκεύτηκε στον τηλεφωνικό σας κατάλογο. Η εγγραφή κλήσης παραμένει στον κατάλογο 
εξερχομένων κλήσεων, αλλά εμφανίζεται με το νέο όνομα που εισαγάγετε στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Διαγραφή εγγραφής εξερχόμενης κλήσης

Για διαγραφή μεμονωμένης εγγραφής εξερχόμενης κλήσης:

1. Προβάλλετε την εγγραφή που θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε MENU (Μενού).
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2. Επιλέξτε DELETE (Διαγραφή) και πατήστε OK.

3. Πατήστε OK για επιβεβαίωση της διαγραφής.

Διαγραφή όλων των εγγραφών εξερχόμενων κλήσεων

Για διαγραφή όλων των εγγραφών εξερχόμενων κλήσεων:

1. Προβάλλετε οποιαδήποτε εγγραφή εξερχόμενης κλήσης και πατήστε MENU (Μενού).

2. Επιλέξτε DELETE ALL (Διαγραφή όλων) και πατήστε OK.

3. Πατήστε OK για επιβεβαίωση της διαγραφής.

Λειτουργίες  με  πολλαπλές  συσκευές

Ο σταθμός βάσης υποστηρίζει έως 4 συσκευές. Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση πρόσθετων 
συσκευών, βλ. Πρόσθετη συσκευή. Αν έχετε πολλαπλές συσκευές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο 
ως σύστημα ενδοσυνεννόησης, να μεταφέρετε κλήσεις από τη μία συσκευή στην άλλη, καθώς και να 
χρησιμοποιείτε τις συσκευές σας για τηλεσυνδιάσκεψη.

Κλήση μέσα στο σπίτι

Κλήση μέσω ενδοσυνεννόησης

1. Πατήστε .

2. Πατήστε τον αριθμό της συσκευής που θέλετε να καλέσετε.

Ή 

Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε και πατήστε OK.

Απάντηση κλήσης μέσω ενδοσυνεννόησης

Όταν λαμβάνετε μια κλήση μέσω ενδοσυνεννόησης, η συσκευή σας κουδουνίζει με τον ήχο της εσωτερικής 
κλήσης και προβάλλει τον αριθμό της συσκευής που καλεί.

Για να απαντήσετε, πατήστε το .

Διακοπή κλήσης μέσω ενδοσυνεννόησης

Εάν προκύψει εισερχόμενη κλήση ενώ κάνετε κλήση ενδοσυνεννόησης, ακούτε το σήμα αναμονής κλήσης. Αν 
είστε συνδρομητής σε υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων, το τηλέφωνο προβάλλει επίσης και τα στοιχεία της 
κλήσης. Για να απαντήσετε την εξωτερική κλήση:

INT
CONF

R
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1. Πατήστε . Για να τερματίσετε την κλήση μέσω ενδοσυνεννόησης.

2. Πατήστε  για να απαντήσετε την εξωτερική κλήση.

Τερματισμός κλήσης μέσω ενδοσυνεννόησης

Για να κλείσετε την ενδοσυνεννόηση, πατήστε .

Κλήση άλλης συσκευής ενόσω μιλάτε στο τηλέφωνο

Ενώ εκτελείτε εξωτερική κλήση, μπορείτε να βάλετε την εξωτερική κλήση σε αναμονή, να καλέσετε μια άλλη 
συσκευή και να επιστρέψετε στην εξωτερική κλήση.

1. Πατήστε .

Η εξωτερική κλήση είναι σε αναμονή.

2. Πατήστε τον αριθμό της συσκευής που θέλετε να καλέσετε.

Ή 

Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε και πατήστε OK.

3. Περιμένετε να απαντήσει η άλλη συσκευή.

Χρησιμοποιήστε το για εναλλακτική λήψη των κλήσεων μέσω ενδοσυννενόησης και των εξωτερικών 
κλήσεων.

Μεταφορά κλήσης σε άλλη συσκευή

1. Ενώ βρίσκεστε σε εξωτερική κλήση, πατήστε .

2. Πατήστε τον αριθμό της συσκευής που θέλετε να καλέσετε.

Ή 

Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε και πατήστε OK.

3. Αφού απαντήσει η άλλη συσκευή, πατήστε  ή τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση.

Η εξωτερική κλήση μεταφέρεται.

Κλήση συνδιάσκεψης 3 συνομιλητών

Μπορείτε να συνδέσετε και μία άλλη συσκευή σε μια κλήση που έχετε με εξωτερική γραμμή.

1. Ενώ βρίσκεστε σε εξωτερική κλήση, πατήστε .

EXIT

R

EXIT

INT
CONF

INT
CONF

INT
CONF

EXIT

INT
CONF
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2. Πατήστε τον αριθμό της συσκευής που θέλετε να καλέσετε.

Ή 

Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε και πατήστε OK.

3. Όταν απαντήσει η άλλη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το  ωσότου στη συσκευή εμφανιστεί η ένδειξη 
CONFERENCE (Διάσκεψη). 

Βρίσκεστε τώρα σε κλήση διάσκεψης. Εάν οποιαδήποτε συσκευή τερματίσει την κλήση, η άλλη συσκευή θα 
παραμείνει συνδεδεμένη στην εξωτερική κλήση.

Λειτουργίες  σταθμού  βάσης

Καταχώριση συσκευής

Μια συσκευή πρέπει να είναι καταχωρισμένη στο σταθμό βάσης προκειμένου να λειτουργήσει.  
Μπορείτε να καταχωρίσετε μια συσκευή έως και σε τέσσερις σταθμούς βάσης και η συσκευή θα  
επικοινωνεί με έναν μόνον από αυτούς σε κάθε δεδομένη στιγμή. Για καταχώριση μιας συσκευής σε  
σταθμό βάσης, βλ. Εγγραφή της συσκευής.

Επιλογή ενός σταθμού βάσης

Εάν η συσκευή σας είναι καταχωρισμένη σε περισσότερους από 1 σταθμούς βάσης, μπορείτε να επιλέξετε το 
σταθμό βάσης που θα χρησιμοποιεί η συσκευή.

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε ADVANCED SET (Εξελιγμένη ρύθμιση) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε BASE SELECT (Επιλογή βάσης) και πατήστε OK.

4. Επιλέξτε το σταθμό βάσης που θα χρησιμοποιηθεί και πατήστε OK.

Διαγραφή συσκευής

Μπορείτε να καταχωρίσετε τέσσερις συσκευές σε έναν σταθμό βάσης. Εάν ο σταθμός βάσης είναι πλήρης, θα 
πρέπει να διαγράψετε μία συσκευή βάσης από το μητρώο προτού καταχωρίσετε άλλη. Για να διαγράψετε μια 
συσκευή:

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε ADVANCED SET (Εξελιγμένη ρύθμιση) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε DELETE HS (Διαγραφή HS) και πατήστε OK.

INT
CONF
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4. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε OK.

5. Πληκτρολογήστε το ΡΙΝ και πατήστε OK.

Αλλαγή του PIN

(Δεν διατίθεται στα μοντέλα της Βορείου Αμερικής)

Ο κωδικός PIN του σταθμού βάσης είναι απαραίτητος όταν κάνετε καταχώριση μιας συσκευής.  
Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000. Για να τον αλλάξετε:

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε ADVANCED SET (Εξελιγμένη ρύθμιση) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε CHANGE PIN (Αλλαγή ΡΙΝ) και πατήστε OK.

4. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό ΡΙΝ και πατήστε OK.

5. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό ΡΙΝ και πατήστε OK.

6. Επαναλάβετε τον νέο κωδικό ΡΙΝ και πατήστε OK.

Εάν ο νέος κωδικός PIN δεν επαναληφθεί σωστά, ακούγεται ένας ήχος απόρριψης. Επαναλάβετε βήμα 3 έως 
βήμα 6.

Επαναφορά στις Προεπιλεγμένες τιμές

Μπορείτε να επαναφέρετε την οθόνη, τους ήχους και τις άλλες ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας στις 
προεπιλεγμένες τιμές τους. 

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε ADVANCED SET (Εξελιγμένη ρύθμιση) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε RESET (Επαναφορά) και πατήστε OK.

4. Εάν η συσκευή εμφανίσει μήνυμα προτροπής που να αναζητά κωδικό PIN, εισαγάγετε κωδικό PIN και 
πατήστε OK.

Επιλογή χώρας

Η σωστή ρύθμιση χώρας διαμορφώνει κατάλληλα το τηλέφωνό σας για το τοπικό τηλεφωνικό δίκτυο και ρυθμίζει 
την προεπιλεγμένη γλώσσα για την οθόνη της συσκευής. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της χώρας:

1. Πατήστε MENU.

2. Επιλέξτε ADVANCED SET (Εξελιγμένη ρύθμιση) και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε COUNTRY (Χώρα) και πατήστε OK.

4. Επιλέξτε τη χώρα στην οποία χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο και πατήστε OK.
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Η χώρα που θα επιλέξετε επίσης καθορίζει τους αριθμούς τηλεφώνου που αναγνωρίζει το Cordless Skype Dual 
Phone ως αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Εάν καλέσετε έναν από αυτούς τους αριθμούς και κατά τύχην πατήσετε το 

 αντί για το , το τηλέφωνο αγνοεί την επιλογή της γραμμής Skype και χρησιμοποιεί τη σταθερή γραμμή για 
την ολοκλήρωση της κλήσης έκτακτης ανάγκης. 

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τους αριθμούς που αναγνωρίζει το τηλέφωνο ως αριθμούς έκτακτης ανάγκης. 
Το αν οι αριθμοί αυτοί είναι πραγματικά αριθμοί έκτακτης ανάγκης εξαρτάται από τα συστήματα που εφαρμόζει η 
χώρα σας και οι κατά τόπους κυβερνήσεις. 

R

Χώρα Αριθμοί έκτακτης ανάγκης που 
αναγνωρίζονται από το τηλέφωνο

Αυστρία 112 122 133 144
Βέλγιο 100 101 110 112
Καναδάς 911    
Δημοκρατία  
της Τσεχίας

150 155 158  

Δανία 112 110   
Φινλανδία 112    
Γαλλία 112 18   
Γερμανία 110 112   
Ουγγαρία 114 117 115  
Ιρλανδία 999 112   
Ιταλία 113 112 115 118

Λουξεμβούργο 112 113   
Ολλανδία 112    
Νορβηγία 112 110 113  
Πολωνία 112 998 997 999
Πορτογαλία 112    
Ισπανία 112    
Σουηδία 112 110   
Ελβετία 117 118 144 112
Τουρκία 112 110 155 156
Ηνωμένο Βασίλειο 999 112   
Ηνωμένες 
Πολιτείες

911    

Χώρα Αριθμοί έκτακτης ανάγκης που 
αναγνωρίζονται από το τηλέφωνο
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

Βασική  διαδικασία

Αυτή η διαδικασία αναφέρεται σε κάποια συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσει η συσκευή σας:

1. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά. Στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών υπάρχει 
μια εικόνα που δείχνει τις σωστές θέσεις τοποθέτησης των μπαταριών.

2. Ελέγξτε το δείκτη της μπαταρίας για να βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι φορτισμένες. Αν φορτίζετε τις 
μπαταρίες για πρώτη φορά, φορτίστε τις για 14 ώρες.

3. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB και το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής έχουν συνδεθεί σωστά.

4. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει παροχή ρεύματος στην πρίζα όπου έχετε συνδέσει το σταθμό βάσης.

5. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει καταχωριστεί στο σταθμό βάσης. Εάν το τηλέφωνο δεν έχει 
καταχωριστεί, στη συσκευή προβάλλεται η ένδειξη UNREGISTERED (μη καταχωρισμένη). Για να κάνετε 
καταχώριση της συσκευής στο σταθμό βάσης, ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας Εγγραφή της συσκευής.

6. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται εντός της εμβέλειας ασύρματου δικτύου του σταθμού βάσης, 
μετακινώντας τη συσκευή πλησιέστερα στο σταθμό βάσης.

7. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

Συγκεκριμένα  προβλήματα

Εάν ακολουθώντας τη βασική διαδικασία παραπάνω δεν μπορέσατε να κάνετε το τηλέφωνό σας να δουλέψει, 
βρείτε παρακάτω τη διαδικασία της οποίας η περιγραφή ταιριάζει καλύτερα στο συμπτώμα που παρατηρείτε.

Το εικονίδιο της μπαταρίας παραμένει κενό, αν και η συσκευή βρίσκεται τοποθετημένη 
στο φορτιστή επί 14 ώρες.

1. Βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο της μπαταρίας εκτελεί κύλιση ενόσω η συσκευή βρίσκεται τοποθετημένη στο 
φορτιστή. Εάν το εικονίδιο δεν εκτελεί κύλιση, επανατοποθετήστε τη συσκευή στο φορτιστή.

2. Επικοινωνήστε με την αντιπροσωπία για αντικατάσταση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

Η συσκευή δεν εκπέμπει ήχο "μπιπ" όταν τοποθετηθεί στο φορτιστή.

Εάν η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας, δεν θα εκπέμψει ήχο "μπιπ" όταν τοποθετηθεί στο φορτιστή. Εάν η 
συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία και δεν εκπέμπει ήχο "μπιπ":

Σημείωση:Το τηλέφωνο αυτό δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος.
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1. Επανατοποθετήστε τη συσκευή στο φορτιστή, για να βεβαιωθείτε ότι οι επαφές φόρτισης είναι σωστά 
ευθυγραμμισμένες.

2. Απομακρύνετε τη συσκευή από το φορτιστή και καθαρίστε τις επαφές φόρτισης με ένα καθαρό, στεγνό πανί.

Η συσκευή έχει κακή ποιότητα ήχου (ακούγονται τριγμοί ή ηχώ).

1. Εάν είναι δυνατόν, μετακινήστε τον υπολογιστή σε άλλο χώρο.

2. Τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε άλλο χώρο, σε ψηλότερο σημείο ή απομακρύνετέ τον από άλλες 
ηλεκτρονικές συσκευές.

Η ένταση του ήχου του ηχείου είναι πολύ χαμηλή (ή πολύ υψηλή).

1. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου του ηχείου της συσκευής σας, πατώντας το Scroll Up ή το Scroll Down.

2. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου του ηχείου στον υπολογιστή σας, ως εξής:

Windows Vista

A. Κάντε κλικ στο Windows  Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας ελέγχου).

B. Κάντε κλικ στο Hardware and Sound (Υλικό και Ήχος) > Sound (Ήχος).

Γ. Στην καρτέλα Playback (Αναπαραγωγή), επιλέξτε USR Cordless Skype Dual Phone και κάντε κλικ στο 
Properties (Ιδιότητες).

Δ. Στην καρτέλα Levels (Επίπεδα), ρυθμίστε την ένταση του ήχου, σύροντας το ρυθμιστικό Volume 
Control (Ένταση ήχου). Όταν τελειώσετε, κλείστε το παράθυρο ελέγχου της έντασης του ήχου.

E. Στην καρτέλα Playback (Αναπαραγωγή), επιλέξτε την αρχική συσκευή ήχου.

ΣΤ. Κάντε κλικ στο OK.
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Windows XP

A. Κάντε κλικ στο Windows Start (Έναρξη) και επιλέξτε 
Control Panel (Πίνακας ελέγχου).

B. Κάντε κλικ στο Sound and Audio Devices (Συσκευές 
ήχου).

Γ. Στην καρτέλα Audio (Ήχος) στην εντολή Sound playback 
(Αναπαραγωγή ήχου), επιλέξτε USR Cordless Skype 
Dual Phone και κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

Δ. Κάντε κλικ στο κουμπί Volume (Ένταση ήχου) της 
αναπαραγωγής ήχου.

E. Ρυθμίστε την ένταση, σύροντας το ρυθμιστικό. Όταν 
τελειώσετε, κλείστε το παράθυρο ελέγχου της έντασης του 
ήχου.

ΣΤ. Επιστρέψτε στην ενότητα Sound playback 
(Αναπαραγωγή ήχου) και επιλέξτε την αρχική  
συσκευή ήχου.

Z. Κάντε κλικ στο OK.

Windows 2000

A. Κάντε κλικ στο Windows Start (Έναρξη) > Settings 
(Ρυθμίσεις) > Control Panel (Πίνακας ελέγχου).

B. Κάντε διπλό κλικ στο Sounds and Multimedia (Ήχοι και 
πολυμέσα).

Γ. Στην καρτέλα Audio (Ήχος) στην εντολή Sound playback (Αναπαραγωγή ήχου), επιλέξτε USB Audio 
Device (Συσκευή ήχου USB) και κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

Δ. Κάντε κλικ στο κουμπί Volume (Ένταση ήχου) της αναπαραγωγής ήχου.

E. Ρυθμίστε την ένταση, σύροντας το ρυθμιστικό. Όταν τελειώσετε, κλείστε το παράθυρο ελέγχου της 
έντασης του ήχου.

ΣΤ. Επιστρέψτε στην ενότητα Sound playback (Αναπαραγωγή ήχου) και επιλέξτε την αρχική συσκευή ήχου.

Z. Κάντε κλικ στο OK.

Οι ήχοι του συστήματός μου αναπαράγονται μέσω εσφαλμένης συσκευής.

Εάν ο υπολογιστής σας έχει πολλαπλές κάρτες ήχου ή εάν χρησιμοποιείτε Windows Vista, ίσως χρειαστεί να 
επαναφέρτε την προτιμώμενη συσκευή ήχου, ως εξής:

Windows Vista

1. Κάντε κλικ στο Windows Start (Έναρξη) .

2. Κάντε κλικ στο Control Panel (Πίνακας ελέγχου).

3. Κάντε κλικ στο Hardware and Sound (Υλικό και Ήχος) > Sound (Ήχος).

4. Επιλέξτε τη συσκευή αναπαραγωγής και τη συσκευή εγγραφής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τους 
ήχους υπολογιστή σας.
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5. Επιλέξτε Set Default (Προεπιλογή).

6. Κάντε κλικ στο OK  για να κλείσετε το παράθυρο Ήχος.

Windows XP

1. Κάντε κλικ στο Windows Start (Έναρξη) και επιλέξτε Control 
Panel (Πίνακας ελέγχου).

2. Κάντε κλικ στο Sound and Audio Devices (Συσκευές ήχου).

3. Στην καρτέλα Audio (Ήχος), στην εντολή Sound playback 
(Αναπαραγωγή ήχου), επιλέξτε την προτιμώμενη συσκευή. 

4. Στην καρτέλα Audio (Ήχος), στην εντολή Sound recording 
(Εγγραφή ήχου), επιλέξτε την προτιμώμενη συσκευή. 

5. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

6. Κάντε κλικ στο OK.

Windows 2000

1. Κάντε κλικ στο Windows Start (Έναρξη) > Settings 
(Ρυθμίσεις) > Control Panel (Πίνακας ελέγχου).

2. Κάντε διπλό κλικ στο Sounds and Multimedia (Ήχοι και 
πολυμέσα).

3. Στην καρτέλα Audio (Ήχος), στην εντολή Sound playback (Αναπαραγωγή ήχου), επιλέξτε την προτιμώμενη 
συσκευή.

4. Στην καρτέλα Audio (Ήχος), στην εντολή Sound recording (Εγγραφή ήχου), επιλέξτε την προτιμώμενη 
συσκευή.

5. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

6. Κάντε κλικ στο OK.

Δεν μπορώ πλέον να χρησιμοποιήσω το μικρόφωνο του συστήματός μου

Τα Windows Vista επιλέγουν αυτόματα το νέο τηλέφωνο ως το μικρόφωνό σας. Για να επιλέξετε και πάλι το 
μικρόφωνό σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Κάντε κλικ στο μενού των Windows Start (Έναρξη) .

2. Κάντε κλικ στο Control Panel (Πίνακας ελέγχου).

3. Κάντε κλικ στο Hardware and Sound (Υλικό και Ήχος) > Sound (Ήχος).

4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Recording (Εγγραφή).

5. Επιλέξτε τη συσκευή εγγραφής που θέλετε να χρησιμοποιείτε για εγγραφή στον υπολογιστή σας.

6. Κάντε κλικ στο Set Default (Προεπιλογή). 

Ένα πράσινο σημάδι ελέγχου εμφανίζεται πλάι στην επιλεγμένη συσκευή.

7. Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε το παράθυρο Ήχος.
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Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση.

Εάν στο τηλέφωνο εμφανίζεται η ένδειξη , η λειτουργία κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένη. Για να 

ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κουδουνισμού, πατήστε παρατεταμένα το  ωσότου εξαφανιστεί το εικονίδιο .

Δεν μπορώ να κάνω κλήση Skype χρησιμοποιώντας τον κατάλογο επαφών  
του τηλεφώνου.

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι αναμμένος και ότι τόσο το Skype όσο και το πρόγραμμα εφαρμογής του 
τηλεφώνου προβάλλουν πράσινα εικονίδια στην περιοχή ειδοποιήσεων.

Δεν μπορώ να κάνω κλήση SkypeOut.

1. Πατήστε 00, + (πατήστε παρατεταμένα το 0) ή 011. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε .

2. Ελέγξτε το λογαριασμό Skype για να βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό υπόλοιπο SkypeOut.

Δεν μπορώ να προσθέσω δεύτερη κλήση Skype.

Εάν έχετε χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα Skype στον υπολογιστή σας για να κάνετε την κλήση, δεν μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της συσκευής για να προσθέσετε δεύτερη εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση 
Skype. Για να προσθέσετε κάποιον συνομιλητή σε κλήση που έχει ξεκινήσει από τον υπολογιστή, 
χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Skype στον υπολογιστή

Δεν μπορώ να επιλέξω εναλλακτικά δύο κλήσεις.

1. Για εναλλακτική επιλογή κλήσεων σε σταθερή γραμμή, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναμονής 
κλήσης του τοπικού παρόχου υπηρεσιών τηλεφωνίας. 

2. Αντί να πατάτε μόνον το , δοκιμάστε να πατήσετε το +1 ή το +2.

Η ακολουθία των πλήκτρων που χρησιμοποιείτε για το χειρισμό πολλαπλών κλήσεων εξαρτάται από τις 
απαιτήσεις της τοπικής υπηρεσίας τηλεφωνίας. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα χρειαστεί να 
πατήσετε το πλήκτρο επανάκλησης ( ) μόνον, ενώ σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες θα χρειαστεί να 
πατήσετε το πλήκτρο επανάκλησης και έπειτα κάποιο αριθμητικό πλήκτρο ( +1, +2). Αν δεν είστε 
βέβαιοι ποια πλήκτρα πρέπει να χρησιμοποιήσετε, ρωτήστε τον πάροχο υπηρεσιών τηλεφωνίας.

3. Αλλάξτε τη διάρκεια επανάκλησης ή τη διάρκεια flash της συσκευής σας, όπως περιγράφεται στην ενότητα 
“Επανάκληση ή Flash” στη σελίδα 44. 

Διαδικασία  επανεκκίνησης

Εάν οι παραπάνω λύσεις δεν αποδώσουν, επανεκκινήστε το τηλέφωνο, ως εξής:

R

R R R

R

R R
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1. Αφαιρέστε και επανεγκαταστήστε τις μπαταρίες της συσκευής.

2. Αποσυνδέστε το σταθμό βάσης από την τροφοδοσία ρεύματος και επανασυνδέστε τον.

3. Κλείστε και επανεκκινήστε τόσο το Skype όσο και το πρόγραμμα USRobotics Cordless Skype Dual Phone.

4. Περιμένετε 15 λεπτά και επιχειρήστε πάλι.
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Πληροφορίες για την υποστήριξη

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με το λογισμικό Skype, ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία  
http://support.skype.com

Εάν έχετε προβλήματα με τη διαμόρφωση ή τη λειτουργία του Cordless Skype Dual Phone:

1. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων αυτού του εγχειριδίου.

2. Πηγαίνετε στην ενότητα Support (Υποστήριξη) της τοποθεσίας Web της U.S. Robotics στη διεύθυνση 
www.usr.com/support/. Πολλές από τις συνηθέστερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χρήστες εξετάζονται 
στις ιστοσελίδες των πιο κοινών αποριών και αντιμετώπισης προβλημάτων για το δικό σας προϊόν. Ο 
κωδικός προϊόντος του Cordless Skype Dual Phone είναι 9630. Πιθανόν να χρειαστεί να γνωρίζετε  
αυτόν τον αριθμό για να πάρετε σχετικές πληροφορίες από την τοποθεσία Web της USRobotics.

3. Υποβάλλετε την ερώτηση σας για την τεχνική υποστήριξη χρησιμοποιώντας τη φόρμα που θα βρείτε στο 
Διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.usr.com/emailsupport/.

4. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της USRobotics. Για να έχετε υποστήριξη, χρειάζεστε τον 
αριθμό παραγωγής.

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες επικοινωνίας με προσωπικό τεχνικής υποστήριξης, πηγαίνετε στην 
ιστοσελίδα www.usr.com/support.

Country Webmail
U.S. http://www.usr.com/emailsupport
Canada http://www.usr.com/emailsupport
Austria www.usr.com/emailsupport/de
Belgium (Flemish) www.usr.com/emailsupport/nl
Belgium (French) www.usr.com/emailsupport/be
Czech Republic www.usr.com/emailsupport/cz
Denmark www.usr.com/emailsupport/ea
Finland www.usr.com/emailsupport/ea
France www.usr.com/emailsupport/fr
Germany www.usr.com/emailsupport/de
Greece www.usr.com/emailsupport/gr
Hungary www.usr.com/emailsupport/hu
Ireland www.usr.com/emailsupport/uk
Italy www.usr.com/emailsupport/it
Luxembourg www.usr.com/emailsupport/be
Middle East/Africa www.usr.com/emailsupport/me
Netherlands www.usr.com/emailsupport/nl
Norway www.usr.com/emailsupport/ea
Poland www.usr.com/emailsupport/pl 
Portugal www.usr.com/emailsupport/pt
Russia www.usr.com/emailsupport/ru
Spain www.usr.com/emailsupport/es 
Sweden www.usr.com/emailsupport/se
Switzerland www.usr.com/emailsupport/de
Turkey www.usr.com/emailsupport/tk
United Arab Emirates www.usr.com/emailsupport/me
UK www.usr.com/emailsupport/uk
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Πληροφορίες για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς

Δήλωση  συμμόρφωσης

U.S. Robotics Corporation 
935 National Parkway 
Schaumburg, IL 60173 
H.Π.Α.

Η εταιρεία δηλώνει ότι το προϊόν αυτό πληροί τις προδιαγραφές που περιέχονται στη Δήλωση FCC Μέρος 15, 
Κατηγορία. Ο παρόν εξοπλισμός πληροί το Τμήμα 15 του κανονισμού της FCC για οικιακή χρήση και χρήση στο 
γραφείο.

Στοιχεία  έγκρισης  εξοπλισμού  FCC

Ο εξοπλισμός τηλεφώνου αυτός είναι εγκεκριμένος για σύνδεση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής 
(PSTN)  και πληροί τα μέρη 15 και 68 των Κανονισμών FCC και τις Τεχνικές προδιαγραφές για Τερματικό 
Τηλεφωνικό Εξοπλισμό που εκδίδονται από την ACTA.

Στο κάτω μέρος του εξοπλισμού αυτού υπάρχει μια ετικέτα που αναγράφει, μεταξύ άλλων στοιχείων, τον αριθμό 
US και τον αριθμό Ringer Equivalence Number (REN) του. Εφόσον σας ζητηθεί, πρέπει να παρέχετε τα στοιχεία 
αυτά στην τηλεφωνική εταιρεία.

Ο αριθμός REN ορίζει τον αριθμό των συσκευών που μπορούν να συνδεθούν σε μία τηλεφωνική γραμμή. 
Υπεράριθμοι REN σε μία τηλεφωνική γραμμή πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα οι συσκευές να μην χτυπούν στις 
εισερχόμενες κλήσεις. Στις περισσότερες, αλλά όχι σε όλες τις περιοχές, το άθροισμα των REN δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το πέντε (5.0). Για να είστε σίγουροι για τον αριθμό των συσκευών που μπορούν να συνδεθούν σε μία 
τηλεφωνική γραμμή, όπως καθορίζεται από το σύνολο των αριθμών REN, απευθυνθείτε στην τηλεφωνική σας 
εταιρεία.

Ένα καλώδιο σύνδεσης που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση  αυτής της συσκευής με το ηλεκτρολογικό και 
τηλεφωνικό δίκτυο θα πρέπει να πληροί τους ισχύοντες κανονισμούς του Μέρους 68 του FCC και τις απαιτήσεις 
που έχουν θεσπιστεί από την ACTA. Ένα συμβατό δομοστοιχειωτό βύσμα τηλεφωνικού καλωδίου παρέχεται με 
το προϊόν. Έχει σχεδιαστεί για σύνδεση σε συμβατή δομοστοιχειωτή πρίζα που πληροί τις προδιαγραφές. Δείτε 
στο παρόν για λεπτομέρειες.

• Απαγορεύεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού σε υπηρεσία κερματοδέκτη, παρεχόμενη από την τηλεφωνική 
εταιρεία.

• Οι γραμμές ομαδικής συνομιλίας υπόκεινται στα τοπικά τιμολόγια και, ως εκ τούτου, ίσως να μην έχετε τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το δικό σας εξοπλισμό εάν χρησιμοποιείτε γραμμή ομαδικής συνομιλίας. 
Απευθυνθείτε στην τοπική τηλεφωνική εταιρεία.

• Εάν πρόκειται να γίνει μόνιμη αποσύνδεση του τηλεφώνου σας από την τηλεφωνική σας γραμμή, πρέπει να 
ειδοποιείται η τηλεφωνική εταιρεία.

• Εάν στο σπίτι σας διαθέτετε ειδικό ενσύρματο συναγερμό συνδεδεμένο με το τηλέφωνο, βεβαιωθείτε πως η 
εγκατάσταση της συσκευής δεν απενεργοποίησε τον συναγερμό σας. Εάν έχετε απορίες σχετικά με το τι 
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μπορεί να απενεργοποιήσει το συναγερμό σας, συμβουλευτείτε την τηλεφωνική σας εταιρεία ή ένα 
εξειδικευμένο τεχνικό.

Εάν ο εξοπλισμός σας προκαλέσει οποιαδήποτε προβλήματα στη γραμμή σας, τα οποία ενδεχομένως να 
βλάψουν το τηλεφωνικό δίκτυο, η τηλεφωνική εταιρεία θα σας ειδοποιήσει ότι ενδεχομένως να χρειαστεί 
προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας. Εάν είνα πρακτικώς αδύνατον να προειδοποιηθείτε και οι συνθήκες και το 
απαιτούν οι συνθήκες, η τηλεφωνική εταιρεία ενδέχεται να προχωρήσει αμέσως στην προσωρινή διακοπή. Σε 
περίπτωση που γίνει προσωινή διακοπή, η τηλεφωνική εταιρεία θα πρέπει: 

(1) να σας ειδοποιήσει αμέσως για την προσωρινή διακοπή,

(2) να σας δώσει την ευκαιρία να αποκαταστήσετε το πρόβλημα και

(3) να σας ενημερώσει για το δικαίωμα που έχετε να υποβάλετε παράπονα στην Επιτροπή, στο πλαίσιο των 
διαδικασιών που προβλέπονται από το Υποτμήμα E ή το Μέρος 68, των Κανονισμών FCC.

Η τηλεφωνική εταιρεία ενδεχομένως να προβεί σε αλλαγές στις εγκαταστάσεις επικοινωνιών, τον εξοπλισμό,  
τη λειτουργία ή τις διαδικασίες της, όταν απαιτείται τέτοια ενέργεια για την εκτέλεση των επιχειρηματικών  
της δραστηριοτήτων και σε συμμόρφωση με τους Κανονισμούς FCC. Εάν οι αλλαγές αυτές αναμένεται να 
επηρεάσουν τη χρήση ή την απόδοση του τηλεφωνικού σας εξοπλισμού, η τηλεφωνική εταιρεία θα πρέπει  
να σας προειδοποιήσει επαρκώς, γραπτώς, προκειμένου να σας επιτρέψει να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία 
απρόσκοπτα.

Πληροφορίες  για  τ ις  παρεμβολές  ραδιοφωνικού  και  
τηλεοπτικού  σήματος

Η συσκευή αυτοί πληροί τους κανονισμούς της FCC, Μέρος 15. Η λειτουργία αυτής της συσκευής υπόκεινται 
στους ακόλουθους όρους:

(1) η συσκευή αυτή δεν θα προκαλέσει καμία επικίνδυνη ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή και

(2) η συσκευή αυτή θα πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε εισερχόμενη παρεμβολή συμπεριλαμβανομένης και 
αυτής της παρεμβολής που πιθανόν να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία της.

Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και βρέθηκε ότι πληροί τα όρια για ψηφιακή συσκευή τάξης B, σύμφωνα με το 
Μέρος 15 των κανονισμών της FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από 
επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να 
εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Εάν η συσκευή αυτή δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις τηλεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν 
παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε κάποια δεδομένη εγκατάσταση. Εάν η συσκευή 
αυτή προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων, γεγονός που μπορεί 
να επιβεβαιωθεί θέτοντας τη συσκευή εκτός λειτουργίας και κατόπιν και πάλι σε λειτουργία, συνιστάται στο 
χρήστη να επιχειρήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

• Επαναπροσανατολισμός ή μετακίνηση της κεραίας λήψης.

• Αύξηση της απόστασης μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.

• Σύνδεση της συσκευής σε πρίζα που βρίσκεται σε κύκλωμα διαφορετικό από το κύκλωμα στο οποίο έχει 
συνδεθεί ο δέκτης.
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Εάν αυτά τα μέτρα δεν εξαλείψουν τις παρεμβολές, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την αντιπροσωπία σας ή 
κάποιον τεχνικό με πείρα στα ραδιοτηλεοπτικά συστήματα για πρόσθετες συμβουλές. Επίσης, η Ομοσπονδιακή 
Επιτροπή Επικοινωνιών έχει συντάξει ένα χρήσιμο φυλλάδιο με τίτλο, “How to Identify and Resolve Radio/TV 
Interference Problems”. Αυτό το φυλλάδιο διατίθεται από το U.S.Government Printing Office, Washington, 
D.C.20402. Όταν κάνετε παραγγελία για αντίτυπα, παρακαλούμε αναφέρετε τον κωδικό αποθήκευσης  
004-000-00345-4.

Θόρυβος

Κατά καιρούς εμφανίζεται ηλεκτρικός παλμικός θόρυβος. Αυτός είναι εντονότερος κατά τη διάρκεια 
ηλεκτρομαγνητικών καταιγίδων. Ορισμένα είδη ηλεκτρικού εξοπλισμού, όπως οι ροοστάτες φωτισμού, οι 
λαμπτήρες φωτισμού, οι ηλεκτροκινητήρες, οι ανεμιστήρες κ.λπ., επίσης δημιουργούν παλμικό θόρυβο. Καθώς 
οι ραδιοσυχνότητες έχουν ευαισθησία σε αυτού του είδους το θόρυβο, ίσως κατά καιρούς να ακούτε παλμικούς 
θορύβους μέσα από το δέκτη. Συνήθως, πρόκειται για μικρονοχλήσεις και δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως 
ελάττωμα της μονάδας.

Δήλωση  FCC για  την  έκθεση  σε  ακτινοβολία

Η συσκευή αυτή πληροί τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνοτική ακτινοβολία που έχει ορίσει η FCC για μη 
ελεγχόμενο περιβάλλον. Υπό κανονικές συνθήκες, ο εξοπλισμός αυτός έρχεται σε άμεση επαφή με το σώμα του 
χρήστη. Ο πομποδέκτης αυτός δεν θα πρέπει να λειτουργεί στο ίδιο μέρος ή σε συνδυασμό με άλλη κεραία ή 
άλλο πομποδέκτη. Για λειτουργία στο χέρι, το τηλέφωνο αυτό έχει δοκιμαστεί και πληροί τις οδηγίες έκθεσης  
σε ραδιοσυχνότητες που έχει δημοσιεύσει η FCC. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων ενδέχεται να μην διασφαλίζει τη 
συμβατότητα με τις οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες που έχει δημοσιεύσει η FCC.

Συμβατότητα  με  συσκευές  υποβοήθησης   
της  ακοής  (HAC)

Αυτό το σύστημα τηλεφώνου πληροί τα πρότυπα της FCC και της Industry Canada για συμβατότητα με συσκευές 
υποβοήθησης της ακοής.

Απόρρητο

Το απόρρητο των επικοινωνιών ενδέχεται να μην διασφαλίζεται κατά τη χρήση αυτού του τηλεφώνου.
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Ταξινόμηση  UL/Ταξινόμηση  CUL

Εάν χρησιμοποιείτε δικό σας τηλεφωνικό καλώδιο, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον No. 26 AWG και συμβατό  
με FCC.

Η παρούσα συσκευή τεχνολογίας πληροφορικής έχει καταχωριστεί κατά UL και κατά C-UL για τις αγορές των 
Η.Π.Α και του Καναδά αντίστοιχα και για τις χρήσεις που περιγράφονται στον Οδηγό χρήσης. Να χρησιμοποιείτε 
αυτό το προϊόν αποκλειστικά με εξοπλισμό UL Listed Information Technology Equipment (ITE).

Για  χρήστες  μόντεμ  στον  Καναδά

Industry Canada (IC)

Σημείωση: Αυτή η συσκευή πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές περί τερματικού βιομηχανικού εξοπλισμού που 
ισχύουν στον Καναδά. Αυτό επιβεβαιώνεται από τον αριθμό καταχώρισης. Τα αρχικά IC, πριν από τον αριθμό 
καταχώρισης υποδηλώνει πως έχει γίνει καταχώριση βασισμένη στη δήλωση συμμόρφωσης, υποδεικνύοντας 
πως πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της Industry Canada. Δεν υποδηλώνει πως η Industry Canada ενέκρινε 
τη συσκευή.

Σημείωση: Ο αριθμός Ringer Equivalence Number (REN) αυτού του τερματικού εξοπλισμού αναγράφεται επάνω 
στον εξοπλισμό. Ο αριθμός REN που ορίζεται για κάθε τερματική συσκευή παρέχει μια ένδειξη του μέγιστου 
αριθμού των τερματικών που μπορούν να συνδεθούν σε μία τηλεφωνική σύνδεση. Ο τερματισμός σε μια 
σύνδεση μπορεί να αποτελείται από οποιονδήποτε συνδυασμό συσκευών, με την προϋπόθεση ότι το  
άθροισμα των αριθμών Ringer Equivalence Number των συσκευών να μην ξεπερνά το πέντε.

Ο όρος “IC:” που προηγείται του αριθμού πιστοποίησης σημαίνει μόνον ότι πληρούνται οι προδιαγραφές του 
Industry Canada. Η λειτουργία υπόκειται στις δύο παρακάτω συνθήκες:

(1) η συσκευή απαγορεύεται να προκαλεί παρεμβολές και

(2) η συσκευή πρέπει να δέχεται όλες τις παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων και παρεμβολών που πιθανόν να 
προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε τον εξοπλισμό αυτόν:

Οι επισκευές σε πιστοποιημένο εξοπλισμό θα πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένο εργαστήριο συντήρησης 
που θα υποδεικνύεται από τον προμηθευτή. Οποιεσδήποτε επισκευές ή τροποποιήσεις που θα εκτελεστούν από 
το χρήστη στον εξοπλισμό αυτόν ενδέχεται να ακυρώσουν την εγγύηση του προϊόντος και τη δήλωση 
συμμόρφωσης με τους κανονισμούς. Ενδέχεται επίσης να ακυρωθεί η εξουσιοδότηση του χρήστη να 
λειτουργήσει τον εξοπλισμό.
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Δήλωση  συμμόρφωσης  CE

Δήλωση συμμόρφωσης

Εμείς, η εταιρεία U.S. Robotics Corporation με έδρα στη διεύθυνση 935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 
60173-5157 USA, δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν, USRobotics Cordless Skype Dual 
Phone, Μοντέλα 9360 και 9631, στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση, πληροί τα παρακάτω πρότυπα  
και/ή άλλα κανονιστικά έγγραφα.

EN301 489-1 
EN301 489-6 
EN301 406 
EN55022 
EN55024 
EN60950 
EN61000-3-2 
EN61000-3-3 
EN50360 (συσκευή) 
EN50385 (σταθμός βάσης)

Η εταιρεία U.S. Robotics Corporation δηλώνει με το παρόν ότι το προϊόν, όπως αυτό αναφέρεται παραπάνω, 
πληροί τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EΚ.

Εφαρμόστηκε η διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης που αναφέρεται στο Άρθρο 10(3) και παρουσιάζεται 
λεπτομερώς στο Παράρτημα II της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η συσκευή αυτή πληροί την ευρωπαϊκή σύσταση 1999/519/ΕΟΚ, σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία.

Ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της πρωτότυπης Δήλωσης Συμμόρφωσης CE υπάρχει στην ιστοσελίδα της  
U.S. Robotics στη διεύθυνση: www.usr.com

Απαιτήσεις ΕΕ για την προστασία της Υγείας

Η συσκευή αυτή ικανοποιεί τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. 
Αυτή η ασύρματη συσκευή είναι ένας πομποδέκτης και έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να  
ικανοποιεί τα όρια έκθεσης που προτείνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Διεθνής Επιτροπή για  
την Προστασία από Μη Ιοντίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP, 1999) για όλον τον πληθυσμό. Το πρότυπο έκθεσης για 
φορητό εξοπλισμό χρησιμοποιεί τον "ειδικό ρυθμό απορρόφησης" (SAR) ως μονάδα μέτρησης. Η μέγιστη τιμή 
SAR για αυτήν την ασύρματη συσκευή, όπως μετρήθηκε στις δοκιμές συμμόρφωσης, είναι 042 W/kg.
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Περιορισμένη εγγύηση δύο (2) ετών  
της U.S. Robotics Corporation

1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ :
1.1 Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά τον πρώτο αγοραστή και τελικό χρήστη 
(ΠΕΛΑΤΗΣ) και δεν μεταβιβάζεται.

1.2 Κανένας αντιπρόσωπος, μεταπωλητής ή επιχειρηματικός συνεργάτης της U.S. Robotics Corporation (U.S. 
ROBOTICS) δεν έχει την εξουσιοδότηση να τροποποιήσει τους όρους της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης 
εκ μέρους της U.S. ROBOTICS.

1.3 Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση εξαιρεί ρητώς οποιοδήποτε προϊόν δεν έχει αγοραστεί ως νέο από την 
U.S. ROBOTICS ή την εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία πώλησης.

1.4 Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση εφαρμόζεται αποκλειστικά στη χώρα ή την περιοχή όπου προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί το προϊόν (όπως υποδεικνύεται από τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος και τυχόν ετικέτες που 
αφορούν τις τοπικές εγκρίσεις για τη χρήση τηλεπικοινωνιακών προϊόντων που έχουν επικολληθεί στο προϊόν).

1.5 Η U.S. ROBOTICS εγγυάται στον ΠΕΛΑΤΗ ότι το προϊόν αυτό είναι ελεύθερο ελαττωμάτων ως προς την 
κατασκευή και τα υλικά του, υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης και συντήρησης, για ΔΥΟ (2) ΕΤΗ από την 
ημερομηνία αγοράς του από την U.S. ROBOTICS ή την εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία πώλησης.

1.6 Η μόνη υποχρέωση της U.S. ROBOTICS υπό την παρούσα εγγύηση περιορίζεται, κατά την αποκλειστική 
κρίση της U.S. ROBOTICS, στην επισκευή του ελαττωματικού προϊόντος ή εξαρτήματος αυτού με νέα ή 
επισκευασμένα εξαρτήματα ή την ανταλλαγή του ελαττωματικού προϊόντος ή εξαρτήματος με νέο ή 
επισκευασμένο προϊόν ή εξάρτημα, ίδιο ή παρόμοιο με το πρωτότυπο. Διαφορετικά, εάν καμία από τις δύο 
προαναφερθείσες επιλογές δεν είναι εύλογα διαθέσιμη, η U.S. ROBOTICS πιθανόν, κατά την αποκλειστική κρίση 
της, να επιστρέψει στον ΠΕΛΑΤΗ το ποσό αγοράς. Το ποσό αυτό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την πιο πρόσφατη 
συνιστώμενη τιμή λιανικής που δημοσίευσε η U.S. ROBOTICS, μείον τα ισχύοντα έξοδα συντήρησης. Όλα τα 
προϊόντα και τα εξαρτήματα που παραδίδονται για ανταλλαγή αποτελούν ιδιοκτησία της U.S. ROBOTICS.

1.7 Η U.S. ROBOTICS παρέχει εγγύηση για οποιοδήποτε ανταλλακτικό προϊόν ή εξάρτημα, για ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) 
ΗΜΕΡΕΣ από την ημερομηνία αποστολής του προϊόντος ή του εξαρτήματος στον πελάτη.

1.8 Η U.S. ROBOTICS δεν παρέχει καμία εγγύηση ή βεβαίωση ότι το προϊόν αυτό θα πληροί τις απαιτήσεις του 
ΠΕΛΑΤΗ ή θα λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε προϊόντα υλισμικού ή λογισμικού που διατίθενται από 
άλλες εταιρείες.

1.9 Η U.S. ROBOTICS δεν παρέχει καμία εγγύηση ή βεβαίωση ότι η λειτουργία των προϊόντων λογισμικού που 
παρέχονται μαζί με το προϊόν αυτό θα είναι απρόσκοπτη και ελεύθερη σφαλμάτων ή ότι θα διορθωθούν όλα τα 
ελαττώματα στα προϊόντα λογισμικού.

1.10 Η U.S. ROBOTICS δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν λογισμικό ή άλλα δεδομένα ή στοιχεία του 
ΠΕΛΑΤΗ, που περιέχονται ή έχουν αποθηκευτεί στο προϊόν αυτό.

2 .0 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΠΕΛΑΤΗ :
2.1 Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη ότι το προϊόν αυτό πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις 
του ΠΕΛΑΤΗ.

2.2 Συνιστάται συγκεκριμένα στον ΠΕΛΑΤΗ να δημιουργήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας για όλες τις εφαρμογές 
λογισμικού που παρέχονται με το προϊόν αυτό.
69



Cordless Skype Dual Phone  
Eγχειρίδιο Χρήσης
2.3 Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη σωστή εγκατάσταση και διαμόρφωση του προϊόντος 
αυτού και για τη σωστή εγκατάσταση, διαμόρφωση, λειτουργία και συμβατότητα με το περιβάλλον λειτουργίας, 
μέσα στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει το προϊόν αυτό.

2.4 Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα πρέπει να παρέχει στη U.S. ROBOTICS ένα αποδεικτικό αγοράς όπου θα αναφέρεται η 
ημερομηνία (αντίγραφο της αρχικής απόδειξης αγοράς από τη U.S. ROBOTICS ή την εξουσιοδοτημένη 
αντιπροσωπεία πώλησης), ώστε να νομιμοποιούνται οποιεσδήποτε αξιώσεις στα πλαίσια της εγγύησης.

3 .0 ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΣΤΑ  ΠΛΑΙΣΙΑ   
ΤΗΣ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ :
3.1 Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της U.S. ROBOTICS ή με 
κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της U.S. ROBOTICS εντός της περιόδου ισχύος της 
εγγύησης, για να λάβει εξουσιοδότηση για τεχνική υποστήριξη στα πλαίσια της εγγύησης.

3.2 Ο πελάτης θα πρέπει να παρέχει τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος, τον αριθμό σειράς παραγωγής του 
προϊόντος, καθώς και αποδεικτικό αγοράς με ημερομηνία (αντίγραφο της αρχικής απόδειξης αγοράς από τη U.S. 
ROBOTICS ή την εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία πώλησης), για να λάβει εξουσιοδότηση για τεχνική 
υποστήριξη στα πλαίσια της εγγύησης.

3.3 Για πληροφορίες επικοινωνίας με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της U.S. ROBOTICS ή με κάποιο 
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της U.S. ROBOTICS, επισκεφτείτε την εταιρική διαδικτυακή 
τοποθεσία της U.S ROBOTICS στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.usr.com

3.4 Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα πρέπει να έχει άμεσα διαθέσιμα τα παρακάτω στοιχεία και αντικείμενα όταν επικοινωνεί με το 
τμήμα τεχνικής υποστήριξης της U.S. ROBOTICS:

• Αριθμός μοντέλου προϊόντος 
• Αριθμός σειράς παραγωγής προϊόντος
• Αποδεικτικό αγοράς με ημερομηνία
• Όνομα και αριθμός τηλεφώνου προσώπου επικοινωνίας στον ΠΕΛΑΤΗ 
• Έκδοση λειτουργικού συστήματος υπολογιστή του ΠΕΛΑΤΗ
• Δίσκος CD-ROM εγκατάστασης της U.S. ROBOTICS
• Οδηγός εγκατάστασης της U.S. ROBOTICS

4.0 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΤΑ  ΠΛΑΙΣΙΑ   
ΤΗΣ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ :
4.1 Στην περίπτωση που το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της U.S. ROBOTICS ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο 
τεχνικής υποστήριξης της U.S. ROBOTICS θα διαπιστώσει ότι το προϊόν ή κάποιο εξάρτημά του εμφανίζει 
δυσλειτουργία ή αστοχία που αποδίδεται άμεσα σε ελαττωματική κατασκευή και/ή υλικά και το προϊόν καλύπτεται 
από τον όρο κάλυψης ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ της εγγύησης, και Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει συμπεριλάβει ένα αντίγραφο του 
αποδεικτικού αγοράς με ημερομηνία (πρωτότυπη απόδειξη αγοράς από τη U.S. ROBOTICS ή την 
εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία πώλησης) μαζί με το επιστρεφόμενο προϊόν ή το εξάρτημα, τότε η U.S. 
ROBOTICS θα παρέχει στον ΠΕΛΑΤΗ μια Εξουσιοδότηση Επιστροφής Υλικού (RMA), καθώς και οδηγίες για την 
επιστροφή του προϊόντος στην καθορισμένη από τη U.S. ROBOTICS ζώνη επιστροφής.

4.2 Εάν κάποιο προϊόν ή εξάρτημα αποσταλεί στη U.S. ROBOTICS χωρίς να έχει εκδοθεί εξουσιοδότηση 
επιστροφής υλικού από τη U.S. ROBOTICS ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της U.S. 
ROBOTICS, το προϊόν ή το εξάρτημα θα επιστραφεί στον ΠΕΛΑΤΗ.
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4.3 Ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί να καλύψει το κόστος αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος ή του εξαρτήματος 
στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επιστροφής προϊόντων της U.S. ROBOTICS, να ασφαλίσει το προϊόν ή να αναλάβει 
την ευθύνη για τυχόν απώλεια ή βλάβη που πιθανόν να συμβεί κατά τη μεταφορά και να χρησιμοποιήσει μια 
συσκευασία αποστολής παρόμοια με την αρχική συσκευασία.

4.4 Η ευθύνη για τυχόν απώλεια ή βλάβη δεν μεταβιβάζεται στη U.S. ROBOTICS, μέχρις ότου το επιστρεφόμενο 
προϊόν ή το εξάρτημα παραληφθεί από κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο επιστροφής προϊόντων της U.S. 
ROBOTICS.

4.5 Οι εξουσιοδοτημένες επιστροφές από τον ΠΕΛΑΤΗ θα αποσυσκευαστούν, θα ελεγχθούν οπτικά και θα 
αντιστοιχιστεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς παραγωγής του προϊόντος, για το οποίο εγκρίθηκε η 
εξουσιοδότηση επιστροφής υλικού. Το εσωκλειόμενο αποδεικτικό αγοράς θα ελεγχθεί για την ημερομηνία και το 
σημείο αγοράς. Η U.S. ROBOTICS μπορεί να αρνηθεί την επισκευή ή αντικατάσταση στα πλαίσια της εγγύησης, 
εφόσον τα αποτελέσματα του οπτικού ελέγχου του επιστρεφόμενου προϊόντος ή του εξαρτήματος δεν 
συμφωνούν με τα παρεχόμενα από τον ΠΕΛΑΤΗ στοιχεία, για τα οποία εκδόθηκε η εξουσιοδότηση επιστροφής 
προϊόντος.

4.6 Εφόσον το προϊόν ή το εξάρτημα που επέστρεψε ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποσυσκευαστεί, ελεγχθεί οπτικά και 
δοκιμαστεί, η U.S. ROBOTICS, κατά την αποκλειστική της κρίση, θα το επισκευάσει ή θα το αντικαταστήσει, 
χρησιμοποιώντας νέο ή επισκευασμένο προϊόν ή εξαρτήματα, στο βαθμό που κρίνει απαραίτητο, προκειμένου να 
επανέλθει το προϊόν ή το εξάρτημα σε καλή λειτουργική κατάσταση.

4.7 Η U.S. ROBOTICS θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια να αποστείλει το προϊόν ή το εξάρτημα που 
επιδιορθώθηκε ή αντικαταστάθηκε στον ΠΕΛΑΤΗ, με δικά της έξοδα, εντός διαστήματος όχι μεγαλύτερου από 
ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ (21) ΗΜΕΡΕΣ από την ημερομηνία εξουσιοδοτημένης παράδοσης του προϊόντος από τον ΠΕΛΑΤΗ, 
σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επιστροφής προϊόντων της U.S. ROBOTICS.

4.8 Η U.S. ROBOTICS δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από καθυστέρηση στην παράδοση 
του προϊόντος ή του εξαρτήματος που επιδιορθώθηκε ή αντικαταστάθηκε.

5 .0 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ :
5.1 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Το παρόν προϊόν της U.S. ROBOTICS πιθανόν να περιλαμβάνει ή να 
συνοδεύεται από λογισμικό τρίτων εταιρειών, η χρήση του οποίου καλύπτεται από ξεχωριστές συμβάσεις άδειας 
χρήσης τελικού χρήστη, οι οποίες παρέχονται από τρίτους προμηθευτές λογισμικού. Η περιορισμένη εγγύηση της 
U.S. ROBOTICS δεν καλύπτει το λογισμικό που διατίθεται από τρίτες εταιρείες. Για την ισχύουσα εγγύηση, 
ανατρέξτε στη σύμβαση άδειας χρήσης τελικού χρήστη που διέπει το λογισμικό αυτό.

5.2 ΒΛΑΒΗ ΛΟΓΩ ΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ/
Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ: Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η παρούσα 
περιορισμένη εγγύηση της U.S. ROBOTICS δεν ισχύει για τη φυσιολογική φθορά, για ζημία ή απώλεια 
δεδομένων λόγω συνδυασμένης λειτουργίας με τρέχουσες και/ή μελλοντικές εκδόσεις του λειτουργικού 
συστήματος ή άλλο τρέχον και/ή μελλοντικό λογισμικό ή υλισμικό, για τροποποιήσεις (από άτομα εκτός κέντρων 
τεχνικής υποστήριξης της U.S. ROBOTICS ή εξουσιοδοτημένων από τη U.S. ROBOTICS), για βλάβη που 
προκλήθηκε από σφάλμα του χειριστή ή μη συμμόρφωση με τις οδηγίες, όπως αυτές ορίζονται στα έντυπα 
χρήστη ή άλλα συνοδά έντυπα, για βλάβη που προκλήθηκε από φυσικές δυνάμεις, όπως κεραυνοί, καταιγίδες, 
πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς κ.λπ. Στα προϊόντα στα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει αλλοιωθεί ή 
αφαιρεθεί ο αριθμός σειράς παραγωγής του προϊόντος, ενδείξεις εσφαλμένης χρήσης, αμέλειας και λανθασμένου 
χειρισμού, ενδείξεις βλάβης λόγω υπέρμετρης φυσικής, θερμοκρασιακής ή ηλεκτρικής καταπόνησης, ενδείξεις ότι 
είναι πλαστά, ενδείξεις βλάβης λόγω ιών υπολογιστή τύπου " worm", "Trojan horse" ή άλλων ή λόγω 
καταστροφής των περιεχομένων της μνήμης, ενδείξεις αστοχίας του προϊόντος ως αποτέλεσμα ατυχήματος, 
κατάχρησης, εσφαλμένης χρήσης (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της εσφαλμένης εγκατάστασης, της 
σύνδεσης σε πηγές και ρευματολήπτες που διατρέχονται από ακατάλληλη τιμή τάσης), ενδείξεις αστοχίας που 
προκλήθηκαν από προϊόντα που δεν παρέχονται από την U.S. ROBOTICS, ενδείξεις βλάβης που προκλήθηκε 
από υγρασία, περιβαλλοντική οξείδωση, αιφνίδιες κορυφές τάσης, αποστολή, μη φυσιολογικές συνθήκες 
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εργασίας ή ενδείξεις ότι το προϊόν χρησιμοποιήθηκε εκτός των συνόρων της χώρας ή της περιοχής όπου 
προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί (όπως αυτό αποδεικνύεται από τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος και τυχόν 
ετικέτες που αφορούν τις τοπικές εγκρίσεις για τη χρήση τηλεπικοινωνιακών προϊόντων που έχουν επικολληθεί 
στο προϊόν).

5.3 ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ, ΟΙ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 
Ή ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ Ή ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΕΣ, 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ Ή ΑΛΛΩΣ ΠΩΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΟΡΩΝ Ή ΤΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗΣ, ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΩΣ. Η U.S. ROBOTICS ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ, ΟΥΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ 
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ.

5.4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ, Η U.S. ROBOTICS 
ΕΞΑΙΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ, Η 
ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ 
ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΓΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΑΣΤΟΧΙΑ Ή ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η U.S. ROBOTICS Ή Ο 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ 
ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ U.S. ROBOTICS. Η ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ, ΕΑΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ 
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟΥ.

6 .0 ΔΗΛΩΣΗ  ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ :
Σε ορισμένες χώρες, πολιτείες, περιοχές ή επαρχίες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των έμμεσων 
εγγυήσεων ή ο περιορισμός των συμπτωματικών ή παρεπόμενων ζημιών για ορισμένα προϊόντα που διατίθενται 
στους καταναλωτές ή ο περιορισμός της ευθύνης για προσωπικό τραυματισμό, επομένως πιθανόν να 
περιορίζεται η εφαρμογή των ανωτέρω περιορισμών και εξαιρέσεων σε ότι αφορά τον ΠΕΛΑΤΗ. Όταν οι έμμεσες 
εγγυήσεις δεν επιτρέπεται από το νόμο να εξαιρεθούν στο σύνολό τους, η διάρκεια ισχύος τους θα περιοριστεί 
στα ΔΥΟ (2) ΕΤΗ που αναφέρονται στην εγγύηση αυτή. Η παρούσα εγγύηση δίνει στον ΠΕΛΑΤΗ συγκεκριμένα 
νομικά δικαιώματα, τα οποία πιθανόν να ποικίλουν, ανάλογα με την τοπική νομοθεσία.

7 .0 ΔΙΕΠΟΥΣΑ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ :
Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση θα διέπεται από τους νόμους της Πολιτείας του Ιλλινόις, Η.Π.Α. με εξαίρεση 
τους κανονισμούς που αντιβαίνουν σε νομοθετημένες αρχές και με εξαίρεση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
περί Συμβάσεων Διεθνούς Πώλησης Αγαθών.

U.S. Robotics Corporation 
935 National Parkway 
Schaumburg, IL, 60173 
Η.Π.Α.
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