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Τι περιλαμβάνει η 
συσκευασία

Βάση φόρτισης Τροφοδοτικό

Συσκευή χειρός

Εγχειρίδιο χρήσης, οδηγός 
γρήγορης έναρξης, εγγύηση

Προσοχή
• Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες και 

το παρεχόμενο τροφοδοτικό.



1 Έναρξη
Σύνδεση της βάσης φόρτισης Φόρτιση συσκευής χειρός

Συνδέστε τα άκρα του 
τροφοδοτικού με:
• την υποδοχή εισόδου 

DC στο πίσω μέρος 
της βάσης φόρτισης 
της επιπλέον συσκευής 
χειρός.

• την υποδοχή ρεύματος 
στον τοίχο.

Κύκλος φόρτισης 
8 ωρώνΔιαμόρφωση του τηλεφώνου σας

Για να φορτίσετε τη συσκευή χειρός, τοποθετήστε την 
στη βάση φόρτισης. Όταν η συσκευή χειρός τοποθετείται 
σωστά στο σταθμό βάσης, ακούγεται ένας ήχος.
 » Η συσκευή αρχίζει να φορτίζει.

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.

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.].



2 Καταχώρηση της συσκευής χειρός
Μπορείτε να δηλώσετε τις επιπρόσθετες συσκευές 
χειρός στο σταθμό βάσης. Ο σταθμός βάσης μπορεί να 
δεχτεί έως 4 συσκευές χειρός.

Αυτόματη δήλωση
Τοποθετήστε τη μη δηλωμένη συσκευή χειρός στο 
σταθμό βάσης.
 » Η συσκευή χειρός εντοπίζει το σταθμό βάσης και 
ξεκινά αυτόματα τη διαδικασία δήλωσης.

 » Η διαδικασία της δήλωσης ολοκληρώνεται σε 
λιγότερο από δύο λεπτά. Ο σταθμός βάσης εκχωρεί 
αυτόματα έναν αριθμό στη συσκευή χειρός.

Μη αυτόματη δήλωση
1 Επιλέξτε [Mενού] > [Υπηρεσίες] > [Καταχώριση] 

και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
2 Πληκτρολογήστε το PIN του συστήματος. Πατήστε 
[Διαγρ.] για τυχόν διορθώσεις. Πατήστε [OK] για να 
επιβεβαιώσετε το PIN.

3 Πατήστε παρατεταμένα το  στο σταθμό βάσης για 5 
δευτερόλεπτα.

4 Πατήστε [OK] για να ξεκινήσει η δήλωση.
 » Η διαδικασία της δήλωσης ολοκληρώνεται σε 
λιγότερο από 2 λεπτά. Η βάση εκχωρεί αυτόματα 
έναν αριθμό στη συσκευή χειρός.

Σημείωση
• Εάν το PIN δεν είναι σωστό ή δεν εντοπιστεί βάση 

εντός δεδομένης χρονικής περιόδου, η συσκευή 
χειρός θα εμφανίσει ένα μήνυμα ειδοποίησης. Σε 
περίπτωση αποτυχίας της δήλωσης, επαναλάβετε την 
παραπάνω διαδικασία.

• Το προρυθμισμένο PIN είναι 0000. Δεν μπορεί να 
αλλαχτεί.
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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


