
Εάν η ώρα είναι σε 12ωρη μορφή, πατήστε το
              πλήκτρο για να επιλέξετε [πμ] ή [μμ] 
(εξαρτάται από τη χώρα).

D630
D650

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στον ιστότοπό μας

Σύντομο εγχειρίδιο 
χρήσης

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
Προειδοποίηση
• Το ηλεκτρικό δίκτυο θεωρείται επικίνδυνο. Ο μόνος 

τρόπος απενεργοποίησης του φορτιστή είναι να 
διακόψετε το ρεύμα στην πρίζα. Πρέπει επομένως να 
διασφαλίσετε ότι η ηλεκτρική πρίζα είναι πάντα εύκολα 
προσβάσιμη.

• Ανατρέξτε στις πληροφορίες ασφαλείας πριν 
χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

• Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή 
οδηγία RED2014/53/ΕΕ.

• Χρησιμοποιήστε μόνο τον τύπο τροφοδοσίας που 
αναφέρεται στις οδηγίες χρήστη.

• Χρησιμοποιήστε μόνο τον τύπο μπαταρίας που 
αναφέρεται στις οδηγίες χρήστη.

• Μην αφήνετε το προϊόν να έρθει σε επαφή με υγρά.
• Κίνδυνος έκρηξης εάν εισαχθεί λανθασμένος τύπος 

μπαταρίας στη συσκευή.
• Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με 

τις οδηγίες.
• Όταν χτυπά το τηλέφωνο ή όταν είναι ενεργοποιημένη 

ανοικτή ακρόαση κρατήστε το τηλέφωνο μακριά από το 
αυτί σας για να αποφύγετε βλάβη στην ακοή.

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για την 
παρακολούθηση μωρού
• Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή.
• Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μωρού και το καλώδιο είναι 

πάντα μακριά από το μωρό (τουλάχιστον 1 μέτρο).

• Κρατήστε τη μονάδα γονέα τουλάχιστον 1,5 μέτρα από 
τη μονάδα μωρού για να αποφύγετε την ακουστική 
παραμόρφωση.

• Μην τοποθετείτε ποτέ τη μονάδα μωρού στο κρεβάτι 
του μωρού ή στο παρκοκρέβατο.

• Μην καλύπτετε ποτέ τη μονάδα γονέα και τη μονάδα 
μωρού με αντικείμενα (π.χ. πετσέτα ή κουβέρτα). 
Βεβαιωθείτε πάντα ότι οι αεραγωγοί ψύξης της μονάδας 
μωρού δεν φράσσονται.

• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα 
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη 
σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή 
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή 
τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της 
συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την 
ασφάλειά τους .

• Εάν τοποθετήσετε τη γονική μονάδα δίπλα σε πομπό ή 
άλλη συσκευή DECT (π.χ. τηλέφωνο DECT ή ασύρματο 
δρομολογητή για το Διαδίκτυο), η σύνδεση με τη μονάδα 
μωρού μπορεί να χαθεί. Μετακινήστε την οθόνη του 
μωρού πιο μακριά από τις άλλες ασύρματες συσκευές 
μέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεση.

• Αυτή η οθόνη μωρού προορίζεται ως βοήθημα. Δεν 
αποτελεί υποκατάστατο της υπεύθυνης και σωστής 
επίβλεψης ενηλίκων και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
για αυτό το σκοπό.

Επισκόπηση
Εικονίδια

Ακουστικό

Μεγάφωνο 
(πίσω)

ΜεγάφωνοΜικρόφωνο

Εύρεση 
τηλεφώνου 
(κάτω)

Κατά τη διάρκεια 
μιας κλήσης Αναμονή

Λίστα τηλεφωνικού 
καταλόγου / 
επανάκλησης

Αλλάζει το προφίλ 
ήχου.

Ρυθμίζει την ένταση 
ήχου.

Επανάκληση 
(εξαρτάται από το 
δίκτυο).

Τερματίζει την κλήση.

Εισαγάγετε μια 
παύση (πατήστε και 
κρατήστε πατημένο 
το πλήκτρο).

Σίγαση/κατάργηση 
σίγασης του 
μεγαφώνου.

Σίγαση/κατάργηση 
σίγασης του 
μικροφώνου.

Στο μενού
Επιβεβαίωση / 
Επιλογή / Είσοδος 
στο μενού επιλογών.

Ακύρωση / Πίσω

Πάνω / Κάτω

Έξοδος από το μενού.

Πρόσβαση στο κεντρικό μενού.

Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.

Τηλεφωνικός κατάλογος

Αρχείο καταγραφής κλήσεων

Πραγματοποίηση και απάντηση σε 
κλήσεις.

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε 
τη συσκευή (πατήστε και κρατήστε 
πατημένο το πλήκτρο).

Πραγματοποιήστε μια ενδοεπικοινωνία 
(πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
πλήκτρο).

Κλείδωμα / ξεκλείδωμα του 
πληκτρολογίου (πατήστε και κρατήστε 
πατημένο το πλήκτρο).

Πραγματοποιήστε και λάβετε κλήσεις 
μέσω του μεγαφώνου.

Μόνο D635: Πατήστε για 
αναπαραγωγή ενός νέου μηνύματος 
που έχει εγγραφεί στον αυτόματο 
τηλεφωνητή / Πρόσβαση στο μενού 
του αυτόματου τηλεφωνητή.

Στην εισαγωγή κειμένου
Διαγραφή κειμένου.

Εισαγωγή κενού διαστήματος.

Εναλλαγή κεφαλαίων / πεζών 
(πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
πλήκτρο).

Αριστερά Δεξιά

Εικονίδια κεντρικού μενού

Αφύπνιση Τηλεφωνικός κατάλογος

Υπηρεσίες Ήχοι

Ρυθμίσεις Μονάδα παρακολούθησης μωρού

Λειτουργία 
απορρήτου

Αυτόματος τηλεφωνητής (μόνο 
D635)

Εισερχόμενες κλήσεις (μόνο D630)

Εικονίδια 
Δείχνει την κατάσταση σύνδεσης μεταξύ του τηλεφώνου και του 
σταθμού βάσης. Όσο περισσότερες γραμμές εμφανίζονται, τόσο 
πιο δυνατή είναι η ισχύς του σήματος.

Αναβοσβήνει όταν υπάρχει νέα αναπάντητη κλήση. Ανάβει 
σταθερά κατά την περιήγηση μη αναγνωσμένων αναπάντητων 
κλήσεων στο αρχείο καταγραφής κλήσεων ή κατά την περιήγηση 
στις αναγνωσμένες αναπάντητες κλήσεις στο αρχείο καταγραφής 
κλήσεων.

Ανάβει σταθερά κατά την περιήγηση αποκλεισμένων κλήσεων στο 
αρχείο καταγραφής κλήσεων.

Αναβοσβήνει όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση από κινητό.

Αναβοσβήνει όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση από κινητό.

Αναβοσβήνει όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση από σταθερό.

Το μεγάφωνο είναι ενεργοποιημένο.

Το κουδούνισμα είναι απενεργοποιημένο. Η αθόρυβη 
λειτουργία έχει ρυθμιστεί και είναι εντός του ενεργού χρονικού 
διαστήματος (το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει).

Η αθόρυβη λειτουργία έχει ρυθμιστεί, αλλά είναι εκτός ενεργού 
περιόδου.

Ενεργοποιημένη αφύπνιση.

Μόνο D635: Αυτόματος τηλεφωνητής: αυτό το σύμβολο 
αναβοσβήνει όταν υπάρχει νέο μήνυμα ή όταν η μνήμη είναι 
πλήρης. Εμφανίζεται όταν ο τηλεφωνητής είναι 
ενεργοποιημένος.

Ένδειξη φωνητικού μηνύματος: αναβοσβήνει για νέα μηνύματα, 
ανάβει σταθερά για τα μηνύματα που έχετε ελέγξει.
* Αυτό εξαρτάται από το δίκτυο.

Η λειτουργία ECO είναι ενεργοποιημένη.

Η λειτουργία ECO + είναι ενεργοποιημένη.

Σύνδεση

Μόνο για έκδοση 
πολλαπλών 
τηλεφωνικών συσκευών.

Ξεκινώντας
Εισαγωγή των μπαταριών

Ρύθμιση τηλεφώνου
Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για πρώτη 
φορά, εμφανίζεται ένα μήνυμα καλωσορίσματος 
(εξαρτάται από τη χώρα).
Ορίστε τη χώρα και τη γλώσσα, εάν σας ζητηθεί.
Ορίστε την ημερομηνία και την ώρα.

Φορτίστε το τηλέφωνό σας
> 70%

40% - 70%

10% - 40%

Αναβοσβήνει: 
χαμηλή μπαταρία

Φορτίστε τη συσκευή 
για 8 ώρες.

www.philips.com/support

Κύλιση: φόρτιση σε 
εξέλιξη.



Δεν εμφανίζεται γραμμή σήματος στην οθόνη.
• Το τηλέφωνο είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε το πιο κοντά 

στο σταθμό βάσης.
• Εάν εμφανιστεί στο τηλέφωνο η ένδειξη [Καταχωρίστε το 

τηλέφωνό σας], καταχωρίστε τη συσκευή τηλεφώνου. (Δείτε την 
ενότητα «Καταχώρηση πρόσθετων τηλεφωνικών συσκευών»).

Εάν δεν καταφέρω να αντιστοιχίσω (καταχωρήσω) τις επιπλέον 
τηλεφωνικές συσκευές στο σταθμό βάσης, τι πρέπει να κάνω;
• Η μνήμη της βάσης είναι πλήρης. Μεταβείτε στην Πρόσβαση >

                      > [Κατάργηση εγγραφής] για να καταργήσετε την 
εγγραφή των τηλεφωνικών συσκευών που δεν χρησιμοποιούνται 
και δοκιμάστε ξανά.

• Εάν αποτύχει η εγγραφή, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από το 
σταθμό βάσης και συνδέστε τον ξανά. Περιμένετε 15 
δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τη διαδικασία 
καταχώρησης.

Έχω επιλέξει μια λάθος γλώσσα που δεν μπορώ να διαβάσω, τι να 
κάνω;

Πατήστε          για επιστροφή στην οθόνη αναμονής.
Πατήστε          για πρόσβαση στην οθόνη του κύριου μενού.
Πατήστε              για επιλογή        . Στη συνέχεια, θα εμφανιστούν 
στην οθόνη ένα από τα ακόλουθα κείμενα: 

Πατήστε [Μενού].
Πατήστε            για να επιλέξετε       > [Επαναφορά].
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Πατήστε           για να επιλέξετε        > [Εγγραφή].
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο    
στο σταθμό βάσης για 10 δευτερόλεπτα.
Εισαγάγετε τον κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης 
του συστήματος (0000).
Πατήστε [OK] για επιβεβαίωση του κωδικού 
PIN/κωδικού πρόσβασης.

Λειτουργία

Η εγγραφή ολοκληρώνεται σε λιγότερο 
από 2 λεπτά.

Επαναφορά προεπιλεγμένων 
ρυθμίσεων
Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του 
τηλεφώνου σας στις αρχικές εργοστασιακές 
ρυθμίσεις.

Σημείωση

Μπορείτε να ανακτήσετε τον αρχικό κωδικό 
PIN/Κωδικό πρόσβασης ακολουθώντας αυτήν 
τη διαδικασία.

Μάθετε 
περισσότερα

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά

Μπαταρία
Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V Επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες 650 mAh.
Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες.
Αντάπτορας (βάση και φορτιστής)

Tenpao: S003GV0600050
100-240 V~, 50/60 Hz 150 mAΕίσοδος:

Έξοδος: 6 Vdc, 500mA
Τηλεφωνικός κατάλογος: 100 καταχωρήσεις 
Αρχείο καταγραφής κλήσεων: 50 καταχωρήσεις 
Χρόνος ομιλίας: 18 ώρες,
Χρόνος σε κατάσταση αναμονής: 250 ώρες,

Μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα φίλτρο DSL 
(ψηφιακή γραμμή συνδρομητή) για να αποφύγετε 
προβλήματα θορύβου και αναγνώρισης καλούντος 
που προκαλούνται από παρεμβολές DSL.
Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη 
διεύθυνση www.p4c.philips.com.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις οδηγίες χρήστη στο 
διαδίκτυο, χρησιμοποιήστε τον αριθμό μοντέλου 
αναφοράς που αναγράφεται στην ετικέτα προϊόντος 
στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης.

Συχνές 
ερωτήσεις

[Language] [Langue]
[Lingua] [Dil]

[Sprache]

Επιλέξτε τα για πρόσβαση στις επιλογές γλώσσας.
Επιλέξτε τη δική σας γλώσσα.

Το τηλέφωνό μου βρίσκεται σε κατάσταση αναζήτησης ή δεν είναι 
διαθέσιμο, τι πρέπει να κάνω;
• Βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης διαθέτει τροφοδοτικό.
• Καταχωρήστε την τηλεφωνική συσκευή στο σταθμό βάσης.
• Μετακινήστε  την τηλεφωνική συσκευή πιο κοντά στο σταθμό 

βάσης.
Δεν μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις του φωνητικού μου 
ταχυδρομείου. Τι μπορώ να κάνω;
Η υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου διαχειρίζεται από τον πάροχο 
της υπηρεσίας και όχι από το τηλέφωνο. Επικοινωνήστε με τον 
πάροχό σας για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
Δεν ανάβει
• Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι φορτισμένες.
• Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία και το τηλέφωνο είναι 

συνδεδεμένα.
Το τηλέφωνο στο φορτιστή δεν φορτίζει.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο έχει τοποθετηθεί σωστά στο 

φορτιστή. Το εικονίδιο της μπαταρίας κινείται κατά τη φόρτιση.
• Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του ήχου σύνδεσης είναι 

ενεργοποιημένη. Όταν το τηλέφωνο τοποθετηθεί σωστά στο 
φορτιστή, μπορείτε να ακούσετε έναν ήχο σύνδεσης.

• Οι επαφές φόρτισης είναι βρώμικες. Αποσυνδέστε πρώτα το 
τροφοδοτικό και καθαρίστε τις επαφές με ένα υγρό πανί.

• Οι μπαταρίες είναι ελαττωματικές. Αγοράστε καινούργιες με τις 
ίδιες προδιαγραφές.

Κακός ήχος (τριγμός, ηχώ, κ.λπ.)
• Το τηλέφωνο σχεδόν είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε το πιο 

κοντά στο σταθμό βάσης.
• Το τηλέφωνο δέχεται παρεμβολές από τις κοντινές ηλεκτρικές 

συσκευές. Μετακινήστε το σταθμό βάσης μακριά.
• Το πάχος των τοίχων είναι πολύ μεγάλο. Μετακινήστε το σταθμό 

βάσης μακριά.
Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει.
• Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος κλήσης του τηλεφώνου είναι 

ενεργοποιημένος.
Το αναγνωριστικό καλούντος δεν εμφανίζεται.
• Η υπηρεσία δεν είναι ενεργοποιημένη. Επικοινωνήστε με τον 

πάροχό σας.
• Οι πληροφορίες του καλούντος αποκρύπτονται ή δεν είναι 

διαθέσιμες.

Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι η 
συσκευή συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2012/19/ΕΕ.
2019 © MMD Hong Kong Holding Limited 
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό 
την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited. 
Η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο 
εγγυητής σε σχέση με αυτό το προϊόν.
Η ονομασία Philips και το έμβλημα της ασπίδας 
Philips είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της 
Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με 
άδεια χρήσης από την Koninklijke Philips N.V.

Σημείωση

Αθόρυβη λειτουργία
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη 
λειτουργία για μια καθορισμένη διάρκεια.

> [Αθόρυβη λειτουργία]

Προφίλ ήχου
Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τον ήχο των 
φωνών σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

> [Προφίλ ήχου]

Λειτουργία Eco
Μειώνει την κατανάλωση ισχύος / ισχύς 
μετάδοσης. μειώνει την ακτινοβολία περίπου 60%.

> [Λειτουργία Eco]

Λειτουργία Eco+

> [Λειτουργία Eco+]

Εξαλείφει την ακτινοβολία σε κατάσταση αναμονής 
(καθυστέρηση κουδουνίσματος 2 δευτερολέπτων, 
50% μικρότερος χρόνος αναμονής).

Λειτουργία απορρήτου
Αποκλείει τις εισερχόμενες / εξερχόμενες κλήσεις.

> [Φραγή κλήσεων] / [Αποκλεισμός κλήσεων]

Καταχωρήστε επιπλέον 
τηλεφωνικές συσκευές

Πατήστε [Μενού].

Μπορείτε να καταχωρίσετε επιπλέον 
τηλεφωνικές συσκευές στο σταθμό βάσης.

Πατήστε [Μενού].
Πατήστε           για να επιλέξετε        > [Ανακοίνωση].
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Κάντε εγγραφή μιας 
ανακοίνωσης (μόνο για D635)

Λίστα επανάκλησης
Κλήση από τη λίστα επανάκλησης.

Πατήστε [Επανάκληση].
Επιλέξτε μια εγγραφή και πατήστε      .

Αποθήκευση εγγραφής
Πατήστε [Επανάκληση] > [Επιλογή] > 
[Αποθήκευση αριθμού].
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Διαγραφή εγγραφής
Πατήστε [Επανάκληση] > [Επιλογή] > [Διαγραφή].
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Πατήστε     .
Επιλέξτε μια εγγραφή και πατήστε      .

Πατήστε      > [Εισερχόμενες κλήσεις] (μόνο D635) > 
[Επιλογή] > [Προβολή].

Αρχείο καταγραφής κλήσεων
Κλήση από το αρχείο καταγραφής κλήσεων

Προβολή εγγραφής

Αποθήκευση εγγραφής
Πατήστε      > [Εισερχόμενες κλήσεις] (μόνο D635) > 
[Επιλογή] > [Αποθήκευση αριθμού].
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. 

Διαγραφή εγγραφής
Πατήστε      > [Εισερχόμενες κλήσεις] (μόνο D635) > 
[Επιλογή] > [Διαγραφή].
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Πατήστε    .
Επιλέξτε [Επιλογή] > [Προσθήκη νέας].
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Τηλεφωνικός κατάλογος
Προσθήκη εγγραφής

Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο
Πατήστε    .
Επιλέξτε μια εγγραφή και πατήστε      .

Μνήμη άμεσης πρόσβασης
Έχετε έως 9 μνήμες άμεσης πρόσβασης (πλήκτρα 
1 έως 9). Για να καλέσετε αυτόματα τον 
αποθηκευμένο αριθμό τηλεφώνου, πατήστε 
παρατεταμένα τα πλήκτρα σε κατάσταση αναμονής.
Ανάλογα με τη χώρα σας, τα πλήκτρα 1 και 2 είναι 
προκαθορισμένα στον αριθμό φωνητικού 
ταχυδρομείου και στον αριθμό υπηρεσίας 
πληροφοριών του παρόχου σας αντίστοιχα 
(εξαρτάται από το δίκτυο).
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