
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ SOS 200 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ (LCD CONTRAST)

 Αυτή είναι μια προαιρετική ρύθμιση. Πατήστε το κουμπί MENU και όταν δείτε
την επιλογή "LCD CONTRAST" πατήστε ΟΚ. 

 Πατήστε τα πλήκτρα UP και DOWN για το επιθυμητό επίπεδο της αντίθεσης
και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση. 

 Πατήστε το πλήκτρο ESCAPE (ESC) για να βγείτε από την αντίθεση οθόνης. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (ENTER TIME/DATE)

 Πατήστε το MENU και πιέστε το UP ή DOWN μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή 
"ENTER TIME/DATE" στην οθόνη και πατήστε ΟΚ. 

 Πατήστε τα πλήκτρα UP ή DOWN για να ρυθμίσετε το χρόνο και πατήστε ΟΚ 
για επιβεβαίωση. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορείτε να ρυθμίσετε τον μήνα,
ημέρα, ώρα και λεπτά. Στην συνέχεια πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση. 

 Πατήστε το πλήκτρο ESCAPE (ESC) για να βγείτε από την ώρα και
ημερομηνία. 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ   

Η  συσκευή διαθέτει 3 πλήκτρα μνήμης τα όποια έχουν επάνω μια φωτογραφεία ως
νούμερα εκτάκτου ανάγκης. Σε κάθε πλήκτρο μπορείτε να καταχωρήσετε ένα
τηλεφωνικό αριθμό ώστε όταν πατηθεί το πλήκτρο η συσκευή να καλεί αυτόματα 
τον συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό. 



Για να καταχωρήσετε τα νούμερα εκτάκτου ανάγκης  Κρατήστε πατημένο το 
πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα. 

 Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η επιλογή "STORE NUMBER", πληκτρολογήστε 
τον τηλεφωνικό αριθμό και πατήστε το πλήκτρο OK για να το αποθηκεύσετε. 
 

 
 
 
 
 
 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ SOS (EMERGENCY CALL) 
 
Η συσκευή σας δίνει την δυνατότητα να καταχωρήσετε μέχρι και 10 τηλεφωνικούς 
αριθμούς ως νούμερα ανάγκης, τους οποίους θα καλέσει σε περίπτωση που 
πατηθεί το κόκκινο κουμπί SOS από το βραχιόλι ή το μενταγιόν. 
Για να καταχωρήστε τα νούμερα sos 
 

 Πατήστε το MENU και πιέστε το UP ή DOWN μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή 
"EMERGENCY CALL" στην οθόνη και πατήστε ΟΚ. 

 Η πρώτη επιλογή με τίτλο "RECORD MESSAGE" σας δίνει την δυνατότητα 
να ηχογραφήσετε το δικό σας ηχητικό μήνυμα, το οποίο θα ακούγεται σε 
περίπτωση που πατηθεί το πλήκτρο SOS. Για να ηχογραφήσετε το δικό σας 
μήνυμα, πατήστε OK και έχετε 20 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η 
ηχογράφηση. Εάν δεν θέλετε να ηχογραφήσετε το δικό σας μήνυμα, εάν 
παραλείψετε αυτή την επιλογή.θα ακούγετε μήνυμα στο Αγγλικά. 
 

 Πατώντας το πλήκτρο UP θα εμφανιστεί η δεύτερη επιλογή με τίτλο 
"EMERGENCY NUMBER". Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ για να επιλέξετε την θέση 
που θέλετε να κατοχυρώσετε το νούμερο SOS. Γράψτε τον αριθμό που θέλετε 
και πατήστε το ΟΚ για να τον αποθηκεύσετε (μπορείτε να κατοχυρώσετε μέχρι 
και 10 τηλεφωνικούς αριθμούς). 

 
Όταν πατηθεί το πλήκτρο SOS από το βραχιόλι ή το μενταγιόν θα ακούτε το 
ηχογραφημένο μήνυμα κατά την διάρκεια που η συσκευή θα καλεί τα νούμερα 
ανάγκης. Η συσκευή θα καλέσει τον πρώτο αριθμό που καταχωρήσατε. Εάν δεν 
απαντηθεί η κλήση, η συσκευή θα καλέσει τον δεύτερο τηλεφωνικό αριθμό και θα 
επαναλάβει την διαδικασία μέχρι να απαντηθεί η κλήση.  
 
Όταν απαντηθεί η κλήση, ο καλούμενος θα ακούσει ένα ηχογραφημένο μήνυμα στα 
αγγλικά το οποίο θα λέει ότι υπάρχει επείγον κλήση. Για να ανοίξει η γραμμή και 
να συνομιλήσετε μαζί του θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο 0 από το 
τηλέφωνο σας.  
 
 
 

 



ΤΟΠΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (LOCAL AREA CODE) 
 

Αυτή είναι μια προαιρετική ρύθμιση. Ο τοπικός κωδικός περιοχής μπορεί να 
ρυθμιστεί ανάλογα με τον πάροχο του τηλεφώνου σας, δηλαδή εάν ο τοπικός 
κωδικός είναι ήδη ρυθμιζόμενος, τότε δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε τον κωδικό 
της περιοχής μπροστά από το τηλεφωνικό αριθμό (με την προϋπόθεση ότι ο 
αριθμός που καλείτε να είναι ο ίδιος κωδικός περιοχής). 
 
 
Για να ρυθμίσετε τον κωδικό περιοχής : 

 Πατήστε το MENU και πιέστε το UP ή DOWN μέχρι να εμφανιστεί ο τοπικός 
κωδικός περιοχής στην οθόνη. 

 Πατήστε ΟΚ για να βάλετε τον κωδικό της περιοχής. 

 Πατήστε τα πλήκτρα UP και DOWN για να βάλετε τον επιθυμητό κωδικό 
περιοχής και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση. 

 Πατήστε το πλήκτρο ESCAPE (ESC) για να βγείτε από κωδικό περιοχής. 
 
 
ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ (VOICE PROMPTS 
 
Το τηλέφωνο παρέχει φωνητικές υποδείξεις για το μενού λειτουργιών και 
ανακοινώνει τον αριθμό τηλεφώνου εισερχόμενου καλούντος αντί για 
κουδούνισμα. 

 Πατήστε το κουμπί MENU πιέζοντας τα πλήκτρα UP ή DOWN μέχρι να 
εμφανιστεί η φωνή στην οθόνη. 

 Πατήστε ΟΚ για να επιλέξετε ON ή OFF. 

 Πατήστε τα πλήκτρα UP και DOWN για την επιλογή σας και πατήστε ΟΚ 
για επιβεβαίωση. 

 Πατήστε το πλήκτρο ESCAPE (ESC) για να βγείτε από την φωνή. 
 
 
 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΛΑΣ (SET FLASH TIME) 
 
Αυτή είναι μια προαιρετική ρύθμιση. Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την 
προεπιλεγμένη ρύθμιση 1000 χιλιοστά του δευτερολέπτου, εκτός και αν 
βρίσκεστε σε ένα μοναδικό σύστημα τύπου PBX που απαιτεί διαφορετικό 
χρόνο φλας για την λειτουργία αναμονής κλήσης. Επικοινωνήστε με τον 
πάροχο του τηλεφώνου σας πριν αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση. 
 

 Πατήστε το κουμπί MENU πιέζοντας τα πλήκτρα UP ή DOWN μέχρι να 
εμφανιστεί η ρύθμιση χρόνου φλας στην οθόνη. 

 Πατήστε ΟΚ για να ρυθμίσετε ένα χρόνο φλας 

 Πατήστε τα πλήκτρα UP και DOWN για να βάλετε τον επιθυμητό αριθμό 
του χρόνου φλας και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση. 

 Πατήστε το πλήκτρο ESCAPE (ESC) για να βγείτε από την ρύθμιση του 
χρόνου φλας. 



ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΙΟΥ (BRACELET) 
 
Το μενταγιόν sos είναι ήδη συντονισμένο με το τηλέφωνο 
Για να συγχρονίσετε και το βραχιολάκι με το τηλέφωνο, ακολουθήστε τα εξής 
βήματα: 

 Πατήστε το πλήκτρο MENU και πιέστε το UP ή DOWN μέχρι να 
εμφανιστεί στην οθόνη η επιλογή "PAIR NEW PENDANT" και πατήστε 
ΟΚ. 

 Όταν δείτε την επιλογή "PAIRING" να αναβοσβήνει στην οθόνη, 
κρατήστε πατημένο το κόκκινο κουμπί από το βραχιολάκι για 3 
δευτερόλεπτα ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση. 

 Εάν η αντιστοίχιση είναι επιτυχής, τότε στην οθόνη θα εμφανιστεί το 
DONE. 

 Πατήστε το πλήκτρο ESCAPE (ESC) για να βγείτε από το μενού 

  

 
 
 

 


