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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Έχω πλζον και Video ςυςκευή 

Με τθν καινοφρια τθλεφωνικι ςυςκευι για Video 

επικοινωνία ζχετε τισ εξισ δυνατότθτεσ: 
 

1. Μπορείτε να πραγματοποιιςετε τθλεφωνικζσ κλιςεισ 

όπωσ και με μία απλι τθλεφωνικι ςυςκευι. 

2. Μπορείτε να επικοινωνείτε εςωτερικά ςτο δίκτυο του 

Πανεπιςτθμίου με όςουσ ζχουν αλλά και δεν ζχουν 

ςυςκευι Video. τθ δεφτερθ περίπτωςθ θ επικοινωνία κα 

γίνεται μόνο με φωνι. 

3. Μπορείτε να πραγματοποιείτε κλιςεισ εξωτερικά από το 

δίκτυο του Πανεπιςτθμίου, πλθκτρολογϊντασ το 9 πριν 

τον αρικμό. 

4. Μπορείτε να πραγματοποιείτε ενζργειεσ όπωσ το Hold και 

το Transfer.  

5. Μπορείτε να δθμιουργιςετε τον δικό ςασ τθλεφωνικό 

κατάλογο. 

 

Σημαντικό: Η φιλοςοφία και οι όροι που διζπουν μία 
ςυνάντθςθ δεν αλλάηουν  αν αυτι πραγματοποιείται 
ψθφιακά και εξ’ αποςτάςεωσ. Θα πρζπει να τθροφνται οι 
κανόνεσ ςωςτζσ ςυμπεριφοράσ και θ εικόνα που δείχνει ο 
κάκε χριςτθσ να είναι ευπρεπισ, επαγγελματικι και να 
αποπνζει κφροσ. 
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Μία πρώτη γνωριμία με τη ςυςκευή ςασ 
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1. Κάμερα 
2. Λυχνία ζνδειξθσ αναπάντθτων κλιςεων 
3. Ζγχρωμθ οκόνθ LCD  4,3” με ρυκμιηόμενθ  κλίςθ 
4. Πλικτρα διαχείριςθσ δυνατοτιτων 
5. Πλθκτρα ειςαγωγισ και πλοιγθςθσ ςτο menu/πλικτρα 

κλιςθσ  
6. Αλφαρικμθτικό πλθκτρολόγιο 
7. Πλικτρα διαχείριςθσ ςυςκευισ / κλιςεων 

Σημαντικό: χρθςιμοποιϊντασ τα βελάκια ↑ ι ↓ 
αυξομειϊνετε τθν ζνταςθ του ιχου. Πιο ςυγκεκριμζνα, 
όταν υπάρχει κλιςθ ςε εξζλιξθ, από τα βελάκια κα 
αυξομειϊςετε τθν ζνταςθ του ακουςτικοφ, ενϊ όταν θ 
ςυςκευι είναι ςε κατάςταςθ αναμονισ ι υπάρχει 
ειςερχόμενθ κλιςθ, κα αυξομειϊςετε τθν ζνταςθ με τθν 
οποία κουδουνίηει.  

 

Οι επαφζσ μου 

Για να δείτε τισ επαφζσ ςασ κα πρζπει να μεταβείτε ςτο 

μενοφ PhoneBook και το υπομενοφ Name ι Number. τα 

πεδία 1, 2, 3 κτλ κα εμφανίηονται οι επαφζσ που κα ζχετε 

καταχωριςει και ανάλογα με τα πλικτρα εντολϊν Delete και 

Edit κα μπορείτε να τισ διαγράφετε ι να τισ τροποποιείτε. 

 

Πιζςτε το πλικτρο            όταν κα ζχετε επιλζξει μία επαφι 

(όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα, για τθν επαφι 1) για να τθν 

καλζςετε. 
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Επεξήγηςη Λειτουργίασ Πλήκτρων 

Πλικτρα 
διαχείριςθσ 

δυνατοτιτων 

Δεν 
χρειςιμοποιεί-

ται 

Ενεργοποίθςθ 
Απενεργοποίθςθ κάμερασ 

(κατά τθ διάρκεια μίασ 
κλιςθσ) 

Ενεργοποίθςθ  
Απενεργοποίθςθ 

Speakerphone 

Ακφρωςθ 
προθγοφ-

μενθσ 
ενζργειασ 
(Cancel) 

Ειςαγωγι 
ςτο menu 

Ιςτορικό 
κλιςεων / 
πραγματο-

ποίθςθ 
κλιςθσ 

Ενεργοποίθςθ 
/ Απενερ-
γοποίθςθ 
κάμερασ 

Εμφάνιςθ / 
Απόκρυψθσ 

πλθροφοριϊν 
οκόνθσ  

Ακφρωςθ 
τερματι-

ςμόσ 
κλιςθσ  

Ενεργοποίθςθ 
Απενεργοποίθ
ςθ ακουςτικϊν  

κεφαλισ 

Δεν 
χρθςιμοποιοφνται 

Αλλαγι 
τρόπου 

απεικόνιςθσ 
ςυνομιλθτϊν 

ΟΚ / 
ειςαγωγι 
ςε menu 

ςυςκευισ 

Πλικτρα 
πλοιγθςθσ  

↑ ι ↓ ι  ι  
ςτο μενοφ & 

αυξομείωςθ τθσ 
ζνταςθσ του 

ακουςτικοφ ι του 
speakerphone  

Καταχώρηςη Επαφών 

• Για να καταχωριςετε τα ςτοιχεία ενόσ ςυνδρομθτι ςτον 

κατάλογο επαφϊν πιζςτε το πλικτρο MENU                :               

 

        Phone Book                 >> Register                    >> OK.  

 

• υμπλθρϊςτε τα πεδία τθσ επαφισ, χρθςιμοποιϊντασ το 

αλφαρικμθτικό πλθκτρολόγιο και το βελάκι ↓ για να 

μεταβείτε από το «Name» ςτο «Phone». Σζλοσ, πιζςτε το 

πλικτρο με τθν εντολι OK για αποκικευςθ. 
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Κεντρική Οθόνη Μενοφ 

Σθλεφωνι-
κόσ 

κατάλογοσ 

Ρυκμίςεισ / 
Μενοφ 

εργαλείων  

Παράκυρο 
ςυνδιαλζξεων 

Ρυκμίςεισ 
ιχου 

Σημείωςη: Σο μενοφ Phonebook και το υπό-μενοφ Number 
είναι ζντονα και μεγαλφτερα γιατί ζχουν επιλεγεί από τον 
χριςτθ.  

Πλθροφορίεσ και 
κατάςταςθ 
ςυςκευισ 

5 

Πιζςτε το πλικτρο Ιςτορικό κλιςθσ / πραγματοποίθςθ 

κλιςθσ              . Επιλζγετε τον  αρικμό που κζλετε να καλζ-

ςετε χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα  ↑,↓,←,→ και πιζςτε 

ξανά το πλικτρο κλιςθσ                . 

Πιζςτε το πλικτρο MENU, επιλζξτε τον τθλεφωνικό κατάλογο         

             . Επιλζξτε ονομαςτικά ι αρικμθτικά τον ςυνδρομθτι 

που κζλετε να καλζςετε, χρθςιμοποιϊντασ τα ↑,↓,←,→ και 

πιζςτε το πλικτρο κλιςθσ              . 

Μζςω του μενοφ  

Για να πραγματοποιήςετε μία κλήςη μζςω 
του ιςτορικοφ κλήςεων 

Σημείωςη:  

Από το πλικτρο       Ιςτορικό κλιςθσ / πραγματοποίθςθ 

κλιςθσ, μπορείτε να ελζγξετε τισ ειςερχόμενεσ, εξερχόμενεσ 

κι αναπάντθτεσ κλιςεισ ςασ.  

Ημερομθνία και 
ϊρα 
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Για να απαντήςετε μία κλήςη 

Μπορείτε να απαντιςετε μια κλιςθ με τουσ εξισ τρόπουσ: 
 

• θκϊςτε το ακουςτικό  

  ή 

•  Ενεργοποιιςτε τθν ανοιχτι ακρόαςθ  
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Μπορείτε να πραγματοποιιςετε μια κλιςθ με τουσ εξισ 
τρόπουσ: 

 

•  θκϊςτε το ακουςτικό και πλθκτρολογιςτε τον αρικμό 

του ςυνδρομθτι που κζλετε να καλζςετε  

   ή 

• Πλθκτρολογιςτε απευκείασ τον αρικμό του ςυνδρομθτι 

που κζλετε να καλζςετε, χωρίσ να ςθκϊςετε το ακουςτικό 

(ενεργοποιείται αυτόμα θ ανοιχτι ακρόαςθ)  

ή   

• Πιζςτε το πλικτρο MENU, επιλζξτε το μενοφ PhoneBook 

και το υπομενοφ Name ι Number, επιλζξτε τθν επαφι 

που επικυμείτε  και πιζςτε το πλικτρο                . 

Για να πραγματοποιήςετε μία κλήςη  

Για να δείτε το Ιςτορικό κλήςεων 

ε περίπτωςθ που ζχετε αναπάντθτεσ κλιςεισ, κα εμφανίηεται 

ςτθν οκόνθ ςασ μινυμα το οποίο κα ςασ ενθμερϊνει (You have 

2 missed calls). 

 

Για να δείτε το Ιςτορικό κλιςεων πιζςτε το πλικτρο              και 

κα εμφανιςτεί όλθ θ λίςτα με τισ ειςερχόμενεσ (answered), 

εξερχόμενεσ (dialed) και αναπάντθτεσ κλιςεισ (missed).  

Με τα βελάκια ↑ ι ↓  επιλζξτε τον αρικμό που επικυμείτε και 

πιζςτε ξανά το πλικτρο            για να πραγματοποιιςετε τθν 

κλιςθ. 
 


