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GR Ψηφιακό Ασύρματο 
Τηλέφωνο

 Προειδοποίηση
Χρησιμοποιήστε μόνο 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Φορτίστε το ακουστικό(ά) για 
24 ώρες πριν τη χρήση.





Περιεχόμενα 1

Περιεχόμενα
1 Σημαντικό 3
1.1 Απαιτήσεις ισχύος 3
1.2 Συμμόρφωση 3
1.3 Ανακύκλωση και διάθεση 3
1.4 Χρήση συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP 4
1.5 Ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία (“EMF”) 5

2 Το τηλέφωνό σας 6
2.1 Τί περιέχει το κουτί 6
2.2 Επισκόπηση του τηλεφώνου 7

3 Ξεκινώντας 11
3.1 Σύνδεση του σταθμού βάσης 11
3.2 Εγκατάσταση επαναφορτιζόμενων μπαταριών 12
3.3 Τοποθέτηση του ακουστικού στη βάση φόρτισης 12
3.4 Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά 13
3.5 Εγγραφή του ακουστικού σας 15

4 Χρήση του τηλεφώνου σας 16
4.1 Πραγματοποιήστε μια κλήση 16
4.2 Απαντήστε μια κλήση 17
4.3 Τερματίστε μια κλήση 17
4.4  Επανάκληση 17
4.5 Πως να χρησιμοποιήσετε την ενδοσυνεννόηση 18
4.6  Πώς θα βρείτε ένα ακουστικό 19

5 Χρησιμο-ποιήστε περισσότερα από το τηλέφωνό σας 20
5.1 Κλήση σε εξέλιξη 20
5.2 Τηλεφωνικός κατάλογος 20
5.3 Αρχείο κλήσεων 22
5.4 Λίστα επανάκλησης 22
5.5 Ρυθμίσεις 23



Περιεχόμενα2

6 Τηλεφωνητής 27
6.1 Πως να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή 27
6.2 Πως να απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή 27
6.3 Πως να ορίσετε καθυστέρηση απάντησης 27
6.4 Πως να ηχογραφήσετε το εξερχόμενο μήνυμά σας 27
6.5 Πως να αναπαράγετε το εξερχόμενο μήνυμα 28
6.6 Πως να διαγράψετε το εξερχόμενο μήνυμα 28
6.7 Πως να επιλέξετε το προεπιλεγμένο εξερχόμενο μήνυμα 28
6.8 Πως να αναπαράγετε τα εισερχόμενα μηνύματα 29
6.9 Πως να διαγράψετε όλα τα εισερχόμενα μηνύματα 30
6.10 Πως να εξετάσετε μια εισερχόμενη κλήση 30
6.11 Πως να έχετε πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας από μακριά 30
6.12 Πως να αλλάξετε το PIN απομακρυσμένης πρόσβασης 31

7 Προεπιλεγμέ-νες ρυθμίσεις 32

8 Συχνές ερωτήσεις 33



Σημαντικό 3

1 Σημαντικό
Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης 
πριν χρησιμοποιήσετε το 
CD145 σας. Περιέχει σημαντικές 
πληροφορίες και σημειώσεις 
σχετικά με το τηλέφωνό σας.

1.1 Απαιτήσεις ισχύος
• Το παρόν προϊόν απαιτεί 

ηλεκτρική παροχή 220-240 volt 
AC. Σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος, η επικοινωνία μπορεί 
να χαθεί.

• Το ηλεκτρικό δίκτυο 
χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο. 
Ο μόνος τρόπος για να 
απενεργοποιήσετε το φορτιστή 
είναι η αποσύνδεση της 
ηλεκτρικής ισχύος από την 
πρίζα. Διασφαλίστε ότι η 
πρόσβαση στην πρίζα είναι 
πάντα εύκολη.
  Προειδοποίηση

• Μην αφήνετε τις επαφές 
φόρτωσης ή την μπαταρία να 
έρθουν σε επαφή με μεταλλικά 
αντικείμενα.

• Αποτρέπετε την επαφή του 
φορτιστή με υγρά.

• Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ 
οποιαδήποτε άλλη μπαταρία 
εκτός από αυτή που παρέχεται 
με το προϊόν ή προτείνει η 
Philips: κίνδυνος έκρηξης.

• Χρησιμοποιείτε πάντα τα 
καλώδια που παρέχονται με  
το προϊόν.

• Η ενεργοποίηση της 
λειτουργίας χωρίς χέρια μπορεί 
να αυξήσει ξαφνικά την ένταση 
του ακουστικού σε πολύ υψηλό 
επίπεδο: βεβαιωθείτε ότι το 
ακουστικό δεν πλησιάζει πολύ 
το αφτί σας.

• Ο εξοπλισμός αυτός δεν είναι 
σχεδιασμένος για κλήσεις 
εκτάκτου ανάγκης κατά τη 
διάρκεια διακοπής της ισχύος. 
Θα πρέπει να είναι διαθέσιμη 
μία εναλλακτική λύση που να 
επιτρέπει κλήσεις εκτάκτου 
ανάγκης.

1.2 Συμμόρφωση
Εμείς, η Philips, δηλώνουμε ότι το 
προϊόν βρίσκεται σε συμφωνία 
με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις 
και άλλες σχετικές διατάξεις της 
Οδηγίας 1999/5/EC. Μπορείτε να 
βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης 
στη σελίδα www.p4c.philips.com.

1.3 Ανακύκλωση και 
διάθεση

Οδηγίες για τη διάθεση 
παλαιών προϊόντων: 
Η οδηγία WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment Directive; 
2000/96/EC Οδηγία Απόρριψης 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
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• Εάν αγοράσετε ένα καινούριο 
προϊόν, παραδώστε ολόκληρο 
το παλαιό σας προϊόν στο 
κατάστημα πώλησης. Θα 
πρέπει να το δεχτεί σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
WEEE.

Οδηγίες απόρριψης των 
μπαταριών:

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να 
απορρίπτονται μαζί με τα 
οικιακά απορρίμματα.

Πληροφορίες συσκευασίας:
Η Philips έχει επισημάνει τη 
συσκευασία με τυποποιημένα 
σύμβολα, που έχουν σχεδιαστεί 
ώστε να προωθούν την 
ανακύκλωση και κατάλληλη 
απόρριψη των παλαιών 
προϊόντων σας.

Μια χρηματική συμβολή 
έχει καταβληθεί στο 

σχετικό σύστημα ανάκτησης & 
ανακύκλωσης.

Το επισημασμένο υλικό 
συσκευασίας είναι 

ανακυκλώσιμο.

1.4 Χρήση συμμόρφωσης 
με το πρότυπο GAP

Το πρότυπο GAP εγγυάται 
ότι όλα τα ακουστικά DECT™ 
GAP και οι σταθμοί βάσης 
συμμορφώνονται με ένα ελάχιστο 
πρότυπο λειτουργίας ανεξάρτητα 
του σήματός τους. Το ακουστικό 
και ο σταθμός βάσης CD140/145 

Εξοπλισμού) έχει τεθεί σε ισχύ 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι 
τα προϊόντα ανακυκλώνονται 
με τη χρήση της καλύτερης 
διαθέσιμης μεθόδου, τις τεχνικές 
ανάκτησης και ανακύκλωσης για 
να διασφαλίσουν την ανθρώπινη 
υγεία και την υψηλή προστασία 
του περιβάλλοντος. 
Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί 
και κατασκευαστεί με υλικά και 
εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, 
των οποίων η ανακύκλωση 
και επαναχρησιμοποίηση είναι 
δυνατή.
Ενημερωθείτε σχετικά με το 
τοπικό μεμονωμένο σύστημα 
συλλογής ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών προϊόντων 
σημειωμένων με το εξής σύμβολο.

Χρησιμοποιήστε μια από τις 
ακόλουθες επιλογές απόρριψης:
• Απορρίψτε ολόκληρο το 

προϊόν (μαζί με τα καλώδια, 
βύσματα και εξαρτήματά 
του) στις καθορισμένες 
εγκαταστάσεις συλλογής WEEE.
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είναι σύμφωνα με το πρότυπο 
GAP, γεγονός που σημαίνει ότι οι 
ελάχιστες εγγυημένες λειτουργίες 
τους είναι: εγγραφή ενός 
ακουστικού, λήψη της γραμμής, 
λήψη και πραγματοποίηση μιας  
κλήσης. Οι προηγμένες λειτουργίες 
μπορεί να μην είναι διαθέσιμες 
εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικό 
ακουστικό από το CD140/145 με 
το σταθμό βάσης σας.
Για να εγγράψετε και 
χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά 
CD140/145 με ένα σταθμό 
βάσης προτύπου GAP άλλης 
μάρκας, ακολουθήστε πρώτα τη 
διαδικασία που περιγράφεται 
στις οδηγίες του κατασκευαστή 
και στη συνέχεια ακολουθήστε 
τη διαδικασία που περιγράφεται 
στην Ενότητα 3.5.
Για να εγγράψετε ένα ακουστικό 
άλλης μάρκας στο σταθμό βάσης 
CD140/145, τοποθετήστε το 
σταθμό βάσης σε λειτουργία 
εγγραφής (Ενότητα 3.5) και 
στη συνέχεια ακολουθήστε τη 
διαδικασία στις οδηγίες του 
κατασκευαστή.

1.5 Ηλεκτρικά, μαγνητικά 
και ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία (“EMF”)

1  Η Philips Royal Electronics 
κατασκευάζει και πωλεί 
πολλά καταναλωτικά 
προϊόντα, τα οποία συνήθως, 
όπως κάθε ηλεκτρονική 
συσκευή, έχουν την ικανότητα 
εκπομπής και λήψης 
ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.

2  Μια από τις κυριότερες 
επιχειρηματικές αρχές της 
Philips είναι η λήψη όλων των 
απαραίτητων προφυλάξεων 
υγιεινής και ασφάλειας για 
τα προϊόντα μας, ώστε να 
συμμορφώνονται με όλες τις 
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις 
και να ικανοποιούν πλήρως 
τα πρότυπα EMF που ισχύουν 
κατά την παραγωγή των 
προϊόντων.

3  Η Philips έχει δεσμευτεί για 
την ανάπτυξη, παραγωγή 
και εμπορική προώθηση 
προϊόντων που δεν 
προκαλούν επιπτώσεις στην 
υγεία.

4  Η Philips επαληθεύει 
ότι εάν τα προϊόντα 
της χρησιμοποιούνται 
κατάλληλα σύμφωνα με την 
προοριζόμενη χρήση τους, 
είναι ασφαλή στη χρήση 
σύμφωνα με τα διαθέσιμα 
επιστημονικά δεδομένα.

5  Η Philips διαδραματίζει 
ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη 
διεθνών προτύπων EMF 
και ασφάλεια, γεγονός που 
της επιτρέπει να αναμένει 
περαιτέρω εξελίξεις στην 
τυποποίηση για πρώιμη 
ενοποίηση στα προϊόντα της.
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2 Το τηλέφωνό σας

2.1 Τί περιέχει το κουτί

Ακουστικό 
τηλεφώνου

Καλώδιο 
τηλεφωνικής 

γραμμής

Εγχειρίδιο χρήστη Κάρτα εγγύησης

Οδηγός γρήγορης 
εκκίνησης

2 επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες AAA

Σταθμός βάσης Μετασχηματιστής

CD140CD145

 Σημείωση 
Ο προσαρμογέας τηλεφωνικής γραμμής ίσως να μην είναι 
συνδεδεμένος με το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Μπορείτε να 
βρείτε τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής στο κουτί. Σε αυτή 
την περίπτωση, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφωνικής 
γραμμής στο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής προτού συνδέσετε το 
καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα τηλεφώνου.
Σε συσκευασίες με πολλά ακουστικά, θα βρείτε ένα ή περισσότερα 
επιπλέον ακουστικά, φορτιστές με μετασχηματιστές και επιπλέον 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
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A Πλήκτρο αρχείου κλήσεων
 Σε ανενεργή λειτουργία: Πιέστε 

για πρόσβαση στη λίστα αρχείου 
κλήσεων

B Πλήκτρο τηλεφωνικού 
καταλόγου

 Σε ανενεργή λειτουργία: Πιέστε 
για πρόσβαση στον τηλεφωνικό 
κατάλογο

C Πλήκτρο ομιλίας
 Σε ανενεργή λειτουργία: Πιέστε 

για απάντηση μιας εισερχόμενης 
κλήσης

 Σε ανενεργή λειτουργία: Πιέστε 
για πραγματοποίηση κλήσης

 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: 
Πιέστε για τερματισμό μιας κλήσης

D Πλήκτρο επανάκλησης/Flash
 Σε ανενεργή λειτουργία: Πιέστε 

για πρόσβαση στη λίστα 
επανάκλησης

 Σε λειτουργία προεπιλογής: 
Πιέστε για να εισάγετε ένα ψηφίο 
flash  

  Σημείωση
 Το πρώτο ψηφίο δεν μπορεί να 

είναι flash κατά την προεπιλογή.
E Πλήκτρο διαγραφής/ 

επιστροφής/ σίγασης
 Σε λειτουργία επεξεργασίας/ 

λειτουργία προεπιλογής: Πιέστε 
για λίγο για να διαγράψετε ένα 
χαρακτήρα/ ψηφίο

 Σε λειτουργία επεξεργασίας/ 
λειτουργία προεπιλογής: Πιέστε 
παρατεταμένα για να διαγράψετε 
όλους τους χαρακτήρες/ τα ψηφία

 Σε λειτουργία ανασκόπησης 
τηλεφωνικού καταλόγου/ 
ανασκόπησης αρχείου 
κλήσεων/ ανασκόπησης λίστας 
επανάκλησης: Πιέστε για έξοδο 
από την ανενεργή λειτουργία

 Σε λειτουργία ρύθμισης 
τηλεφώνου: Πιέστε για έξοδο στο 
προηγούμενο επίπεδο

2.2 Επισκόπηση του 
τηλεφώνου

2.2.1 Ακουστικό

A

B

C

D
E
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 Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης 
κλήσης: Πιέστε για σίγαση του 
μικροφώνου

F Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο
G Πλήκτρο αστερίσκου
 Σε ανενεργή λειτουργία: Πιέστε για 

λίγο για να εισάγετε ένα χαρακτήρα *
 Σε ανενεργή λειτουργία: 

Πιέστε παρατεταμένα για να 
ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε 
το κλείδωμα πληκτρολογίου

H Πλήκτρο δίεσης
 Σε ανενεργή λειτουργία/ λειτουργία 

προεπιλογής: Πιέστε για λίγο για να 
εισάγετε ένα χαρακτήρα #

 Σε ανενεργή λειτουργία: Πιέστε 
παρατεταμένα για σίγαση του 
κουδουνιού

 Σε λειτουργία επιλογής: Πιέστε 
παρατεταμένα για να εισάγετε μία 
παύση

I Πλήκτρο μεταφοράς κλήσης/ 
Ενδοσυνεννόησης/ Συνδιάσκεψης

 Σε ανενεργή λειτουργία: Πιέστε 
για λίγο για έναρξη μιας κλήσης 
ενδοσυνεννόησης

 Κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης 
εξωτερικής κλήσης: Πιέστε για 
λίγο για να πραγματοποιήσετε μια 
εσωτερική κλήση ή για εναλλαγή 
μεταξύ μιας εσωτερικής και μιας 
εξωτερικής κλήσης

 Πιέστε παρατεταμένα για έναρξη 
μιας κλήσης συνδιάσκεψης με μια 
εξωτερική κλήση και με μια άλλη 
εσωτερική κλήση

J Πλήκτρο προγραμματισμού
 Σε ανενεργή λειτουργία: Πιέστε για 

είσοδο στη λειτουργία ρυθμίσεων 
τηλεφώνου

 Σε λειτουργία ρυθμίσεων τηλεφώνου 
(εκτός της λειτουργίας επεξεργασίας): 
Πιέστε για επαλήθευση και 
αποθήκευση των ρυθμίσεων

F

G
H

I

J
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 Υποδηλώνει τη στάθμη της μπαταρίας. Εμφανίζεται το  
 εικονίδιο άδειας μπαταρίας όταν  η στάθμη της μπαταρίας 

 είναι χαμηλή, διαφορετικά, εμφανίζεται το εικονίδιο γεμάτης  
 μπαταρίας.

 Εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείται το τηλέφωνο. Αναβοσβήνει 
κατά τη διάρκεια του κουδουνίσματος.

 Αναβοσβήνει κατά τη λήψη νέων μηνυμάτων τηλεφωνητή 
που δεν έχουν διαβαστεί ακόμη

 Εμφανίζεται κατά την περιήγηση στο αρχείο κλήσεων. 
Αναβοσβήνει κατά τη λήψη αναπάντητων κλήσεων.

 Εμφανίζεται κατά την περιήγηση στον τηλεφωνικό κατάλογο

 Εμφανίζεται όσο το τηλέφωνο είναι σε λειτουργία ρυθμίσεων 
τηλεφώνου

 Εμφανίζεται όσο το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο

 Εμφανίζεται όσο το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο 
(σίγαση)

 Εμφανίζεται όσο το κουδούνι είναι απενεργοποιημένο

 Εμφανίζεται όσο είναι ενεργοποιημένος ο τηλεφωνητής 
(TAM). Αναβοσβήνει όταν λαμβάνονται νέα μηνύματα 
τηλεφωνητή.

 Εμφανίζεται όταν το ακουστικό είναι εγγεγραμμένο και 
εντός εμβέλειας του σταθμού βάσης. Αναβοσβήνει όταν το 
ακουστικό είναι εκτός εμβέλειας ή αναζητά μια βάση.

2.2.2 Εικονίδια οθόνης στο 
ακουστικό



Το τηλέφωνό σας10

C Πλήκτρο ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης 
τηλεφωνητή

 Πιέστε για ενεργοποίηση 
ή απενεργοποίηση του 
τηλεφωνητή.

D Πλήκτρο διαγραφής
 Διαγραφή τρέχοντος 

μηνύματος κατά τη διάρκεια 
της αναπαραγωγής του.

 Πιέστε παρατεταμένα για 
διαγραφή όλων των μηνυμάτων 
όταν ο τηλεφωνητής είναι σε 
λειτουργία αναμονής

 Σημείωση
Τα μη αναγνωσμένα μηνύματα 
δε διαγράφονται.

E Πλήκτρο Προς τα πίσω
 Πιέστε για επιστροφή στο 

προηγούμενο μήνυμα
F Πλήκτρο Προς τα εμπρός
 Μετάβαση στο επόμενο 

μήνυμα κατά τη διάρκεια 
αναπαραγωγής ενός μηνύματος

G Πλήκτρο + / -
 Αύξηση (+) ή μείωση (-) της 

έντασης του ηχείου κατά τη 
διάρκεια αναπαραγωγής ενός 
μηνύματος

H Πλήκτρο Αναζήτησης
 Πιέστε για αναζήτηση του 

ακουστικού
 Πιέστε παρατεταμένα για τρία 

δευτερόλεπτα για έναρξη της 
διαδικασίας εγγραφής

A LED ειδοποίησης
 ΣΒΗΣΤΟ: Τηλεφωνητής 

απενεργοποιημένος
 ΑΝΑΜΜΕΝΟ: Τηλεφωνητής 

ενεργοποιημένος
 Κανονικό αναβόσβημα: Λήψη 

νέου μηνύματος ή ηχογράφηση 
εισερχόμενου μηνύματος

 Γρήγορο αναβόσβημα: Η 
θυρίδα μηνυμάτων είναι πλήρης

B Πλήκτρο Διακοπής/ 
Αναπαραγωγής

 Πιέστε για αναπαραγωγή 
του μηνύματος (το πρώτο 
ηχογραφημένο μήνυμα 
αναπαράγεται πρώτο)

 Πιέστε για διακοπή 
αναπαραγωγής του μηνύματος

2.2.3 Σταθμός βάσης

F
G
H

C
D

A
B

E
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3 Ξεκινώντας

3.1 Σύνδεση του σταθμού 
βάσης

 Προσοχή
Αποφύγετε να τοποθετήσετε το 
σταθμό βάσης πολύ κοντά σε 
μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως 
ερμάρια αρχειοθέτησης, σώματα 
καλοριφέρ ή ηλεκτρικές συσκευές. 
Κάτι τέτοιο μπορεί να μειώσει την 
εμβέλεια και την ποιότητα ήχου. 
Κτίρια με χοντρούς εσωτερικούς 
και εξωτερικούς τοίχους μπορεί 
να εμποδίζουν τη μετάδοση των 
σημάτων από και προς τη βάση.

 Προειδοποίηση
Όταν ο μετασχηματιστής είναι 
συνδεδεμένος στη συσκευή 
και στην πρίζα είναι υπό 
τάση. Ο μόνος τρόπος να τον 
απομονώσετε πλήρως είναι να 
τον αποσυνδέσετε από την πρίζα. 
Επομένως, εξασφαλίστε ότι είναι 
εύκολη η πρόσβαση στην πρίζα.

Το καλώδιο του μετασχηματιστή 
και της τηλεφωνικής γραμμής 
πρέπει να συνδεθούν σωστά, διότι 
η λανθασμένη σύνδεση μπορεί να 
καταστρέψει τη συσκευή.

Χρησιμοποιείτε πάντα το 
καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής 
που συνοδεύει τη συσκευή. 
Διαφορετικά, ίσως να μην 
ακούγεται ήχος κλήσης.
1  Τοποθετήστε το βύσμα του 

καλωδίου ρεύματος στην 
υποδοχή στο κάτω μέρος του 
σταθμού βάσης.

2  Τοποθετήστε το βύσμα του 
καλωδίου τηλεφώνου στην 
υποδοχή στο κάτω μέρος 
του σταθμού βάσης.
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1  Σπρώξτε προς τα έξω το 
κάλυμμα των μπαταριών

2  Τοποθετήστε τις μπαταρίες 
όπως υποδεικνύεται στη 
θήκη των μπαταριών και 
επανατοποθετήστε το 
κάλυμμά τους.

3.3 Τοποθέτηση του 
ακουστικού στη βάση 
φόρτισης

Φορτίστε το ακουστικό 
τουλάχιστον για 24 ώρες πριν 
από την πρώτη χρήση.
Όταν η μπαταρία φορτιστεί 
πλήρως, ο χρόνος ομιλίας του 
CD145 σας είναι περίπου 12 
ώρες και ο χρόνος αναμονής 
περίπου 120 ώρες.
1  Τοποθετήστε το ακουστικό 

στη βάση φόρτισης του 
σταθμού βάσης. 

2  Όταν φορτιστεί πλήρως το 
ακουστικό, εμφανίζεται η 
ένδειξη .

3  Συνδέστε το άλλο άκρο του 
καλωδίου τηλεφώνου στην 
πρίζα τηλεφώνου και το 
άλλο άκρο του καλωδίου 
τροφοδοσίας στην πρίζα 
ρεύματος.

 Σημείωση
Ο προσαρμογέας τηλεφωνικής 
γραμμής ίσως να μην είναι 
συνδεδεμένος με το καλώδιο 
τηλεφωνικής γραμμής. Σε αυτή 
την περίπτωση, πρέπει να 
συνδέσετε τον προσαρμογέα 
τηλεφωνικής γραμμής στο 
καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής 
προτού συνδέσετε το καλώδιο 
τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα 
τηλεφώνου.

3.2 Εγκατάσταση 
επαναφορτιζόμενων 
μπαταριών

Το CD145 συνοδεύεται από δύο 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 
Προτού χρησιμοποιήσετε το 
ακουστικό, εγκαταστήστε τις 
μπαταρίες στο ακουστικό και 
φορτίστε τις πλήρως.
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1  Πιέστε .
• Στην οθόνη θα εμφανιστούν 

μόνο οι κωδικοί χώρας που 
είναι διαθέσιμοι σε αυτό το 
προϊόν.

2  Πιέστε  επανειλημμένα 
για να μετακινηθείτε στον 
επιθυμητό κωδικό χώρας. 
(Ανατρέξτε στον πίνακα 
ρυθμίσεων χωρών για 
αναφορά).

3  Πιέστε  για επαλήθευση
• Το τηλέφωνό σας ρυθμίζεται 

σύμφωνα με τον κωδικό χώρας 
που επιλέξατε και επιστρέφει 
στην οθόνη αναμονής.

Πίνακας ρύθμισης χώρας

3.4 Ρυθμίστε το τηλέφωνό 
σας για πρώτη φορά

Προτού χρησιμοποιήσετε το 
CD145, πρέπει να το ρυθμίσετε 
σύμφωνα με τη χώρα στην οποία 
θα χρησιμοποιηθεί. Ανάλογα με 
τη χώρα σας, η οθόνη επιλογής 
χώρας ίσως να μην εμφανιστεί. 
Σε αυτή την περίπτωση, δε 
χρειάζεται να επιλέξετε τον 
κωδικό χώρας για να ρυθμίσετε το 
τηλέφωνό σας. Μετά από φόρτιση 
λίγων λεπτών, εμφανίζεται η 
οθόνη επιλογής κωδικού χώρας. 
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για 
να ρυθμίσετε για πρώτη φορά το 
τηλέφωνό σας:

* Από προεπιλογή, εμφανίζεται η γλώσσα εξερχόμενου μηνύματος 1, βλέπε 
Ενότητα 6.7 για τον τρόπο πρόσβασης σε άλλες διαθέσιμες γλώσσες 
εξερχόμενων μηνυμάτων.

Κωδικός Χώρα Προεπιλεγμένη 
γλώσσα 
εξερχόμενου 
μηνύματος

* Διαθέσιμες 
γλώσσες 
εξερχόμενου 
μηνύματος

01 Γερμανία Γερμανικά 1 – Γερμανικά
2 – Τουρκικά02 Αυστρία Γερμανικά

03 Τουρκία Τουρκικά
04 Αγγλία Αγγλικά 1 – Αγγλικά
05 Ιρλανδία Αγγλικά
06 Γαλλία Γαλλικά 1 – Γαλλικά

2 – Ιταλικά
3 – Πορτογαλικά
4 – Ελληνικά
5 – Ισπανικά

07 Ιταλία Ιταλικά
08 Πορτογαλία Πορτογαλικά
09 Ελλάδα Ελληνικά
10 Ισπανία Ισπανικά
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* Από προεπιλογή, εμφανίζεται η γλώσσα εξερχόμενου μηνύματος 1, βλέπε 
Ενότητα 6.7 για τον τρόπο πρόσβασης σε άλλες διαθέσιμες γλώσσες 
εξερχόμενων μηνυμάτων.

Κωδικός Χώρα Προεπιλεγμένη 
γλώσσα 
εξερχόμενου 
μηνύματος

* Διαθέσιμες 
γλώσσες 
εξερχόμενου 
μηνύματος

11-1 Ελβετία Αγγλικά 1 – Γαλλικά
2 – Γερμανικά
3 – Ιταλικά
4 – Αγγλικά

11-2 Ελβετία
11-3 Ελβετία
12 Γαλλία
13 Ολλανδία Αγγλικά 1 – Ολλανδικά

2 – Γαλλικά
3 – Γερμανικά
4 – Αγγλικά

14-1 Βέλγιο
14-2 Βέλγιο

15 Σουηδία Αγγλικά 1 – Σουηδικά
2 – Νορβηγικά
3 – Φινλανδικά
4 – Δανέζικα
5 – Αγγλικά

16 Νορβηγία
17 Φινλανδία
18 Δανία

21 Ρουμανία Αγγλικά 1 – Ρουμανικά
2 – Πολωνικά
3 – Τσέχικα
4 – Ουγγρικά
5 – Αγγλικά

22 Πολωνία
23 Τσεχία
24 Ουγγαρία
25 Σλοβακία
26 Σλοβενία
27 Κροατία
28 Βουλγαρία
29 Σερβία
30 Σιγκαπούρη Αγγλικά 1 – Αγγλικά
31 Ινδονησία
32 Μαλαισία
35 Αυστραλία
36 Νέα Ζηλανδία
39 Βραζιλία Αγγλικά 1 – Βραζιλιάνικα

2 – Ισπανικά
3 – Αγγλικά

40 Μεξικό
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 Σημείωση
Αφού επιλεγεί η χώρα, οι 
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 
γραμμής για την επιλεγμένη  
χώρα εφαρμόζονται αυτόματα 
στο τηλέφωνό σας.

 Συμβουλή
Εάν επιλέξετε λάθος τη χώρα 
που χρησιμοποιείτε ή θέλετε 
να αλλάξετε τη χώρα μετά 
την πρώτη ρύθμιση στις 
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του, 
μπορείτε να πιέσετε , ,  
να εισάγετε τον 4ψήφιο κωδικό 
PIN (το προεπιλεγμένο PIN 
είναι 0000) και να πιέσετε  
στη λειτουργία αναμονής. Το 
ακουστικό επιστρέφει στην 
οθόνη επιλογής κωδικού χώρας 
και μπορείτε να επιλέξετε και 
πάλι τον κωδικό χώρας. Εάν 
δεν απαιτείται επιλογή χώρας, 
το ακουστικό θα επιστρέψει 
στην οθόνη αναμονής μετά την 
επαναρύθμιση.

3.5 Εγγραφή του 
ακουστικού σας

Εάν το ακουστικό σας δεν 
έχει χρησιμοποιηθεί ξανά ή 
θέλετε να το εγγράψετε σε μια 
άλλη βάση, τότε θα πρέπει να 
κάνετε εγγραφή του. Μπορείτε 
να εγγράψετε μέχρι τέσσερα 
ακουστικά σε ένα σταθμό βάσης.
Προτού εισάγετε τον 4ψήφιο PIN, 
πιέστε  στη μονάδα βάσης 
για περίπου τρία δευτερόλεπτα 
ενώ η βάση είναι σε λειτουργία 
αναμονής.
1  Πιέστε , 
2  Εισάγετε τον προεπιλεγμένο 

ή τον υφιστάμενο 
4ψήφιο κωδικό PIN. (Το 
προεπιλεγμένο PIN είναι 
0000)

3  Πιέστε  για να ξεκινήσει η 
εγγραφή

 Σημείωση
Εάν ο κωδικός PIN που εισάγατε 
είναι λάθος, ακούγεται ένα ‘μπιπ’ 
διαρκείας και το τηλέφωνο 
επιστρέφει στη λειτουργία 
αναμονής.
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2  Πιέστε  επανηλειμμένα 
για να μετακινηθείτε μέσα 
στη λίστα αναπάντητων 
κλήσεων και να επιλέξετε 
την αναπάντητη κλήση που 
επιθυμείτε

3  Πιέστε  για να καλέσετε 
τον επιλεγμένο αριθμό

 Σημείωση
Η παλαιότερη καταχώρηση 
διαγράφεται όταν γεμίσει η μνήμη.

4.1.4 Κλήση από το 
ευρετήριο

1  Πιέστε  και εμφανίζεται 
ο πρώτος αριθμός του 
τηλεφωνικού καταλόγου

Εμφανίζεται ο αριθμός που 
είναι αποθηκευμένος στη θέση 
μνήμης 0 εάν έχει αποθηκευτεί 
ένας αριθμός σε αυτή τη θέση, 
διαφορετικά, εμφανίζεται μόνο ο 
αριθμός θέσης μνήμης 0-.
2  Πιέστε επανειλημμένα 

 μέχρι να εμφανιστεί 
ο επιθυμητός αριθμός 
τηλεφώνου

 Συμβουλή
Για αριθμούς αποθηκευμένους 
στις θέσεις με αριθμό 0 έως 9, 
μπορείτε να εισάγετε απευθείας 
τον αριθμό θέσης τηλεφωνικού 
καταλόγου για πρόσβαση στον 
επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου. 
Για τους αριθμούς που είναι 
αποθηκευμένοι στις θέσεις 
μνήμης 10 έως 19, πιέστε 
επανηλειμμένα  για πρόσβαση.

4 Χρήση του 
τηλεφώνου 
σας

4.1 Πραγματοποιήστε μια 
κλήση

4.1.1 Προεπιλογή
1  Εισάγετε τον αριθμό 

τηλεφώνου (το πολύ 24 
ψηφία)

2  Πιέστε  για να καλέσετε  
τον αριθμό

• Η κλήση πραγματοποιείται.

4.1.2 Απευθείας επιλογή
1  Πιέστε  για να πάρετε 

γραμμή
2  Εισάγετε τον αριθμό 

τηλεφώνου
• Η κλήση πραγματοποιείται.

4.1.3 Κλήση από το αρχείο 
κλήσεων

Αυτή η δυνατότητα είναι 
διαθέσιμη εάν έχετε εγγραφεί 
στην υπηρεσία αναγνώρισης 
κλήσεων (CLI) της εταιρίας 
τηλεφωνίας σας. 
1  Πιέστε  για να εμφανιστεί 

η τελευταία καταχώρηση του 
αρχείου κλήσεων
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Ή
Τοποθετήστε το ακουστικό στο 
σταθμό βάσης.
• Η κλήση τερματίζεται.

4.4  Επανάκληση
Για να έχετε αυτή τη δυνατότητα, 
θα πρέπει να εγγραφείτε στην 
υπηρεσία και να συμβουλευτείτε 
την τοπική εταιρία τηλεφωνίας. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
τη λειτουργία επανάκλησης 
για να κάνετε ή να λάβετε μία 
δεύτερη κλήση. Οι λειτουργίες 
που αναφέρονται στις Ενότητες 
4.4.1. και 4.4.2. μπορεί να 
διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα 
και την τοπική εταιρία τηλεφωνίας.    
Συμβουλευτείτε την τοπική εταιρία 
τηλεφωνίας για λεπτομέρειες 
σχετικά με τη λειτουργία 
επανάκλησης αυτής της υπηρεσίας.

4.4.1 Πως να 
πραγματοποιήσετε μια 
δεύτερη κλήση

Κατά την κλήση:
1  Πιέστε  για να βάλετε την 

τρέχουσα κλήση σε αναμονή
• Ακούγεται ο τόνος επιλογής.
2  Εισάγετε τον αριθμό της 

δεύτερης κλήσης και θα 
κληθεί.

3  Όταν απαντηθεί η δεύτερη 
κλήση, μπορείτε να πιέσετε 

 και  για εναλλαγή 
μεταξύ των δύο κλήσεων.

3  Πιέστε  για να καλέσετε 
τον επιλεγμένο αριθμό

• Η κλήση πραγματοποιείται.

4.1.5 Κλήση από τη λίστα 
επανάκλησης

1  Πιέστε 
• Η οθόνη εμφανίζει τον 

τελευταίο αριθμό που καλέσατε.
 Σημείωση

Το ακουστικό αποθηκεύει τους 
τελευταίους πέντε αριθμούς που 
καλέσατε.
2  Πιέστε επανηλειμμένα  

για εμφάνιση των άλλων 
τελευταίων αριθμών που 
καλέσατε

3  Πιέστε  για να καλέσετε 
τον επιλεγμένο αριθμό

4.1.6 Χρονόμετρο κλήσης
Το χρονόμετρο κλήσης δείχνει τη 
διάρκεια της τρέχουσας κλήσης 
όταν κλείνετε το τηλέφωνό σας. 
Εμφανίζεται σε μορφή λεπτών και 
δευτερολέπτων (ΛΛ-ΔΔ).

4.2 Απαντήστε μια κλήση
Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, 
πιέστε .
• Η κλήση πραγματοποιείται.

4.3 Τερματίστε μια κλήση
Πιέστε  κατά τη διάρκεια μιας 
σύνδεσης κλήσης
• Η κλήση τερματίζεται.
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4.5.1 Πως να 
πραγματοποιήσετε μια 
εσωτερική κλήση

1  Πιέστε  
2  Πιέστε τον αριθμό 

ακουστικού με το οποίο 
θέλετε να συνομιλήσετε

3  Πιέστε  στο καλούμενο 
ακουστικό

• Η ενδοσυνεννόηση 
ενεργοποιείται.

 Σημείωση
Εάν το ακουστικό που καλείτε 
είναι απασχολημένο, ακούγεται 
ένας τόνος απασχολημένου 
από το ακουστικό που 
πραγματοποίησε την κλήση.

4.5.2 Πως να μεταφέρετε 
μια εξωτερική κλήση 
σε ένα άλλο ακουστικό

Κατά τη διάρκεια μιας 
εξωτερικής κλήσης:
1  Πιέστε 
2  Πιέστε τον αριθμό 

ακουστικού με το οποίο 
θέλετε να συνομιλήσετε

• Το ακουστικό που καλείτε 
κουδουνίζει εάν είναι διαθέσιμο, 
πιέστε  στο ακουστικό που 
καλείτε για την ενεργοποίηση 
της ενδοσυνεννόησης και 
η εξωτερική κλήση μπαίνει 
αυτόματα σε αναμονή.

4.4.2 Πως να απαντήσετε 
μια δεύτερη κλήση

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη 
δυνατότητα, πρέπει να εγγραφείτε 
στην υπηρεσία της τοπικής 
εταιρίας τηλεφωνίας σας. Εάν 
λάβετε και άλλη κλήση κατά τη 
διάρκεια μιας κλήσης σε εξέλιξη, 
ακούγεται περιοδικά ένα σύντομο 
μπιπ:
1  Πιέστε  για να απαντήσετε 

τη δεύτερη κλήση
• Η πρώτη κλήση μπαίνει 

αυτόματα σε αναμονή.
2  Πιέστε ξανά το  και  

για εναλλαγή της σύνδεσης 
κλήσης μεταξύ του πρώτου 
και του δεύτερου καλούντα

 Σημείωση
Εάν έχετε εγγραφεί στην 
υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων, 
εμφανίζεται στην οθόνη ο 
αριθμός τηλεφώνου αυτών που 
σας καλούν.

4.5 Πως να 
χρησιμοποιήσετε την 
ενδοσυνεννόηση

Αυτή η δυνατότητα είναι 
διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχουν 
τουλάχιστον δύο εγγεγραμμένα 
ακουστικά. Σάς επιτρέπει να 
πραγματοποιείτε εσωτερικές 
κλήσεις χωρίς χρέωση, να 
μεταφέρετε εξωτερικές 
κλήσεις από ένα ακουστικό 
σε ένα άλλο ακουστικό και 
να πραγματοποιείτε κλήσεις 
ενδοσυνεννόησης. 
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3  Πιέστε  στο ακουστικό 
το οποίο καλείτε για τη 
δημιουργία μιας σύνδεσης 
κλήσης με το ακουστικό από 
το οποίο καλείτε

4  Πιέστε παρατεταμένα  
στο ακουστικό από το οποίο 
καλείτε

• Η κλήση συνδιάσκεψης 
ενεργοποιείται.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης 
συνδιάσκεψης:
1  Πιέστε  για να βάλετε την 

εξωτερική κλήση σε αναμονή 
και να επιστρέψετε στην 
εσωτερική κλήση

• Η εξωτερική κλήση μπαίνει 
αυτόματα σε αναμονή.

2  Πιέστε παρατεταμένα  για 
να ενεργοποιήσετε και πάλι 
την κλήση συνδιάσκεψης

 Σημείωση
Οποιοδήποτε ακουστικό κλείσει 
κατά τη διάρκεια μιας κλήσης 
συνδιάσκεψης αφήνει το άλλο 
ακουστικό συνδεδεμένο με την 
εξωτερική κλήση.

4.6  Πώς θα βρείτε ένα 
ακουστικό

Μπορείτε να εντοπίσετε ένα 
ακουστικό πιέζοντας  στο 
σταθμό βάσης.
Όλα τα ακουστικά που είναι 
εγγεγραμμένα στη βάση 
θα αναπαράγουν τον τόνο 
αναζήτησης και μπορείτε να 
διακόψετε την ανάζητηση 
πιέζοντας  στο ακουστικό ή 

 στη βάση ξανά.

 Σημείωση
Μπορείτε να πιέσετε  για 
εναλλαγή της κλήσης μεταξύ της 
εσωτερικής και της εξωτερικής 
κλήσης.

3  Πιέστε  για να μεταφέρετε 
την εξωτερική κλήση στο 
ακουστικό από το οποίο 
καλείτε

• Το ακουστικό από το οποίο 
καλείτε μεταφέρει την 
εξωτερική κλήση στο ακουστικό 
που καλείτε.

4.5.3 Πως να 
πραγματοποιήσετε 
μια 3μερή κλήση 
συνδιάσκεψης

Η δυνατότητα κλήσεων 
συνδιάσκεψης επιτρέπει την 
κοινή χρήση μιας εξωτερικής 
κλήσης από δύο ακουστικά (σε 
ενδοσυνεννόηση). Τα τρία μέρη 
μπορούν να συνομιλούν χωρίς να 
απαιτείται εγγραφή στο δίκτυο.

Κατά τη διάρκεια μιας 
εξωτερικής κλήσης:
1  Πιέστε  
2  Πιέστε τον αριθμό 

ακουστικού με το οποίο 
θέλετε να συνομιλήσετε και 
το οποίο κουδουνίζει εάν 
είναι διαθέσιμο
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3  Πιέστε ,  ή  για 
να επιλέξετε την επιθυμητή 
σας στάθμη έντασης του 
ακουστικού

• Το τηλέφωνο επιστρέφει στην 
οθόνη σύνδεσης κλήσης.

5.2 Τηλεφωνικός 
κατάλογος

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 
20 καταχωρήσεις τηλεφωνικού 
καταλόγου σε 20 διαφορετικές 
θέσεις μνήμης του ακουστικού 
σας. Κάθε αριθμός τηλεφώνου 
μπορεί να έχει το πολύ 24 ψηφία. 
Εάν έχετε περισσότερα από 
ένα ακουστικά, κάθε ακουστικό 
έχει τον δικό του τηλεφωνικό 
κατάλογο.

5.2.1 Πως να αποθηκεύσετε 
έναν αριθμό στον 
τηλεφωνικό κατάλογο

Σε ανενεργή λειτουργία:
1  Πιέστε 
2  Πιέστε 
3  Πιέστε επανηλειμμένα  

για να επιλέξετε τον αριθμό 
θέσης μνήμης που θέλετε

4  Εισάγετε τον αριθμό 
τηλεφώνου

5  Πιέστε  για να 
αποθηκεύσετε τον αριθμό

• Ο αριθμός αποθηκεύεται στην 
επιλεγμένη θέση μνήμης.

5 Χρησιμο-
ποιήστε 
περισσότερα 
από το 
τηλέφωνό 
σας

5.1 Κλήση σε εξέλιξη

5.1.1 Σίγαση/Κατάργηση 
σίγασης μικροφώνου

Κατά την κλήση:
1  Πιέστε .

• Το μικρόφωνο απενεργοποιείται 
και στην οθόνη εμφανίζεται η 
ένδειξη .

2  Πιέστε  και πάλι για να 
ενεργοποιήσετε και πάλι το 
μικρόφωνο

5.1.2 Πως να ρυθμίσετε την 
ένταση του ακουστικού

Κατά την κλήση:
1  Πιέστε .
2  Εμφανίζεται η τρέχουσα 

στάθμη έντασης του 
ακουστικού
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 Σημείωση
Εάν η θέση μνήμης είναι 
κατηλειμμένη, εμφανίζεται ο 
αριθμός που είναι αποθηκευμένος 
σε αυτή τη θέση. Μπορείτε να 
πιέσετε  για επεξεργασία του 
αριθμού τηλεφώνου.

5.2.2 Πως να προσπελάσετε 
τον τηλεφωνικό 
κατάλογο

Σε ανενεργή λειτουργία:
1  Πιέστε  για πρόσβαση 

στον τηλεφωνικό κατάλογο
• Εάν έχει αποθηκευτεί ένας 

αριθμός στη θέση μνήμης 0, 
αυτός εμφανίζεται.

2  Πιέστε  για να δείτε και 
άλλες καταχωρήσεις του 
τηλεφωνικού καταλόγου

 Συμβουλή
Για να επιλέξετε αριθμούς 
αποθηκευμένους στις θέσεις 
μνήμης από 0 έως 9, μπορείτε να 
πιέσετε απευθείας τους αριθμούς 
θέσεων μνήμης για να δείτε 
τους αποθηκευμένους αριθμούς 
τηλεφώνου.

5.2.3 Πως να 
επεξεργαστείτε 
την καταχώρηση 
τηλεφωνικού 
καταλόγου ή να 
διαγράψετε έναν 
αριθμό

1  Πιέστε .
2  Πιέστε .
3  Πιέστε επανειλημμένα 

 μέχρι να εμφανιστεί ο 
επιθυμητός αριθμός

4  Πιέστε  για να διαγράψετε 
ένα-ένα τα ψηφία

 Συμβουλή
Μπορείτε να πιέσετε 
παρατεταμένα  για να 
διαγράψετε ολόκληρο τον αριθμό, 
στη συνέχεια να πιέσετε  για 
να διαγράψετε την καταχώρηση 
τηλεφωνικού καταλόγου και το 
τηλέφωνο επιστρέφει στην οθόνη 
αναμονής.
5  Επεξεργαστείτε τον αριθμό
6  Πιέστε  για επιβεβαίωση

• Το περιεχόμενο της επιλεγμένης 
θέσης μνήμης ενημερώνεται.

5.2.4 Πως να διαγράψετε 
ολόκληρο τον 
τηλεφωνικό κατάλογο

1  Πιέστε .
2  Πιέστε .
3  Πιέστε .
4  Πιέστε .
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2  Πιέστε επανηλειμμένα 
 για να δείτε και άλλες 

αναπάντητες κλήσεις

5.3.2 Πως να διαγράψετε 
ολόκληρο το αρχείο 
κλήσεων

1  Πιέστε .
2  Πιέστε .
3  Πιέστε .
4  Πιέστε .

• Όλες οι καταχωρήσεις του 
αρχείου κλήσεων διαγράφονται.

5.4 Λίστα επανάκλησης
Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει 
τους τελευταίους πέντε αριθμούς 
που έχετε καλέσει. Μόνο τα 
πρώτα 24 ψηφία κάθε αριθμού 
αποθηκεύονται.

5.4.1 Πως να προσπελάσετε 
τη λίστα επανάκλησης

1  Πιέστε  
• Εμφανίζεται ο τελευταίος 

αριθμός που καλέσατε.
2  Πιέστε επανειλημμένα  για 

να δείτε και άλλους αριθμούς 
που καλέσατε

• Όλες οι καταχωρήσεις 
τηλεφωνικού καταλόγου 
διαγράφονται.

5.3 Αρχείο κλήσεων
Αυτή η δυνατότητα είναι 
διαθέσιμη εάν έχετε εγγραφεί 
στην υπηρεσία αναγνώρισης 
κλήσεων (CLI) της εταιρίας 
τηλεφωνίας σας. Το τηλέφωνό 
σας μπορεί να αποθηκεύσει έως 
10 αναπάντητες κλήσεις. Η ένδειξη 

 αναβοσβήνει ως υπενθύμιση 
τυχόν αναπάντητων κλήσεων που 
έχετε λάβει. Εάν έχετε εγγραφεί 
στην Υπηρεσία Αναγνώρισης 
Κλήσης (CLI), και δεδομένου ότι 
ο αριθμός καλούντα δεν είναι 
κρυφός εμφανίζεται ο αριθμός του 
καλούντα. Οι αναπάντητες κλήσεις 
εμφανίζονται με χρονολογική σειρά 
με την πιο πρόσφατη κλήση στην 
κορυφή της λίστας. 

5.3.1 Πως να προσπελάσετε 
το αρχείο κλήσεων

1  Πιέστε  για απευθείας 
πρόσβαση στο αρχείο 
κλήσεων

• Εμφανίζεται η τελευταία 
αναπάντητη κλήση.

 Σημείωση
Εάν το αρχείο κλήσεων είναι κενό, 
εμφανίζεται η ένδειξη “---------”.
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5.5 Ρυθμίσεις

5.5.1 Πως να ρυθμίσετε την 
ώρα

1  Πιέστε 

2  Πιέστε 
3  Εισάγετε την ώρα (ΩΩ-ΛΛ) 

σε 24ωρη μορφή
4  Πιέστε  για να 

αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις

5.5.2 Πως να επιλέξετε 
μελωδία 
κουδουνίσματος

Το τηλέφωνό σας συνοδεύεται 
από 10 διαφορετικές μελωδίες 
κουδουνίσματος.
1  Πιέστε 

2  Πιέστε 
• Αναπαράγεται η τρέχουσα 

μελωδία κουδουνίσματος.
3  Πιέστε ένα από τα πλήκτρα 

ψηφίων από  έως  για 
να επιλέξετε την επιθυμητή 
μελωδία κουδουνίσματος

4  Πιέστε  για να 
αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις

5.5.3 Πως να ρυθμίσετε 
την ένταση 
κουδουνίσματος

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα 
σε 3 επίπεδα έντασης.
1  Πιέστε 
2  Πιέστε 

• Αναπαράγεται κι εμφανίζεται 
η τρέχουσα στάθμη έντασης 
κουδουνίσματος.

3  Πιέστε ένα από τα πλήκτρα 
ψηφίων από  έως 

 για να επιλέξετε την 
επιθυμητή στάθμη έντασης 
κουδουνίσματος

4  Πιέστε  για να 
αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις

 Συμβουλή
Μπορείτε να πιέσετε 
παρατεταμένα  για 
να απενεργοποιήσετε το 
κουδούνισμα. Εμφανίζεται η 
ένδειξη .

5.5.4 Πως να ρυθμίσετε την 
ένταση του ακουστικού

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα 
σε τρεις στάθμες έντασης 
ακουστικού.
1  Πιέστε 
2  Πιέστε 

• Εμφανίζεται η τρέχουσα στάθμη 
έντασης του ακουστικού.
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5.5.6 Πως να επιλέξετε 
χρόνο επανάκλησης

Ο χρόνος επανάκλησης είναι 
η καθυστέρηση αποσύνδεσης 
της γραμμής μετά από πίεση 
του . Η προεπιλεγμένη τιμή 
χρόνου επανάκλησης του CD145 
θα πρέπει να είναι η βέλτιστη 
για το τηλεφωνικό δίκτυο της 
χώρας σας. Δε χρειάζεται να τον 
αλλάξετε.
1  Πιέστε .
2  Πιέστε .
3  Πιέστε ένα από τα πλήκτρα 

ψηφίων από  έως  
για να επιλέξετε το χρόνο 
επανάκλησης

 Σημείωση
Ο αριθμός διαθέσιμων τιμών 
χρόνου επανάκλησης διαφέρει 
ανάλογα τη χώρα.
4  Πιέστε  για να 

αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. 

5.5.7 Πως να επιλέξετε 
λειτουργία κλήσης

Η ρύθμιση της λειτουργίας 
κλήσης εξαρτάται από τη χώρα.  
Η παλμική λειτουργία ίσως να 
μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες 
χώρες.
1  Πιέστε 
2  Πιέστε 

• Εμφανίζονται οι τρέχουσες 
ρυθμίσεις. 

3  Πιέστε  (χαμηλή),  
(μεσαία) ή  (υψηλή) για 
να επιλέξετε την επιθυμητή 
στάθμη έντασης ακουστικού

4  Πιέστε  για να 
αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις

5.5.5 Πως να 
ενεργοποιήσετε/ 
απενεργοποιήσετε 
το κλείδωμα του 
πληκτρολογίου

1  Πιέστε παρατεταμένα 
• Εάν το κλείδωμα του 

πληκτρολογίου είναι 
ενεργοποιημένο εμφανίζεται 
η ένδειξη .

2  Πιέστε και πάλι 
παρατεταμένα  για 
να απενεργοποιήσετε το 
κλείδωμα του πληκτρολογίου

• Εάν απενεργοποιηθεί το 
κλείδωμα του πληκτρολογίου 
εξαφανίζεται η ένδειξη 

 Συμβουλή
Μπορείτε επίσης να 
απενεργοποιήσετε το κλείδωμα 
του πληκτρολογίου αφαιρώντας 
και επανατοποθετώντας τις 
μπαταρίες του ακουστικού.
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3  Πιέστε  για παλμική 
λειτουργία ή  για τονική 
λειτουργία

4  Πιέστε  για να 
αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

5.5.8 Πως να 
ενεργοποιήσετε/ 
απενεργοποιήσετε τον 
ήχο πλήκτρων

1  Πιέστε .
2  Εάν ο ήχος πλήκτρων 

είναι ενεργοποιημένος από 
πριν, πιέστε  για να τον 
απενεργοποιήσετε

3  Πιέστε  για να 
αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

• Η πίεση των πλήκτρων από 
εκεί και πέρα δεν ακούγεται.

5.5.9 Πως να ορίσετε το 
αυτόματο πρόθεμα

Το μέγιστο μήκος ενός αριθμού 
αυτόματου προθέματος είναι 10 
ψηφία. Αφού οριστεί ο αριθμός, 
εισάγεται αυτόματα στην αρχή 
κάθε αριθμού που καλείτε.
1  Πιέστε , 
2  Εισάγετε τον αριθμό 

ανίχνευσης, όπου το μήκος 
του δεν μπορεί να ξεπερνά 
τα πέντε ψηφία

3  Πιέστε .
4  Εισάγετε τον αριθμό 

αυτόματου προθέματος
5  Πιέστε  για να 

αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις

5.5.10 Πως να αλλάξετε το 
master PIN

Το master PIN είναι ένα 
4ψήφιο PIN για την εγγραφή 
του ακουστικού και την 
επανεκκίνηση του τηλεφώνου 
σας. Το προεπιλεγμένο master 
PIN είναι 0000. Αυτό το PIN 
χρησιμοποιείται και για την 
προστασία των ρυθμίσεων 
του ακουστικού σας. Όποτε 
απαιτείται το PIN, το ακουστικό 
θα σας το ζητήσει.

 Σημείωση
Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN 
του τηλεφώνου έχει ρυθμιστεί 
σε 0000. Εάν αλλάξετε αυτόν τον 
κωδικό PIN, κρατήστε τα στοιχεία 
PIN σε ασφαλές και άνετο σε 
πρόσβαση μέρος. Μη χάσετε τον 
κωδικό PIN.
1  Πιέστε .
2  Πιέστε .
3  Εισάγετε τον προεπιλεγμένο / 

τρέχοντα 4ψήφιο κωδικό PIN 
(0 έως 9)

4  Πιέστε .
5  Εισάγετε το νέο 4ψήφιο PIN
6  Πιέστε .
7  Εισάγετε και πάλι το νέο 

4ψήφιο PIN για επαλήθευση
8  Πιέστε  για να 

αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
• Το νέο PIN αποθηκεύεται.



Χρησιμοποιήστε περισσότερα από το τηλέφωνό σας26

5.5.12 Πως να προσπελάσετε 
τον αριθμό φωνητικού 
ταχυδρομείου σας

1  Πιέστε παρατεταμένα  
για να καλέσετε τον αριθμό 
φωνητικού ταχυδρομείου σας.

5.5.13 Πως να επαναφέρετε 
τις προεπιλεγμένες 
ρυθμίσεις

Όποτε θέλετε, μπορείτε να 
επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες 
ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας 
(βλέπε Ενότητα 7). Μετά από 
μια επαναφορά, διαγράφονται 
όλες οι προσωπικές ρυθμίσεις 
σας και οι καταχωρήσεις του 
αρχείου κλήσεων, ενώ παραμένει 
αμετάβλητος ο τηλεφωνικός σας 
κατάλογος.
1  Πιέστε .
2  Πιέστε .
3  Εισάγετε το 4ψήφιό σας PIN

  Πιέστε .
• Το τηλέφωνο έχει επανέλθει 

στις αρχικές του ρυθμίσεις. 

 Σημείωση
Εάν ο κωδικός PIN που εισάγατε 
είναι λάθος, ακούγεται ένα ‘μπιπ’ 
διαρκείας και το τηλέφωνο 
επιστρέφει στη λειτουργία 
αναμονής.

5.5.11 Πως να 
προγραμματίσετε τον 
αριθμό φωνητικού 
ταχυδρομείου

Ορισμένες εταιρίες τηλεφωνίας 
προσφέρουν υπηρεσίες 
φωνητικού ταχυδρομείου. 
Επικοινωνήστε με την εταιρία 
τηλεφωνίας σας για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με αυτή 
τη δυνατότητα. Μπορείτε να 
αντιστοιχήσετε τον αριθμό 
φωνητικού ταχυδρομείου σας 
απευθείας στο πλήκτρο . 
1  Πιέστε .
2  Πιέστε .
3  Εισάγετε τον αριθμό 

τηλεφώνου της θυρίδας 
φωνητικού ταχυδρομείου σας.

4  Πιέστε  για να 
αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
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6.3 Πως να ορίσετε 
καθυστέρηση 
απάντησης

Μπορείτε να ορίσετε τον 
αριθμό κουδουνισμάτων πριν 
απαντήσει ο τηλεφωνητής και 
αρχίσει να αναπαράγει το μήνυμα 
χαιρετισμού σας. Μπορείτε να 
ρυθμίσετε τον τηλεφωνητή  
ώστε να απαντά μετά από τρία  
έως οκτώ κουδουνίσματα 
(εξοικονόμηση υπεραστικών). Η 
προεπιλεγμένη καθυστέρηση είναι 
6 κουδουνίσματα.
1  Πιέστε  και 
2  Πιέστε .

• Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.
3  Πιέστε ένα από τα πλήκτρα 

ψηφίων από   
(3 κουδουνίσματα) έως  
(8 κουδουνίσματα) ή  
(εξοικονόμηση υπεραστικών) 
για να επιλέξετε την 
καθυστέρηση απάντησης που 
θέλετε

4  Πιέστε  για να 
αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις

6.4 Πως να ηχογραφήσετε 
το εξερχόμενο μήνυμά 
σας

Ο τηλεφωνητής ανακοινώνει 
το εξερχόμενο μήνυμα όταν 
απαντά την κλήση. Το τηλέφωνό 
σας συνοδεύεται από ένα 
προηχογραφημένο εξερχόμενο 
μήνυμα για κάθε γλώσσα. 

6 Τηλεφωνητής
Το CD145 διαθέτει έναν 
τηλεφωνητή, ο οποίος καταγράφει 
τις αναπάντητες κλήσεις όταν 
είναι ενεργοποιημένος. Το LED  
στο σταθμό βάσης ανάβει 
σταθερά όταν ο τηλεφωνητής 
είναι ενεργοποιημένος. Μπορείτε 
να αποθηκεύετε μέχρι 99 
εισερχόμενα μηνύματα εντός 
του μέγιστου χρόνου εγγραφής 
των 15 περίπου λεπτών, 
συμπεριλαμβανόμενων των 
εξερχόμενων μηνυμάτων. 

6.1 Πως να 
ενεργοποιήσετε τον 
τηλεφωνητή

1  Πιέστε  στο σταθμό 
βάσης για να ενεργοποιήσετε 
τον τηλεφωνητή

•  εμφανίζεται στην οθόνη.

6.2 Πως να 
απενεργοποιήσετε τον 
τηλεφωνητή

1  Πιέστε  στο 
σταθμό βάσης για να 
απενεργοποιήσετε τον 
τηλεφωνητή

•  εξαφανίζεται από την 
οθόνη.
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3  Πιέστε  ή  για να 
διακόψετε την αναπαραγωγή 
του εξερχόμενου μηνύματος

6.6 Πως να διαγράψετε το 
εξερχόμενο μήνυμα

1  Πιέστε  και 
2  Πιέστε .
3  Πιέστε  για επιβεβαίωση

Το εξερχόμενο μήνυμα που είχε 
ηχογραφηθεί διαγράφεται και 
ακούγεται ένα σύντομο μπιπ.

6.7 Πως να επιλέξετε 
το προεπιλεγμένο 
εξερχόμενο μήνυμα

1  Πιέστε  και 
2  Πιέστε .

• Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.
3  Εισάγετε την επιλογή σας 

ανάμεσα στις διάφορες 
γλώσσες (βλέπε τον πίνακα 
ρύθμισης χώρας στην 
Ενότητα 3.4)

4  Πιέστε  για να 
αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Μπορείτε να ηχογραφήσετε 
το δικό σας εξερχόμενο 
μήνυμα. Εάν ηχογραφήσετε το 
δικό σας εξερχόμενο μήνυμα, 
αυτό χρησιμοποιείται όταν ο 
τηλεφωνητής απαντά την κλήση.
1  Πιέστε  και 
2  Πιέστε .

Αρχίστε να ηχογραφείτε το δικό 
σας εξερχόμενο μήνυμα μετά το 
μπιπ.

 Σημείωση
Η μέγιστη διάρκεια του 
μηνύματος χαιρετισμού είναι 60 
δευτερόλεπτα.
3  Οποιαδήποτε στιγμή 

πιέστε  για να διακόψετε 
και αποθηκεύσετε την 
ηχογράφηση

• Το ηχογραφημένο σας 
εξερχόμενο μήνυμα 
αναπαράγεται αυτόματα από  
το ακουστικό.

 Σημείωση
Εάν διαγράψετε το δικό 
σας εξερχόμενο μήνυμα, 
χρησιμοποιείται αυτόματα το 
προεπιλεγμένο εξερχόμενο 
μήνυμα.

6.5 Πως να αναπαράγετε 
το εξερχόμενο μήνυμα

1  Πιέστε  και 
2  Πιέστε .

• Το εξερχόμενο μήνυμά σας 
αναπαράγεται αυτόματα από το 
ακουστικό.
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Πλήκτρα στο  Περιγραφή 
σταθμό βάσης

 Πιέστε για αναπαραγωγή του μηνύματος ή διακοπή 
της αναπαραγωγής του μηνύματος

 Πιέστε για παράλειψη του τρέχοντος μηνύματος και 
αναπαραγωγή του επόμενου μηνύματος

 Πιέστε εντός ενός δευτερολέπτου από την 
αναπαραγωγή του τρέχοντος μηνύματος για 
μετάβαση στο προηγούμενο μήνυμα 
Πιέστε μετά από ένα δευτερόλεπτο από την 
αναπαραγωγή του τρέχοντος μηνύματος για 
επανάληψη του τρέχοντος μηνύματος

 Αύξηση (+) ή μείωση (-) της έντασης του ηχείου 
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός 
μηνύματος

 Πιέστε για διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος 
Πιέστε παρατεταμένα για δύο δευτερόλεπτα για 
διαγραφή όλων των παλαιών μηνυμάτων στη 
λειτουργία αναμονής

6.8 Πως να αναπαράγετε 
τα εισερχόμενα 
μηνύματα

Το LED στο σταθμό βάσης 
αναβοσβήνει όταν υπάρχουν 
νέα μηνύματα. Σταματά να 
αναβοσβήνει αφού ακούσετε 
όλα τα νέα μηνύματα. Τα 
νέα εισερχόμενα μηνύματα 

αναπαράγονται με τη σειρά 
ηχογράφησής τους. Μετά από 
κάθε μήνυμα ακούγεται ένας 
ήχος. Μπορείτε να αναπαράγετε 
τα παλαιά μηνύματα μόνο αφού 
ακούσετε όλα τα νέα μηνύματα. 
Το LED αναβοσβήνει ταχύτερα 
όταν η μνήμη μηνυμάτων είναι 
πλήρης.

 Σημείωση
Εάν λάβετε μια εισερχόμενη 
κλήση κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής ενός μηνύματος, 
η αναπαραγωγή διακόπτεται 
αμέσως. Μπορείτε να πιέσετε  
για να απαντήσετε την κλήση.
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6.9 Πως να διαγράψετε 
όλα τα εισερχόμενα 
μηνύματα

Σε ανενεργή λειτουργία:
1  Πιέστε παρατεταμένα  

για δύο δευτερόλεπτα για να 
διαγράψετε όλα τα παλαιά 
μηνύματα.

 Σημείωση
Δεν είναι δυνατή η διαγραφή των 
νέων μηνυμάτων που δεν έχουν 
ακουστεί.

6.10 Πως να εξετάσετε μια 
εισερχόμενη κλήση

Μπορείτε να ακούτε από το 
ηχείο ενώ ο τηλεφωνητής σας 
λαμβάνει μια κλήση. Με αυτό τον 
τρόπο μορείτε να αναγνωρίσετε 
τον καλούντα και να επιλέξετε 
εάν θέλετε να απαντήσετε ή όχι 
την κλήση. Αφού πιέσετε  
για να απαντήσετε την κλήση, 
η ηχογράφηση διακόπτεται 
αυτόματα.
Είναι διαθέσιμες πέντε στάθμες 
έντασης του ηχείου. Στην 
ανενεργή λειτουργία, πιέστε 
επανειλημμένα  για να 
ρυθμίσετε την ένταση του ηχείου 
στη χαμηλότερη στάθμη για να 
απενεργοποιήσετε την εξέταση 
της κλήσης. Μπορείτε να πιέσετε 

 για να αυξήσετε την ένταση 
του ηχείου και να ενεργοποιήσετε 
την εξέταση της κλήσης.

6.11 Πως να έχετε 
πρόσβαση στον 
τηλεφωνητή σας από 
μακριά

Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει 
να ελέγχετε τα μηνύματά σας ή 
να χειρίζεστε τον τηλεφωνητή 
σας, καλώντας τον τηλεφωνητή 
και εισάγοντας έναν κωδικό 
απομακρυσμένης πρόσβασης 
από ένα τονικό τηλέφωνο.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη 
δυνατότητα τηλεχειρισμού ως 
εξής:
1  Πραγματοποιήστε μια κλήση 

από ένα εξωτερικό τηλέφωνο 
στο CD145

2  Όταν ο τηλεφωνητής 
απαντήσει την κλήση κι 
αρχίσει την αναπαραγωγή 
του εξερχόμενου μηνύματος, 
πιέστε #

3  Εισάγετε το 4ψήφιο PIN 
απομακρυσμένης πρόσβασης 
(το προεπιλεγμένο PIN 
απομακρυσμένης πρόσβασης 
είναι 0000)

 Σημείωση
Εάν το PIN είναι σωστό, τα 
ηχογραφημένα μηνύματα 
αναπαράγονται αυτόματα.
Ωστόσο, εάν το PIN είναι 
λάθος, ακούγεται ένας ήχος 
σφάλματος και μπορείτε να 
ξαναδοκιμάσετε να εισάγετε το 
PIN απομακρυσμένης πρόσβασης.
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 Σημείωση
Εάν ο τηλεφωνητής είναι 
απενεργοποιημένος, το 
τηλέφωνο μπαίνει σε λειτουργία 
απομακρυσμένης πρόσβασης 
μετά από 10 κουδουνίσματα. Ο 
χρήστης μπορεί στη συνέχεια 
να εισάγει το 4ψήφιο PIN 
απομακρυσμένης πρόσβασης (η 
προεπιλογή είναι 0000) για να 
ενεργοποιήσει τη δυνατότητα 
απομακρυσμένης πρόσβασης.

6.12 Πως να αλλάξετε το 
PIN απομακρυσμένης 
πρόσβασης

1  Πιέστε .
2  Πιέστε , 
3  Εισάγετε το προεπιλεγμένο/ 

τρέχον 4ψήφιο PIN 
απομακρυσμένης πρόσβασης 
(το προεπιλεγμένο PIN 
απομακρυσμένης πρόσβασης 
είναι 0000).

4  Πιέστε .
5  Εισάγετε το νέο σας PIN 

απομακρυσμένης πρόσβασης
6  Πιέστε .
7  Εισάγετε και πάλι το νέο 

σας PIN απομακρυσμένης 
πρόσβασης για επαλήθευση.

8  Πιέστε  για να 
αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

• Το νέο PIN απομακρυσμένης 
πρόσβασης αποθηκεύεται.

 Σημείωση
Το PIN απομακρυσμένης 
πρόσβασης διαφέρει από το 
master PIN.

Εάν υπάρχουν νέα μηνύματα, 
αναπαράγονται αμέσως όλα, ενώ 
στη συνέχεια αναπαράγονται και 
τα παλαιά μηνύματα μετά από 
έναν διαρκή ήχο.
4  Πιέστε τα ακόλουθα πλήκτρα 

για να εκτελέσετε την 
επιθυμητή λειτουργία

Πλήκτρα Περιγραφή 
1 Μετάβαση στο 

προηγούμενο μήνυμα
2 Αναπαραγωγή του 

μηνύματος 
3 Μετάβαση στο 

επόμενο μήνυμα 
6 Διαγραφή του 

τρέχοντος μηνύματος
7 Ενεργοποίηση του 

τηλεφωνητή 
8 Διακοπή 

αναπαραγωγής 
μηνυμάτων 

9 Απενεργοποίηση του 
τηλεφωνητή 

# Εισάγετε τον κωδικό 
απομακρυσμένης 
πρόσβασης εάν ο 
τηλεφωνητής είναι 
ενεργοποιημένος 
και ακούγεται το 
εξερχόμενο μήνυμα. 
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7 Προεπιλεγμέ-νες ρυθμίσεις

Στοιχεία  Προεπιλεγμένες τιμές
Ένταση ακουστικού Επίπεδο 2
Μελωδία κουδουνίσματος Μελωδία 1
Ένταση κουδουνιού Επίπεδο 3
Ήχος πλήκτρων ΑΝΟΙΚΤΟ
Χρόνος επανάκλησης (Recall) Εξαρτώμενος από τη χώρα
Λειτουργία κλήσης Εξαρτώμενος από τη χώρα
Master PIN 0000
Λίστα επανάκλησης Κενή
Αρχείο κλήσεων Κενό
Μνήμη τηλεφωνικού καταλόγου Παραμένει αμετάβλητη
Τηλεφωνητής ΑΝΟΙΚΤΟ
Λειτουργία απάντησης Απάντηση & Ηχογράφηση
Καθυστέρηση κουδουνίσματος 6 κουδουνίσματα
Ήχος μηνυμάτων ΚΛΕΙΣΤΟ
PIN απομακρυσμένης πρόσβασης 0000
Ένταση ηχείου βάσης 03
Προσωπικό εξερχόμενο μήνυμα Κενό
Προεπιλεγμένη γλώσσα  Εξαρτώμενη από τη χώρα 
εξερχόμενου μηνύματος
Μνήμη τηλεφωνητή Κενή
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8 Συχνές 
ερωτήσεις

Στο κεφάλαιο αυτό, θα βρείτε 
τις συχνότερες ερωτήσεις 
και απαντήσεις σχετικά με το 
τηλέφωνό σας.

Σύνδεση

Το ακουστικό δεν 
ενεργοποιείται!
• Φορτίστε την μπαταρία: 

Τοποθετήστε το ακουστικό 
στο φορτιστή. Μετά από 
λίγα λεπτά, το τηλέφωνο θα 
ενεργοποιηθεί

• Ελέγξτε τις συνδέσεις του 
φορτιστή

• Χρησιμοποιείτε μόνο τις  
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ.

Το τηλέφωνο δε λειτουργεί 
καθόλου.
• Βεβαιωθείτε ότι ο 

μετασχηματιστής και το 
καλώδιο τηλεφώνου έχουν 
συνδεθεί σωστά

• Ελέγξτε ότι οι μπαταρίες είναι 
πλήρως φορτισμένες και 
τοποθετημένες σωστά.

• Αυτό το τηλέφωνο δε 
λειτουργεί κατά τη διάρκεια 
διακοπών ρεύματος.

Η επικοινωνία χάθηκε κατά τη 
διάρκεια μίας κλήσης!
• Φορτίστε τις ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

• Μετακινηθείτε πιο κοντά στο 
σταθμό βάσης

Κακή ποιότητα ήχου
• Μετακινηθείτε πιο κοντά στο 

σταθμό βάσης
• Απομακρύνετε το σταθμό 

βάσης τουλάχιστον κατά 
ένα μέτρο από οποιαδήποτε 
ηλεκτρική συσκευή

Δεν ακούγεται ήχος κλήσης
• Ελέγξτε τις συνδέσεις. Κάντε 

επαναφορά του τηλεφώνου: 
αποσυνδέστε και συνδέστε 
πάλι με την πρίζα

• Φορτίστε τις μπαταρίες για 
τουλάχιστον 24 ώρες

• Μετακινηθείτε πιο κοντά στο 
σταθμό βάσης

• Χρησιμοποιήστε το 
συνοδευτικό καλώδιο 
τηλεφωνικής γραμμής

• Συνδέστε τον προσαρμοστή 
τηλεφωνικής γραμμής (όταν 
απαιτείται) με το καλώδιο 
τηλεφωνικής γραμμής
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Αναβοσβήνει το εικονίδιο .
• Μετακινηθείτε πιο κοντά στο 

σταθμό βάσης
• Ελέγξτε τη στάθμη των 

μπαταριών
• Εγγράψτε το ακουστικό στο 

σταθμό βάσης

Εμφανίζεται το εικονίδιο .
• Αντικαταστήστε τις μπαταρίες 

με καινούριες (χρησιμοποιείτε 
μόνο επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες)

Ρύθμιση

Η αναγνώριση κλήσεων δε 
λειτουργεί σωστά.
• Επιβεβαιώστε με την τοπική 

εταιρία τηλεφωνίας σας ότι 
έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία 
αναγνώρισης κλήσεων

• Αφήστε το τηλέφωνο να 
κουδουνίσει τουλάχιστον μια 
φορά προτού απαντήσετε

Δεν είναι δυνατή η απάντηση 
της κλήσης σε αναμονή.
• Συμβουλευθείτε την τοπική 

σας εταιρία τηλεφωνίας για τη 
σωστή διάρκεια επανάκλησης

Το ακουστικό δεν εμφανίζει 
τίποτα, εκτός από την ένδειξη 

 που αναβοσβήνει
• Δοκιμάστε πάλι 

αποσυνδέοντας και 
συνδέοντας την τροφοδοσία 
του σταθμού βάσης και 
ακολουθήστε τη διαδικασία 
εγγραφής ενός ακουστικού 
(βλέπε Ενότητα 3.5)

• Αφαιρέστε και τοποθετήστε 
πάλι τις μπαταρίες του 
ακουστικού

Ήχος

Το ακουστικό δε κουδουνίζει!
• Αυξήστε την ένταση
• Βεβαιωθείτε ότι ο 

μετασχηματιστής και το 
καλώδιο τηλεφώνου έχουν 
συνδεθεί σωστά

• Μετακινήστε το ακουστικό πιο 
κοντά στη βάση

• Βεβαιωθείτε ότι το 
κουδούνι του ακουστικού 
είναι ενεργοποιημένο (δεν 
εμφανίζεται η ένδειξη  στην 
οθόνη LCD).

Ο καλών δεν με ακούει!
• Το μικρόφωνο μπορεί να 

βρίσκεται στη σίγαση: Κατά  
τη διάρκεια μίας κλήσης,  
πιέστε 
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Παρεμβολή θορύβου στο 
ραδιόφωνο ή την τηλεόραση
• Μετακινήστε το μετασχηματιστή 

ή το σταθμό όσο το δυνατόν 
μακρύτερα

Συμπεριφορά προϊόντος

Η υπηρεσία Αναγνώρισης 
Κλήσης δε λειτουργεί
• Ελέγξτε τη συνδρομή σας με 

την εταιρία τηλεφωνίας σας

Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση 
μιας καταχώρησης 
τηλεφωνικού καταλόγου
• Διαγράψτε μια καταχώρηση για 

να ελευθερώσετε μνήμη

Δεν είναι δυνατή η εγγραφή του 
ακουστικού
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει το 

 για τρία δευτερόλεπτα.
• Σε κάθε βάση μπορούν να 

εγγραφούν μέχρι τέσσερα 
ακουστικά. 

• Κάθε ακουστικό μπορεί να 
εγγραφεί μόνο σε μια βάση.

Ξέχασα το PIN μου
1  Πιέστε 
2  Πιέστε 
3  Πιέστε ##**793

• Το τηλέφωνό σας επανέρχεται 
στις προεπιλεγμένες 
ρυθμίσεις του και μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε το 
προεπιλεγμένο PIN (0000). Οι 
καταχωρήσεις του τηλεφωνικού 
καταλόγου δε διαγράφονται.

Τηλεφωνητής

Ο τηλεφωνητής δεν ηχογραφεί 
κλήσεις.
• Βεβαιωθείτε ότι ο τηλεφωνητής 

είναι συνδεδεμένος με το 
μετασχηματιστή και ότι 
ο μετασχηματιστής είναι 
συνδεδεμένος στην πρίζα η 
οποία έχει ρεύμα.

• Ελέγξτε κατά πόσο έχει γεμίσει 
η μνήμη του τηλεφωνητή. Εάν 
ναι, διαγράψτε μερικά ή όλα τα 
μηνύματα.

• Δοκιμάστε να διακόψετε το 
ρεύμα στην πρίζα και στη 
συνέχεια να το επαναφέρετε 
πάλι μετά από 1 λεπτό.

Αδύνατη η εκτέλεση 
τηλεχειρισμού
• Βεβαιωθείτε ότι εισάγατε 

το σωστό κωδικό 
απομακρυσμένης πρόσβασης

• Χρησιμοποιήστε ένα τονικό 
τηλέφωνο
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 Σημείωση
Εάν οι παραπάνω λύσεις 
δε βοηθήσουν, διακόψτε 
την τροφοδοσία τόσο του 
ακουστικού όσο και της βάσης. 
Περιμένετε για 1 λεπτό και 
ξαναδοκιμάστε.
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