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2 Υποδείξεις ασφαλείας

> Χρησιμοποιείτε μόνο τα τροφοδοτικά που παραδίδονται μαζί με τη συσκευή, όπως αναγράφεται και 
στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης ή της βάσης φόρτισης.

> Τοποθετείτε μόνο τις συνιστώμενες, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, δηλ. όχι άλλο τύπο 
μπαταριών και όχι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, διότι δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές 
βλάβες για την υγεία. Θα μπορούσε π.χ. να καταστραφεί η επένδυση των μπαταριών ή οι μπαταρίες 
θα μπορούσαν να εκραγούν. Ανάλογα, θα μπορούσαν να παρουσιαστούν λειτουργικές ανωμαλίες ή 
και βλάβη της συσκευής.

> Τοποθετείτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα και χρησιμοποιείτε τις 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης (σχετικά σύμβολα παρέχονται στο εσωτερικό του διαμερίσματος 
μπαταρίας του φορητού ακουστικού).

> Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς 
διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από την κοινότητά σας ή από 
το εξειδικευμένο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

> Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Δώστε προσοχή στις τεχνικές 
απαιτήσεις του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π.χ. ιατρεία.

> Μην κρατάτε το φορητό ακουστικό με την πίσω πλευρά της συσκευής στο αυτί σας, όταν αυτό κτυπά 
ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας. Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε 
εκτεταμένα, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας.
Το φορητό ακουστικό μπορεί να προκαλέσει έναν ενοχλητικό θόρυβο σε ακουστικά βαρηκοΐας.

> Μην τοποθετείτε το σταθμό βάσης και τη βάση φόρτισης σε χώρους με αυξημένη υγρασία όπως 
π.χ. στο μπάνιο. Το φορητό ακουστικό, ο σταθμός βάσης και η βάση φόρτισης δεν είναι αδιάβροχα.

> Για τη λειτουργία, η βάση φόρτισης και ο σταθμός βάσης πρέπει να τοποθετούνται σε κλειστούς, 
ξηρούς χώρους με θερμοκρασία από +5 °C έως +45 °C.  

> Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιβάλλον με αυξημένο κίνδυνο εκρήξεων, π.χ. βαφεία.
> Μην εκθέτετε ποτέ το σταθμό βάσης σε: πηγές θερμότητας, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, άλλες 

ηλεκτρικές συσκευές.
> Προστατέψτε το Gigaset από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.
> Δώστε το Gigaset σας σε τρίτους πάντα μαζί με τις οδηγίες χρήσης.
> Θέτετε τους ελαττωματικούς σταθμούς βάσης εκτός λειτουργίας ή απευθυνθείτε για την επισκευή 

τους στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας μας, διότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες 
συσκευές ασύρματης λειτουργίας.

> Όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα γενικά 
οικιακά απόβλητα, μέσω των προβλεπόμενων για το σκοπό αυτό από το κράτος χώρων.

Όταν το συγκεκριμένο σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου αχρήστων εμφανίζεται 
επάνω σε ένα προϊόν, το προϊόν αυτό υπόκειται στην ευρωπαϊκή οδηγία 
2002/96/EC.
Η κατάλληλη απόρριψη και ξεχωριστή συγκέντρωση παλαιών συσκευών 
χρησιμεύουν στην αποφυγή πιθανών περιβαλλοντικών καταστροφών και βλαβών 
για την υγεία. Αποτελούν προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Αναλυτικές πληροφορίες για την απόρριψη των παλαιών συσκευών σας θα προμηθευτείτε από την 
κοινότητά σας, την τοπική υπηρεσία διάθεσης απορριμάτων ή από το εξειδικευμένο κατάστημα, από 
το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Προσοχή:
Διαβάστε πριν τη χρήση τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης στο CD.
Ενημερώστε τα παιδιά σας για το περιεχόμενό τους και για τους κινδύνους κατά τη χρήση του 
τηλεφώνου.

Προσοχή: 
Όταν έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα του πληκτρολογίου, δεν μπορούν να κληθούν ούτε οι αριθμοί 
έκτακτης ανάγκης! 
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3Περιεχόμενο συσκευασίας

Σταθμός βάσης Gigaset C470 IP 

Τροφοδοτικό για τη σύνδεση του σταθμού βάσης στο ρεύμα

Καλώδιο τηλεφώνου για τη σύνδεση του σταθμού βάσης στο σταθερό δίκτυο

Καλώδιο Ethernet (LAN) για τη σύνδεση του σταθμού βάσης στον router (LAN/Internet)

Φορητό ακουστικό Gigaset C47H

Δύο μπαταρίες για το φορητό ακουστικό (αφόρτιστες)

Ένα κάλυμμα της θήκης των μπαταριών για το φορητό ακουστικό

Ένα κλιπ ζώνης για το φορητό ακουστικό

Τροφοδοτικό για τη σύνδεση της βάσης φόρτισης στο ρεύμα

Βάση φόρτισης για το φορητό ακουστικό

CD με τις οδηγίες χρήσης για το Gigaset σας.
Σε περίπτωση ενημερώσεων λογισμικού για το σταθμό βάσης σας ενημερώνονται 
επίσης και οι οδηγίες χρήσης και διατίθενται προς λήψη στο Internet, στη διεύθυνση 
www.gigaset.com. 
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4 Πλήκτρα και λειτουργίες του  ακουστικού

A 
B

Πλήκτρα οθόνης:
Εκκίνηση λειτουργίας που εμφανίζεται αριστερά ή 
δεξιά στην τελευταία σειρά της οθόνης. 

d Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας: 
Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας ακουστικού και 
λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας ( το πλήκτρο 
ανάβει) 

c Πλήκτρο απάντησης:Αποδοχή κλήσης
Μετά την εισαγωγή αριθμού: Πραγματοποίηση 
κλησης μέσω VoIP/σταθερού δικτύου (πατώντας 
στιγμιαία/παρατεταμένα),

p Πλήκτρο ελέγχου:
Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου (πατώντας προς 
τα κάτω), άνοιγμα λίστας των ηλεκτρονικών 
τηλεφωνικών καταλόγων (πατώντας 
παρατεταμένα προς τα κάτω), 
μετακίνηση σε μενού (πατώντας προς τα πάνω/
προς τα κάτω), πλοήγηση στο κείμενο

f Πλήκτρο μηνυμάτων: 
Άνοιγμα λίστας κλήσεων και μηνυμάτων
Αναβοσβήνει: νέα κλήση, νέο μήνυμα/λογισμικό

a Πλήκτρο τερματισμού, πλήκτρο 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: 
Τερματισμός συνομιλίας, διακοπή λειτουργίας 
(πατώντας στιγμιαία), επιστροφή στην κατάσταση 
αναμονής (κρατώντας πατημένο), 
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φορητού 
ακουστικού (κρατώντας πατημένο)


 Πλήκτρο ταχείας κλήσης (κρατώντας πατημένο): 
Ακρόαση μηνυμάτων στον τηλεφωνητή δικτύου 

* Πλήκτρο *: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου 
κουδουνισμού (κρατώντας πατημένο)

# Πλήκτρο #: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 
κλειδώματος πλήκτρων (κρατώντας πατημένο)

S Πλήκτρο παράλληλης κλήσης/παύσης 
(σταθερό δίκτυο) 

C Άνοιγμα λίστας εναλλακτικών δικτύων 
(Call-by-Call) (σταθερό δίκτυο)
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5Επισκόπηση σύνδεσης

Προετοιμασία φορητού ακουστικού: Τοποθέτηση μπαταριών

Σύνδεση βάσης φόρτισης με το ρεύμα και φόρτιση των μπαταριών

Σύνδεση καλωδίου τηλεφώνου και καλωδίου τροφοδοσίας στο σταθμό βάσης

Σύνδεση σταθμού βάσης με το τηλεφωνικό δίκτυο και το ρεύμα 

Για τη σύνδεση του σταθμού βάσης στο Internet, συνδέστε το σταθμό βάσης με τον 
router (σύνδεση μέσω router και μόντεμ ή μέσω router με ενσωματωμένο μόντεμ) 

PC στο LAN (προαιρετικά) - για εκτεταμένη διαμόρφωση του σταθμού βάσης 
Gigaset C470 IP  
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6 Προετοιμασία φορητού ακουστικού
 Τοποθέτηση συνοδευτικών μπαταριών, κλείσιμο καλύμματος
μπαταριών

 Σύνδεση βάσης φόρτισης και φόρτιση μπαταριών

> Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών 
τηρήστε την πολικότητα (βλ. σύμβολα στο 
διαμέρισμα των μπαταριών). 

> Χρησιμοποιείτε μόνο τις συνιστώμενες 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 

Μετά την τοποθέτηση των μπαταριών το 
φορητό ακουστικό ενεργοποιείται αυτόματα.

Τοποθετήστε το κάλυμμα των 
μπαταριών στην υποδοχή στο 
επάνω μέρος του διαμερίσματος 
των μπαταριών.

Πιέστε στη συνέχεια το κάλυμμα των 
μπαταριών, μέχρι να κουμπώσει.

> Η οθόνη προστατεύεται από μία ζελατίνα. Αφαιρέστε την προστατευτική ζελατίνα!

> Τοποθετήστε το φορητό ακουστικό στη βάση 
φόρτισης και περιμένετε, μέχρι οι μπαταρίες 
να φορτιστούν πλήρως. 

> Στη συνέχεια τοποθετήστε ξανά το ακουστικό 
στη βάση φόρτισης, όταν οι μπαταρίες 
αποφορτιστούν εντελώς από τη χρήση.

> Μετά την πρώτη φόρτιση και εκφόρτιση 
επανατοποθετείτε το φορητό σας ακουστικό 
στη βάση φόρτισης μετά από κάθε συνομιλία. 

> Η κατάσταση φόρτισης υποδεικνύεται 
στην οθόνη αναμονής: = e V U 
(άδεια έως πλήρης). 

1
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> Τηρήστε τη 
σειρά (A, B)! 

A

B 5 ώρες
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7Σύνδεση σταθμού βάσης
Σύνδεση καλωδίου τηλεφώνου και καλωδίου τροφοδοσίας
στο σταθμό βάσης

 Σύνδεση σταθμού βάσης στο σταθερό δίκτυο και το ρεύμα 

Μπορείτε τώρα να πραγματοποιήσετε κλήσεις μέσω του σταθερού δικτύου: 
Εισάγετε τον αριθμό στο φορητό ακουστικό και πατήστε το πλήκτρο απάντησης  c 
παρατεταμένα. 

 

Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου 
στην κατώτερη υποδοχή σύνδεσης 
στην πίσω πλευρά του σταθμού 
βάσης. 

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας 
του τροφοδοτικού στην ανώτερη 
υποδοχή σύνδεσης στην πίσω 
πλευρά του σταθμού βάσης. 

Τοποθετήστε και τα δύο καλώδια στα 
προβλεπόμενα για το σκοπό αυτό 
κανάλια. 

Χρησιμοποιείτε μόνο το συνοδευτικό 
καλώδιο τηλεφώνου και το συνοδευτικό 
τροφοδοτικό.

Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου 
στην υποδοχή σταθερού δικτύου.

Συνδέστε στη συνέχεια το 
τροφοδοτικό στην πρίζα.

Για τη λειτουργία, το τροφοδοτικό 
πρέπει να είναι πάντοτε 
συνδεδεμένο, διότι το τηλέφωνο δεν 
λειτουργεί χωρίς σύνδεση δικτύου.
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8 Σύνδεση σταθμού βάσης
Σύνδεση σταθμού βάσης με το router (Internet) 

Συνδέστε το ένα βύσμα του καλωδίου 
Ethernet στην υποδοχή σύνδεσης 
-LAN στην πλευρά του σταθμού 
βάσης. 

Συνδέστε το δεύτερο βύσμα του 
καλωδίου Ethernet σε ένα σύνδεσμο 

-LAN στον router.

Χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό καλώδιο 
Ethernet.

Μόλις συνδεθεί το καλώδιο μεταξύ τηλεφώνου και 
router, ανάβει το πλήκτρο στην πρόσοψη του σταθμού 
βάσης [πλήκτρο αναζήτησης (paging)]. 
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9Σύνδεση σταθμού βάσης
Σύνδεση Η/Υ (PC) με το router (προαιρετικά)
Η εκτεταμένη διαμόρφωση του σταθμού βάσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ενός Η/Υ 
(PC) στο LAN. 

> Συνδέστε το σύνδεσμο δικτύου του Η/Υ (PC) με έναν άλλο σύνδεσμο LAN του router σας. 

> Παρακάτω θεωρείται ως προϋπόθεση ότι στο τηλέφωνό σας αντιστοιχείται αυτόματα 
από το router μία διεύθυνση -IP (δηλ.  στο router και στο τηλέφωνο είναι 
ενεργοποιημένο το DHCP).
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. όταν το DHCP δεν είναι ενεργοποιημένο στο router) 
πρέπει να αντιστοιχήσετε στο σταθμό βάσης μία σταθερή διεύθυνση ΙΡ για την 
πρόσβαση στο LAN. Πρέπει να εισάγετε τη συγκεκριμένη διεύθυνση IP στο φορητό 
ακουστικό, πριν εκτελέσετε τα ακόλουθα βήματα. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά 
θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης στο συνοδευτικό CD. 
Για την εισαγωγή διατίθεται π.χ. το ακόλουθο μενού του φορητού ακουστικού:
v ¢ Ρυθμίσεις ¢ Βάση  ¢ Τοπικό δίκτυο ¢ (Εισάγετε το PIN συστήματος)

> Η σύνδεση VoIP θα πρέπει να είναι ρυθμισμένη ως τυπική σύνδεση για το τηλέφωνό 
σας (εργοστασιακή ρύθμιση).  Λαμβάνετε στη συνέχεια άμεσα σχετικά μηνύματα, εάν 
εξαιτίας λανθασμένων/ατελών στοιχείων δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση σύνδεσης 
με τον VoIP-Server του δικτύου. 

6
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10 Αποθήκευση δεδομένων πρόσβασης VoIP 
Προϋπόθεση για τα ακόλουθα βήματα:
Προκειμένου να μπορείτε να συνομιλείτε μέσω VoIP με τους συνδρομητές που επιθυμείτε 
στο Internet, στο δίκτυο σταθερής και στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, χρειάζεστε ένα 
λογαριασμό VoIP.

> Δημιουργήστε ένα λογαριασμό VoIP σε έναν παροχέα VoIP.

> Έχετε έτοιμα τα στοιχεία λογαριασμού VoIP, τα οποία έχετε λάβει από τον προσωπικό σας 
παροχέα VoIP. 

Χρειάζεστε:
> Το προσωπικό σας όνομα δήλωσης (Login-ID) και κωδικό πρόσβασης και ενδεχομένως 

(ανάλογα με το δίκτυο) ένα όνομα χρήστη (συχνά αυτό είναι ο προσωπικός σας 
τηλεφωνικός αριθμός VoIP). 

Ή

> Τον προσωπικό σας κωδικό αυτόματης διαμόρφωσης (Activation Code), όταν το δίκτυό 
σας υποστηρίζει την "Αυτόματη διαμόρφωση". 

Αντί του τρόπου που περιγράφεται παρακάτω, μπορείτε επίσης να εισάγετε τα δεδομένα 
πρόσβασης VoIP στον Η/Υ (PC) σας (βήματα  έως ): 

> Εκκινήστε τον περιηγητή Web στον Η/Υ. 

> Εισάγετε στο πεδίο διεύθυνσης του περιηγητή Web τη διεύθυνση URL 
http://www.Gigaset-config.com και πατήστε το πλήκτρο επιστροφής. 

Συνδέεστε με το διαμορφωτή Web του σταθμού βάσης σας. Μία περιγραφή θα βρείτε στις 
οδηγίες χρήσης στο συνοδευτικό CD.

7 11
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11Αποθήκευση δεδομένων πρόσβασης VoIP 
Έναρξη διαμόρφωσης
Όταν το φορητό σας ακουστικό είναι επαρκώς φορτισμένο (περίπου 20 λεπτά αφού το 
τοποθετήσετε στη βάση φόρτισης), αναβοσβήνει το πλήκτρο μηνυμάτων f στο φορητό 
ακουστικό.

Έναρξη βοηθητικής λειτουργίας σύνδεσης, εισαγωγή PIN

> Πατήστε το πλήκτρο μηνυμάτων f στο 
φορητό ακουστικό. 

Εάν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα "Αναβάθμιση λογισμικού ;", διατίθεται ήδη ένα 
ενημερωμένο λογισμικό για το τηλέφωνό σας. Πατήστε το δεξί πλήκτρο οθόνης §Ναι§. 
Πραγματοποιείται λήψη του νέου λογισμικού. Αυτό διαρκεί περίπου 3 λεπτά. Στη συνέχεια 
το πλήκτρο μηνυμάτων f αναβοσβήνει εκ νέου.

> Πατήστε το πλήκτρο μηνυμάτων f, για να εκκινήσετε τη διαμόρφωση.

> Πατήστε το πλήκτρο κάτω από την 
ένδειξη της οθόνης Display-Anzeige 
§Ναι§ (= δεξί πλήκτρο οθόνης). 

> Εισάγετε το PIN συστήματος του 
σταθμού βάσης με τα αριθμητικά 
πλήκτρα. Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις 
είναι προρυθμισμένο το PIN "0000".

> Πατήστε το δεξί πλήκτρο οθόνης §ΟΚ§. 

Εάν η βοηθητική λειτουργία σύνδεσης δεν εκκινείται κανονικά, μπορείτε να την εκκινήσετε 
μέσω του μενού: v ¢ Ρυθμίσεις ¢ Τηλεφωνία ¢ Βοηθός σύνδεσης

7

8

Βοηθός σύνδεσης

Έναρξη Βοηθού  

για την σύνδεση 

VoIP; 

Όχι Ναι

PIN συστήμ.

Παρακαλώ εισάγετε 

PIN συστήμ.:

[- - - -]

Ý ΟΚ
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12 Αποθήκευση δεδομένων πρόσβασης VoIP 

Προϋπόθεση, εάν το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο για την αυτόματη διαμόρφωση 
(εργοστασιακή ρύθμιση), εμφανίζεται η ακόλουθη ένδειξη. Διαφορετικά η διαδικασία 
συνεχίζεται από το . 

Εισαγωγή κωδικού αυτόματης διαμόρφωσης

Εάν έχετε λάβει ένα όνομα 
δήλωσης/κωδικό 
πρόσβασης και 
ενδεχομένως ένα όνομα 
χρήστη:

> Πατήστε το αριστερό 
πλήκτρο οθόνης Taste 
§Όχι§.

> Ανατρέξτε παρακάτω 
στο . 

Εάν έχετε λάβει έναν 
κωδικό αυτόματης 
διαμόρφωσης:

> Πατήστε το δεξί πλήκτρο 
οθόνης §Ναι§.

> Ανατρέξτε παρακάτω στο 
. 

> Εισάγετε τον προσωπικό σας κωδικό αυτόματης 
διαμόρφωσης μέσω του πληκτρολογίου 
(έως 32 χαρακτήρες). 

> Πατήστε το δεξί πλήκτρο οθόνης §ΟΚ§. 

Όλα τα απαιτούμενα δεδομένα για την 
πραγματοποίηση κλήσεων VoIP φορτώνονται 
απευθείας από το Internet στο τηλέφωνό σας. 
Μετά την επιτυχή λήψη εμφανίζεται στην οθόνη η 
ένδειξη Αποθηκεύθηκε.

Προχωρήστε στη συνέχεια, όπως περιγράφεται στο 
βήμα . 

10

10

¹

Διαθέτετε κωδικό  

για αυτόματη 

διαμόρφωση; 

Όχι Ναι

9

9

Αυτόμ.  διαμόρφωση 

Εισάγετε κωδικό

 

Ý ΟΚ

12
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13Αποθήκευση δεδομένων πρόσβασης VoIP 
Επιλογή δικτύου και φόρτωση δεδομένων δικτύου 
στο σταθμό βάσης

> Επιλέξτε τη χώρα σας με το πλήκτρο 
ελέγχου p (πατώντας προς τα κάτω).

> Πατήστε το πλήκτρο οθόνης §ΟΚ§. 

> Επιλέξτε το δίκτυό σας με το πλήκτρο 
ελέγχου p (πατώντας προς τα κάτω).

> Πατήστε το πλήκτρο οθόνης §ΟΚ§. 

Εάν το δίκτυό σας δεν υπάρχει στη λίστα, έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες: 

> Πατήστε 2  φορές το αριστερό πλήκτρο οθόνης ” και προχωρήστε όπως 
περιγράφεται στο βήμα . 
Έχετε ωστόσο τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε κλήσεις μέσω VoIP, εάν έχετε 
καταχωρήσει τα στοιχεία του δικτύου με τη βοήθεια του διαμορφωτή Web. Τα δεδομένα 
θα προμηθευετείτε από τον προσωπικό σας παροχέα VoIP. 

> Τερματίστε τη βοηθητική λειτουργία σύνδεσης, πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο 
τερματισμού a  και καταχωρήστε τα δεδομένα του δικτύου και τα στοιχεία του 
λογαριασμού VoIP μέσω του διαμορφωτή Web.  

Αναλυτικότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης στο συνοδευτικό CD.

10

Επιλογή χώρας

Germany 

England

France

Netherlands, the

Ý ΟΚ

Επιλέξτε παροχέα

Δίκτυο 1

Δίκτυο 2

Δίκτυο 3

Δίκτυο 4

Ý ΟΚ

11
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14 Αποθήκευση δεδομένων πρόσβασης VoIP 
Εισαγωγή στοιχείων λογαριασμού VoIP

> Ανάλογα με το δίκτυο καλείστε ενδεχομένως να εισάγετε ένα όνομα χρήστη. Εισάγετέ το 
όπως περιγράφεται παραπάνω. 

Μόλις πραγματοποιήσετε όλες τις απαραίτητες καταχωρήσεις, εμφανίζεται στιγμιαία στην 
οθόνη το μήνυμα "Σύνδεση δεδομένων ολοκληρώθηκε".

> Εισάγετε το όνομα δήλωσης 
(αναγνωριστικό χρήστη), που έχετε 
λάβει από τον προσωπικό σας 
παροχέα VoIP με τα αριθμητικά 
πλήκτρα. Τηρήστε τη γραφή με 
κεφαλαία/πεζά γράμματα.

> Πατήστε το δεξί πλήκτρο οθόνης §ΟΚ§. 

> Εισάγετε τον κωδικό δήλωσης που 
έχετε λάβει από το δίκτυό σας με τα 
αριθμητικά πλήκτρα. Τηρήστε τη γραφή 
με κεφαλαία/πεζά γράμματα.

> Πατήστε το δεξί πλήκτρο οθόνης §ΟΚ§. 

> Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων/πεζών γραμμάτων και αριθμητικών ψηφίων, πατήστε 
το πλήκτρο # (ενδεχομένως επανειλημμένα). 

> Μπορείτε να διαγράψετε λανθασμένα καταχωρημένους χαρακτήρες με το αριστερό 
πλήκτρο οθόνης X . Διαγράφεται ο χαρακτήρας στα αριστερά του κέρσορα. 

> Με το πλήκτρο ελέγχου p (πατώντας δεξιά/αριστερά) μπορείτε να πλοηγηθείτε 
εντός του πεδίου εισαγωγής.

Μέσω του διαμορφωτή Web του σταθμού βάσης σας μπορείτε να καταχωρήσετε πέντε 
επιπλέον λογαριασμούς VoIP (αριθμούς κλήσης -VoIP). Περισσότερες πληροφορίες θα 
βρείτε στις οδηγίες χρήσης στο συνοδευτικό CD. 

11

Βοηθός σύνδεσης

Όνομα πιστοπ/σης : 

Ý ΟΚ

Βοηθός σύνδεσης

Κωδικός χρήστη: 

Ý ΟΚ



C470 IP KBA / GRC EL / A31008-M1916-T101-2-8U43 / configuration_6pg.fm / 2/23/09
Ve

rs
io

n 
5,

 2
3.

09
.2

00
8

15Αποθήκευση δεδομένων πρόσβασης VoIP 
Ολοκλήρωση ρυθμίσεων VoIP
Το φορητό ακουστικό τίθεται στην κατάσταση αναμονής. Εμφανίζεται η οθόνη αναμονής. 

Εάν όλες οι ρυθμίσεις VoIP είναι σωστές και το τηλέφωνο μπορεί να πραγματοποιήσει 
σύνδεση με τον server VoIP, εμφανίζεται το εσωτερικό όνομα του φορητού ακουστικού 
(παράδειγμα):

Έλεγχος σύνδεσης VoIP
Εάν κατά την απόπειρα κλήσης μέσω VoIP, εμφανίζεται ένα μήνυμα, μπορείτε να ελέγξετε τη 
σύνδεση του σταθμού βάσης στο Internet, καλώντας π.χ. την υπηρεσία Echo-Service του 
Gigaset.net-: 

> Πληκτρολογήστε έναν από τους ακόλουθους αριθμούς κλήσης:

> Πατήστε το πλήκτρο απάντησης c.

> Μιλήστε μετά το μήνυμα προτροπής στο μικρόφωνο του φορητού ακουστικού. 

Εάν ακούτε τη φωνή σας, ο σταθμός βάσης σας είναι συνδεδεμένος με το Internet. 
Εάν δεν ακούτε τη φωνή σας, ελέγξτε τις ρυθμίσεις στο τηλέφωνο και στον router. 

Έχετε τώρα τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε με 
το τηλέφωνό σας κλήσεις τόσο μέσω του σταθερού 
δικτύου, όσο και μέσω του Internet! Οι καλούντες 
έχουν πρόσβαση σε εσάς μέσω του προσωπικού σας 
αριθμού σταθερού δικτύου, του προσωπικού σας 
αριθμού του Gigaset.net και του προσωπικού σας 
αριθμού VoIP!

Προκειμένου να είναι πάντοτε δυνατή η πρόσβαση σε εσάς μέσω του Internet, ο router 
πρέπει να είναι μόνιμα συνδεδεμένος με το Internet.

12341#9 (Αγγλικά)
12344#9 (Γαλλικά)

12342#9 (Ολλανδικά)
12345#9 (Γερμανικά)

12343#9 (Iταλικά)
12346#9 (Ισπανικά)

Στις οδηγίες χρήσης στο συνοδευτικό CD θα βρείτε αναλυτικές 
πληροφορίες για τη θέση σε λειτουργία και το χειρισμό του τηλεφώνου, 
καθώς και πιθανές λύσεις για ερωτήσεις και προβλήματα που προκύπτουν 
συχνά. 

12

Ð V 

Εσωτ. 1

ΕΣΩΤ Ώρα
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16 Καταχώρηση τηλ. καταλόγου Gigaset.net
Καταχώρηση ονόματος στον τηλεφωνικό κατάλογο του 
Gigaset.net
Το Gigaset.net* είναι μία υπηρεσία VoIP της Gigaset Communications GmbH, μέσω της 
οποίας μπορείτε να συνομιλήσετε χωρίς χρέωση με άλλους χρήστες συσκευών VoIP 
Gigaset. 
Πραγματοποιώντας κατά το αρχικό άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου του Gigaset.net τα 
ακόλουθα βήματα, δημιουργείται για εσάς μία καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο του 
Gigaset.net: 

> Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου p προς τα κάτω, για να ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο 
του φορητού ακουστικού. 

> Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο ελέγχου p προς τα κάτω, έως ότου επιλεγεί το 
Gigaset.net. 

> Πατήστε το πράσινο πλήκτρο απάντησης c. 

Δημιουργείται μία σύνδεση με τον τηλεφωνικό κατάλογο online του Gigaset.net. Εμφανίζεται 
η ακόλουθη ένδειξη:

* Αποκλεισμός επί της εγγύησης
Το Gigaset.net είναι μία οικειοθελής παροχή της Gigaset Communications GmbH, χωρίς εγγύηση και 
ευθύνη για τη διαθεσιμότητα του δικτύου. Η συγκεκριμένη παροχή μπορεί ανά πάσα στιγμή να ρυθμιστεί 
με μία προθεσμία γνωστοποίησης τριών μηνών.

> Πατήστε το δεξί πλήκτρο οθόνης §Ναι§. > Εισάγετε με τα αριθμητικά πλήκτρα το 
όνομα, με το οποίο επιθυμείτε να 
καταχωρηθείτε στον τηλεφωνικό 
κατάλογο του Gigaset.net.

> Πατήστε το δεξί πλήκτρο οθόνης §ΟΚ§. 

Gigaset.net

Εκκίνηση του βοηθού 

για το Gigaset.net ; 

Όχι Ναι

Gigaset.net

Το Gigaset.net 

ψευδώνυμό σας: 

Ý ΟΚ
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17Καταχώρηση τηλ. καταλόγου Gigaset.net

Εάν υπάρχει ήδη καταχώρηση με το συγκεκριμένο όνομα, εμφανίζεται το μήνυμα Το 
Ψευδώνυμο υπάρχει ήδη. . Καλείστε εκ νέου να εισάγετε ένα όνομα. 

Εάν η καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο του Gigaset.net πραγματοποιηθεί με 
επιτυχία, εμφανίζεται για σύντομο διάστημα το μήνυμα 
"Το όνομα χρήστη καταχωρήθηκε στο Gigaset.net !". 
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18 Πραγματοποίηση κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσεων
> Εισάγετε έναν αριθμό κλήσης με τα αριθμητικά πλήκτρα του φορητού ακουστικού. 

Προσέξτε ότι, για κλήσεις μέσω VoIP και ενδεχομένως και για τοπικές κλήσεις πρέπει να 
καλέσετε και τον τοπικό κωδικό (ανάλογα με το δίκτυο). 

> Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο απάντησης c, εάν επιθυμείτε να τηλεφωνήσετε μέσω 
VoIP. 

Ή

> Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο απάντησης c, εάν επιθυμείτε να τηλεφωνήσετε 
μέσω του σταθερού δικτύου. 

Εάν πραγματοποιείτε κλήση μέσω VoIP, εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της συνομιλίας στην 
άνω δεξιά γωνία της οθόνης η ένδειξη  IP.  
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19Εξυπηρέτηση πελατών (Customer Care)
Σας προσφέρουμε γρήγορη και αποτελεσματική υποστήριξη! 

Η online υποστήριξη στο Internet θα είναι πάντοτε στη διάθεσή σας: 
www.gigaset.com/customercare 
Εντός 24 ωρών λαμβάνετε την υποστήριξη και βοήθεια που χρειάζεστε για τα προϊόντα μας. 
Εδώ θα βρείτε μία σύνοψη των συχνότερων ερωτήσεων και απαντήσεων, καθώς και οδηγίες 
χρήσης και αναβαθμίσεις λογισμικού για λήψη (εάν είναι διαθέσιμες για το προϊόν).

Ακόμη, θα βρείτε τις συχνότερες ερωτήσεις και τις αντίστοιχες απαντήσεις στις αναλυτικές 
οδηγίες χρήσης στο CD που εσωκλείεται ή στο internet στη διεύθυνση www.gigaset.com.

Σε περιπτώσεις επισκευής ή απαίτησης εγγύησης  μπορείτε να λάβετε γρήγορη και αξιόπιστη 
βοήθεια από το τηλεφωνικό κέντρο εξuπηρέτησης της Gigaset Communications GmbH.

Ελλάδα 801 1000 500 (0,026 Euro)

Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη αγοράς. 

Στις χώρες όπου το προϊόν μας δεν πωλείται από το επίσημο δίκτυο διάθεσης, δεν 
προσφέρονται υπηρεσίες αντικατάστασης ή επισκευής. 

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

Η συγκεκριμένη συσκευή έχει σχεδιαστεί για την αναλογική τηλεφωνική σύνδεση στο 
ελληνικό δίκτυo.

Με ένα πρόσθετο μόντεμ είναι δυνατή η πραγματοποιήσηση κλήσεων μέσω IP 
(Voice over IP), μέσω της θύρας LAN.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη συσκευή 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και τους υπόλοιπους σχετικούς κανονισμούς της οδηγίας 
1999/5/EC.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης με την οδηγία 1999/5/EC θα βρείτε στην ακόλουθη 
διεύθυνση του Internet:
www.gigaset.com/docs.
  

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πρόσβαση DSL και VoIP, απευθυνθείτε στον πάροχο 
των αντίστοιχων υπηρεσιών. 

http://www.gigaset.com/customercare
http://www.gigaset.com
http://www.gigaset.com/docs
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	> Ìçí êñáôÜôå ôï öïñçôü áêïõóôéêü ìå ôçí ²ßóù ²ëåõñÜ ôçò óõóêåõ×ò óôï áõôß óáò, üôáí áõôü êôõ²Ü × üôáí Å÷åôå åíåñãï²ïé×óåé ôç ëåéôïõñãßá áíïéêô×ò óõíïìéëßáò. ÄéáöïñåôéêÜ åíäÅ÷åôáé íá õ²ïóôåßôå åêôåôáìÅíá, ìüíéìá ²ñïâë×ìáôá óôçí áêï× óáò.
	> Ìçí ôï²ïèåôåßôå ôï óôáèìü âÜóçò êáé ôç âÜóç öüñôéóçò óå ÷ ñïõò ìå áõîçìÅíç õãñáóßá ü²ùò ².÷. óôï ì²Üíéï. Ôï öïñçôü áêïõóôéêü, ï óôáèìüò âÜóçò êáé ç âÜóç öüñôéóçò äåí åßíáé áäéÜâñï÷á.
	> Ãéá ôç ëåéôïõñãßá, ç âÜóç öüñôéóçò êáé ï óôáèìüò âÜóçò ²ñÅ²åé íá ôï²ïèåôïÆíôáé óå êëåéóôïÆò, îçñïÆò ÷ ñïõò ìå èåñìïêñáóßá á²ü +5 ˚C Åùò +45 ˚C.
	> Ìç ÷ñçóéìï²ïéåßôå ôï ôçëÅöùíï óå ²åñéâÜëëïí ìå áõîçìÅíï êßíäõíï åêñ×îåùí, ². ÷. âáöåßá.
	> Ìçí åêèÅôåôå ²ïôÅ ôï óôáèìü âÜóçò óå: ²çãÅò èåñìüôçôáò, Üìåóç çëéáê× áêôéíïâïëßá, Üëëåò çëåêôñéêÅò óõóêåõÅò.
	> ÃñïóôáôÅøôå ôï Gigaset á²ü ôçí õãñáóßá, ôç óêüíç, ôá êáõóôéêÜ õãñÜ êáé ôïõò õäñáôìïÆò.
	> Ä óôå ôï Gigaset óáò óå ôñßôïõò ²Üíôá ìáæß ìå ôéò ïäçãßåò ÷ñ×óçò.
	> ÈÅôåôå ôïõò åëáôôùìáôéêïÆò óôáèìïÆò âÜóçò åêôüò ëåéôïõñãßáò × á²åõèõíèåßôå ãéá ôçí å²éóêåõ× ôïõò óôï ôì×ìá ôå÷íéê×ò õ²ïóô×ñéîçò ôçò åôáéñåßáò ìáò, äéüôé èá ì²ïñïÆóáí íá å²çñåÜóïõí Üëëåò óõóêåõÅò áóÆñìáôçò ëåéôïõñãßáò.
	> ¹ëåò ïé çëåêôñéêÅò êáé çëåêôñïíéêÅò óõóêåõÅò ²ñÅ²åé íá á²ïññß²ôïíôáé îå÷ùñéóôÜ á²ü ôá ãåíéêÜ ïéêéáêÜ á²üâëçôá, ìÅóù ôùí ²ñïâëå²üìåíùí ãéá ôï óêï²ü áõôü á²ü ôï êñÜôïò ÷ ñùí.


	Ãñïóï÷×:
	¹ôáí Å÷åé åíåñãï²ïéçèåß ôï êëåßäùìá ôïõ ²ëçêôñïëïãßïõ, äåí ì²ïñïÆí íá êëçèïÆí ïÆôå ïé áñéèìïß Åêôáêôçò áíÜãêçò!


	Ãåñéå÷üìåíï óõóêåõáóßáò
	Óôáèìüò âÜóçò Gigaset C470 IP
	Ôñïöïäïôéêü ãéá ôç óÆíäåóç ôïõ óôáèìïÆ âÜóçò óôï ñåÆìá
	Êáë äéï ôçëåö íïõ ãéá ôç óÆíäåóç ôïõ óôáèìïÆ âÜóçò óôï óôáèåñü äßêôõï
	Êáë äéï Ethernet (LAN) ãéá ôç óÆíäåóç ôïõ óôáèìïÆ âÜóçò óôïí router (LAN/Internet)
	Öïñçôü áêïõóôéêü Gigaset C47H
	ÄÆï ì²áôáñßåò ãéá ôï öïñçôü áêïõóôéêü (áöüñôéóôåò)
	¸íá êÜëõììá ôçò è×êçò ôùí ì²áôáñé í ãéá ôï öïñçôü áêïõóôéêü
	¸íá êëé² æ íçò ãéá ôï öïñçôü áêïõóôéêü
	Ôñïöïäïôéêü ãéá ôç óÆíäåóç ôçò âÜóçò öüñôéóçò óôï ñåÆìá
	ÂÜóç öüñôéóçò ãéá ôï öïñçôü áêïõóôéêü
	CD ìå ôéò ïäçãßåò ÷ñ×óçò ãéá ôï Gigaset óáò. Óå ²åñß²ôùóç åíçìåñ óåùí ëïãéóìéêïÆ ãéá ôï óôáèìü âÜóçò óáò åíçìåñ íïíôáé å²ßóçò êáé ïé ïäçãßåò ÷ñ×óçò êáé äéáôßèåíôáé ²ñïò ë×øç óôï Internet, óôç äéåÆèõíóç www.gigaset.com.

	Ãë×êôñá êáé ëåéôïõñãßåò ôïõ áêïõóôéêïÆ
	Ãë×êôñá ïèüíçò: Åêêßíçóç ëåéôïõñãßáò ²ïõ åìöáíßæåôáé áñéóôåñÜ × äåîéÜ óôçí ôåëåõôáßá óåéñÜ ôçò ïèüíçò.
	Ãë×êôñï áíïéêô×ò óõíïìéëßáò: Åíáëëáã× ìåôáîÆ ëåéôïõñãßáò áêïõóôéêïÆ êáé ëåéôïõñãßáò áíïéêô×ò óõíïìéëßáò ( ôï ²ë×êôñï áíÜâåé)
	Ãë×êôñï á²Üíôçóçò:Á²ïäï÷× êë×óçò ÌåôÜ ôçí åéóáãùã× áñéèìïÆ: Ãñáãìáôï²ïßçóç êëçóçò ìÅóù VoIP/óôáèåñïÆ äéêôÆïõ (²áô íôáò óôéãìéáßá/²áñáôåôáìÅíá),
	Ãë×êôñï åëÅã÷ïõ: ¢íïéãìá ôçëåöùíéêïÆ êáôáëüãïõ (²áô íôáò ²ñïò ôá êÜôù), Üíïéãìá ëßóôáò ôùí çëåêôñïíéê í ôçëåöùíéê í êáôáëüãùí (²áô íôáò ²áñáôåôáìÅíá ²ñïò ôá êÜôù), ìåôáêßíçóç óå ìåíïÆ (²áô íôáò ²ñïò ôá ²Üíù/ ²ñïò ôá êÜôù), ²ëï×ãçóç óôï êåßìåíï
	Ãë×êôñï ìçíõìÜôùí: ¢íïéãìá ëßóôáò êë×óåùí êáé ìçíõìÜôùí Áíáâïóâ×íåé: íÅá êë×óç, íÅï ì×íõìá/ëïãéóìéêü
	Ãë×êôñï ôåñìáôéóìïÆ, ²ë×êôñï åíåñãï²ïßçóçò/á²åíåñãï²ïßçóçò: Ôåñìáôéóìüò óõíïìéëßáò, äéáêï²× ëåéôïõñãßáò (²áô íôáò óôéãìéáßá), å²éóôñïö× óôçí êáôÜóôáóç áíáìïí×ò (êñáô íôáò ²áôçìÅíï), åíåñãï²ïßçóç/á²åíåñãï²ïßçóç öïñçôïÆ áêïõóôéêïÆ (êñáô íôáò ²áôçìÅíï)
	Ãë×êôñï ôá÷åßáò êë×óçò (êñáô íôáò ²áôçìÅíï): Áêñüáóç ìçíõìÜôùí óôïí ôçëåöùíçô× äéêôÆïõ
	Ãë×êôñï *: Åíåñãï²ïßçóç/á²åíåñãï²ïßçóç ×÷ïõ êïõäïõíéóìïÆ (êñáô íôáò ²áôçìÅíï)
	Ãë×êôñï #: Åíåñãï²ïßçóç/á²åíåñãï²ïßçóç êëåéä ìáôïò ²ë×êôñùí (êñáô íôáò ²áôçìÅíï)
	Ãë×êôñï ²áñÜëëçëçò êë×óçò/²áÆóçò (óôáèåñü äßêôõï)
	¢íïéãìá ëßóôáò åíáëëáêôéê í äéêôÆùí (Call-by-Call) (óôáèåñü äßêôõï)

	Å²éóêü²çóç óÆíäåóçò
	ÓÆíäåóç âÜóçò öüñôéóçò ìå ôï ñåÆìá êáé öüñôéóç ôùí ì²áôáñé í
	ÓÆíäåóç êáëùäßïõ ôçëåö íïõ êáé êáëùäßïõ ôñïöïäïóßáò óôï óôáèìü âÜóçò
	ÓÆíäåóç óôáèìïÆ âÜóçò ìå ôï ôçëåöùíéêü äßêôõï êáé ôï ñåÆìá
	Ãéá ôç óÆíäåóç ôïõ óôáèìïÆ âÜóçò óôï Internet, óõíäÅóôå ôï óôáèìü âÜóçò ìå ôïí router (óÆíäåóç ìÅóù router êáé ìüíôåì × ìÅóù router ìå åíóùìáôùìÅíï ìüíôåì)
	PC óôï LAN (²ñïáéñåôéêÜ) - ãéá åêôåôáìÅíç äéáìüñöùóç ôïõ óôáèìïÆ âÜóçò Gigaset C470 IP

	Ãñïåôïéìáóßá öïñçôïÆ áêïõóôéêïÆ
	Ôï²ïèÅôçóç óõíïäåõôéê í ì²áôáñé í, êëåßóéìï êáëÆììáôïò ì²áôáñé í
	ÌåôÜ ôçí ôï²ïèÅôçóç ôùí ì²áôáñé í ôï öïñçôü áêïõóôéêü åíåñãï²ïéåßôáé áõôüìáôá.
	Ôï²ïèåô×óôå ôï êÜëõììá ôùí ì²áôáñé í óôçí õ²ïäï÷× óôï å²Üíù ìÅñïò ôïõ äéáìåñßóìáôïò ôùí ì²áôáñé í.
	ÃéÅóôå óôç óõíÅ÷åéá ôï êÜëõììá ôùí ì²áôáñé í, ìÅ÷ñé íá êïõì² óåé.

	ÓÆíäåóç âÜóçò öüñôéóçò êáé öüñôéóç ì²áôáñé í
	ÓÆíäåóç êáëùäßïõ ôçëåö íïõ êáé êáëùäßïõ ôñïöïäïóßáò óôï óôáèìü âÜóçò
	ÓõíäÅóôå ôï êáë äéï ôçëåö íïõ óôçí êáô ôåñç õ²ïäï÷× óÆíäåóçò óôçí ²ßóù ²ëåõñÜ ôïõ óôáèìïÆ âÜóçò.
	ÓõíäÅóôå ôï êáë äéï ôñïöïäïóßáò ôïõ ôñïöïäïôéêïÆ óôçí áí ôåñç õ²ïäï÷× óÆíäåóçò óôçí ²ßóù ²ëåõñÜ ôïõ óôáèìïÆ âÜóçò.
	Ôï²ïèåô×óôå êáé ôá äÆï êáë äéá óôá ²ñïâëå²üìåíá ãéá ôï óêï²ü áõôü êáíÜëéá.

	ÓÆíäåóç óôáèìïÆ âÜóçò óôï óôáèåñü äßêôõï êáé ôï ñåÆìá
	ÓõíäÅóôå óôç óõíÅ÷åéá ôï ôñïöïäïôéêü óôçí ²ñßæá.

	ÓÆíäåóç óôáèìïÆ âÜóçò ìå ôï router (Internet)
	ÓõíäÅóôå ôï äåÆôåñï âÆóìá ôïõ êáëùäßïõ Ethernet óå Åíá óÆíäåóìï -LAN óôïí router.


	ÓÆíäåóç Ç/Õ (PC) ìå ôï router (²ñïáéñåôéêÜ)
	ÓÆíäåóç óôáèìïÆ âÜóçò
	ÓÆíäåóç óôáèìïÆ âÜóçò
	ÓÆíäåóç óôáèìïÆ âÜóçò
	Á²ïè×êåõóç äåäïìÅíùí ²ñüóâáóçò VoIP
	Áíôß ôïõ ôñü²ïõ ²ïõ ²åñéãñÜöåôáé ²áñáêÜôù, ì²ïñåßôå å²ßóçò íá åéóÜãåôå ôá äåäïìÅíá ²ñüóâáóçò VoIP óôïí Ç/Õ (PC) óáò (â×ìáôá Åùò ):
	ÓõíäÅåóôå ìå ôï äéáìïñöùô× Web ôïõ óôáèìïÆ âÜóçò óáò. Ìßá ²åñéãñáö× èá âñåßôå óôéò ïäçãßåò ÷ñ×óçò óôï óõíïäåõôéêü CD.
	Ãñïû²üèåóç ãéá ôá áêüëïõèá â×ìáôá:
	°ñåéÜæåóôå:
	¶



	¸íáñîç äéáìüñöùóçò
	¹ôáí ôï öïñçôü óáò áêïõóôéêü åßíáé å²áñê ò öïñôéóìÅíï (²åñß²ïõ 20 ëå²ôÜ áöïÆ ôï ôï²ïèåô×óåôå óôç âÜóç öüñôéóçò), áíáâïóâ×íåé ôï ²ë×êôñï ìçíõìÜôùí f óôï öïñçôü áêïõóôéêü.
	¸íáñîç âïçèçôéê×ò ëåéôïõñãßáò óÆíäåóçò, åéóáãùã× PIN
	Âïçèüò óÆíäåóçò
	¸íáñîç ÂïçèïÆ
	ãéá ôçí óÆíäåóç
	VoIP;
	PIN óõóô×ì.
	ÅÜí Å÷åôå ëÜâåé Åíá üíïìá ä×ëùóçò/êùäéêü ²ñüóâáóçò êáé åíäå÷ïìÅíùò Åíá üíïìá ÷ñ×óôç:
	ÅÜí Å÷åôå ëÜâåé Åíáí êùäéêü áõôüìáôçò äéáìüñöùóçò:
	Åéóáãùã× êùäéêïÆ áõôüìáôçò äéáìüñöùóçò

	Áõôüì. äéáìüñöùóç
	¹ëá ôá á²áéôïÆìåíá äåäïìÅíá ãéá ôçí ²ñáãìáôï²ïßçóç êë×óåùí VoIP öïñô íïíôáé á²åõèåßáò á²ü ôï Internet óôï ôçëÅöùíü óáò. ÌåôÜ ôçí å²éôõ÷× ë×øç åìöáíßæåôáé óôçí ïèüíç ç Åíäåéîç Á²ïèçêåÆèçêå.
	Ãñï÷ùñ×óôå óôç óõíÅ÷åéá, ü²ùò ²åñéãñÜöåôáé óôï â×ìá .
	Å²éëïã× äéêôÆïõ êáé öüñôùóç äåäïìÅíùí äéêôÆïõ óôï óôáèìü âÜóçò

	Å²éëïã× ÷ ñáò
	Å²éëÅîôå ²áñï÷Åá
	Åéóáãùã× óôïé÷åßùí ëïãáñéáóìïÆ VoIP

	Âïçèüò óÆíäåóçò
	Âïçèüò óÆíäåóçò

	Ïëïêë×ñùóç ñõèìßóåùí VoIP
	Ôï öïñçôü áêïõóôéêü ôßèåôáé óôçí êáôÜóôáóç áíáìïí×ò. Åìöáíßæåôáé ç ïèüíç áíáìïí×ò.
	ÅÜí üëåò ïé ñõèìßóåéò VoIP åßíáé óùóôÅò êáé ôï ôçëÅöùíï ì²ïñåß íá ²ñáãìáôï²ïé×óåé óÆíäåóç ìå ôïí server VoIP, åìöáíßæåôáé ôï åóùôåñéêü üíïìá ôïõ öïñçôïÆ áêïõóôéêïÆ (²áñÜäåéãìá):
	Åóùô. 1
	¸ëåã÷ïò óÆíäåóçò VoIP
	ÅÜí êáôÜ ôçí á²ü²åéñá êë×óçò ìÅóù VoIP, åìöáíßæåôáé Åíá ì×íõìá, ì²ïñåßôå íá åëÅãîåôå ôç óÆíäåóç ôïõ óôáèìïÆ âÜóçò óôï Internet, êáë íôáò ². ÷. ôçí õ²çñåóßá Echo-Service ôïõ Gigaset.net-:
	12341#9 (ÁããëéêÜ) 12344#9 (ÃáëëéêÜ)
	12342#9 (ÏëëáíäéêÜ) 12345#9 (ÃåñìáíéêÜ)
	12343#9 (IôáëéêÜ) 12346#9 (Éó²áíéêÜ)
	ÅÜí áêïÆôå ôç öùí× óáò, ï óôáèìüò âÜóçò óáò åßíáé óõíäåäåìÅíïò ìå ôï Internet. ÅÜí äåí áêïÆôå ôç öùí× óáò, åëÅãîôå ôéò ñõèìßóåéò óôï ôçëÅöùíï êáé óôïí router.



	Êáôá÷ ñçóç ïíüìáôïò óôïí ôçëåöùíéêü êáôÜëïãï ôïõ Gigaset.net
	Ôï Gigaset.net åßíáé ìßá õ²çñåóßá VoIP ôçò Gigaset Communications GmbH, ìÅóù ôçò ï²ïßáò ì²ïñåßôå íá óõíïìéë×óåôå ÷ùñßò ÷ñÅùóç ìå...
	Äçìéïõñãåßôáé ìßá óÆíäåóç ìå ôïí ôçëåöùíéêü êáôÜëïãï online ôïõ Gigaset.net. Åìöáíßæåôáé ç áêüëïõèç Åíäåéîç:
	Gigaset.net
	Åêêßíçóç ôïõ âïçèïÆ
	ãéá ôï Gigaset.net ;
	Gigaset.net
	Á²ïè×êåõóç äåäïìÅíùí ²ñüóâáóçò VoIP
	Á²ïè×êåõóç äåäïìÅíùí ²ñüóâáóçò VoIP
	Á²ïè×êåõóç äåäïìÅíùí ²ñüóâáóçò VoIP
	Á²ïè×êåõóç äåäïìÅíùí ²ñüóâáóçò VoIP
	Á²ïè×êåõóç äåäïìÅíùí ²ñüóâáóçò VoIP
	Êáôá÷ ñçóç ôçë. êáôáëüãïõ Gigaset.net
	Êáôá÷ ñçóç ôçë. êáôáëüãïõ Gigaset.net
	Ãñáãìáôï²ïßçóç êë×óåùí
	Ãñáãìáôï²ïßçóç êë×óåùí
	¶


	Åîõ²çñÅôçóç ²åëáô í (Customer Care)
	Óáò ²ñïóöÅñïõìå ãñ×ãïñç êáé á²ïôåëåóìáôéê× õ²ïóô×ñéîç!
	Ç online õ²ïóô×ñéîç óôï Internet èá åßíáé ²Üíôïôå óôç äéÜèåó× óáò: www.gigaset.com/customercare Åíôüò 24 ùñ í ëáìâÜíåôå ôçí õ²ïó...
	Áêüìç, èá âñåßôå ôéò óõ÷íüôåñåò åñùô×óåéò êáé ôéò áíôßóôïé÷åò á²áíô×óåéò óôéò áíáëõôéêÅò ïäçãßåò ÷ñ×óçò óôï CD ²ïõ åóùêëåßåôáé × óôï internet óôç äéåÆèõíóç www.gigaset.com.
	Óå ²åñé²ô óåéò å²éóêåõ×ò × á²áßôçóçò åããÆçóçò ì²ïñåßôå íá ëÜâåôå ãñ×ãïñç êáé áîéü²éóôç âï×èåéá á²ü ôï ôçëåöùíéêü êÅíôñï åîu²çñÅôçóçò ôçò Gigaset Communications GmbH.
	ÅëëÜäá 801 1000 500 (0,026 Euro)
	ÃáñáêáëïÆìå öõëÜîôå ôçí á²üäåéîç áãïñÜò.
	Óôéò ÷ ñåò ü²ïõ ôï ²ñïúüí ìáò äåí ²ùëåßôáé á²ü ôï å²ßóçìï äßêôõï äéÜèåóçò, äåí ²ñïóöÅñïíôáé õ²çñåóßåò áíôéêáôÜóôáóçò × å²éóêåõ×ò.
	ÅÜí Å÷åôå åñùô×óåéò ó÷åôéêÜ ìå ôçí ²ñüóâáóç DSL êáé VoIP, á²åõèõíèåßôå óôïí ²Üñï÷ï ôùí áíôßóôïé÷ùí õ²çñåóé í.
	Åîïõóéïäüôçóç
	Ç óõãêåêñéìÅíç óõóêåõ× åßíáé ó÷åäéáóìÅíç ãéá ôçí áíáëïãéê× ôçëåöùíéê× óÆíäåóç óôï åëëçíéêü äßêôõï ôçëåöùíßáò.
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