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Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA310
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Πλήκτρα άμεσης κλήσης
Ετικέτα για τη σημείωση της αντιστοίχισης
των πλήκτρων άμεσης κλήσης και ταχείας
κλήσης
Πλήκτρο ταχείας κλήσης
Πλήκτρο αποθήκευσης
Πλήκτρο επανάκλησης/Πλήκτρο παύσης
Πλήκτρο παράλληλης κλήσης
Πλήκτρο σίγασης
Πλήκτρο έντασης ακουστικού
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Σύνδεση τηλεφώνου

¤

Συνδέστε την τηλεφωνική σύνδεση (1) με την οικιακή τηλεφωνική σας
σύνδεση. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό καλώδιο
τηλεφώνου.

¤

Οδηγήστε το καλώδιο του
τηλεφώνου μέσω του
καναλιού καλωδίου: για
επιτραπέζια λειτουργία προς
τα πάνω (2) για επιτοίχια
στερέωση προς τα κάτω (3).

2

5

¤
5

Συνδέστε το
ακουστικό μέσω
του ελικοειδούς
καλωδίου στο
τηλέφωνο (4).

1
4

6
3
Επιτοίχια στερέωση
Ανοίξτε δύο οπές σε απόσταση 99,4 mm στον τοίχο και στερεώστε δύο
βίδες.
Αφαιρέστε την ασφάλεια του ακουστικού (5) με ένα κατσαβίδι και
τοποθετήστε μέσα στο περίβλημα του ακουστικού (6).
Αναρτήστε το τηλέφωνο στις προεξέχουσες βίδες.
Σημείωση: Το ακουστικό πρέπει να τοποθετείται στη βάση επιτοίχιας στήριξης,
με την αιχμή της κυρτής πλευράς του να δείχνει προς τα εσάς, (δείτε την
εικόνα), διαφορετικά το ακουστικό δεν θα στηρίζεται με ασφάλεια.

¤
¤
¤
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Υποδείξεις ασφαλείας
Κατά την τοποθέτηση, τη σύνδεση
και τη χρήση του τηλεφώνου τηρείτε
οπωσδήποτε τις ακόλουθες
υποδείξεις:
u Χρησιμοποιήστε μόνο το βύσμα
και τα καλώδια που παρέχονται
μαζί με τη συσκευή!
u Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης
μόνο στην προοριζόμενη για το
σκοπό αυτό πρίζα/υποδοχή.
u Συνδέετε μόνο εγκεκριμένα
παρελκόμενα.
u Τοποθετήστε το καλώδιο
σύνδεσης με τρόπο ώστε να
αποτρέπεται η πιθανότητα
ατυχήματος!
u Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία
μη ολισθηρή επιφάνεια!
u Για τη δική σας ασφάλεια και
προστασία, δεν επιτρέπεται η
χρήση του τηλεφώνου στο
μπάνιο ή στο ντους (σε χώρους
με υγρασία). Το τηλέφωνο δεν
είναι αδιάβροχο.
u Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο
σε πηγές θερμότητες, στην
άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε
άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
u Προστατέψτε το τηλέφωνό σας
από την υγρασία, τη σκόνη, τα
καυστικά υγρά και τους
υδρατμούς.
u Μην αποσυναρμολογείτε ποτέ
μόνοι σας το τηλέφωνο!
u Μην αγγίζετε τις επαφές
σύνδεσης με αιχμηρά και
μεταλλικά αντικείμενα!
u Μην κρατάτε το τηλέφωνο από
τα καλώδια!
u Δώστε το Gigaset DA310 σε
τρίτους πάντα μαζί με τις οδηγίες
χρήσης.

Έναρξη λειτουργίας του
τηλεφώνου
Σύσταση για την τοποθέτηση του
τηλεφώνου:
u Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο
εκτεθειμένο στην ηλιακή
ακτινοβολία ή σε άλλες πηγές
θερμότητας.
u Λειτουργία σε θερμοκρασίες
από +5°C έως +40°C.
u Διατηρείτε μία ελάχιστη
απόσταση ενός μέτρου μεταξύ
του τηλεφώνου και άλλων
ασύρματων συσκευών, π.χ.
ασύρματα τηλέφωνα, ασύρματες
προσωπικές τηλεφωνικές
εγκαταστάσεις ή συσκευές
τηλεόρασης. Σε αντίθετη
περίπτωση, η τηλεφωνική
συνομιλία ενδέχεται να
επηρεαστεί.
u Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο
σε χώρους με σκόνη, διότι κάτι
τέτοιο μειώνει τη διάρκεια ζωής
του τηλεφώνου.
u Βερνίκια επίπλων και λούστρα
ενδέχεται να καταπονηθούν
κατά την επαφή με εξαρτήματα
της συσκευής (π.χ. με τα "πόδια"
της συσκευής).
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Κλήση και αποθήκευση
αριθμών
Κλήση αριθμού
c~

Σηκώστε το
ακουστικό, καλέστε
τον αριθμό.

Επανάκληση
Ο τελευταίος αριθμός που κλήθηκε
αποθηκεύεται αυτόματα.
cI
Σηκώστε το
ακουστικό, πατήστε το
πλήκτρο
επανάκλησης.

Ταχεία κλήση
Μπορείτε να αποθηκεύσετε
4 αριθμούς κλήσης στα πλήκτρα
άμεσης κλήσης B και
10 αριθμούς κλήσης ως αριθμούς
ταχείας κλήσης στα πλήκτρα
αριθμών (0-9) (έως 21 ψηφία).

Αποθήκευση αριθμού κλήσης

K

Πατήστε το πλήκτρο
αποθήκευσης.

είτε ... στο πλήκτρο άμεσης κλήσης
B
Πατήστε το πλήκτρο
άμεσης κλήσης.
είτε ... ως ταχεία κλήση
J
Πατήστε το πλήκτρο
ταχείας κλήσης.
Q ... O Καθορίστε τον αριθμό
ταχείας κλήσης.
~
Πληκτρολογήστε τον
αριθμό κλήσης για το
πλήκτρο άμεσης
κλήσης ή την ταχεία
κλήση.
K
Πατήστε το πλήκτρο
αποθήκευσης.

Κλήση αριθμού μέσω του
πλήκτρου άμεσης κλήσης

cB

Σηκώστε το
ακουστικό, πατήστε
το πλήκτρο άμεσης
κλήσης.
Έχετε τη δυνατότητα να επεκτείνετε
τον καλούμενο αριθμό εισάγοντας
επιπλέον ψηφία.

Κλήση αριθμού ταχείας κλήσης

cJ

Q ... O

Σηκώστε το
ακουστικό, πατήστε
το πλήκτρο ταχείας
κλήσης.
Πατήστε το πλήκτρο
αριθμού ταχείας
κλήσης.

Υποδείξεις για την
αποθήκευση και τη διαγραφή
πλήκτρων άμεσης κλήσης και
ταχείας κλήσης
Τα * και # αποθηκεύονται
ανεξάρτητα από την καθορισμένη
διαδικασία κλήσης, εντούτοις
καλούνται μόνο με τονική κλήση
( σελ. 6).
Εάν ο πληκτρολογημένος αριθμός
κλήσης έχει περισσότερα από
21 ψηφία, ο αποθηκευμένος
αριθμός διαγράφεται.

£
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Παύση κλήσης

Έχετε τη δυνατότητα με το I να
εισάγετε μία ή περισσότερες παύσεις
κλήσης (όχι για το πρώτο ψηφίο). Οι
παύσεις κλήσης μεταφέρονται στη
μνήμη και είναι απαραίτητες για
συγκεκριμένες εγκαταστάσεις
τηλεφωνικών κέντρων (π.χ.:
0 I 2368).
u Επιλογή παύσης εντός των
πρώτων 5 ψηφίων:
Ο αποθηκευμένος αριθμός
κλήσης καλείται πλήρως,
συμπεριλαμβανομένης της
παύσης κλήσης 2
δευτερολέπτων.
u Επιλογή παύσης μετά τα πρώτα
5 ψηφία:
Το τμήμα του αριθμού κλήσης
που αποθηκεύτηκε μετά την
παύση καλείται μετά το πάτημα
του πλήκτρου I.

Ρύθμιση τηλεφώνου

Ρύθμιση ήχου κουδουνισμού
Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε
τη μελωδία και την ένταση του ήχου
κουδουνισμού ή να τον
απενεργοποιήσετε.
c K Σηκώστε το
ακουστικό, πατήστε
το πλήκτρο
αποθήκευσης.
#
Πατήστε το πλήκτρο
δίεσης.
Q ... O Πατήστε ένα από τα
πλήκτρα αριθμών,
συμβουλευτείτε τον
παρακάτω πίνακα για
την επιλογή σας.
(0: Ο ήχος είναι
απενεργοποιημένος
μέχρι την επόμενη
φορά που θα
σηκώσετε το
ακουστικό.)
K
Πατήστε το πλήκτρο
αποθήκευσης.
Ένταση

Ρύθμιση έντασης ακουστικού
Υπάρχουν διαθέσιμες δύο βαθμίδες
έντασης ακουστικού.
F
Πιέστε το πλήκτρο
έντασης.
Την επόμενη φορά που θα σηκώσετε
το ακουστικό, η ένταση επανέρχεται
στην αρχική.

Σίγαση
Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας,
έχετε τη δυνατότητα να
απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο
του τηλεφώνου.
C
Πατήστε το πλήκτρο
σίγασης.
Για να επανενεργοποιήσετε το
μικρόφωνο: Πατήστε ξανά το
πλήκτρο σίγασης ή οποιοδήποτε
άλλο πλήκτρο.

χαμηλή μεσαία δυνατή

Μελωδία 1

4
Μελωδία 3 M
Μελωδία 2

2 3
5 L
N O

Λειτουργία σε ένα
ιδιωτικό τηλεφωνικό
κέντρο
Πλήκτρο ειδικών λειτουργιών/
παράλληλης κλήσης
Έχετε τη δυνατότητα κατά τη
διάρκεια μίας εξωτερικής συνομιλίας
να πραγματοποιήσετε μία
παράλληλη κλήση ή να προωθήσετε
τη συνομιλία. Πατήστε για το σκοπό
αυτό το πλήκτρο παράλληλης
κλήσης H. Η περαιτέρω
λειτουργία εξαρτάται από το
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τηλεφωνικό σας κέντρο. Για τη
χρήση του πλήκτρου παράλληλης
κλήσης, πρέπει ο κατάλληλος χρόνος
Flash (χρόνος διακοπής) του
τηλεφώνου να έχει οριστεί για το
τηλεφωνικό σας κέντρο. Ανατρέξτε
σχετικά στις οδηγίες χρήσης του
τηλεφωνικού σας κέντρου.

Αλλαγή τύπου κλήσης/χρόνου
Flash
Το τηλέφωνο υποστηρίζει τους
ακόλουθους τύπους κλήσης:
T2: Τονική κλήση, χρόνος Flash
280 ms
T1: Τονική κλήση, χρόνος Flash
100 ms
P: Παλμική κλήση
Ανάλογα με το τηλεφωνικό σας
κέντρο, πρέπει ενδεχομένως να
αλλάξετε τον τύπο κλήσης ή το
χρόνο Flash του τηλεφώνου σας.
Χρησιμοποιήστε για
το σκοπό αυτό το
συρόμενο διακόπτη
στην κάτω πλευρά του
τηλεφώνου.

Στη θέση "Παλμική", προσωρινή
αλλαγή σε τονική κλήση
Για να χρησιμοποιήσετε τις
λειτουργίες που απαιτούν τονική
κλήση (π.χ. τηλεχειρισμός ενός
αυτόματου τηλεφωνητή), μπορείτε
να αλλάξετε σε τονική κλήση κατά τη
διάρκεια μιας συνομιλίας, χωρίς να
αλλάξετε τη θέση του διακόπτη.
Μετά την πραγματοποίηση της
σύνδεσης:
*
Πατήστε το πλήκτρο
αστερίσκου.
Μετά τη διακοπή της σύνδεσης,
ο τύπος κλήσης επανέρχεται σε
παλμική κλήση.

Λειτουργία σε ανοικτά
τηλεφωνικά κέντρα
Τα ανοικτά τηλεφωνικά κέντρα
σάς προσφέρουν – σε ορισμένες
περιπτώσεις μόνο κατόπιν
παραγγελίας/αιτήματος – μια σειρά
χρήσιμων πρόσθετων υπηρεσιών
(π. χ. προώθηση κλήσης,
επιστρεφόμενη κλήση σε περίπτωση
κατειλημμένης γραμμής,
συνδιάσκεψη τριών κ.ο.κ.). Αυτές οι
υπηρεσίες μπορούν να ανακληθούν
μέσω συνδυασμών πλήκτρων, τους
οποίους προμηθεύεστε από το
δίκτυό σας.
Έχετε τη δυνατότητα να
αποθηκεύσετε τον πλήρη
συνδυασμό πλήκτρων,
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού
προορισμού μιας σταθερής
προώθησης κλήσης, όπως έναν
κανονικό αριθμό κλήσης, στα
πλήκτρα άμεσης ή ταχείας κλήσης.

Πλήκτρο παράλληλης κλήσης
Στα ανοικτά τηλεφωνικά κέντρα,
απαιτείται το πλήκτρο παράλληλης
κλήσης για τη χρήση διαφόρων
επιπλέον υπηρεσιών, π.χ.
"Επιστρεφόμενη κλήση σε
περίπτωση κατειλημμένης γραμμής".
Ενδεχομένως να πρέπει να
προσαρμόσετε το χρόνο Flash του
τηλεφώνου σας στις απαιτήσεις του
ανοικτού τηλεφωνικού κέντρου.
Χρησιμοποιήστε για το σκοπό αυτό
το συρόμενο διακόπτη στην κάτω
πλευρά του τηλεφώνου ( σελ. 6).

£
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Παράρτημα
Φροντίδα
Σκουπίστε τη συσκευή με ένα υγρό
πανί ή με ένα αντιστατικό πανί. Μην
χρησιμοποιείτε διαλυτικά και πανί
μικροϊνών.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ στεγνό
πανί. Υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας
στατικού ηλεκτρισμού.

Επαφή με υγρά

!

Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει
σε επαφή με υγρά:
1 Αφήστε να αποστραγγιστεί το
υγρό από τη συσκευή.
2 Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα.
Αφήστε στη συνέχεια τη
συσκευή (με το πληκτρολόγιο
προς τα κάτω) για τουλάχιστον
72 ώρες, σε ένα ξηρό, ζεστό
χώρο (όχι: φούρνο
μικροκυμάτων, ηλεκτρικό
φούρνο, ή άλλα ανάλογα).
3 Επανενεργοποιήστε τη
συσκευή μόλις στεγνώσει.
Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως,
στις περισσότερες περιπτώσεις θα
μπορέσετε να τη θέσετε εκ νέου σε
λειτουργία.
Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαφή του
τηλεφώνου με χημικές ουσίες μπορεί
να προκαλέσει αλλοιώσεις της
επιφάνειας. Λόγω της πληθώρας
χημικών που διατίθενται στο
εμπόριο, δεν στάθηκε δυνατός ο
έλεγχος όλων των ουσιών.

Ερωτήσεις και απαντήσεις
Όταν σηκώνετε το ακουστικό δεν
ακούτε κανέναν ήχο κλήσης:
Το καλώδιο σύνδεσης είναι
συνδεδεμένο σωστά στο τηλέφωνο
και στην τηλεφωνική πρίζα;
Ακούτε ήχο κλήσης, αλλά το
τηλέφωνο δεν καλεί: Η σύνδεση
είναι σωστή. Έχει ρυθμιστεί σωστά
ο τύπος κλήσης;

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει:
Έχει πατηθεί το πλήκτρο σίγασης;
Ακούτε τακτικά τον παλμικό ήχο
κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας: Η
σύνδεση λαμβάνει σήμα χρέωσης
από το Φορέα Υπηρεσιών, που το
τηλέφωνο δεν μπορεί να
ερμηνεύσει. Επικοινωνήστε με το
δίκτυό σας.

Περιβάλλον
Η περιβαλλοντική εικόνα της
εταιρείας μας
Εμείς, ως Gigaset Communications
GmbH, φέρουμε κοινωνική ευθύνη
και δεσμευόμαστε για έναν
καλύτερο κόσμο. Σε όλους τους
τομείς της εργασίας μας - από τον
σχεδιασμό του προϊόντος και της
διαδικασίας έως την παραγωγή την
διανομή και την απόρριψη - δίνουμε
μεγάλη βαρύτητα στην εκπλήρωση
της περιβαλλοντικής μας ευθύνης.
Ενημερωθείτε από το Internet, στη
διεύθυνση www.gigaset.com
σχετικά τα προϊόντα και τις
μεθόδους μας που είναι φιλικά
προς το περιβάλλον.

Σύστημα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Η Gigaset
Communications
GmbH είναι
πιστοποιημένη
σύμφωνα με τους
διεθνείς κανονισμούς ISO 14001 και
ISO 9001.
ISO 14001 (περιβάλλον):
πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο
του 2007 από την TV SD
Management Service GmbH.
ISO 9001 (ποιότητα): πιστοποιημένη
από τις 17.02.1994 από την TV Sd
Management Service GmbH.
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Απόρριψη

Εξουσιοδότηση

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά
προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται
ξεχωριστά εκτός του δικτύου
δημοτικών απορριμμάτων, σε
ειδικούς χώρους συλλογής που
ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις
τοπικές αρχές.
Αυτό το σύμβολο του
διαγραμμένου κάδου με
ροδάκια πάνω στο προϊόν
σημαίνει ότι το προϊόν
υπόκειται στην Οδηγία 2012/19/EE
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή
συλλογή των παλιών σας συσκευών
θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν
αρνητικών επιδράσεων στο
περιβάλλον και την ανθρώπινη
υγεία. Είναι προϋπόθεση για την
επαναχρησιμοποιήση και την
ανακύκλωση χρησιμοποιημένου
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού.
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με την απόρριψη των παλιών
σας συσκευών, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τη δημοτική
υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής
απορριμμάτων ή το κατάστημα από
το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Η συγκεκριμένη συσκευή είναι
σχεδιασμένη για την αναλογική
τηλεφωνική σύνδεση στο ελληνικό
δίκτυο τηλεφωνίας.
Έχουν ληφθεί υπόψη οι
ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε
χώρα.
H Gigaset Communications GmbH
δηλώνει ότι η συγκεκριμένη
συσκευή πληροί τις ουσιώδεις
απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις που προβλέπονται στις
οδηγίες 2014/30/ΕE και 2014/35/ΕE.
Αντίγραφο της δήλωσης
συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη
διεύθυνση:
www.gigaset.com/docs

Συνομιλητής
Σε περίπτωση που, κατά τη
λειτουργία σε ένα συνδεδεμένο
σύστημα επικοινωνίας με αναλογική
πρόσβαση δικτύου, παρουσιαστούν
προβλήματα, απευθυνθείτε στο
αρμόδιο δίκτυό σας ή στο
εξουσιοδοτημένο κατάστημα.
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