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Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο IT.6.1T 

 
 

 

Προειδοποίηση: Φορτίστε τη συσκευή για 24 ώρες πριν από 

τη χρήση 
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Καλωσορίσατε... 
στο νέο σας Motorola ΙΤ.6 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο! 
• Η λειτουργία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέετε ασύρματα έως και δύο κινητά τηλέφωνα και μία 

συσκευή ακουστικού και να απολαύσετε μοναδικές υπηρεσίες και λειτουργίες 

• Πραγματοποιήστε ή λάβετε κλήσεις από τη γραμμή του σπιτιού ή το δίκτυο των κινητών 

τηλεφώνων χρησιμοποιώντας το IT.6. 

• Μπορείτε να φορτίσετε το κινητό σας τηλέφωνο συνδέοντας ένα καλώδιο USB στη βάση του IT.6, 

ενώ μπορείτε ταυτόχρονα να λαμβάνετε τις κλήσεις του κινητού σας τηλεφώνου στο IT.6. 

• Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης χρησιμοποιώντας τη γραμμή του σπιτιού ή του κινητού τηλεφώνου 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή IT.6 για να απαντήσετε μία ακόμα κλήση από την άλλη 

γραμμή και να πραγματοποιήσετε μία ταυτόχρονη κλήση και των τριών (συνδιάσκεψη). 

• Μεγιστοποιήστε την εμβέλεια στο χώρο του σπιτιού, τοποθετώντας τη βάση και το κινητό 

τηλέφωνο σε σημείο με δυνατό σήμα. 

• Κάθε ακουστικό μπορεί να αποθηκεύσει έως 1000 ονόματα και αριθμούς στο ευρετήριο. 

• Μεταφορά έως και 500 επαφών από κινητό τηλέφωνο στη βάση του IT.6. Κάθε επαφή μπορεί να 

έχει έως και 3 νούμερα. 

• Δυνατότητα συγχρονισμού με τα κινητά σας τηλέφωνα για αναγνώριση κλήσης και από το 

ακουστικό του IT.6. 

• Μεγάφωνο για πραγματοποίηση κλήσης hands-free 

• Σύστημα εξοικονόμηση ενέργειας 

 

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα στη ρύθμιση ή χρήση του IT.6.1 επικοινωνήστε με 

την Εξυπηρέτηση Πελατών στον αριθμό 2310-689339. 

Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ενότητα «Βοήθεια» στο 

τέλος αυτού του εγχειριδίου. 

 

Το παρόν Εγχειρίδιο Χρήσης σας παρέχει όλες τις πληροφορίες που 

χρειάζεστε για να εκμεταλλευθείτε στο έπακρο το τηλέφωνό σας. Για να 

ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, ακολουθήστε τις απλές οδηγίες 

«Ξεκινώντας», στις επόμενες σελίδες. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

Χρησιμοποιείτε μόνο με το τηλεφωνικό καλώδιο που σας παρέχεται. 

Παρακαλώ σημειώστε πως το τηλέφωνο αυτό δεν είναι κατασκευασμένο για να πραγματοποιεί 

κλήσεις έκτακτης ανάγκης όταν δεν υπάρχει ρεύμα. 

Περιλαμβάνονται όλα στη συσκευασία; 

• Ακουστικό & Βάση ΙΤ.6 

• Μετασχηματιστής για τη βάση 

• Τηλεφωνικό καλώδιο 

 

ECOMOTO: το σημείο σύγκλισης των προσπαθειών του μάρκετινγκ, της 

σχεδίασης, της έρευνας, της κατασκευής και της διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, με κοινό στόχο την παροχή καλύτερων προϊόντων για όλους. 

Μια ολοκληρωτική προσέγγιση που εστιάζει τόσο στην κοινωνική όσο και στην 

περιβαλλοντική ευθύνη. Ένα πάθος και μια κοινή άποψη. 

Η σωστή κίνηση. 

• Πληρεί ή/και υπερβαίνει τις κανονιστικές απαιτήσεις της EMEA για 

περιβαλλοντικά θέματα. 

• Οικολογική συσκευασία με περιεκτικότητα τουλάχιστον 20% σε υλικά 

ανακυκλώσιμα από τον τελικό χρήστη. 
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• Το περίβλημα του τηλεφώνου είναι κατασκευασμένο από τουλάχιστον 10% πλαστικό 

ανακυκλώσιμο από τον τελικό χρήστη. 

• Φορτιστής χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, που πληροί τις απαιτήσεις του 

Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕ. 

• Η λειτουργία ECO (οικονομική) ελαττώνει την ισχύ εκπομπής και κατ’ επέκταση 

την κατανάλωση ενέργειας 

 

1.Ξεκινώντας 
Σημαντικό 

Μην τοποθετείτε το IT.6 στο μπάνιο ή σε άλλους χώρους με αυξημένη υγρασία. 

 

Θέση 

Θα πρέπει να τοποθετήσετε την ΙΤ.6 βάση σας μέχρι 2 μέτρα από την πρίζα και από τη γραμμή του 

τηλεφώνου, ώστε να φτάνουν τα καλώδια. Η πρίζα ρεύματος πρέπει να βρίσκεται κοντά στη 

συσκευή και να έχει εύκολη πρόσβαση. Τοποθετήστε τη βάση σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου 

από άλλες ηλεκτρικές συσκευές για να αποφύγετε τυχόν παρεμβολές. Το ΙΤ.6 λειτουργεί με την 

εκπομπή σημάτων ραδιοσυχνοτήτων μεταξύ ακουστικού και βάσης. Η ισχύς του σήματος εξαρτάται 

από τη θέση της βάσης. Τοποθετήστε την όσο το δυνατόν πιο ψηλά για να εξασφαλίσετε το 

καλύτερο δυνατό σήμα. 

 

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ 

Όταν υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ βάσης και ακουστικού, η συσκευή έχει 

εμβέλεια έως 300 μέτρα σε εξωτερικό χώρο. Κάθε εμπόδιο μεταξύ βάσης και 

ακουστικού μειώνει σημαντικά την εμβέλεια. Με τη βάση σε εσωτερικό χώρο και το 

ακουστικό είτε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό χώρο, η εμβέλεια συνήθως μειώνεται 

στα 50 μέτρα το πολύ. Οι τοίχοι από μπετόν ή πέτρα ελαττώνουν δραματικά την εμβέλεια. 

 

ΕΜΒΕΛΕΙΑ BLUETOOTH 

Μόλις το ΙΤ.6 και το κινητό τηλέφωνο έχουν συνδεθεί, μπορείτε να τοποθετήσετε τη βάση του ΙΤ.6 

και το κινητό τηλέφωνο σε σημείο που το σήμα είναι δυνατό για να μεγιστοποιήσετε την εμβέλεια 

του κινητού. Το κινητό θα πρέπει να βρίσκετε σε απόσταση μικρότερη από τα 10 μέτρα από τη βάση 

ΙΤ.6. Όταν κινηθείτε εκτός εμβέλειας κατά τη διάρκεια μίας κλήσης θα ακούσετε ένα διπλό ήχο. Εάν 

δεν κινηθείτε προς τη βάση η κλήση θα αποσυνδεθεί. 

 

ΙΣΧΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 

Το εικονίδιο  στο ακουστικό σας υποδηλώνει ότι βρίσκεστε εντός εμβέλειας της 

βάσης. Όταν βρίσκεστε εκτός εμβέλειας της βάσης, το εικονίδιο αναβοσβήνει. 

Εάν έχετε μια κλήση σε εξέλιξη, θα ακούσετε έναν προειδοποιητικό τόνο. Η κλήση σας θα διακοπεί 

εάν το ακουστικό μετακινηθεί εκτός εμβέλειας της βάσης. Μετακινη-θείτε κοντύτερα στη βάση. Το 

ακουστικό θα επανασυνδεθεί αυτόματα με τη βάση. 

 

Τοποθέτηση 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

Ο σταθμός βάσης θα πρέπει να παραμένει συνδεδεμένος συνεχώς με την πρίζα. 

Μη συνδέετε το τηλεφωνικό καλώδιο στην πρίζα του τηλεφώνου μέχρι να φορτιστεί 

πλήρως το ακουστικό. Χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή και το τηλεφωνικό 

καλώδιο που παρέχονται με το προϊόν. 

 

Σύνδεση της βάσης 

1. Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο στην υποδοχή με την ένδειξη  στο κάτω 

μέρος της βάσης. 
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2. Συνδέστε το μετασχηματιστή στην υποδοχή με την ένδειξη  στην κάτω 

πλευρά της βάσης και συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην 

πρίζα ρεύματος. Ενεργοποιείστε την ηλεκτρική τροφοδοσία. 

 

Φόρτιση του ακουστικού 

1. Εάν φορτίζετε τις μπαταρίες για πρώτη φορά, τοποθετήστε το ακουστικό στη 

βάση για τουλάχιστον 24 συνεχείς ώρες για να φορτιστεί. 

2. Όταν το ακουστικό φορτιστεί πλήρως, εμφανίζεται σταθερά στην οθόνη το 

εικονίδιο .Συνδέστε το άλλο άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου (βεβαιωθείτε 

ότι το ένα άκρο του είναι ήδη συνδεδεμένο στη βάση) στην πρίζα τηλεφώνου. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Δεν έχετε πρόσβαση στη μπαταρία του ακουστικού. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τη μπαταρία 

καθώς μπορείτε να προκαλέσετε ζημιά στο τηλέφωνο. Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε τη 

μπαταρία επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service. 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

Εάν στην οθόνη αναβοσβήνει το εικονίδιο  και ακούγεται ένας 

προειδοποιητικός τόνος κάθε 30 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, θα πρέπει να 

επαναφορτίσετε το ακουστικό προτού το χρησιμοποιήσετε και πάλι. 

Κατά τη φόρτιση, το εικονίδιο  παρουσιάζει μια κίνηση στην οθόνη. 

 

ΕΞΥΠΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 

Το ΙΤ.6 υποστηρίζει έξυπνη φόρτιση, με αυτή τη λειτουργία όταν το ακουστικό είναι πλήρως 

φορτισμένο, η μπαταρία το ανιχνεύει αυτόματα και σταματάει να τραβάει ρεύμα από την πρίζα και 

να φορτίζει το ακουστικό, εξοικονομώντας έτσι ενέργεια. 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

Υπό ιδανικές συνθήκες, οι πλήρως φορτισμένες μπαταρίες εξασφαλίζουν με μια 

μόνο φόρτιση χρόνο ομιλίας έως 7 ωρών ή χρόνο αναμονής έως 100 ωρών.(Εκτιμώμενοι χρόνοι) 

Σημειώστε ότι οι καινούριες μπαταρίες φτάνουν την πλήρη χωρητικότητά τους μόνο μετά από 
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κανονική χρήση πολλών ημερών. Για να διατηρείτε τις μπαταρίες σας στη βέλτιστη κατάσταση, 

αφήνετε κάθε φορά το 

ακουστικό εκτός βάσης για λίγες ώρες. Η πλήρης εξάντληση των μπαταριών τουλάχιστον μια φορά 

την εβδομάδα βοηθά στη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής τους. 

Η χωρητικότητα φόρτισης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών ελαττώνεται με 

τον καιρό λόγω παλαίωσης και κατ’ επέκταση ελαττώνεται και ο χρόνος ομιλίας/ 

αναμονής του ακουστικού. Μετά από καιρό οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται. 

Μετά την αρχική φόρτιση του ακουστικού σας, κάθε επόμενη φόρτιση διαρκεί 

περίπου 6-8 ώρες την ημέρα. Οι μπαταρίες και το ακουστικό μπορεί να 

ζεσταίνονται κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό. 

 

 

Ρυθμίζοντας το ΙΤ.6 

Αρχική οθόνη 

1. Η αρχική οθόνη θα εμφανιστεί σύντομα  και μετά θα εμφανιστεί μία λίστα χωρών. 

2. Εντοπίστε τη χώρα σας και πατήστε ΟΚ. Το ακουστικό και η βάση θα πραγματοποιήσουν 

επανεκκίνηση για να φορτωθούν οι σωστές ρυθμίσεις. Στη συνέχεια βλέπετε την οθόνη αναμονής 

και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για χρήση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Μπορείτε να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις και χωρίς να επιλέξετε χώρα. Όμως στην αρχική οθόνη 

θα εμφανίζεται πάντα η λίστα με τις χώρες μέχρι να επιλέξτε μία. 

 

Ημερομηνία και ώρα 

Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία Αναγνώρισης κλήσης, η ημερομηνία και η ώρα 

ρυθμίζεται αυτόματα για όλα τα ακουστικά όταν λαμβάνετε την πρώτη σας κλήση. 

Εάν δεν έχετε την υπηρεσία Αναγνώρισης κλήσης, μπορείτε να ρυθμίζετε οι ίδιοι 

την ημερομηνία και την ώρα. 

 

1. Πατήστε το πλήκτρο Menu, βρείτε την επιλογή Date & Time (Ώρα και Ημερομηνία) και πατήστε 

OK. 

2. Η επιλογή  Enter Date (Εισαγωγή Ημερομηνίας) είναι έντονα γραμμένη. Πατήστε OK. 

3. Εισάγετε την ημερομηνία χρησιμοποιώντας τη μορφή (Μέρα/Μήνας/Έτος) π.χ. 04-03-2015 για 4 

Μαρτίου 2015 και πατήστε OK. 

4. Κατεβείτε στην επιλογή Enter Time (Εισαγωγή Ώρας) και πατήστε OK. 

5. Εισάγετε την ώρα (ΩΩ:ΛΛ) και πατήστε OK.  

6. Από την επιλογή Time format επιλέξετε 12ώρο σύστημα ώρας, πατήστε το πλήκτρο  για 

επιλογή πμ ή μμ. 

7. Πατήστε το πλήκτρο . 

Η συσκευή σας τώρα είναι έτοιμη για χρήση. 



6 

 

2. Γνωριμία με το τηλέφωνό σας 
Επισκόπηση του ακουστικού σας 

 

 
 
A Ακουστικό 

B Οθόνη 

C Κατάλογος / Μετακίνηση προς τα πάνω / Αύξηση της έντασης 

Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το πλήκτρο αυτό για άνοιγμα του καταλόγου. 

Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, πιέστε για αύξηση της έντασης κουδουνίσματος του ακουστικού 

Πιέστε για μετακίνηση ανάμεσα στις επιλογές του μενού, στη λίστα 

επανάκλησης, στη λίστα κλήσεων και στις καταχωρήσεις του ευρετηρίου. 

Αυξήστε την ένταση του ακουστικού και του μεγάφωνου. 

D Μενού / OK / Αριστερό πλήκτρο 

Πιέστε για άνοιγμα του Μενού. 

Πιέστε για επιλογή μέσα στα μενού και για επιβεβαίωση μιας επιλογής που 

εμφανίζεται. 

E Μετακίνηση προς τα αριστερά 

Μετακινηθείτε προς τα αριστερά μέσα στο μενού. 

Μετατοπίζει τον κέρσορα προς τα αριστερά κατά την εγγραφή κειμένου. 

F Ομιλία / Ανάκληση 

Πραγματοποιήσετε ή απαντήστε μία κλήση. 

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ανάκλησης. 

G Εσωτερική κλήση / * 

Πιέστε για να πραγματοποιήσετε μία εσωτερική κλήση. 

Πληκτρολογήστε ένα *. 
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H Hands-free (Ανοιχτή ακρόαση) 

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το hands-free κατά τη 

διάρκεια μιας κλήσης. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ενεργοποίηση του μεγάφωνου μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την ένταση του 

ακουστικό σε μεγάλα επίπεδα. Βεβαιωθείτε πως δεν κρατάτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί σας. 

I Ανάκληση / Διαγραφή / Δεξί πλήκτρο 

Στην αναμονή, πιέστε για εισαγωγή στη λίστα ανάκλησης. 

Σε λειτουργία επεξεργασίας, πιέστε για να διαγράψετε χαρακτήρες ή ψηφία. 

Πηγαίνετε πίσω στο προηγούμενο επίπεδο του μενού. 

J Μετακίνηση προς τα δεξία 

Μετακινηθείτε προς τα δεξιά μέσα στο μενού. 

Μετατοπίζει τον κέρσορα προς τα δεξιά κατά την εγγραφή κειμένου. 

K Τερματισμός κλήσης / Έξοδος / Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ακουστικού 

Πατήστε για να τερματίσετε μια κλήση. 

Κατά την προβολή επανάκλησης / λίστα κλήσεων / τηλεφωνικού καταλόγου ή 

όταν είστε στο μενού, πατήστε για επιστροφή σε κατάσταση αναμονής. 

Πιέστε παρατεταμένα  για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε το ακουστικό. 

L Λίστα κλήσεων / Μετακίνηση προς τα κάτω / Μείωση της έντασης 

Στην αναμονή, πιέστε για άνοιγμα της λίστας κλήσεων. 

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε για μείωση της έντασης του ακουστικού. 

Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, πιέστε για απενεργοποίηση της έντασης κουδουνίσματος του 

ακουστικού (σίγαση). 

Πιέστε για μετακίνηση ανάμεσα στις επιλογές του μενού, στη λίστα 

επανάκλησης, στη λίστα κλήσεων και στις καταχωρήσεις του ευρετηρίου. 

M Παύση / # / Κεφαλαία/μικρά 

Πατήστε παρατεταμένα για να εισάγετε όταν προ-πληκτρολογείτε ή αποθηκεύετε αριθμούς. 

Πληκτρολογήστε μία #. 

N Κενό / Κλείδωμα πληκτρολογίου 

Πιέστε για εισαγωγή κενού σε ένα κείμενο ή στην πληκτρολόγηση αριθμού. 

Πιέστε παρατεταμένα για κλείδωμα του πληκτρολογίου. 

O Σίγαση 

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μικροφώνου. 

P Μικρόφωνο 

 

Οθόνη LCD ακουστικού 

 

 

Σταθερό όταν το ακουστικό βρίσκετε εντός εμβέλειας από τη βάση. Αναβοσβήνει όταν το 

ακουστικό βρίσκετε εκτός εμβέλειας ή αναζητεί τη βάση. 

 Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας 

Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας + 
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 Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη. 

 Έχει τοποθετηθεί συσκευή ακουστικών Bluetooth. 

 Εμφανίζεται όταν έχετε αναπάντητες κλήσεις στη λίστα κλήσεων. 

Η ένταση του κουδουνίσματος είναι απενεργοποιημένη. 

Εμφανίζεται όταν βρίσκεται σε λειτουργία μεγαφώνου (hands-free) 

 Εμφανίζεται όταν η λειτουργία Μην Ενοχλείτε είναι ενεργοποιημένη 

Εμφανίζεται όταν έχετε φωνητικά μηνύματα 

Το ξυπνητήρι έχει ρυθμιστεί. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάποια εικονίδια αντικαθίστανται από άλλα στην κορυφή της οθόνης ανάλογα με το 

ποια λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. 

 

Η εκτιμώμενη διάρκεια της μπαταρίας φαίνεται σε εικονίδια όπως: 

 Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. 

Η μπαταρία είναι μερικώς φορτισμένη. 

Η μπαταρία τελειώνει. 

Η ένδειξη αυτή αναβοσβήνει όταν η μπαταρία έχει εξαντληθεί πλήρως 

 

 

 

 

 

Επισκόπηση της βάσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α Bluetooth 1 LED 

B Bluetooth 2 LED 

C Εντοπισμός συσκευής 

Σε λειτουργία αναμονής, πιέστε για κουδούνισμα του  

τηλεφώνου. 

Πατήστε παρατεταμένα για εισαγωγή στην εγγραφή 

ακουστικών. 
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D Υποδοχή USB 

Για να φορτίσετε το κινητό σας τηλέφωνο (καλώδιο USB δεν περιλαμβάνεται). 

 

Περιήγηση στα μενού 

Το ΙΤ.6 έχει ένα εύχρηστο σύστημα μενού. 

Κάθε μενού έχει μια λίστα επιλογών, την οποία μπορείτε να δείτε στο χάρτη μενού 

της επόμενης σελίδας. 

Όταν το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο  και βρίσκετε σε αναμονή: 

1. Πατήστε το αριστερό πλήκτρο  Menu. Το κεντρικό μενού έχει ανοίξει. 

2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για μετακίνηση μέσα στο μενού. 

3. Οι επιλογές OK και Back (Πίσω) εμφανίζονται. 

Πατήστε το αριστερό πλήκτρο OK για να ανοίξετε ένα υπό-μενού ή να επικυρώσετε μία επιλογή. 

Πατήστε το δεξί πλήκτρο Back για επιστροφή σε προηγούμενο επίπεδο του μενού, διόρθωση 

χαρακτήρα ή ακύρωση μίας πράξης. 

 

3.Bluetooth 
Θα χρειαστεί να κάνετε συμβατά το ΙΤ.6 με το κινητό σας τηλέφωνο πριν εκμεταλλευτείτε τα 

χαρακτηριστικά του Bluetooth. 

1. Πατήστε το Menu, μετακινηθείτε στην επιλογή Bluetooth και πατήστε OK. 

2. Μετακινηθείτε στην επιλογή Find (Αναζήτηση ) και πατήστε OK. 

3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth του κινητού σας. 

4. Τοποθετήστε το κινητό κοντά στη βάση IT.6 και αναζητήστε συσκευές. 

5. Η οθόνη εμφανίζει Motorola IT.6 και το PIN (προεπιλεγμένο 0000). 

6. Το ΙΤ.6 εμφανίζεται ως Motorola ΙΤ.6 στο κινητό σας. 

7. Εισάγετε το PIN του Bluetooth στο κινητό. 

8. Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση εμφανίζονται στην οθόνη τα εικονίδια ή  και το αντίστοιχο 

LED στη βάση ανάβεί. 

 

Χειρισμός των συσκευών σας 

1. Πατήστε το Menu, μετακινηθείτε στην επιλογή Bluetooth και πατήστε OK. 

2. Οι συσκευές είναι έντονα γραμμένες, πατήστε OK. 

3. Μετακινηθείτε για να επιλέξετε τη συσκευή την οποία θέλετε να χειριστείτε και πατήστε Options 

(Επιλογές). 

4. Έχετε την επιλογή να : Connect / Disconnect, Delete or Delete All. (Σύνδεση / Αποσύνδεση, 

Διαγραφή ή Διαγραφή όλων) 

5. Πατήστε το πλήκτρο  για επιστροφή στην οθόνη αναμονής. 

 

Αλλαγή του κωδικού PIN Bluetooth 

1. Πατήστε το Menu, μετακινηθείτε στην επιλογή Bluetooth και πατήστε OK. 

2. Μετακινηθείτε στην επιλογή Set PIN (ορισμός PIN) και πατήστε OK. 

3. Πατήστε το Clear (Διαγραφή) για διαγραφή του τωρινού PIN. 

4. Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο τοποθετείστε το νέο PIN και πατήστε OK. 

5. Πατήστε το πλήκτρο για επιστροφή στην οθόνη αναμονής. 

 

Ορίζοντας το Bluetooth όνομα του τηλεφώνου 

1. Πατήστε το Menu, μετακινηθείτε στην επιλογή Bluetooth και πατήστε OK. 

2. Μετακινηθείτε στην επιλογή Rename (Μετονομασία) και πατήστε OK. 

3. Πατήστε το Clear (Διαγραφή) και διαγράψτε το τωρινό όνομα. 

4. Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο τοποθετείστε το νέο όνομα και πατήστε Save (Αποθήκευση). 

5. Πατήστε το πλήκτρο  για επιστροφή στην οθόνη αναμονής. 
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Συμβατότητα με ακουστικό Bluetooth 

1. Πατήστε το Menu, μετακινηθείτε στην επιλογή Bluetooth και πατήστε OK. 

2. Μετακινηθείτε στην επιλογή Find Headset (Αναζήτηση ακουστικού) και πατήστε OK. 

3. Επιλέξετε τη συσκευή και πατήστε OK. 

4. Το ακουστικό θα  έχει συγχρονιστεί με το τηλέφωνο και η ένδειξη  θα εμφανιστεί. 

 

Συγχρονισμός ή ενημέρωση των επαφών από ένα κινητό τηλέφωνο 

1. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή πατήστε το Menu, η επιλογή Phonebook (τηλεφωνικός κατάλογος) 

είναι έντονα γραμμένη και πατήστε OK. 

2. Μετακινηθείτε στην λίστα που επιθυμείτε, ή . 

3. Εάν ο κατάλογος είναι άδειος πατήστε Update (Ενημέρωση) και θα αρχίσει να φορτώνεται ο 

τηλεφωνικός κατάλογος του κινητού τηλεφώνου. 

4. Εάν ο τηλεφωνικός κατάλογος του κινητού έχει ήδη φορτωθεί , πατήστε το Options (Επιλογές) και 

μετακινηθείτε στην επιλογή Update (Ενημέρωση) και πατήστε OK. 

5. Ο τηλεφωνικός κατάλογος έχει ενημερωθεί. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέχρι 500 επαφές μπορούν να φορτωθούν από το κάθε κινητό τηλέφωνο που είναι 

συνδεδεμένα στο ΙΤ.6. 

 

Ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων του τηλεφωνικού καταλόγου 

Μόλις το κινητό σας τηλέφωνο συγχρονιστεί με το ΙΤ.6 μπορεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις 

προστασίας προσωπικών δεδομένων του κινητού σας τηλεφώνου. 

1. Πατήστε το Menu, μετακινηθείτε στην επιλογή Mobile settings (Ρυθμίσεις κινητού) και πατήστε OK. 

2. Μετακινηθείτε στο κινητό που θέλετε να ρυθμίσετε και πατήστε OK. 

3. Εισάγετε τον κωδικό PIN και πατήστε OK. 

4. Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές. 

• Off (Απενεργοποιημένο): Δεν απαιτείται PIN για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο του κινητού 

και θα είναι πάντα διαθέσιμος. 

• In Range (σε Εμβέλεια): Δεν απαιτείται PIN για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο του κινητού 

και θα είναι διαθέσιμος όταν το κινητό είναι συνδεδεμένο και βρίσκεται σε εμβέλεια από τη βάση 

ΙΤ.6. 

• PIN: Ακολουθείστε τις οδηγίες για να ορίσετε και να ενεργοποιήσετε τον κωδικό σας PIN. Μόλις 

ενεργοποιηθεί θα χρειάζεται πάντα αυτός ο κωδικός PIΝ για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο. 

 

Ρυθμίσεις της λίστας των κλήσεων του κινητού τηλεφώνου 

Μπορείτε να φορτώσετε τις κλήσεις των κινητών σας τηλεφώνων στο ακουστικό ΙΤ.6. 

1. Πατήστε το Menu, μετακινηθείτε στην επιλογή Calls List (Λίστα κλήσεων) και πατήστε OK. 

2. Μετακινηθείτε στις κλήσεις του τηλεφώνου του οποίου θέλετε να φορτώσετε,  ή . 

3. Εάν η λίστα κλήσεων είναι άδεια πατήστε Update (Ενημέρωση) και οι κλήσεις του τηλεφώνου θα 

αρχίσουν να φορτώνονται στη συσκευή σας. 

4. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτωση των κλήσεων, πατήστε Options (Επιλογές) και μετακινηθείτε στην 

επιλογή Update (Ενημέρωση) και πατήστε OK. 

5. Οι λίστες κλήσεων έχουν ενημερωθεί. 
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4. Χρήση του τηλεφώνου 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ακουστικό σας χρονομετρεί αυτόματα τη διάρκεια όλων των εξωτερικών κλήσεων. 

Όταν τελειώσει η κλήση, η συνολική διάρκεια της συνομιλίας σας εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα. 

 

 

 

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του ακουστικού 

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ακουστικού. 

 

Κλήσεις 

Πραγματοποίηση μιας κλήσης 

1. Πιέστε το πλήκτρο .Η επιλογή Home (Σπίτι) είναι έντονα γραμμένη. 

2. Μετακινηθείτε στη γραμμή που επιθυμείτε να καλέσετε και πατήστε OK. 

3. Όταν ακούσετε τον ήχο κλήσης, πληκτρολογήστε τον αριθμό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν επιλέξετε Mobile 1 ή Mobile 2 (Κινητό 1 ή Κινητό 2) και κανένα κινητό 

τηλέφωνο δεν έχει συνδεθεί το ΙΤ.6 επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής. 

Προετοιμασία κλήσης 

1. Πληκτρολογήστε πρώτα τον αριθμό. Εάν κάνετε κάποιο λάθος πιέστε Clear (Διαγραφή) για να 

διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο. 

2. Μετακινηθείτε στην επιλογή ,  ή  

3. Πιέστε το πλήκτρο  για να τον καλέσετε. 

 

Πραγματοποίηση ταχείας κλήσης 

1. Πατήστε παρατεταμένα ένα από τα πλήκτρα με νούμερα για να αποθηκεύσετε στο πλήκτρο αυτό 

έναν τηλεφωνικό αριθμό. 

 

Τερματισμός μιας κλήσης 

Πιέστε  , ή τοποθετήστε και πάλι το ακουστικό στη βάση. 

 

Λήψη μιας κλήσης από την εσωτερική γραμμή 

Όταν λαμβάνετε μια εξωτερική κλήση, κουδουνίζει το τηλέφωνο. 

1.Πατήστε το πλήκτρο  για απάντηση. 

 

Λήψη μιας κλήσης του κινητού τηλεφώνου στο ακουστικό του ΙΤ.6 

1. Όταν λαμβάνετε μία κλήση στο κινητό σας τηλέφωνο το ακουστικό ΙΤ.6 θα λαμβάνει επίσης την 

κλήση. 

2. Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός αυτού που καλεί ή το όνομα της επαφής εάνν ο τηλεφωνικό 

κατάλογος του κινητού έχει φορτωθεί στο ΙΤ.6. 

3. Πατήστε τι πλήκτρο για απάντηση. 

 

Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού 

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε  για να αυξήσετε ή να μειώσετε την 

ένταση. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 επίπεδα. 
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Σίγαση 

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο του ΙΤ.6 έτσι ώστε να μπορείτε να μιλάτε με κάποιο 

διπλανό άτομο χωρίς να σας ακούει αυτός που σας έχει καλέσει. 

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο . Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη Mute on 

(Σίγαση ενεργοποιημένη) και αυτός που σας έχει καλέσει δεν μπορεί να σας ακούσει. 

2. Πατήστε το πλήκτρο  ξανά για να συνεχίσετε να ακούγεστε κανονικά. 

 

 

Κλήση μεγάφωνου 

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε το πλήκτρο . Η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη σας 

και θα ακούτε την κλήση από το μεγάφωνο του ΙΤ.6. 

2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για εναλλαγή σε ακουστικό και μεγάφωνο. 

3. Πατήστε το πλήκτρο  για τερματισμό της κλήσης. 

 

 

 

Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου 

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, έτσι ώστε να μην μπορούν να εκτελούνται λειτουργίες 

κατά λάθος κατά τη μεταφορά του ΙΤ.6 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, εξακολουθείτε να μπορείτε να απαντάτε 

κλήσεις και να χειρίζεστε το ακουστικό φυσιολογικά. Όταν η κλήση τελειώσει, το πληκτρολόγιο 

ξανά κλειδώνει. 

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο . Το πληκτρολόγιο κλειδώθηκε. 

2. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  ξανά. 

 
 

Μεταφορά εισερχόμενης κλήσης 

Κατά τη διάρκεια μίας εισερχόμενης κλήσης, έχετε την επιλογή να την μεταφέρετε σε κάποιο άλλο 

τηλέφωνο. Για να το επιτύχετε, πατάτε για 1 δευτερόλεπτο το πλήκτρο  και μετά τον αριθμό 

που θέλετε να δώσετε την γραμμή (Είτε για τηλεφωνικό κέντρο, είτε για άλλη συσκευή της ίδιας 

γραμμής). 

 

 

5. Χρήση αυτόματου τηλεφωνητή 

 

Για να μεταβείτε στην περιοχή διαχείρισης του τηλεφωνητή επιλέξτε menu, πλοηγηθείτε με τα 

βελάκια στην επιλογή Answer Machine και πατήστε ΟΚ.  

Θα σας εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές τις οποίες θα αναλύσουμε. 

 

Play, Delete all, Answer mode, Outgoing Msg, Answer delay, Rec’d Quality, Remote Access. 

 

Επιλέγοντας Play μπορούμε να ακούσουμε τα μηνύματα που βρίσκονται στον τηλεφωνητή μας. Με 

τα βελάκια μπορούμε να επιλέξουμε ποιο θέλουμε να ακούσουμε. 

 

Επιλέγοντας Delete All διαγράφουμε όλα τα ηχητικά μηνύματα. 
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Στην επιλογή Answer mode μπορούμε να επιλέξουμε αν ο καλών θα ακούει απλά το μήνυμα μας, αν 

θα ακούει το μήνυμα μας και μετά θα αφήνει το μήνυμα του ή αν θα είναι ο τηλεφωνητής 

απενεργοποιημένος. Οι επιλογές αυτές αντιστοιχούν στα Answer only,-- Answer & Record, --Off. 

 

Στην επιλογή Outgoing Msg ρυθμίζουμε το μήνυμα που θα ακούγεται στον καλούντα. Επιλέγοντας 

Answer only ή Answer & Record ρυθμίζετε το μήνυμα για την επιλογή που ακούγεται μόνο το 

μήνυμα και για την επιλογή που ακούγεται το μήνυμα και μετά αφήνει το μήνυμα του ο καλών, 

αντίστοιχα. Και στις δύο επιλογές το μενού που θα εμφανιστεί είναι: Play, Record και Default 

OGM. Επιλέγοντας Play θα ακούσετε το μήνυμα που έχετε για τον τηλεφωνητή, επιλέγοντας 

Record κάνετε νέα εγγραφή ηχητικού μηνύματος, ενώ επιλέγοντας Default OGM θα ενεργοποιηθεί 

το προκαθορισμένο μήνυμα (αναλόγως της γλώσσας). Στην επιλογή Language επιλέγουμε τη 

γλώσσα, συνεπώς και το αντίστοιχο ηχητικό μήνυμα σε αυτή τη γλώσσα. 

 

Η επιλογή Answer Delay μας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσουμε μετά από πόσα «κουδουνίσματα» 

θα ενεργοποιείται ο τηλεφωνητής (εφόσον δεν έχουμε απαντήσει). Μπορούμε να επιλέξουμε από 3 

«κουδουνίσματα» έως 8. 

 

Στην επιλογή Rec’d Quality επιλέγουμε την ποιότητα που θέλουμε να έχει το μήνυμα. Οι δύο 

επιλογές που μας δίνονται είναι Normal και High. Δηλαδή, κανονική και υψηλή αντίστοιχα. 

 

Τέλος, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την απομακρυσμένη πρόσβαση μέσα από την επιλογή 

Remote Access. Οι επιλογές που βρίσκονται μέσα είναι On, Off και Set PIN. Επιλέγοντας On το 

ενεργοποιούμε, Off το απενεργοποιούμε και με το  Set PIN καθορίζουμε τον κωδικό PIN. Στην 

τελευταία επιλογή, για να αλλάξουμε το PIN, θα μας ζητήσει πρώτα τον παλιό κωδικό και ύστερα θα 

εισάγουμε το νέο κωδικό PIN της επιλογής μας. 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 0000 

 

Για να ακούσετε τα μηνύματα σας καλέστε από κάποιο άλλο τηλέφωνο στη γραμμή που ανήκει το 

ΙΤ.6Τ. Όταν ακούσετε το ηχητικό μήνυμα πατήστε # και τον 4ψήφιο κωδικό. 

 

 

Γενικές πληροφορίες 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης 

ανάγκης σε περίπτωση που σημειωθεί διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Θα 

πρέπει να κάνετε εναλλακτικές προβλέψεις για να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης. 

Αυτό το προϊόν προορίζεται για σύνδεση με αναλογικά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα 

μεταγωγής και ιδιωτικά τηλεφωνικά κέντρα εντός της Ελλάδας. 

 

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 

Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη χρήση του 

τηλεφώνου σας, για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και 

πρόκλησης τραυματισμού ή υλικών ζημιών: 

• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σχισμές και τα ανοίγματα του τηλεφώνου δεν 

εμποδίζονται από άλλα αντικείμενα. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο επάνω σε 

συσκευές θέρμανσης ή καλοριφέρ. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός 

στο χώρο εγκατάστασης. 

• Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ενώ είστε βρεγμένοι ή βρίσκεστε μέσα στο 

νερό. 

• Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό (για παράδειγμα, κοντά σε 

μπανιέρα, νεροχύτη κουζίνας ή πισίνα). 
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• Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο καλώδιο ρεύματος. Τοποθετήστε το 

καλώδιο ρεύματος με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην μπορεί κανείς να το πατήσει. 

• Μην εισαγάγετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους στις οπές αερισμού του 

προϊόντος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. 

• Αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα, πριν το καθαρίσετε. Μην 

χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή σπρέι καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε ένα 

βρεγμένο πανί για τον καθαρισμό. 

• Μην αποσυναρμολογήσετε αυτό το προϊόν. Εάν χρειαστούν εργασίες σέρβις ή 

επισκευής, επικοινωνήστε με τη γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών 

που παρέχεται σε αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης. 

• Μην προκαλείτε υπερφόρτωση στις πρίζες και τα καλώδια προέκτασης. 

• Αποφύγετε τη χρήση στη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων με κεραυνούς. 

Χρησιμοποιήστε καταστολέα υπέρτασης για την προστασία του εξοπλισμού. 

• Μην χρησιμοποιείτε αυτό το τηλέφωνο για να αναφέρετε διαρροές αερίου, 

ιδιαίτερα στην περίπτωση που βρίσκεστε κοντά στη γραμμή αερίου. 

 

 

 

Αποσυνδέστε αμέσως αυτό το καλώδιο από την πρίζα, εάν: 

• Το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά ή έχει φθαρεί. 

• Έχει χυθεί υγρό πάνω στο προϊόν. 

• Το προϊόν έχει εκτεθεί στη βροχή ή σε νερό. Μην πιάσετε στα χέρια σας το 

ακουστικό ή τη βάση, παρά μόνο αφού αποσυνδέσετε πρώτα το καλώδιο 

ρεύματος και το τηλέφωνο από την πρίζα. Στη συνέχεια, πιάστε τη συσκευή 

από τα μη αποσυνδεδεμένα καλώδια. 

• Το προϊόν έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί ζημιά το περίβλημα. 

• Το προϊόν παρουσιάζει αισθητή αλλαγή στην απόδοσή του. 

 

Οδηγίες εγκατάστασης 

• Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική 

παραπομπή. 

• Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στο 

προϊόν. 

• Μην εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν κοντά σε μπανιέρα, νεροχύτη ή ντους. 

• Για τη λειτουργία αυτού του τηλεφώνου, χρησιμοποιήστε μόνο τον τύπο 

ηλεκτρικής τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα σήμανσης. Εάν δεν 

είστε βέβαιοι για τον τύπο ηλεκτρικής τροφοδοσίας που χρησιμοποιείται στην 

περιοχή σας, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική εταιρεία 

ηλεκτρισμού. 

• Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν πάνω σε καρότσι, σταντ ή τραπέζι που δεν 

στηρίζεται καλά. Το προϊόν μπορεί να πέσει και να υποστεί σοβαρή ζημιά. 

• Ρυθμίζετε μόνο τα χειριστήρια που καλύπτονται από τις οδηγίες χειρισμού. 

Ακατάλληλη ρύθμιση άλλων χειριστηρίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά και, 

αρκετά συχνά, απαιτεί εκτεταμένες εργασίες προκειμένου το προϊόν να 

επανέλθει στην κανονική κατάσταση λειτουργίας. 

• Καθαρίζετε το προϊόν με ένα μαλακό, βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείται 

χημικά ή καθαριστικά για τον καθαρισμό αυτού του τηλεφώνου. 

• Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει τη συσκευή. Η χρήση 

άλλων τροφοδοτικών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. 

• Επειδή αυτό το τηλέφωνο λειτουργεί με ρεύμα, θα πρέπει να έχετε στο σπίτι 

σας τουλάχιστον ένα τηλέφωνο που να μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς 

ρεύμα, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 
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• Για την αποφυγή παρεμβολών σε κοντινές συσκευές, μην τοποθετείτε τη 

βάση του τηλεφώνου επάνω ή κοντά σε τηλεόραση, φούρνο μικροκυμάτων ή 

συσκευή βίντεο. 

 

 

Οδηγίες ασφαλείας μπαταρίας 

• Μην κάψετε, αποσυναρμολογήσετε, κόψετε ή τρυπήσετε την μπαταρία. 

Η μπαταρία περιέχει τοξικές ουσίες που μπορεί να αποδεσμευτούν, 

προκαλώντας τραυματισμό. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, εάν αντικαταστήσετε την μπαταρία με λανθασμένο τύπο 

μπαταρίας. Χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία που συνοδεύει το τηλέφωνό σας ή άλλη εγκεκριμένη 

μπαταρία που συνιστά ο κατασκευαστής του τηλεφώνου. 

• Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. 

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες σε περίπτωση παραμονής τους σε αποθήκευση για 

διάστημα άνω των 30 ημερών. 

• Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά, καθώς υπάρχει κίνδυνος να 

προκληθεί έκρηξη. 

• Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που τροφοδοτούν με ρεύμα αυτό το προϊόν 

πρέπει να απορρίπτονται με τις ενδεδειγμένες μεθόδους και ίσως να απαιτείται 

ανακύκλωσή τους. Ανατρέξτε στην ετικέτα της μπαταρίας σας, για να δείτε 

τον τύπο μπαταρίας. Συμβουλευτείτε το τοπικό κέντρο ανακύκλωσης για να 

ενημερωθείτε για τις ενδεδειγμένες μεθόδους απόρριψης. 

 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Καθαρισμός 

• Καθαρίζετε το ακουστικό και τη βάση (ή το φορτιστή) με ένα νοτισμένο (όχι 

βρεγμένο) πανί, ή ένα αντιστατικό μαντηλάκι. 

• Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ οικιακά γυαλιστικά καθώς μπορεί να προκαλέσουν 

ζημιά στο προϊόν. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ στεγνό πανί καθώς μπορεί να 

αναπτυχθεί στατικός ηλεκτρισμός. 

 

Περιβάλλον 

• Μην εκθέτετε τη συσκευή στον ήλιο. 

• Το ακουστικό μπορεί να ζεσταθεί όταν οι μπαταρίες φορτίζονται ή μετά από 

παρατεταμένη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ωστόσο, σας συνιστούμε να μην 

τοποθετήσετε το προϊόν επάνω σε έπιπλα-αντίκες ή σε έπιπλα με επίστρωση 

από βερνίκι για να αποφύγετε τυχόν ζημιές. 

• Μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε χαλιά ή άλλες επιφάνειες που παράγουν 

ίνες ή σε θέσεις όπου εμποδίζεται η ελεύθερη ροή του αέρα στις επιφάνειές 

του. 

• Μη βυθίζετε οποιοδήποτε τμήμα του προϊόντος σε νερό και μην το 

χρησιμοποιείτε σε υγρούς χώρους, όπως τα λουτρά. 

• Μην εκθέτετε το προϊόν σε φωτιά, σε χώρους με εκρηκτικά ή άλλες επικίνδυνες 

συνθήκες. 

• Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα το τηλέφωνό σας να υποστεί ζημιά από 

καταιγίδα. Συνιστούμε να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας και το 

καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας. 
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Οδηγίες απόρριψης του προϊόντος 

Οδηγίες απόρριψης του προϊόντος για οικιακούς χρήστες 

Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το προϊόν, παρακαλούμε αφαιρέστε τις μπαταρίες και 

απορρίψτε τις μπαταρίες και το προϊόν σύμφωνα με τις διαδικασίες ανακύκλωσης 

που ισχύουν στην περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα που αγοράσατε το προϊόν. 

Οδηγίες απόρριψης του προϊόντος για εταιρικούς χρήστες 

Οι εταιρικοί χρήστες u952 θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους προμηθευτές 

τους και να ελέγξουν τους όρους και τις συνθήκες του συμβολαίου αγοράς 

και να εξασφαλίσουν ότι αυτό το προϊόν δεν θα αναμιχθεί με άλλα εμπορικά 

απορρίμματα. 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

Η συσκευή είναι συμβατή με όλες τις απαιτήσεις και τους νόμους για τις Ασύρματες Συσκευές και 

τον Εξοπλισμό Τηλεπικοινωνιακών σταθμών (1999/5/EC) 
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