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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες  

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος. Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις & ακολουθήστε όλες τις 
οδηγίες. 

Μη χρησιμοποιείτε την τηλεφωνική συσκευή κοντά σε νερό. Για να την καθαρίσετε: Αποσυνδέστε το  από 
την πρίζα πριν το καθαρίσετε.  

Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά αεροζόλ. Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί. Μην 
φράζετε τυχόν ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην 
τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές βάση, τρίποδο, βραχίονα ή τραπέζι.  

Το τηλέφωνο μπορεί πέφτοντας να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό σε παιδί ή ενήλικα και να υποστεί 
σοβαρή ζημιά η συσκευή. Θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή και να 
χρησιμοποιείτε την βάση στήριξης. 

Μην το τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα ή άλλα συσκευές 
(συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα. 

 Εάν το παρεχόμενο φις δεν ταιριάζει  στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για 
αντικατάσταση του.  

 Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το να πατηθεί ή να φθαρεί ιδιαίτερα στο άκρο του. 
Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.  Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν 
κατά τη διάρκεια καταιγίδων.  

 Αναφέρετε όλα τα σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Απαιτείται σέρβις            όταν το προϊόν 
έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο, όπως το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις έχει καταστραφεί εάν 
κάποιο υγρό έχει χυθεί ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στο προϊόν, το προϊόν έχει εκτεθεί στη βροχή ή 
υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.  Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό που στάζει 
ή πιτσιλίζει πάνω ή κοντά στο προϊόν. Μην υπερφορτώνετε την πρίζα τοίχου. Χρησιμοποιήστε πηγή 
ενέργειας μόνο όπως υποδεικνύεται. Χρησιμοποιήστε ανταλλακτικό όπως καθορίζεται από τον 
κατασκευαστή.  

Το προϊόν μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο μόνο εάν συνιστάται από τον κατασκευαστή.  Μετά την 
ολοκλήρωση οποιουδήποτε σέρβις ή επισκευής σε αυτό το προϊόν, ζητήστε από τον τεχνικό να 
πραγματοποιήσει ελέγχους ασφαλείας.  

Πηγές τροφοδοσίας: Αυτό το προϊόν πρέπει να λειτουργεί μόνο με τον τύπο πηγής ενέργειας που 
υποδεικνύεται στην ετικέτα σήμανσης. Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο τροφοδοσίας του σπιτιού σας, 
συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο του προϊόντος  σας ή την τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού. Για προϊόντα 
που προορίζονται να λειτουργούν από μπαταρία ρεύμα ή άλλες πηγές, ανατρέξτε στις οδηγίες 
λειτουργίας. 

Εισαγωγή αντικειμένων και υγρών: Ποτέ μην σπρώχνετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους μέσα στην 
συσκευή μέσω ανοιγμάτων γιατί μπορεί να αγγίξουν επικίνδυνα σημεία τάσης ή βραχυκυκλώματα που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην χύνετε ποτέ υγρό οποιουδήποτε είδους 
πάνω στο προϊόν. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των 
παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, 
εκτός αν έχουν υπάρξει υπό την επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος από άτομο που 
είναι υπεύθυνο την ασφάλειά τους.  

10, Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί σωστά: Αποσυνδέστε αυτό το τηλέφωνο από την πρίζα και 
ανατρέξτε το εξειδικευμένο σέρβις υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας ή 
το βύσμα είναι κατεστραμμένο β) Εάν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στο προϊόν γ) Εάν 
το προϊόν έχει εκτεθεί  σε βροχή ή νερό. 
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Περιγραφή λειτουργιών 

  1 Άγκιστρο ακουστικού. 

  2 Οθόνη συσκευής 

  3 Λαμπάκι που ανάβει σε εισερχόμενη κλήση. 

  4 Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο για κύλιση προς τα πάνω για λίστα αναγνώρισης των 
καλούντων. Σε λειτουργία menu πατήστε αυτό το πλήκτρο για κύλιση προς τα επάνω. Σε κατάσταση 
κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κάτω για να αυξήσετε την ένταση. 

5. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο για μετακινηθείτε προς τα κάτω και να δείτε την λίστα 
των Εισερχομένων κλήσεων. Στην λειτουργία menu πατήστε το για κύλιση προς τα κάτω. Σε κατάσταση 
κλήσης, πατήστε το πλήκτρο για να μειώσετε την ένταση. 

6. LED που αναβοσβήνει ενώ το τηλέφωνο έχει νέα κλήση. 

7 Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο για εναλλαγή ταυτότητας καλούντος και τηλεφωνικου 
καταλόγου λίστα , στη συνέχεια, πατήστε ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να δείτε τη λίστα. Σε λειτουργία menu, 
πατήστε το πλήκτρο για έξοδο από το μενού 

8 Στην εισαγωγή αριθμού και χαρακτήρων λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο για διαγραφή ένα ψηφίου η  
ενός γράμματος. Σε λειτουργία Menu, πατήστε το πλήκτρο για έξοδο από το μενού βήμα προς βήμα  

 9. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο για μπείτε στην λειτουργία μενού, και στην συνέχεια 
χρησιμοποιήστε το για κύλιση στις επιλογές του  μενού. 

10  Στη λειτουργία menu πατήστε το πλήκτρο για να επιβεβαιώστε τις επιλογές μενού και εισάγετε 
περαιτέρω βήμα. Κατά την αναθεώρηση εισερχομένης κλήσεως  ή αριθμου τηλεφωνικού καταλόγου, 
πατήστε το πλήκτρο για να καλέσετε ένα τηλεφωνικό αριθμό 

11. Πατήστε το πλήκτρο για να δημιουργήσετε ένα φλας  κλείσιμο της γραμμής ) .(flash time) 

12. Eπανάληψη τηλεφωνικού αριθμού 

13. Η λυχνία LED είναι αναμμένη όταν το ακουστικό είναι κατεβασμένο  off-hook 

14. Πατήστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την ανοιχτή ακρόαση. 

15.Πληκτρολόγιο για να καταχωρήσετε ψηφία ή γράμματα 

16. Μεγάφωνο 

17. Μικρόφωνο 

18. Ακουστικό 

19 & 20  Νούμερα ταχείας κλήσεις Χρησιμοποιείται για να καταχωρήσετε τηλέφωνα ανάγκης πχ την 
αστυνομία το νοσοκομείο κτλ. Η κλήση πραγματοποιείτε με ένα πάτημα του πλήκτρου. 
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21 Πατήστε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε μια κλήση sos 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Αποφύγετε την εγκατάσταση της συσκευής σε σημεία που περιγράφονται παρακάτω: Μέρη εκτεθειμένα 
στο άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα, όπως ηλεκτρικές θερμάστρες, 
σκονισμένα μέρη. Μέρη που υπόκεινται σε συνεχείς κραδασμούς και σε μέρη με υγρασία 

Το τηλέφωνό σας λειτουργεί με 4 1,5V AAA μπαταρίες για όλες τις λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένου 
της λειτουργία έκτακτης ανάγκης έως και 12 ώρες το πολύ. Οι αριθμοί τηλεφώνου που καταχωρούνται 
στην μνήμη της συσκευής καθώς και η φωνητική εγγραφή αποθηκεύεται σε μνήμη που δεν απαιτεί 
εφεδρική μπαταρία.Πριν ανοίξετε τη θήκη της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο έχει αποσυνδεθεί 
από την τηλεφωνική γραμμή και την παροχή ρεύματος. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι λειτουργίες 
του τηλεφώνου του μπορούν να λειτουργούν με ισχύ μπαταρίας. Αφαιρέστε το κάλυμμα θήκης μπαταριών 
(C) που φαίνεται παρακάτω και τοποθετήστε μπαταρίες μεγέθους 4 x AA σύμφωνα με το διάγραμμα 
πολικότητας μέσα στη θήκη μπαταριών. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών. Σημείωση: 
Όταν λειτουργεί με μπαταρία  η ενδεικτική λυχνία κουδουνίσματος του ακουστικού δεν θα λειτουργεί. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ EAN ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ 
ΑΔΕΙΑΣΕΙ Ή ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤA ΔΥΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ SOS  ΚΑΙ Η 
ΟΘΟΝΗ LCD ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΛΗΣΗ SOS.  

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΟΜΩΣ  ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ  

ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Βεβαιωθείτε όταν αλλάξετε τις  μπαταρίες ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά. Η λανθασμένη τοποθέτηση 
μπορεί να καταστρέψει την συσκευή και να ακυρώσει την εγγύηση. Για βέλτιστη απόδοση και μεγαλύτερο 
χρόνο λειτουργίας, συνιστούμε τη χρήση καλής ποιότητας, μπαταρίες αλκαλικού τύπου. Σημείωση: Όταν 
το σύμβολο της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη LCD, θα πρέπει να τις αντικαταστήσετε. 

Στο τηλεχειριστηρίο SOS υπάρχει ήδη τοποθετημένη μια μπαταρία. Όταν αδειάσει η μπαταρία, δεν 
εμφανίζεται το κόκκινο LED που βρίσκετε επάνω όταν το πατάτε. Εάν η μπαταρία έχει αδειάσει και δεν 
έχει ισχύ τότε η ενδεικτική λυχνία στο μενταγιόν του τηλεχειριστηρίου μπορεί να μην λειτουργεί ή το σήμα 
να είναι αδύναμο. Το μενταγιόν με καινούργιες μπαταρίες έχει εμβέλεια έως και 40 μέτρα από την 
τηλεφωνική βάση σε ανοιχτό χώρο. Για να αλλάξετε την μπαταρία, αφαιρέστε τις τέσσερις μικρές βίδες 
στην πίσω πλευρά, ανοίξτε προσεκτικά τη μονάδα και αντικαταστήστε την μπαταρία.  
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Σύνδεση τηλεφωνικής συσκευής 

Συνδέστε το ένα άκρο του SPIRAL καλωδίου στο κάτω μέρος του ακουστικού και το άλλο άκρο στο υποδοχή 
τηλεφώνου που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της βάσης του τηλεφώνου.  

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

Oλες οι ρυθμίσεις γίνονται με κατεβασμένο το ακουστικό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού από 
την συσκευή του τηλεφώνου για να προσαρμόσετε τις δυνατότητες σε αυτό το τηλέφωνο. Παρακάτω είναι 
η λίστα επιλογών από το μενού: 

LCD CONTRAST: Ρύθμιση κοντράστ οθόνης   

DATE/TIME:  Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας 

STORE NUMBER: Καταχώριση αριθμών 

NAME RECORDING: Καταχώριση ονομάτων 

RECORD MESSAGE: Εγγραφή μηνύματος SOS 

CHECK MESSAGE:  Ακρόαση του μηνύματος SOS 

LCD LANGUAGE:    Επιλογή γλώσσας (δεν υποστηρίζει ελληνικά) 

VOICE:  Εκφώνηση αριθμών και ονομάτων (δεν υποστηρίζει τα ελληνικά   

SET FLASH TIME:  Καθορισμός χρόνου μεταγωγής γραμμής για γραμμή ISDN 

PAIR NEW PENDANT: Συγχρονισμός ΤΗΛΕΧΕΙΡΗΣΤΗΡΙΟΥ SOS με την συσκευή 

LOCAL AREA CODE:   Καταχώρηση τηλεφωνικού κωδικού περιοχής 

Ενώ το τηλέφωνο είναι αδρανές, πατήστε το κουμπί MENU για πρόσβαση στο μενού. Χρησιμοποιήστε τα 
πλήκτρα ΕΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ για πλοήγηση στο μενού της συσκευής. 

Αντίθεση LCD  

1. Πατήστε το κουμπί MENU και στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ μέχρι να 

αναβοσβήσει η ΑΝΤΙΘΕΣΗ LCD στην οθόνη.  

2. Πατήστε το κουμπί OK για προσαρμογή.  

3. Πατήστε τα κουμπιά ΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ στο επιθυμητό επίπεδο αντίθεσης και πατήστε το κουμπί 

OK για επιβεβαίωση. 

4. Πατήστε το κουμπί ESCAPE για έξοδο. 

Ρύθμιση Ώρας/Ημερομηνίας 

1. Πατήστε το κουμπί MENU και στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ μέχρι να 

αναβοσβήσει ENTER TIME/DATE η οθόνη. 

2. Πατήστε το κουμπί OK για προσαρμογή. 

3. Πατήστε τα κουμπιά ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να ρυθμίσετε το έτος και πατήστε το κουμπί OK για 

επιβεβαίωση. 

4. Ακολουθήστε τις ίδιες διαδικασίες με τον αριθμό 3 παραπάνω για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις 

μήνα, ημέρας, ώρας και λεπτών. 

5. Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση. 

6. Πατήστε το κουμπί ESCAPE για έξοδο. 
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 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με τον πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών σας, ο μήνας η ημέρα η ώρα και τα λεπτά 
ενδέχεται να ρυθμιστούν αυτόματα. 

 Αλλαγή γλώσσας. (δεν υποστηρίζει ελληνικά ) 

1. Πατήστε το κουμπί MENU και στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ μέχρι να 

αναβοσβήσει η ένδειξη LCD LANGUAGE στην οθόνη 

2. Πατήστε το κουμπί OK για προσαρμογή.  

3. Πιέστε τα κουμπιά ΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ στην γλώσσα που επιθυμείτε (η γλώσσα αναβοσβήνει στην 

οθόνη Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά ή Γερμανικά) και πατήστε το κουμπί OK για 

επιβεβαίωση. 

4. Πατήστε το κουμπί ESCAPE για έξοδο.  

Εισαγωγή κωδικού αριθμού περιοχής  

Ανάλογα με τον πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών σας, η λειτουργία τοπικού κωδικού μπορεί να είναι ή να 
μην χρειάζεται για την σύνδεσή σας. Όταν έχει οριστεί ο τοπικός κωδικός περιοχής σας, δεν χρειάζεται να 
εισάγετε τον κωδικό περιοχής πριν από τον τηλεφωνικό αριθμό (με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός που 
καλείτε είναι ο ίδιος κωδικός περιοχής). Δεν απαιτείτε για την Ελλάδα. Για να ορίσετε τον κωδικό 
περιοχής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. 

1. Πατήστε το κουμπί MENU και στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ μέχρι να 

αναβοσβήσει LOCAL AREA CODE στην οθόνη. 

2. Πατήστε το κουμπί OK για να εισαγάγετε τον κωδικό περιοχής σας.  

3. Πατήστε τα κουμπιά ΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ στον επιθυμητό αριθμό και πατήστε το κουμπί OK για 

επιβεβαίωση.  

4. Συνεχίστε μέχρι να εισαγάγετε τον κωδικό περιοχής σας και πατήστε το κουμπί OK για 

επιβεβαίωση. 

5. Πατήστε το κουμπί ESCAPE για έξοδο. 

VOICE  

Αυτό το τηλέφωνο παρέχει φωνητικές εκφωνήσεις πχ  εκφωνεί τον τηλεφωνικό αριθμό των εισερχόμενων 
κλήσεων αντί να κουδουνίσει ( δεν υποστηρίζει ελληνική γλώσσα). Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη 
δυνατότητα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

1. Πατήστε το κουμπί MENU και στη συνέχεια πατήστε τα κουμπιά ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ μέχρι να 

αναβοσβήσει το VOICE στην οθόνη.  

2. Πατήστε το κουμπί OK και από τα πλήκτρα ΠΑΝΩ – ΚΑΤΩ επιλέξτε VOICE OFF  και πατήστε το 

κουμπί OK για επιβεβαίωση. 

3. Πατήστε το κουμπί ESCAPE για έξοδο. 

Ρύθμιση Flash Time 

Αυτή είναι μια προαιρετική ρύθμιση. Συνιστούμε τη χρήση της προεπιλεγμένης ρύθμισης των 1000 ms 
(χιλιοστά του δευτερολέπτου), εκτός εάν είστε σε ένα μοναδικό σύστημα τύπου PBX που απαιτεί 
διαφορετικό χρόνο φλας για τη λειτουργία αναμονής κλήσης. Παρακαλώ επικοινώνηστε τον πάροχο 
τηλεφωνικών υπηρεσιών σας πριν αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση. Εάν χρειάζεται να 
προσαρμόσετε τη ρύθμιση του χρόνου φλας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. 

1. Πατήστε το κουμπί MENU και στη συνέχεια πατήστε τα κουμπιά ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ μέχρι να 

αναβοσβήσει η SET FLASH TIME στην οθόνη. 

2. Πατήστε το κουμπί OK για να ορίσετε νέο χρόνο φλας.  

3. Πατήστε τα κουμπιά ΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ στον επιθυμητό αριθμό αναβοσβήνει και πατήστε το κουμπί 

OK για επιβεβαίωση. 

4. Πατήστε το κουμπί ESCAPE για έξοδο. 
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Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου SOS 

Αυτό το τηλέφωνο διαθέτει 2 SOS τηλεχειριστήρια ένα σε μενταγιόν και ένα σε  βραχιόλι για κλήσεις 
έκτακτης ανάγκης SOS.  Τα δυο τηλεχειριστήρια είναι ήδη ρυθμισμένα & συγχρονισμένα από το 
εργοστάσιο. Σε περίπτωση που όταν πατάτε το πλήκτρο SOS δεν ανταποκρίνεται το τηλέφωνο, 
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να το συγχρονίσετε εκ νέου με το τηλέφωνο. 

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΙΩΝ SOS 

1. Πατήστε το πλήκτρο MENU και πιέστε το UP ή DOWN μέχρι να 

εμφανιστεί στην οθόνη η επιλογή "PAIR NEW PENDANT" πατήστε ΟΚ. 

2. Όταν δείτε την επιλογή "PAIRING" να αναβοσβήνει στην οθόνη πατήστε το OK. 

3. Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη PAIRING…. κρατήστε πατημένο το κόκκινο κουμπί από το βραχιολάκι 

για 5 δευτερόλεπτα ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση. 

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

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

Για να αποσυνδέσετε ένα τηλεχειριστήριο SOS  από το τηλέφωνο, ακολουθήστε το βήμα 1 παραπάνω και 
όταν το PAIRING αναβοσβήνει στην οθόνη, πατήστε το ΕΠΑΝΩ ή Τα κουμπιά DOWN μέχρι να εμφανιστεί 
η ένδειξη DELETE στην οθόνη. Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση και το τηλεχειριστήριο SOS το 
μενταγιόν θα αποσυνδεθεί για το τηλέφωνο.   

Καταχώρηση αριθμών SOS (EMERGENCY CALL) 

Πατήστε το κουμπί MENU STORE  NUMBER και επιλέξτε το “STORE  NUMBER”, πατήστε “OK/DIAL”  

 Ο κέρσορας αναβοσβήνει στη μεσαία γραμμή, εισαγάγετε έναν τηλεφωνικό  αριθμό (έως 22 ψηφία), 
Μετά την καταχώρηση του αριθμού πατήστε ΟΚ. Κάτω από το τηλεφωνικό νούμερο που βάλατε 
αναβοσβήνει ο κέρσορας, εκεί θα πρέπει οπωσδήποτε να καταχωρήσετε ένα όνομα, πατώντας το 
αριθμητικό πλήκτρο. Για να διαγράψτε ένα γράμμα πατήστε το πλήκτρο DEL. 

Εάν δεν σας ενδιαφέρει να γράψετε το όνομα, θα πρέπει να εισάγετε τουλάχιστον ένα γράμμα από το 
πληκτρολόγιο και στην συνέχεια να πατήσετε το πλήκτρο ΟΚ/DIAL. 

Πατώντας το πλήκτρο "OK/DIAL", η οθόνη εμφανίζει “EMERGENCY ΟFF”, σημαίνει ότι ο αριθμός αυτός δεν 
θα προστίθεται στη λίστα κλήσεων αριθμού έκτακτης ανάγκης.  

Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε αυτό το νούμερο στην λίστα των SOS, πατήστε ξανά το πλήκτρο UP/DOWN 
μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη  “EMERGENCY ON", στην συνέχεια  πατήσετε το πλήκτρο "OK/DIAL" για 
επιβεβαίωση. Στην οθόνη θα σας υποδεικνύει να επιλέξετε "ένα νούμερο" από το 1 έως το 5, αυτή η 
επιλογή υποδεικνύει την σειρά προτεραιότητας κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Πατήστε το πλήκτρο 
UP/DOWN για να επιλέξετε την σειρά και πατήστε ξανά το "OK/DIAL" για να καταχωρηθεί στην μνήμη της 
συσκευής. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να καταχωρήσετε 5 τηλεφωνικά νούμερα με την σειρά που 
επιθυμείτε. 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 30 τηλεφωνικά νούμερα και ονόματα με την παραπάνω διαδικασία  
επιλέγοντας όμως την επιλογή  EMERGENCY OFF.  

Καταχώρηση ηχογραφημένου μηνύματος 

Με το πάτημα του SOS  η συσκευή θα αρχίζει να εκφωνεί ένα ηχογραφημένο μήνυμα και στην συνέχεια 
θα αρχίσει να τηλεφωνεί στα τηλεφωνικά νούμερα που έχετε καταχωρήσει στην μνήμη του. Εάν έχετε 
πατήσει κατά λάθος το SOS πατήστε το ξανά για να σταματήσει η λειτουργία κλήσης. 

Σας προτείνουμε να ηχογραφήσετε το δικό σας μήνυμα το οποίο θα ακούει αυτός που καλέσετε ώστε να 
καταλάβει ποιο άτομο χρειάζεται την βοήθεια. 
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Με κατεβασμένο το ακουστικό πατήστε το MENU και πιέστε το UP ή DOWN μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή 
"RECORD MESSAGE" πατήστε ΟΚ.  

Μόλις εμφανιστεί η επιλογή RECORD MESSAGE πατήστε και κρατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο OK/DIAL 
μέχρι να ακουστεί ένας ήχος μπιπ και θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη VOICE. Μιλήστε δυνατά και 
καθαρά χωρίς να αφήσετε το κουμπί ok/dial. 

 Το μήνυμα πρέπει να έχει διάρκεια μέχρι 20 δευτερόλεπτα. Μόλις ολοκληρώσετε την εγγραφή σας 
αφήστε το πλήκτρο OK/DIAL, για να ακουστεί το μήνυμα σας. Πατήστε το ΟΚ για να το καταχωρήσετε.  

Σας προτείνουμε να ηχογραφήσετε εάν μήνυμα που να λέει « Γεια σας είμαι ο/η Κυριος ( ΤΟ 
ΟΝΟΜΑ)ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΟΜΙΛΗΣΟΥΜΕ»  ή ΕΙΜΑΙ 
Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ή Η ΜΑΜΑ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑ ΝΑ 
ΣΥΝΟΜΙΛΗΣΟΥΜΕ. Και στο τέλος της συνομιλίας πατήστε το 19 για να κλείσει η γραμμή 

Για να ελέγξετε ή να ακούσετε ξανά το μήνυμά σας, επιλέξτε την επιλογή  πατήστε το MENU επιλέξτε με 
το UP/DOWN την επιλογή CHECK MESSAGE και πατήστε ΟΚ. Για να ηχογραφήσετε ξανά το μήνυμά σας, 
ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα. Κάθε νέα εγγραφή θα σβήνει την προηγούμενο μήνυμα. Τέλος 
πατήστε το κουμπί ESCAPE για έξοδο 

Κλήση έκτακτης ανάγκης SOS 

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Emergency SOS τουλάχιστον για τρία δευτερόλεπτα από το 
τηλεχειριστήριο ή πάνω από την τηλεφωνική συσκευή. 

Το τηλέφωνο θα αρχίσει να ηχεί για μερικά δευτερόλεπτα ένα μπιπ μπιτ και στην συνέχεια θα αναπαράγει 
το μήνυμα που ηχογραφήσατε ώστε να ακούσουν εάν υπάρχουν άλλα άτομα μέσα στον σπίτι σας  ότι 
χρειάζεστε βοήθεια. Εάν πατήσετε ξανά το SOS ή πατήστε το κουμπί SOS για πέντε δευτερόλεπτα η 
συσκευή θα ακύρωση την εντολή SOS   και το ηχητικό μήνυμα θα σταματήσει να ακούγετε. 

Στην συνέχεια το τηλέφωνο θα ξεκινήσει την ακολουθία κλήσεων έκτακτης ανάγκης καλώντας τον πρώτο 
αριθμό έκτακτης ανάγκης που έχετε προγραμματιστεί στο τηλέφωνο. 

Ο καλούμενος απαντώντας την κλήση  θα ακούσει το μήνυμα που ηχογραφήσατε. Εάν θέλει να 
συνομιλήσει μαζί σας θα  πρέπει να πατήσει το μηδέν από το τηλέφωνο του. Μόλις πατήσει το μηδέν θα 
ανοίξει η γραμμή και θα μπορεί να συνομιλήσει με το ηλικιωμένο άτομο. 

Μετά  απο τρία λεπτά συνομιλίας  θα ακουστεί ένας ήχος "bit, bit  για να προειδοποιήσει ότι η κλήση θα 
λήξει στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα και η συσκευή θα καλέσει αυτόματα το επόμενο τηλεφωνικό 
νούμερο SOS που έχετε καταχωρήσει. 

Εάν ο καλούμενος την ώρα που ακούσει το Bit Bit πατήσει το  15 από το τηλέφωνο του η κλήση επεκτείνετε 
για άλλα τρία λεπτά.  

Εάν ο καλούμενος την ώρα που ακούσει το Bit Bit πατήσει το κουμπί  19 από το τηλέφωνο του τερματίζετε 
η κλήση μαζί του και η συσκευή δεν θα καλέσει το επόμενο τηλεφωνικό νούμερο SOS  

Εάν ο καλούμενος κλείσει την γραμμή χωρίς να πατήσει το 19 στο τηλέφωνο η συσκευή θα συνεχίσει να 
καλεί το δεύτερο τηλεφωνικό νούμερο SOS 

Τέλος για να κλείσει μια συνομιλία και να μην καλέσει η συσκευή άλλο αριθμό SOS  μπορεί να πατήσει 
ξανά ο ηλικιωμένος το πλήκτρο SOS τουλάχιστον για πέντε δευτερόλεπτα. 

Λήψη εισερχομένης τηλεφωνικής Κλήσης 

Κατά την εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο κουδουνίζει με το LED κουδουνίσματος που αναβοσβήνει. Εάν 
η λειτουργία αναγνώρισης καλούντος είναι διαθέσιμη  η ένδειξη "NEW CALL" αναβοσβήνει και ο αριθμός 
αναγνώρισης καλούντος εμφανίζεται στην οθόνη, το τηλέφωνο θα εκφωνήσει τον τηλεφωνικό αριθμό στα 
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αγγλικά εάν είναι ενεργή η υπηρεσία voice από την συσκευή. Εάν έχετε καταχωρήσει αυτό το νούμερο 
στην συσκευή θα εμφανιστεί το  αποθηκευμένο όνομα που βάλατε. Σηκώστε  το ακουστικό ή πατήστε το 
πλήκτρο της ανοιχτής ακρόασης για να απαντήσετε στην κλήση. Αφού μιλήσετε κλείστε το ακουστικό ή 
πατήστε ξανά το hands-free για να τερματίσετε την κλήση. 

Δημιουργία Κλήσης από την συσκευή 

1. .Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το κουμπί SPEAKERPHONE για να ανοίξει η ανοιχτή ακρόαση. 

2. Πληκτρολογήστε το τηλεφωνικό νούμερο στο πληκτρολόγιο. Στην οθόνη εμφανίζονται τα πρώτα 

δεκατέσσερα ψηφία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να αλλάξετε μια συνομιλία με 

ακουστικό σε μεγάφωνο. Πατήστε το SPEAKERPHONE και επανατοποθετήστε το ακουστικό στη 

βάση στη βάση του τηλεφώνου. 

3. Για να τερματίσετε την κλήση επανατοποθετήστε το ακουστικό στη βάση του τηλεφώνου ή εάν η 

συνομιλία σας γίνεται με ανοιχτή ακρόαση πατήστε το κουμπί SPEAKERPHONE. 

Κλήση σε αναμονή  

 Εάν διαθέτετε υπηρεσία αναμονής κλήσεων, μπορείτε να θέσετε μια κλήση σε αναμονή και να 
πραγματοποιήσετε μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση στο στην ίδια γραμμή πατώντας το κουμπί FLASH.  

Επανάκληση αριθμού τηλεφώνου  

1. Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το κουμπί SPEAKERPHONE. 

2. Πατήστε το κουμπί REDIAL και το τηλέφωνο θα καλέσει ξανά τον τελευταίο αριθμό που καλέσατε. 

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στις τελευταίες κλήσεις που πραγματοποιήσατε 

πατώντας το κουμπί UP.  

Αυτό θα δείξει όλες τις κλήσεις στο αρχείο καταγραφής κλήσεων και μπορείτε να καλέσετε απευθείας από 
εκεί πατώντας το κουμπί ΟΚ πάνω στο συγκεκριμένο τηλεφωνικό νούμερο.  

Συμβατότητα ακουστικών βαρηκοΐας. Αυτό το τηλέφωνο διαθέτει ενσωματωμένη τεχνολογία 
επαγωγικής ζεύξης για μείωση του θορύβου περιβάλλοντος με την οποία λειτουργούν τα ενεργά 
ακουστικά βαρηκοΐας. 

Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου στα πλήκτρα έκτακτης ανάγκης 

Αυτό το τηλέφωνο διαθέτει δύο κουμπιά έκτακτης ανάγκης (το δυο και το τρία που αναφέρονται στην 
φωτογραφία) όπου μπορείτε να καταχωρήσετε δυο τηλεφωνικά νούμερα έκτακτης ανάγκης πχ Αστυνομία  
και τις πρώτες βοήθειες. 

Μόλις αποθηκευτεί ένας αριθμός τηλεφώνου, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πατήσετε μια φορά 
το κουμπί μνήμης. Με ένα πάτημα πραγματοποιείτε μια κλήση στο νούμερο που καταχωρήσατε.  

1. Πατήστε το πλήκτρο MENU και με το πλήκτρο UP/DOWN επιλέξτε το πεδίο STORE NUMBER. 

2. Πατήστε OK και κρατήστε πατημένο ένα από τα κουμπιά έκτακτης ανάγκης  για τρία δευτερόλεπτα. 

3. Καταχωρήστε τον τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε και πατήστε το πλήκτρο ΟΚ. 

4. Ο αριθμός θα εμφανιστεί στην οθόνη. 

 

Διαγραφή κουμπιού έκτακτης ανάγκης 

Για να διαγράψτε ένα τηλεφωνικό νούμερο από τα πλήκτρα έκτακτης ανάγκης, ακολουθήστε τα παρακάτω 
βήματα: 

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα κουμπιά μνήμης για τρία δευτερόλεπτα. 

2. Ο αποθηκευμένος αριθμός τηλεφώνου θα εμφανιστεί στην οθόνη.  

3. Πατήστε το κουμπί DELETE που θα εμφανιστεί στην οθόνη.  

4. Στην συνέχεια πατήστε το κουμπί OK για διαγραφή. 
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Τηλεφωνικός κατάλογος 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 30 τηλεφωνικά νούμερα και ονόματα στα αγγλικά, ακολουθώντας τα 
παρακάτω βήματα:  

1. Πατήστε το κουμπί MENU → STORE  NUMBER και επιλέξτε το “STORE  NUMBER”, πατήστε 

“OK/DIAL”.  

2. Ο κέρσορας αναβοσβήνει στη μεσαία γραμμή, εισαγάγετε τον αριθμό (έως 22 ψηφία), 

3. Κατά την επεξεργασία ενός τηλεφωνικού καταλόγου, όταν πατάτε το αριθμητικό πλήκτρο και το 

γράμμα αναβοσβήνει ο κέρσορας, εισάγετε έναν νέο αριθμό ή γράμμα, και εάν πρέπει να το 

αφαιρέσετε, πατήστε το πλήκτρο DEL. 

4. Πατήστε ξανά το πλήκτρο "OK/DIAL", ο κέρσορας αναβοσβήνει στην κάτω γραμμή, εισάγετε 

χαρακτήρες με αριθμητικά πλήκτρα (έως 16 χαρακτήρες).  

5. Πατήστε το πλήκτρο "OK/DIAL", οθόνη εμφανίζει " “EMERGENCY ΟFF), σημαίνει ότι ο αριθμός δεν 

προστίθεται στη λίστα κλήσεων αριθμού έκτακτης ανάγκης.  

6. Πατήστε το Πλήκτρο UP  DOWN για να εμφανιστεί στην οθόνη  EMERGENCY ON", εάν πατήσετε το 

πλήκτρο "OK/DIAL" για επιβεβαίωση, η οθόνη θα σας υποδεικνύουν να επιλέξετε "τοποθεσία" από 

το 1 έως το 5. Αυτό υποδεικνύει την σειρά που θα καταχωρήσετε το νούμερο SOS,  σειρά 

προτεραιότητας κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Πατήστε ξανά "OK/DIAL" για να καταχωρηθεί στην 

μνήμη  της συσκευής . 

Αναζήτηση και διόρθωση του τηλεφωνικού καταλόγου 

1. Πατήστε το κουμπί book και στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά UP or DOWN για να 

πραγματοποιήσετε αναζήτηση και διόρθωση στην καταχώριση του τηλεφωνικού καταλόγου. 

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε την καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου πατώντας το 

αντίστοιχο πρώτο γράμμα του ονόματος. 

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MENU μέχρι να δείτε την ένδειξη EDIT στην οθόνη.  

3. Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση. 

4. Επεξεργαστείτε την καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου και πατήστε το κουμπί OK για 

επιβεβαίωση. 

Διαγραφή καταχώρισης τηλεφωνικού καταλόγου 

1. Πατήστε το κουμπί Book και στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά UP  DOWN  για να 

πραγματοποιήσετε αναζήτηση στην καταχώριση τηλεφωνικού καταλόγου επιθυμείτε να 

διαγράψετε. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε την καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου 

πατώντας πρώτα το αντίστοιχο γράμμα του ονόματος. 

2. Πατήστε το κουμπί DELETE και θα δείτε DELETE? στην οθόνη. 

3. Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση  

4. Επεξεργαστείτε την καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου και πατήστε το κουμπί OK για 

επιβεβαίωση.  

Κλήση από καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου 

Πατήστε το κουμπί  Book και στη συνέχεια πατήστε τα κουμπιά UP DOWN  για να πραγματοποιήσετε 
αναζήτηση στην καταχώριση του τηλεφωνικού καταλόγου επιθυμείτε να καλέσετε.  

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε την καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου πατώντας το αντίστοιχο 
πρώτο γράμμα του ονόματος.  

Μόλις βρείτε το νούμερο που θέλετε πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσετε την κλήση της καταχώρησης 
του τηλεφωνικού καταλόγου.  
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πολλές εταιρείες απαιτούν  συνδρομή για αυτή την υπηρεσία και ενδέχεται να μην είναι 
διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον πάροχο σας. Αν έχετε τη δυνατότητα αναγνώρισης 
κλήσης, θα δείτε το CLIP στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.  

Αυτό το τηλέφωνο μπορεί να αποθηκεύσει έως και 30 εισερχόμενες κλήσεις. Εάν ληφθεί ένα μη έγκυρο ή 
εσφαλμένο τηλεφωνικό νούμερο  η οθόνη θα εμφανίσει ERROR.  

Όταν οι εισερχόμενες κλήσεις είναι αναπάντητες, θα δείτε NEW να αναβοσβήνει στην επάνω πλευρά της 
οθόνης. Τα αρχεία αναγνώρισης καλούντος θα εμφανίζουν τον αριθμό που κάλεσε και την 
ώρα/ημερομηνία αυτής της τηλεφωνικής κλήσης. Εάν έχετε αποθηκεύσει αυτόν τον αριθμό ως 
καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου, θα δείτε το όνομα και τον αριθμό που αποθηκεύσατε στον 
τηλεφωνικό κατάλογο. 

Το TAT στην οθόνη όταν το τηλέφωνο είναι αδρανές υποδεικνύει τον συνολικό αριθμό των διαφορετικών 
αναπάντητων κλήσεων που δεχτήκατε. NEW στην οθόνη όταν το τηλέφωνο είναι αδρανές υποδεικνύει τον 
αριθμό των αναπάντητων κλήσεων από την τελευταία φορά ελέγξατε το αρχείο καταγραφής αναγνώρισης 
κλήσεων. 

Για να δείτε το αρχείο καταγραφής αναγνώρισης καλούντος, πατήστε το κουμπί DOWN για την πιο 
πρόσφατη κλήση. Θα δείτε το τον αριθμό κλήσης στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Δείτε τις κλήσεις 
καταγραφής κλήσεων πατώντας το κουμπί DOWN, πατήστε το κουμπί UP για να δείτε τις παλαιότερες 
τηλεφωνικές κλήσεις που δεχτήκατε. 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Δεν υπάρχει τόνος κλήσης,  Ελέγξτε ότι όλα τα καλώδια και οι γραμμές τηλεφώνου είναι συνδεδεμένα με  
στις πρίζες τοίχου ή στο Modem. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο έχει ρυθμιστεί στη σωστή λειτουργία 
κλήσης (ρύθμιση ήχου αφής ή παλμού).  Συνδέστε ένα διαφορετικό τηλέφωνο στην υποδοχή τηλεφώνου 
για να βεβαιωθείτε ότι η τηλεφωνική σας γραμμή λειτουργεί σωστά.  

Οι κλήσεις δεν θα καλούν ή θα καλούν πολύ αργά.  Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο έχει ρυθμιστεί στη 
σωστή λειτουργία κλήσης (ρύθμιση ήχου αφής ή παλμού). Δεν υπάρχει ακουστικό κουδούνισμα. Μπορεί 
να έχετε πάρα πολλές τηλεφωνικές συσκευές στη γραμμή σας. Δοκιμάστε να αποσυνδέσετε μερικές 
συσκευές. Έχοντας πάρα πολλά τηλέφωνα ή αξεσουάρ μπορούν επίσης να δημιουργήσουν προβλήματα 
όπως χαμηλή ένταση ήχου ή μειωμένη ποιότητα κατά τη διάρκεια των κλήσεων.  

Χαμηλή ένταση κουδουνίσματος.  Ελέγξτε τη ρύθμιση έντασης κουδουνίσματος. Ελέγξτε το τροφοδοτικό 
AC και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα AC και στο υποδοχή μετασχηματιστή 
ρεύματος στη βάση του τηλεφώνου.  Θόρυβος, στατικό, παρεμβολές κατά τη χρήση του ακουστικού. 
Μπορεί να απαιτείται φίλτρο για σπίτια με γραμμές DSL ή κοντά σε πύργους ραδιοφώνου. Ελέγξτε για να 
βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια και οι γραμμές τηλεφώνου είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια στο τηλέφωνο 
και στις πρίζες τοίχου. Το τηλεφωνικό νούμερο που μας καλεί δεν εμφανίζεται. Βεβαιωθείτε ότι έχετε 
εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης μέσω της υπηρεσίας τηλεφωνικής σας υπηρεσίας και ότι 
έχετε αυτήν την υπηρεσία Προσοχή στις απομιμήσεις 

 Κυκλοφορούν παρόμοιες συσκευές στην αγορά που είναι φτηνές απομιμήσεις και δεν έχουν καμία σχέση 
με την ποιότητα της γνήσιας συσκευής Elderly Care που μπορείτε να προμηθευτείτε μόνο από την εταιρεία 
μας ή τους επίσημους αντιπροσώπους μας που αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας. 

Elderly Care – 

Προϊόντα και Υπηρεσίες Εντοπισμού  

Βασ. Ολγας 148    τκ  54645 Θεσσαλονίκη 

Τηλ 2311 470 460     www.elderlycare.gr -  info@elderlycare.gr 

http://www.elderlycare.gr/
mailto:ninfo@elderlycare.gr

