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Τί περιέχει το κουτί

Σταθμός βάσης
Ή

Ακουστικό Κάλυμμα μπαταριών

Σταθμός βάσης με 
τηλεφωνητή

2 επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες ΑΑΑ

Παροχή ρεύματος Καλώδιο τηλεφωνικής 
γραμμής*

Εγχειρίδιο χρήστη Εγγύηση Οδηγός γρήγορης 
εκκίνησης

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

Σε συσκευασίες με πολλά ακουστικά, θα βρείτε ένα ή περισσότερα πρόσθετα 
ακουστικά, καλύμματα μπαταριών, φορτιστές παροχής ρεύματος και επιπλέον 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε πάντα το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής, την 
παροχή ρεύματος και τις μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το τηλέφωνό σας.



1 Σύνδεση
Συνδέστε το σταθμό βάσης

2 Τοποθέτηση
Τοποθετήστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και φορτίστε τις

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

2. Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής και το καλώδιο ρεύματος στις 
αντίστοιχες υποδοχές στο πίσω μέρος του σταθμού βάσης.

3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τηλεφωνικής γραμμής και του καλωδίου 
ρεύματος στις αντίστοιχες πρίζες.

 Τοποθετήστε τις μπαταρίες  Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρεςA B

Διαμορφώστε το τηλέφωνό σας (εάν χρειάζεται)
1. Πατήστε o για να εμφανιστεί η τρέχουσα επιλογή χώρας.
2. Μετακινηθείτε n επάνω και κάτω για να βρείτε τη χώρα σας.
3. Πατήστε o για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

(στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη ΑΝΑΜΟΝΗ... για όσο διαμορφώνονται 
αυτόματα οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της τηλεφωνικής γραμμής και της 
γλώσσας του μενού για τη χώρα που επιλέξατε.)

4. Η συσκευή θα περάσει τώρα στο μενού επιλογής PΥΘΜ ΗΜ/ΩΡΑΣ. Εισάγετε 
την τρέχουσα ημερομηνία (HH/MM) και πατήστε o για να την επιβεβαιώσετε.

5. Εισάγετε την ώρα (ΩΩ-ΛΛ) και πατήστε o για να την επιβεβαιώσετε.



3 Ευχάριστη χρήση

Πραγματοποίηση κλήσης
Πληκτρολογήστε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία) και πατήστε t ή l.
Ή
Πιέστε το t ή το l για να πάρετε τη γραμμή και καλέστε τον αριθμό.

Απάντηση κλήσης
Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, πιέστε το t ή το l.

Τερματισμός κλήσης
Για να τερματίσετε μια συνομιλία, πατήστε h.

Ρύθμιση έντασης ακουστικού ή μεγαφώνου
Στη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε n για να επιλέξετε από ΕΠΙΠΕΔΟ 1 έως 
ΕΠΙΠΕΔΟ 5.

Ρύθμιση της μελωδίας κουδουνίσματος
Υπάρχουν 10 διαθέσιμες μελωδίες κουδουνίσματος στο ακουστικό σας.
1. Πατήστε m στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε n στο ΠΡOΣΩΠ. 

ΡΥΘM και πατήστε o.
2. Μετακινηθείτε n στο ΗΧOΣ ΑKOΥΣΤ. και πατήστε o, στη συνέχεια 

μετακινηθείτε n στο KOΥΔOΥΝ/ΜΑΤΑ και πατήστε o.
3. Μετακινηθείτε n στη μελωδία που θέλετε για να την αναπαράγετε.
4. Πατήστε o για να ορίσετε τη μελωδία κουδουνίσματος.

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

Αποθήκευση επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο
1. Πατήστε m στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε n στο ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ 

και πατήστε o, πατήστε o για να εισέλθετε στο NΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ.
2. Στην οθόνη εμφανίζεται EΙΣΑΓ. ΟΝOΜΑ.
3. Εισάγετε το όνομα της επαφής (το πολύ 12 χαρακτήρες) και πατήστε o.
4. Στην οθόνη εμφανίζεται EΙΣΑΓ ΑΡΙΘΜΟ.
5. Εισάγετε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία) και πατήστε o.

Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

Πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο
1. Πατήστε d στην ανενεργή λειτουργία και μετακινηθείτε n για να περιηγηθείτε 

στον τηλεφωνικό κατάλογο.
2. Για να δείτε τις λεπτομέρειες, πατήστε o. Πατήστε c για να εμφανιστούν τα 

υπόλοιπα ψηφία, εάν η καταχώριση περιλαμβάνει πάνω από 12 ψηφία.



Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο
1. Πατήστε d στην ανενεργή λειτουργία.
2. Μετακινηθείτε n σε μια καταχώριση του τηλεφωνικού καταλόγου.
3. Πατήστε t.

• Η κλήση πραγματοποιείται.

Ακρόαση των ηχογραφημένων μηνυμάτων στον τηλεφωνητή (μόνο για CD255/
SE255)
Πατήστε e στο σταθμό βάσης για να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή (ανάβει η 
λυχνία LED). Αναπαράγεται το εξερχόμενο μήνυμα.
Πατήστε p στο σταθμό βάσης για να αναπαράγετε τα τηλεφωνικά μηνύματα 
(αυτό που έχει εγγραφεί πρώτο θα παίξει και πρώτο).
Πατήστε f για να μεταπηδήσετε το τρέχον μήνυμα και να αναπαράγετε το 
επόμενο μήνυμα.
Πατήστε b για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μήνυμα (εάν το πατήσετε 
εντός 1 δευτερολέπτου από την έναρξη αναπαραγωγής του τρέχοντος 
μηνύματος).
Πατήστε b για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή του τρέχοντος μηνύματος 
(εάν το πατήσετε αφού περάσει 1 δευτερόλεπτο από την έναρξη αναπαραγωγής 
του τρέχοντος μηνύματος). 
Πατήστε -+ για να ρυθμίσετε την ένταση του μεγαφώνου κατά την 
αναπαραγωγή μηνυμάτων.
Πατήστε x για να διαγράψετε το τρέχον μήνυμα.
Πατήστε παρατεταμένα το x για να διαγράψετε όλα τα παλιά μηνύματα.
Πατήστε πάλι e για να απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή (σβήνει η λυχνία LED).
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες του τηλεφωνητή, 
ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης.



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

Χρειάζεστε βοήθεια;
Εγχειρίδιο χρήσης
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης που συνοδεύει το τηλέφωνό σας.
Βοήθεια στο διαδίκτυο
www.philips.com/support

Ανεύρεση βλαβών
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης που συνοδεύει 
το τηλέφωνό σας.
Πρόβλημα
• Δεν ακούγεται 

τόνος κλήσης!

Λύση
• Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος: Ελέγξτε τις συνδέσεις.
• Οι μπαταρίες είναι άδειες: Φορτίστε τις μπαταρίες.
• Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
• Χρησιμοποιείται λάθος καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής: 

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφωνικής 
γραμμής.

• Ίσως απαιτείται προσαρμοστής τηλεφωνικής γραμμής: 
Εάν ισχύει, συνδέστε τον προσαρμοστή στο καλώδιο 
τηλεφωνικής γραμμής.

• Ο καλών δεν με 
ακούει καθαρά!

• Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
• Μετακινήστε το σταθμό βάσης τουλάχιστον ένα μέτρο 

μακριά από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή.
• Στο ακουστικό 

εμφανίζεται η 
ένδειξη 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ και 
το εικονίδιο  
αναβοσβήνει!

• Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
• Βεβαιωθείτε ότι σταθμός βάσης είναι ενεργοποιημένος.
• Διεξάγετε επαναφορά της συσκευής σας και 

επανεκκινήστε τη διαδικασία εγγραφής του ακουστικού.

• Ο αριθμός του 
καλούντος δεν 
εμφανίζεται!

• Η υπηρεσία δεν είναι ενεργοποιημένη: Ελέγξτε τη 
συνδρομή σας με την εταιρία τηλεφωνία σας.
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