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Τι περιλαμβάνει η 
συσκευασία

Σταθμός βάσης 
τηλεφώνου (CD295)

Σταθμός βάσης 
τηλεφώνου (CD290)

Βάση 
φόρτισης*

Τροφοδοτικό* Καλώδιο 
τηλεφώνου**

Συσκευή χειρός*

Εγχειρίδιο χρήσης, οδηγός 
γρήγορης έναρξης, εγγύηση

Σημείωση
* Σε σετ πολλών συσκευών, υπάρχουν επιπλέον 

συσκευές χειρός, βάσεις φόρτισης και τροφοδοτικά.
** Σε ορισμένες χώρες πρέπει να συνδέσετε τον 

προσαρμογέα γραμμής με το καλώδιο τηλεφώνου και 
στη συνέχεια να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου 
στην πρίζα τηλεφώνου.

Προσοχή
• Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες και 

το παρεχόμενο τροφοδοτικό.



1 Σύνδεση
Σύνδεση του σταθμού βάσης

1 Συνδέστε κάθε άκρο του 
τροφοδοτικού:
• στην υποδοχή εισόδου DC 

στο πίσω μέρος του σταθμού 
βάσης και

• στην πρίζα.
2 Συνδέστε κάθε άκρο του 

καλωδίου τηλεφώνου:
• την υποδοχή τηλεφώνου στο 

πίσω μέρος του σταθμού 
βάσης και

• στην υποδοχή τηλεφώνου 
στον τοίχο.

Μόνο για την έκδοση πολλαπλών 
συσκευών χειρός:
3 Συνδέστε κάθε άκρο του 

τροφοδοτικού:
• στην υποδοχή εισόδου DC 

στο πίσω μέρος του σταθμού 
βάσης και

• στην πρίζα.



2 Έναρξη
Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας Φόρτιση συσκευής χειρός

Κύκλος φόρτισης 
8 ωρών

1 Η συσκευή χειρός έχει ήδη τοποθετημένες μπαταρίες. 
Τραβήξτε την ταινία της μπαταρίας από τη θύρα 
μπαταρίας πριν τη φόρτιση.

2 Όταν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά, 
θα δείτε ένα μήνυμα καλωσορίσματος (ανάλογα με τη 
χώρα).

3 Ορίστε τη χώρα και τη γλώσσα, εάν σας ζητηθεί.
4 Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.

• Εάν η ώρα είναι σε μορφή 12 ωρών, πατήστε  /  
για να επιλέξετε [π.μ.] ή [μ.μ.].

Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης για να τη 
φορτίσετε. Όταν η συσκευή χειρός είναι τοποθετείται σωστά 
στο σταθμό βάσης, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος.
 » Η συσκευή χειρός φορτίζεται.

Σημείωση
• Φορτίστε τις μπαταρίες 8 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

Έλεγχος του επιπέδου μπαταρίας
Εικονίδιο Κατάσταση

Όταν η συσκευή χειρός είναι εκτός του σταθμού 
βάσης ή της βάσης φόρτισης, οι μπάρες 
υποδεικνύουν το επίπεδο της μπαταρίας (από υψηλό 
έως χαμηλό). Όταν η συσκευή χειρός βρίσκεται 
πάνω στο σταθμό βάσης/βάση φόρτισης, οι γραμμές 
αναβοσβήνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Αναβοσβήνει το εικονίδιο άδειας μπαταρίας και 
ακούγεται προειδοποιητικός ήχος. Το επίπεδο 
φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό και απαιτείται 
επαναφόρτιση.



3 Απολαύστε
Κλήση
• Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πατήστε το  

και πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου.
• Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το  όταν 

χτυπήσει το τηλέφωνο.
• Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το .

Προσαρμογή της έντασης του 
ακουστικού
Πατήστε  ή  για να προσαρμόσετε την ένταση κατά 
τη διάρκεια μιας κλήσης.

Προσθήκη επαφής στον τηλεφωνικό 
κατάλογο
1 Επιλέξτε [Μενού] > [Τηλ. κατ/γος] > [Προσθήκη 

νέου] και μετά πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
2 Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε [OK] για 

επιβεβαίωση.
3 Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε [Αποθ.] για 

επιβεβαίωση.

Εγγραφή μηνύματος τηλεφωνητή 
(μόνο για το CD295 )
1 Επιλέξτε [Μενού] > [Tηλεφωνητής] > [Μήνυμα] 

και πατήστε [ΟK] για επιβεβαίωση.
2 Επιλέξτε το [Μόνο απάντηση] ή [Ηχογ. Επίσης] 

και πατήστε το [OK] για επιβεβαίωση.
3 Επιλέξτε το [Ηχογράφηση νέο] και, στη συνέχεια, 

πατήστε το [OK] για επιβεβαίωση.
4 Ξεκινήστε την ηχογράφηση του μηνύματος, κοντά στο 

μικρόφωνο, μετά το χαρακτηριστικό ήχο.
5 Πατήστε [ΟK] για να σταματήσει η ηχογράφηση.

 » Μπορείτε να ακούσετε το ηχογραφημένο μήνυμα 
από τη συσκευή χειρός.

Ακρόαση των ηχογραφημένων 
μηνυμάτων στον τηλεφωνητή  
(μόνο για το μοντέλο CD295)

c
d

e
a

b
f

a Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον 
τηλεφωνητή σε λειτουργία αναμονής, πατήστε .

b Για έναρξη/διακοπή της ακρόασης, πατήστε .
c Για προσαρμογή της έντασης, πατήστε  / .
d Για αναπαραγωγή του προηγούμενου μηνύματος ή/και 

επανάληψη του τρέχοντος, πατήστε .
e Για αναπαραγωγή του επόμενου μηνύματος,  

πατήστε .
f Για διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος, πατήστε .

Σημείωση
• Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα 

'Τηλεφωνητής' στο εγχειρίδιο χρήσης.



Καλώς ήρθατε στη 
Philips
Δηλώστε το προϊόν στη διεύθυνση 
www.philips.com/welcome

Χρειάζεστε βοήθεια;
Εγχειρίδιο χρήσης
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνόδευε το νέο 
σας τηλέφωνο.
Ηλεκτρονική βοήθεια
www.philips.com/support

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου 
ή μέρους του παρόντος χωρίς την έγγραφη 
συγκατάθεση του ιδιοκτήτη πνευματικών 
δικαιωμάτων.  Τα εμπορικά σήματα ανήκουν 
στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή των 
αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
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