
 

Ακρόαση ηχογραφηµένων µηνυµάτων στον τηλεφωνητή (µόνο για τηλέφωνα 
που διαθέτουν αυτόµατο τηλεφωνητή)
Πιέστε o στο σταθµό βάσης για να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή (το LED ανάβει).

Πιέστε o ξανά για να απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή (το LED σβήνει).

Πιέστε p στο σταθµό βάσης για να κάνετε αναπαραγωγή των µηνυµάτων (το µήνυµα 

που έχει ηχογραφηθεί τελευταίο θα ακουστεί πρώτο).

Πιέστε s για παράλειψη του τρέχοντος µηνύµατος και αναπαραγωγή του επόµενου 

µηνύµατος

Πιέστε R για επιστροφή στο προηγούµενο µήνυµα (εάν το πιέσετε εντός 1 δευτερολέπτου 

κατά την αναπαραγωγή του τρέχοντος µηνύµατος).

Πιέστε R για επανάληψη του τρέχοντος µηνύµατος (εάν το πιέσετε αφού έχει περάσει 

πάνω από 1 δευτερόλεπτο από την αναπαραγωγή του τρέχοντος µηνύµατος). 

Πιέστε -+ για να ρυθµίσετε την ένταση του µεγαφώνου κατά την αναπαραγωγή του 

µηνύµατος.

Πιέστε f για να διαγράψετε το τρέχον µήνυµα.

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη του νέου σας τηλεφώνου για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη 

λειτουργία του τηλεφωνητή.

Κλήση από το ευρετήριο
1. Πιέστε d στην κατάσταση αναµονής. 
2. Μετακινηθείτε : σε µια καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου.
3. Πιέστε r. 

Η κλήση πραγµατοποιείται.

Αντιµετώπιση προβληµάτων
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη 
που συνοδεύει το τηλέφωνό σας.

Καλώς ήλθατε στην Philips!
Εγγράψτε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στην ιστοσελίδα
www.philips.com/welcome

Χρειάζεστε βοήθεια;
Εγχειρίδιο Χρήστη
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη που συνοδεύει το νέο σας τηλέφωνο.

Online βοήθεια
www.philips.com/support 

Πρόβληµα Λύση
• ∆εν ακούγεται τόνος 

κλήσης!
• Ελέγξτε τις συνδέσεις
• Φορτίστε τις µπαταρίες
• Χρησιµοποιήστε το παρεχόµενο τηλεφωνικό καλώδιο

• ∆εν µπορούν να µε 
ακούσουν καθαρά!

• Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθµό βάσης
• Αποµακρύνετε το σταθµό βάσης τουλάχιστον κατά 

ένα µέτρο από οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή

• Το µήνυµα 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ... 
εµφανίζεται στο 
ακουστικό και το εικονίδιο 

 αναβοσβήνει!

• Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθµό βάσης
• Κάντε επαναφορά της συσκευής σας και 

επαναλάβετε τη διαδικασία εγγραφής του ακουστικού

• Ο αριθµός του καλούντα 
δεν εµφανίζεται!

• Ελέγξτε τη συνδροµή σας στον παροχέα δικτύου σας
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Σύνδεση

Εγκατάσταση

Απολαύστε



Απολαύστε3
Πραγµατοποίηση κλήσης
Πληκτρολογήστε τον αριθµό (το πολύ 24 ψηφία) και πιέστε το πλήκτρο r.
Ή

Πιέστε το πλήκτρο r για να πάρετε τη γραµµή και πληκτρολογήστε τον αριθµό (το πολύ 

24 ψηφία).

Απάντηση κλήσης
Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο r.

Τερµατισµός κλήσης
Για τον τερµατισµό µιας συνοµιλίας, πιέστε το πλήκτρο e.

Ρύθµιση έντασης ακουστικού
Κατά τη διάρκεια µίας κλήσης, πιέστε : για να επιλέξετε ΕΝΤΑΣΗ 1, ΕΝΤΑΣΗ 2 ή 
ΕΝΤΑΣΗ 3.

Αποθήκευση µίας επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο
1. Πιέστε το πλήκτρο m στην κατάσταση αναµονής, µετακινηθείτε : στην επιλογή 

ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ και πιέστε <OK, πιέστε <OK για να επιλέξετε ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ.
2. Το µήνυµα ΕΙΣΑΓ. ΟΝΟΜΑ εµφανίζεται στην οθόνη.
3. Εισάγετε το όνοµα της επαφής (το πολύ 12 χαρακτήρες) και πιέστε <OK.
4. Εισάγετε τον αριθµό (το πολύ 24 ψηφία) και πιέστε <OK.

Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.
Πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο
1. Πιέστε d στην κατάσταση αναµονής και µετακινηθείτε : για περιήγηση στον 

τηλεφωνικό κατάλογο. 
2. Για να δείτε τα στοιχεία µιας επαφής, πιέστε <OK.

Επιλογή ήχου κουδουνίσµατος
1. Πιέστε το πλήκτρο m στην κατάσταση αναµονής, µετακινηθείτε : στην επιλογή 

ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ και πιέστε <OK, µετακινηθείτε : στην επιλογή ΗΧΟΣ 
ΑΚΟΥΣΤ. και πιέστε <OK, µετακινηθείτε : στην επιλογή KOΥ∆OΥΝ/ΜΑΤΑ και 
πιέστε <OK.

2. Μετακινηθείτε : στη µελωδία που θέλετε για να την ακούσετε να αναπαράγεται. 
3. Πιέστε <OK για να ορίσετε τη µελωδία κουδουνίσµατος. 

Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούµενο µενού.

Τί περιέχει το κουτί

Ακουστικό

Σταθµός βάσης µε στήριγµα για το 
νέο σας βασικό τηλέφωνο 

Ή

Τροφοδοτικό 
(µετασχηµατιστής)

2 επαναφορτιζόµενες 
µπαταρίες AAA NiMH

Κάλυµµα µπαταριών 

Κάρτα εγγύησηςΕγχειρίδιο χρήστη

*Μπορεί να βρείτε στο κουτί τον προσαρµογέα ξεχωριστά από το τηλεφωνικό καλώδιο. Σε 
αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρµογέα τηλεφωνικής γραµµής στο 
τηλεφωνικό καλώδιο προτού συνδέσετε το τηλεφωνικό καλώδιο στην πρίζα τηλεφώνου.

Σε συσκευασίες µε πολλά ακουστικά, θα βρείτε ένα ή περισσότερα επιπλέον ακουστικά, 
φορτιστές µε µετασχηµατιστές και επιπλέον επαναφορτιζόµενες µπαταρίες.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ Χρησιµοποιείτε πάντα τα καλώδια και τις µπαταρίες που συνόδευαν το 
τηλέφωνό σας.

Οδηγός Γρήγορης Έναρξης

Τηλεφωνικό καλώδιο*

το νέο σας τηλέφωνο µε 
αυτόµατο τηλεφωνητή

Σύνδεση
Σύνδεση του σταθµού βάσης

Εγκατάσταση
Τοποθέτηση επαναφορτιζόµενων µπαταριών και 
φόρτιση

1
1. Τοποθετήστε το σταθµό βάσης σε µια κεντρική θέση κοντά στις πρίζες τηλεφώνου και ρεύµατος.

2. Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο και το καλώδιο τροφοδοσίας στις κατάλληλες υποδοχές
στο πίσω µέρος του σταθµού βάσης.

3. Συνδέστε το άλλο άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου και του καλωδίου τροφοδοσίας στις
αντίστοιχες πρίζες.

2

Ρύθµιση του τηλεφώνου σας για πρώτη φορά (εάν χρειάζεται)
Μετά από φόρτιση του τηλεφώνου για λίγα λεπτά, ίσως εµφανιστεί µία οθόνη 
Καλωσορίσµατος ανάλογα µε τη χώρα στην οποία βρίσκεστε. Εάν εµφανιστεί η οθόνη 
Καλωσορίσµατος:
1. Πιέστε <OK για να εµφανιστεί η λίστα µε τις χώρες. 
2. Μετακινηθείτε : για να βρείτε τη χώρα σας.
3. Πιέστε <OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
Το τηλέφωνό σας είναι τώρα έτοιµο για χρήση.

 Τοποθετήστε τις µπαταρίες   Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες


	Áíôéìåô ²éóç ²ñïâëçìÜôùí
	Êáë ò ×ëèáôå óôçí Philips!
	°ñåéÜæåóôå âï×èåéá;
	Á²ïëáÆóôå
	Ôß ²åñéÅ÷åé ôï êïõôß
	ÓÆíäåóç
	ÅãêáôÜóôáóç

