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3ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Με την παρουσα Philips δηλωνει οτι DECT 221xx, DECT 225xx συμμορφωνεται προσ τισ ουσιωδεισ 
απαιτησεισ και τισ λοιπεσ σχετικεσ διαταξεισ τησ οδηγιασ 1999/5/EK. Ôï ðáñüí ðñïúüí ðñïïñßæåôáé 
áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôçí óýíäåóç óôï áíáëïãéêü ôçëåöùíéêü äßêôõï ôçò áíáöåñèåßóáò ÷þñáò, âë. åôéêÝôá óôçí 
êÜôù ðëåõñÜ ôçò ìïíÜäáò âÜóçò.

1  Περιβάλλον και ασφάλεια 
Υποδείξεις ασφαλείας: Το παρόν τηλέφωνο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια κλήση επείγουσας ανάγκης, 
όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Φροντίστε να υπάρχει διαθέσιμη μια εναλλακτική λύση τηλεφώνου για περιπτώσεις 
ανάγκης.

Παροχή ρεύματος: Το προϊόν απαιτεί παροχή ρεύματος των 220-240 Volt με μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα, 
με εξαίρεση των εγκαταστάσεων ΙΤ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60-950.

Απαιτούμενες μπαταρίες: Το χειροτηλέφωνο απαιτεί σαν παροχή ρεύματος δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
τύπου NiMH, μέγεθος AAA 1.2V 650mAh (HR10/44). 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60-950 σαν επικίνδυνο.  
Η διακοπή της συσκευής από την παροχή ρεύματος γίνεται μόνο τραβώντας το φις από την πρίζα.  
Να χρησιμοποιείτε γι´αυτό το λόγο μια πρίζα τοίχου με εύκολη πρόσβαση. 

Τηλεφωνική σύνδεση: Η τάση στο τηλεφωνικό δίκτυο ταξινομείται σαν ΤΝV-3 (Telecommunication Network 
Voltages σύμφωνα με τον ορισμό του προτύπου ΕΝ 60-950). Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και τυχαίνει να 
τηλεφωνείτε, χάνεται η σύνδεση.

Υποδείξεις ασφαλείας:
• Να φυλάσσετε το χειροτηλέφωνο μακριά από υγρά και υγρασία. 
• Μην ανοίγετε το χειροτηλέφωνο, την μονάδα βάσης του τηλεφώνου ή τον φορτιστή. Πιθανόν να έρθετε σε 

επαφή με υψηλές τάσεις. 
• Οι επαφές φόρτισης και η μπαταρία δεν επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή με καλούς αγωγούς του 

ηλεκτρισμού. 
• Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να πάθει βλάβη το τηλέφωνο κατά την διάρκεια μιας καταιγίδας.  

Συνιστούμε να αποσυνδέετε το τηλέφωνο από το ρεύμα και την πρίζα τηλεφώνου όταν έχει καταιγίδα. 
• Μην χρησιμοποιείτε το χειροτηλέφωνο σε χώρους με κίνδυνο έκρηξης, όπως π.χ. όταν υπάρχει διαρροή 

αερίου. 
Προστασία του περιβάλλοντος: Τηρήστε οπωσδήποτε τους εγχώριους κανονισμούς και τις δυνατότητες 
ανακύκλωσης όταν πρόκειται να γίνει αποκομιδή των υλικών συσκευασίας, παλιών μπαταριών και παλιών 
τηλεφώνων, και όπου είναι δυνατόν να συμμετέχετε σε μέτρα ανακύκλωσης τέτοιων υλικών. 

Επειδή το τηλέφωνο λειτουργεί εκπέμποντας ραδιοσήματα μεταξύ της βάσης και του χειροτηλεφώνου, όποιος 
φοράει ακουστικά βαρηκοΐας πιθανόν να διαπιστώσει κάποια παρεμβολή στο ακουστικό του σαν βούισμα.

Συνιστούμε να μην χρησιμοποιείται αυτή η συσκευή κοντά σε ιατρικές συσκευές εντατικής θεραπείας ή από άτομα 
με βηματοδότη.

Στο τηλέφωνο σας μπορεί να δημιουργηθούν παρεμβολές στο σήμα απο ηλεκτρικές συσκευές, όπως αυτόματους 
τηλεφωνητές, τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, ρολόγια ξυπνητήρι και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αν βρίσκεται πολύ 
κοντά τους. Συνιστούμε να τοποθετείτε την μονάδα βάσης τουλάχιστον σε απόσταση ενός μέτρου από τέτοιες 
συσκευές.

 ΠΡΟΣΟΧΗ 
Χρησιμοποείτε μόνο τον αντάπτορα ρεύματος που παραδίδεται μαζί με το τηλέφωνο. Λανθασμένη 
πολικότητα αντάπτορα ή τάση μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στην συσκευή. 

Αντάπτορας βάσης    Αντάπτορας φορτιστή
Είσοδος: 230 VAC 50 Hz    Είσοδος: 230 VAC 50 Hz 
Έξοδος: 9 VDC 500 mA (DECT 225xx) Έξοδος: 9 VDC 150 mA 
Έξοδος: 9 VDC 300 mA (DECT 221xx)

 ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟ. Μην χρησιμοποιήσετε 
ποτέ μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, χρησιμοποιείστε τον τύπο που παραδίδεται μαζί με το τηλέφωνο. 
Η αποκομιδή των μπαταριών NiMH πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς 
αποκομιδής απορριμάτων. 
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2  Σύνδεση του τηλεφώνου 

Εγκατάσταστη του DECT 221 / 225 

1. Συνδέστε το φις εξόδου του αντάπτορα της βάσης με το 
φις του αντάπτορα στο πίσω μέρος της βάσης και τον 
αντάπτορα της βάσης με την παροχή ρεύματος στον τοίχο. 
¸íáò Þ÷ïò ìðéð åðéâåâáéþíåé üôé ç óýíäåóç ôïõ ôçëåöþíïõ 
Ýãéíå óùóôÜ (éó÷ýåé ìüíï ãéá ôï ìïíôÝëï DECT 225).

2. Συνδέστε το καλώδιο του τηλεφώνου με το φις τηλεφώνου 
στο πίσω μέρος της βάσης και με την πρίζα τηλεφώνου στον 
τοίχο. 

3. Αν αγοράσατε πακέτο πολλαπλών συσκευών, τότε το κάθε 
χειροτηλέφωνο παραδίδεται με έναν φορτιστή και έναν αντάπτορα 
για τον φορτιστή. Συνδέστε το φις εξόδου του αντάπτορα φορτιστή με 
φις αντάπτορα στην βάση του φορτιστή. Συνδέστε τον αντάπτορα του 
φορτιστή με την παροχή ρεύματος στον τοίχο. 

4. Τοποθετήστε 2 επαναφαρτιζόμενες μπαταρίες NiMH AAA 
(συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο), με την σωστή πολικότητα 
στη θήκη μπαταριών του χειροτηλεφώνου. 

 Σημεßωση: Ç åããýçóç äåí óõìðåñéëáìâÜíåé ôéò ìðáôáñßåò êáé 
Üëëá ôåìÜ÷éá ðïõ õðüêåéíôáé óå öèïñÜ êáé ìå ðåñéïñéóìÝíç 
äéÜñêåéá æùÞò.

5. Κλείστε εφαρμόζοντας σφιχτά το καπάκι της θήκης μπαταριών. 

6. Τοποθετήστε το χειροτηλέφωνο στην βάση ή τον φορτιστή και αφήστε τις μπαταρίες να φορτίσουν συνεχώς 

για 24 ώρες πριν το χρησιμοποιήσετε. Ένα μπιπ δείχνει ότι το χειροτηλέφωνο έχει μπει σωστά στην βάση 

ή στον φορτιστή. ÊáôÜ ôçí ðñþôç ëåéôïõñãßá ìðïñåß íá äéáñêÝóåé ìåñéêÜ ëåðôÜ ìÝ÷ñé íá åìöáíéóôïýí ôá 

óýìâïëá óôçí ïèüíç. Το χειροτηλέφωνο μπορεί να ζεσταθεί όταν φορτίζεται για πρώτη φορά. Αυτό είναι 

φυσιολογικό. 

Φορτίστε το χειροτηλέφωνο 

Ένα εικονίδιο μιας άδειας μπαταρίας    δείχνει ότι οι μπαταρίες χρειάζονται επαναφόρτιση. Τοποθετήστε το 

χειροτηλέφωνο πίσω στην βάση ή τον φορτιστή για να φορτίσετε τις μπαταρίες. Ένα χειροτηλέφωνο που πλησιάζει το 

κατώτατο όριο φόρτισης της μπαταρίας του θα τεθεί εκτός λειτουργίας εμφανίζοντας την ένδειξη  ΜΠΑΤΑΡΙΑ  στην 

οθόνη. 

Συνηθίστε να τοποθετείτε το χειροτηλέφωνο πίσω στην βάση του ή τον φορτιστή του όταν δεν το χρησιμοποιείτε, για 

να είστε βέβαιοι ότι το χειροτηλέφωνο είναι πάντα πλήρως φορτισμένο. 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
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Σημείωση: Αν αγοράσατε το τηλέφωνό σας σε κάποια από τις παραπάνω χώρες, αλλά σκοπεύετε 

να το χρησιμοποιήσετε σε μία άλλη, μπορείτε να εισάγετε τον κωδικό διαμόρφωσης σύμφωνα με τον 

παραπάνω πίνακα, για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις της αντίστοιχης χώρας. Παρόλα αυτά θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσετε το καλώδιο τηλεφώνου και τον αντάπτορα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της χώρας, στην 

οποία θα χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο. 

Καταχώριση του χειροτηλεφώνου 

Θα πρέπει να καταχωρήσετε το χειροτηλέφωνό σας αν εμφανιστεί η ένδειξη ΜΗ ΚΑΤΑΧ στην οθόνη ή αν θέλετε να 
το διαγράψετε από την πρωταρχική του βάση και να το καταχωρήσετε σε μια διαφορετική μονάδα βάσης. Μπορείτε 
να καταχωρίσετε μέχρι και 4 χειροτηλέφωνα στην βάση του DECT 221 και μέχρι και 5 χειροτηλέφωνα στην βάση 
του DECT 225.

Για να καταχωρήσετε το χειροτηλέφωνο: 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ.

2. Επιλέξτε ΡΥΘΜΙΣΗ και πιέστε το πλήκτρο ΟK.
3. Επιλέξτε ΚΑΤΑΧΩΡ και πιέστε το πλήκτρο ΟK.
4. Πριν εισάγετε τον κωδικό PIN, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΤΗΛΕΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

στη βάση για 4 δευτερόλεπτα μέχρι να μεταδοθεί το σήμα καταχώρισης (ìüíï ãéá ôï DECT 
225). Η βάση τώρα βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας για καταχώριση. (Αν η βάση έχει γεμίσει 
και δεν μπορεί να συμπεριλάβει άλλα χειροτηλέφωνα, θα μεταδοθεί ένα σήμα απόρριψης 
(ìüíï ãéá ôï DECT 225) και δεν θα μπορέσετε να καταχωρήσετε κανένα άλλο χειροτηλέφωνο. 
Βλ. κεφάλαιο 9 – Κατάργηση ενός χειροτηλεφώνου – για να διαγράψετε ένα καταχωρημένο 
χειροτηλέφωνο.) 

5. Εισάγετε τον κωδικό PIN της βάσης και πιέστε το πλήκτρο ΟK.

Κατά την καταχώριση θα δείτε την ένδειξη ΑΝΑΖΗΤ στο χειροτηλέφωνο. 

Θα ακούσετε ένα σήμα επιβεβαίωσης, αν πέτυχε η καταχώριση. Θα εμφανιστούν επίσης η πινακίδα και ο αριθμός 
του χειροτηλεφώνου. Αν η καταχώριση δεν πέτυχε, το μη καταχωρημένο χειροτηλέφωνο θα βγάλει την ένδειξη 
πάλι ΜΗ ΚΑΤΑΧ και το πρωταρχικά καταχωρημένο χειροτηλέφωνο θα συνδεθεί πάλι πίσω με την αρχική του βάση. 
Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία και προσπαθήστε ξανά. 

∆ιαμόρφωση λειτουργιών του DECT 221 / 225 

Αν διαμένετε στην Ισπανία, την Πορτογαλία ή την Ελλάδα, πρέπει να εισάγετε τον σωστό κωδικό διαμόρφωσης που 

αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, για να ενεργοποιήσετε τις σωστές ρυθμίσεις της χώρας σας. 

Για την σωστή διαμόρφωση των λειτουργιών του τηλεφώνου σας, βεβαιωθείτε ότι έχει καταχωρηθεί και έχει 

επικοινωνία με την βάση του. 

Χώρα 

              

Κωδικός

   
Ισπανία 34

Πορτογαλία 351

Ελλάδα 30



6 ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ

Πλήκτρο Ονόματα 
Για την πρόσβαση του 
τηλεφωνικού καταλόγου. 
Για αποθήκευση ατομικών 
στοιχείων συνομιλητών σας ή 
ενός αριθμού που κλήθηκε στον 
τηλεφωνικό κατάλογο. 

Πλήκτρο OK & Επανάληψη 
Κλήσης 
Για να επιλέξετε ένα μενού. 
Για εναλλαγή μεταξύ στοιχείων 
μιας κλήσης. 
Για την πρόσβαση στην λίστα 
κλήσεων. 

Πλήκτρο Κλήσης & 
Μεγαφώνου 
Για να κάνετε και να δέχεστε 
κλήσεις. 
Για να ανοίγετε ή να κλείνετε το 
μεγάφωνο. 

Πλήκτρο Τερματισμού & 
Εξόδου
Για να τερματίσετε μια κλήση. 
Για να βγαίνετε από τα μενού. 

Πλήκτρο Μενού & Επάνω 
Κίνησης 
Για να μπαίνετε στα μενού. 
Για να κινήστε προς τα πάνω 
στις επιλογές. 
Για να αυξήσετε την ένταση του 
ακουστικού κατά την διάρκεια 
μιας κλήσης.

Πλήκτρο Λίστα Κλήσεων & 
Κάτω Κίνησης 
Για να μπαίνετε στην λίστα 
κλήσεων. 
Για να κινήστε προς τα κάτω στις 
επιλογές. 
Για να μειώσετε την ένταση του 
ακουστικού κατά την διάρκεια 
μιας κλήσης.

Αστερίσκος & Κλείσιμο 
Κουδουνιού 
Για να ανοίγει/κλείνει το 
κουδούνι. 

∆ίεση, Κλείδωμα πλήκτρων & 
∆ιάλειμμα 
Για την εισαγωγή ενός 
διαλείμματος. 
Για το κλείδωμα του 
πληκτρολογίου. 

Πλήκτρο Ενδοσυνεννόησης & 
Σύσκεψης 
Για κλήσεις ενδοσυνεννόησης. 
Για σύσκεψη 3 κατευθύνσεων. 

Πλήκτρο Recall 
Για την αποστολή σήματος flash 
για την πρόσβαση σε υπηρεσίες 
δικτύου όταν τηλεφωνείτε. 

Πλήκτρο Σιγής & ∆ιαγραφής 
Για σιγή/με ήχο μιας κλήσης. 
Για την διαγραφή ψηφίων και 
εγγραφών. 

3  Γνωρίστε το τηλέφωνό σας 

Το χειροτηλέφωνο 

Βάσεις DECT 221 / 225 

 DECT 221 DECT 225 
  Για περισσότερες πληροφορίες για τη βάση του DECT 225,  
  βλ. κεφάλαιο 12 - DECT 225 αυτόματος τηλεφωνητής,  
  σελίδα 25. 

Πλήκτρο αναζήτησης
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Εξερεύνηση των μενού 

Το τηλέφωνό σας προσφέρει μια επιλογή λειτουργιών και χαρακτηριστικών που είναι συνοψισμένα σε μενού. 

ΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΜΕΝΟΥ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙ ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΝΟΥ ΓΛΩΣΣΑ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ 

∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

∆ΙΑΓ ΟΛΑ 
(διαγραφή όλα)

ΜΕΛΩ∆ΙΑ 

ΕΝΤΑΣΗ

ΤΟΝΟΙ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

FLASH *

ΣΥΣΤΗΜΑ * 

ΟΝΟΜΑ (χειροτηλεφώνου) 

ΓΛΩΣΣΑ  ΑΥΤΟΜΑΤΟÕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ *
(ìüíï ãéá ôï DECT 225) 

ΚΑΤΑΧΩΡ 

ΚΑΤΑΡΓ

PIN 

ΕΠΑΝΑΦ 

∆είχνει την κατάσταση φόρτισης της 
μπαταρίας, ανεβοκατεβαίνει όταν φορτίζει. 

Το τηλέφωνο είναι σε χρήση. Αναβοσβήνει 
όταν χτυπάει. 

Υπάρχει καινούριο μήνυμα στο φωνητικό σας 
ταχυδρομείο. 

Η κλήση είναι χωρίς ήχο. 

Υπάρχει καινούρια εγγραφή στοιχείων στην 
λίστα κλήσεων ή οι εγγραφές της λίστας 
κλήσεων επεξεργάζονται. 

Εγγραφές στον τηλ. κατάλογο 
επεξεργάζονται. 

Το μεγάφωνο handsfree είναι ανοιχτό. 

Το κουδούνι είναι κλειστό. 

Το χειροτηλέφωνο επικοινωνεί με την βάση. 

 Πιο πολλά ψηφία προς τα δεξιά. 

 Πιο πολλά ψηφία προς τα αριστερά. 

 Πιο πολλές επιλογές μενού προς τα πάνω. 

 Πιο πολλές επιλογές μενού προς τα κάτω. 

Εικονίδια στην οθόνη του χειροτηλεφώνου σας 

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ

* åîáñôÜôáé áðü ôçí ÷þñá
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Προετοιμασμένη κλήση αριθμού 

Με την προετοιμασμένη κλήση αριθμού μπορείτε να δείτε και να διορθώσετε τον αριθμό που εισάγετε πριν γίνει η 

κλήση.

4  Κλήσεις 

Κάνετε μια κλήση 

Πάνω από 12 ψηφία 

Το  ανάβει αν εισάγετε πάνω από 12 ψηφία. 

Χρονομετρητής κλήσης 
Ο χρονομετρητής κλήσης δείχνει την διάρκεια της τρέχουσας κλήσης στην οθόνη. Η ένδειξη γίνετια σε 
λεπτά και δευτερόλεπτα (MM-SS) κατά την πρώτη ώρα διάρκειας. Κατόπιν εμφανίζεται σε ώρες και λεπτά 
(HH-MM). 

Προειδοποίηση εκτός εμβέλειας 

Αν κινηθείτε πολύ μακριά από την βάση κατά την διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας θα χτυπήσει έναν 

προειδοποιητικό ήχο και το σύμβολο  θα αναβοσβήσει. Θα πρέπει να μετακινηθείτε πάλι πιο κοντά προς την 

βάση αλλιώς θα διακοπεί η κλήση σας. 

Αριθμός ψηφίων 

Μπορείτε να εισάγετε μόνο μέχρι 20 ψηφία. Το  ανάβει αν εισάγετε πάνω από 12 ψηφία. 

∆ιαγραφή ψηφίων 

Πιέστε το πλήκτρο ∆ΙΑΓΡΑΦΗ για να διαγράψετε ένα λανθασμένο ψηφίο. 

Εισαγωγή ενός διαλείμματος 

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ  για να εισάγετε ένα διάλειμμα. Εμφανίζεται 

μ´ένα P.

ΚΛΗΣΕΙΣ

Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας 

Αν κατά την διάρκεια μιας κλήσης αρχίζει να μειώνεται η ισχύς της μπαταρίας, το τηλέφωνο θα σας 
προειδοποιήσει μ´έναν χαρακτηριστικό ήχο. Θα πρέπει να φορτίσετε το τηλέφωνο όσο το δυνατόν 
συντομότερο, αλλιώς θα κλείσει μόλις τελειώσει η μπαταρία. Αν τοποθετήσετε το χειροτηλέφωνο στην βάση ή 
στον φορτιστή θα τερματίσει επίσης την τρέχουσα κλήση. 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΚΛΗΣΗ και περιμένετε να ακούσετε τον ήχο κλήσης. 

2. Καλέστε τον αριθμό που επιθυμείτε. Ο αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη και καλεί. 

2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΛΗΣΗ. 

1. Εισάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε να καλέσετε. Ο αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη. 
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3. Πιέστε το πλήκτρο ΚΛΗΣΗ. 

Σημείωση: Το σύμβολο  ανάβει αν ο αριθμός περιέχει πάνω από 12 ψηφία. Μπορείτε να πιέσετε το 
πλήκτρο OK για να δείτε τα ψηφία που είναι εκτός του πεδίου. 

Επανάληψη κλήσης 

Το τηλέφωνό σας καταγράφει τους τελευταίους 5 αριθμούς που καλέσατε. Μόνο τα πρώτα 20 ψηφία κάθε αριθμού 
αποθηκεύονται στην μνήμη. 

Για να ξανακαλέσετε έναν από τους τελευταίους 5 αριθμούς που καλέσατε, 

ΚΛΗΣΕΙΣ

Επανάληψη κλήσης με κατεβασμένο ακουστικό 

Με την επανάληψη κλήσης, μπορείτε να ξανακαλέσετε τον τελευταίο αριθμό που καλέσατε. 

Σημείωση: Πιέστε το πλήκτρο OK για να μεταπηδήσετε ανάμεσα στο όνομα και τον αριθμό αυτής της 

εγγραφής. 

Επανάληψη κλήσης με τον τηλεφωνικό κατάλογο 

3. Πιέστε το πλήκτρο ΚΛΗΣΗ. 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΛΗΣΗΣ. Ο πιο πρόσφατος αριθμός θα εμφανιστεί. 

2. Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε. 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΚΛΗΣΗ. 

2. Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΛΗΣΗΣ. 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΟΝΟΜΑΤΑ για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο. 

2. Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να βρείτε την εγγραφή αριθμού που θέλετε να 

καλέσετε. Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα αριθμών για να μεταπηδήσετε 

κατ´ευθείαν στην εγγραφή που αρχίζει με τα αντίστοιχα γράμματα αυτού του πλήκτρου. 

Τερματισμός κλήσης 

 Πιέστε το πλήκτρο ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ή τοποθετήστε το χειροτηλέφωνο στην βάση ή στον 

φορτιστή. 
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Ρύθμιση έντασης 

Για να αυξομειώσετε την ένταση της φωνής του ατόμου που σας καλεί κατά την διάρκεια της κλήσης. Υπάρχουν 3 

βαθμίδες έντασης για να επιλέξετε. 

Σημείωση: Το σύμβολο  εμφανίζεται για να δείξει ότι η κλήση είναι σε σιγή. 

ΚΛΗΣΕΙΣ

Ταυτότητα συνομιλητή (CID) 
Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης του εγχώριου προμηθευτή του δικτύου σας, 
για να χρησιμοποιείτε αυτό το χαρακτηριστικό.

Αν λαμβάνετε μια εγγραφή αναγνώρισης κλήσης, το σύμβολο  θα ανάψει και θα εμφανιστούν τα στοιχεία του 

ατόμου που καλεί. Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ για να κλείσετε το 

κουδούνι γι´αυτήν την εισερχόμενη κλήση. Αν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι αναμμένος, η κλήση θα σταλεί στον 

αυτόματο τηλεφωνητή (ìüíï ãéá ôï DECT 225).

Σημείωση: Το σύμβολο  εμφανίζεται για να δείξει ότι το μεγάφωνο είναι ανοιχτό. 

Απαντήστε μια κλήση 

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, θα χτυπήσει το τηλέφωνο και το σύμβολο  θα αναβοσβήσει στην οθόνη. 

Κλήσεις handsfree 

Η λειτουργία handsfree δίνει την ευκολία να μιλάτε σε κάποιον χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο. Επίσης άλλοι 

παρόντες στον χώρο μπορούν να συμμετέχουν στην συνομιλία. 

Για να ανοιγοκλείσετε το μεγάφωνο όταν μιλάτε, 

  Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΓΑΦΩΝΟ. 

 Πιέστε το πλήκτρο ΚΛΗΣΗ για να απαντήσετε την κλήση. 

  Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού ή του   

 μεγαφώνου. 

Κλήση σε σιγή 

Κατά την διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να μιλήσετε σε κάποιον ιδιωτικά χωρίς να ακούει το άτομο που σας καλεί 
την συνομιλία σας.

Για να θέσετε μια κλήση σε σιγή ή με ήχο, 

  Πιέστε το πλήκτρο ΣΙΓΗ. 

Σημείωση: Ç åíåñãïðïßçóç ôçò ëåéôïõñãßáò handsfree ìðïñåß íá áõîÞóåé áðüôïìá óå ðïëý ìåãÜëç óêÜëá 

ôçí Ýíôáóç ôïõ áêïõóôéêïý. Âåâáéùèåßôå üôé ôï áêïõóôéêü äåí âñßóêåôáé ðïëý êïíôÜ óôï áõôß óáò. 
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Ακολουθία κλήσεων 

Μπορείτε να καλέσετε αριθμούς από τον κατάλογο, ακόμη και αφού έχετε καταλάβει την γραμμή. Και δεν υπάρχει 

όριο στο πόσες φορές είναι δυνατή η πρόσβαση στην ακολουθία κλήσεων. 

Σημείωση: Αν αποφασίσετε να εγκαταλείψετε την ακολουθία κλήσεων, απλά πιέστε το πλήκτρο ΟΝΟΜΑΤΑ 
ξανά για να βγείτε. 

3. Πιέστε το πλήκτρο ΟK. 

ΚΛΗΣΕΙΣ

Αναγνώριση ταυτότητας της δεύτερης κλήσης 
Αν έχετε γραφτεί συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης, τα στοιχεία του ατόμου και της 
δεύτερης κλήσης θα εμφανιστούν στην οθόνη (συνδρομή απαραίτητη). 

2. Με συνεχές πάτημα του πλήκτρου FLASH θα μεταπηδάτε ανάμεσα στις 2 κλήσεις. 

Flash 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία flash για να κάνετε ή να λάβετε ένα δεύτερο τηλεφώνημα. Θα 

πρέπει όμως να γραφτείτε συνδρομητής ή να συμβουλευτείτε τον προμηθευτή του δικτύου σας όσον αφορά τις 

λεπτομέρειες αυτής της υπηρεσίας. 

∆ιεξαγωγή δεύτερης κλήσης 

1. Πιέστε το πλήκτρο FLASH για να θέσετε σε αναμονή την τρέχουσα κλήση. Θα ακούσετε το 

σήμα κλήσης. 

2. Εισάγετε τον αριθμό της δεύτερης κλήσης και θα καλέσει. 

3. Όταν θα απαντήσουν στην δεύτερη κλήση, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο FLASH για να 

μεταπηδάτε ανάμεσα στις 2 κλήσεις. 

Απαντήστε μια δεύτερη κλήση 

Αν υπάρξει μια δεύτερη κλήση κατά την διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να την απαντήσετε χωρίς να τερματίσετε 

την πρώτη. Κατά την διάρκεια μιας κλήσης το χειροτηλέφωνο θα χτυπάει περιοδικά έναν σύντομο ήχο μπιπ, για να 

σας ειδοποιήσει για την δεύτερη εισερχόμενη κλήση. 

1. Πιέστε το πλήκτρο FLASH για να θέσετε σε αναμονή την τρέχουσα κλήση και να απαντήσετε 

στην δεύτερη. 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΟΝΟΜΑΤΑ. 

2. Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να ανεβοκατεβείτε μέσα στις εγγραφές του τηλεφωνικού 
καταλόγου. Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα αριθμών για να μεταπηδήσετε 

κατ´ευθείαν στην εγγραφή που αρχίζει με τα αντίστοιχα γράμματα αυτού του πλήκτρου. 
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Εισαγωγή κενού διαστήματος

Πιέστε το πλήκτρο 1 μια φορά για να εισάγετε ένα κενό διάστημα. 

∆ιαγραφή 

Πιέστε το πλήκτρο ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  για να διαγράψετε ένα λανθασμένο χαρακτήρα. 

6. Εισάγετε τον αριθμό του τηλεφώνου. 

7. Πιέστε το πλήκτρο OK για να αποθηκεύσετε τον αριθμό.

∆ιπλό όνομα 

∆εν επιτρέπεται να αποθηκεύσετε ένα όνομα που υπάρχει ήδη στον τηλεφωνικό κατάλογο. ∆ιορθώστε το 

όνομα και προσπαθήστε ξανά. 

Προσθήκη νέας εγγραφής 

Επαναλάβατε τις οδηγίες 3 έως 7 για να προσθέσετε μια νέα εγγραφή. 

5. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε το όνομα. 

Εισαγωγή χαρακτήρων 
Βρείτε το πλήκτρο με το γράμμα ή τον αριθμό που επιθυμείτε να εισάγετε και πιέστε το πλήκτρο όσες φορές 
χρειάζεται μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας στην οθόνη. 

5  Τηλεφωνικός κατάλογος 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο για να οργανώσετε την ατζέντα σας. Αν έχετε πάνω από 

ένα χειροτηλέφωνο, το κάθε χειροτηλέφωνο έχει τον δικό του τηλεφωνικό κατάλογο. 

Ένδειξη εγγραφών τηλεφωνικού καταλόγου 

Ο τηλεφωνικός κατάλογος μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι και 30 εγγραφές. Κάθε εγγραφή μπορεί να αποθηκεύσει 

ένα όνομα μέχρι και με 8 γράμματα και έναν αριθμό μέχρι και με 20 ψηφία. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αποθήκευση ονόματος και αριθμού 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ. 

2. Επιλέξτε ΟΝΟΜΑΤΑ και πιέστε το πλήκτρο OK. 

3. Επιλέξτε ΠΡΟΣΘΗΚΗ και πιέστε το πλήκτρο OK. 

4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα των αριθμών για να εισάγετε ένα όνομα. 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΟΝΟΜΑΤΑ. 

2. Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να ανεβοκατεβείτε μέσα στις εγγραφές.  
Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα αριθμών για να μεταπηδήσετε κατ´ευθείαν στην 
εγγραφή που αρχίζει με τα αντίστοιχα γράμματα αυτού του πλήκτρου. 
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∆ιόρθωση εγγραφών του τηλεφωνικού καταλόγου 

∆ιόρθωση και άλλης εγγραφής 

Επαναλάβατε τις οδηγίες 3 έως 7 για να διορθώσετε και άλλη εγγραφή. 

∆ιαγραφή εγγραφών τηλεφωνικού καταλόγου 

∆ιαγραφή και άλλης εγγραφής

Επαναλάβατε τις οδηγίες 3 έως 7 για να διαγράψετε και άλλη εγγραφή. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Όλες οι διαγραφείσες εγγραφές χάνονται οριστικά χωρίς δυνατότητα επαναφοράς. 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ. 

2. Επιλέξτε ΟΝΟΜΑΤΑ και πιέστε το πλήκτρο OK. 

3. Επιλέξτε ΔΙΑΓΡΑΦΗ και πιέστε το πλήκτρο OK. 

4. Αναζητήστε την εγγραφή που θέλετε να διαγράψετε. 

5. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιλέξετε την εγγραφή. 

6. Πιέστε το πλήκτρο OK συνεχώς για να δείτε τις υπόλοιπες πληροφορίες της εγγραφής μέχρι να 

σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την διαγραφή της. 

7. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε. 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ. 

2. Επιλέξτε ΟΝΟΜΑΤΑ και πιέστε το πλήκτρο OK. 

3. Επιλέξτε ΔΙΑΓ ΟΛΑ και πιέστε το πλήκτρο OK. 

4. Πιέστε το πλήκτρο OK ξανά για να επιβεβαιώσετε την ενέργεια. 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ. 

2. Επιλέξτε ΟΝΟΜΑΤΑ και πιέστε το πλήκτρο OK. 

3. Επιλέξτε ΔΙΟΡΘΩΣΗ και πιέστε το πλήκτρο OK. 

4. Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να ψάξετε την εγγραφή που θέλετε να διορθώσετε ή 

χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αριθμών για να μεταπηδήσετε κατ´ευθείαν στην εγγραφή που 

αρχίζει με τα αντίστοιχα γράμματα αυτού του πλήκτρου. 

5. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιλέξετε την εγγραφή και διορθώστε το όνομα. 

6. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή ονόματος και διορθώστε τον αριθμό. 

7. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή αριθμού. 

∆ιαγραφή ολοκλήρου του τηλεφωνικού καταλόγου 

Αντί να διαγράφετε τις εγγραφές την μία μετά την άλλη, μπορεί εναλλακτικά μ´αυτήν την λειτουργία να διαγράψετε 

ολόκληρο τον τηλεφωνικό κατάλογο. 
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6  Λίστα κλήσεων 

∆ιαπιστώστε ποιος σας τηλεφώνησε (Λίστα κλήσεων) 
Αν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης, το τηλέφωνό σας αυτόματα αποθηκεύει τις τελευταίες 
20 εισερχόμενες κλήσεις. Κάθε εγγραφή αποθηκεύει ένα όνομα μέχρι 8 γράμματα και έναν αριθμό μέχρι 20 
ψηφία. 

Αν έχετε πάνω από ένα χειροτηλέφωνο, κάθε χειροτηλέφωνο έχει την δικιά του λίστα κλήσεων. 

Σειρά ένδειξης
Αν υπάρχει το όνομα του ατόμου που σας καλεί (συνδρομή απαραίτητη), θα εμφανιστούν τα πρώτα 8 
γράμματα. Αν το όνομα δεν υπάρχει, θα εμφανιστούν τα πρώτα 12 ψηφία του αριθμού του. 

Σύγκριση με δική σας εγγραφή στον κατάλογο 
Αν ο αριθμός του ατόμου που σας καλεί, αντιστοιχεί σ´έναν αριθμό που αποθηκεύθηκε στον τηλεφωνικό 
κατάλογο, θα εμφανιστεί αυτό το όνομα που είναι αποθηκευμένο αντί για το όνομα αναγνώρισης. 

Έλεγχος της λίστας των κλήσεων σας 

Σημείωση: Είτε βλέπετε το όνομα, τον αριθμό ή την ημερομηνία/ώρα, αν πιέσετε το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ θα δείτε 

την επόμενη παλαιότερη εγγραφή και αν πιέσετε το πλήκτρο ΚΑΤΩ θα δείτε την επόμενη νεότερη εγγραφή. 

Σημείωση: Η εγγραφή κλήσης από την λίστα είναι τώρα στην μνήμη το τηλεφωνικού καταλόγου. Η εγγραφή 
κλήσης βρίσκεται ακόμη στην λίστα κλήσεων, αλλά τώρα δείχνει το καινούριο όνομα. 

ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ

1. Πιέστε το πλήκτρο ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ. Θα εμφανιστεί το όνομα του άτομου που σας κάλεσε πιο 
πρόσφατα. 

2. Πιέστε το πλήκτρο OK για να δείτε τον αριθμό. 

3. Πιέστε το πλήκτρο OK ξανά για να δείτε την ημερομηνία/ώρα που ήρθε η κλήση. 

Καλώντας αριθμό από την λίστα κλήσεων 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΟΝΟΜΑΤΑ. 

2. ∆ιορθώστε το όνομα του ατόμου που καλεί, αν είναι αναγκαίο, ή εισάγετε ένα όνομα, αν δεν 

υπάρχει ακόμη. 

3. Πιέστε το πλήκτρο OK για να αποθηκεύσετε το όνομα. 

4. ∆ιορθώστε τον αριθμό, αν είναι αναγκαίο. 

5. Πιέστε το πλήκτρο OK. 

Αποθηκεύστε τις κλήσεις της λίστας στον τηλεφωνικό κατάλογο 

Για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς των συγγενών, φίλων και συναδέλφων σας, μπορείτε να τους προσθέσετε στον 

κατάλογο σας, αν δεν έχετε ήδη αυτούς τους αριθμούς.

Καθώς κοιτάτε την κλήση στην λίστα που θέλετε να αποθηκεύσετε, 

Όταν βλέπετε έναν αριθμό στην λίστα κλήσεων, μπορείτε να ανταποδώσετε το τηλεφώνημα, εάν 

ο αριθμός είναι έγκυρος, πιέζοντας το πλήκτρο ΚΛΗΣΗ. 
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∆ιαγραφή μιας εγγραφής της λίστας κλήσεων 

Καθώς κοιτάτε την κλήση στην λίστα που θέλετε να διαγράψετε, 

Σύγκριση με δική σας εγγραφή στον κατάλογο 
Αν ένας αριθμός που καλέσατε, αντιστοιχεί σ´έναν αριθμό που αποθηκεύθηκε στον τηλεφωνικό κατάλογο, 
θα εμφανιστεί αυτό το όνομα που είναι αποθηκευμένο αντί για τον αριθμό που καλέσατε. 

ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ

1. Πιέστε το πλήκτρο ∆ΙΑΓΡΑΦΗ. 

2. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαίσετε. 

∆ιαγραφή ολόκληρης της λίστας κλήσεων 

Αντί να διαγράφετε τις εγγραφές την μία μετά την άλλη, μπορεί εναλλακτικά μ´αυτήν την λειτουργία να διαγράψετε 

ολόκληρη την λίστα κλήσεων. Καθώς κοιτάτε κάποια κλήση στην λίστα, 

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ∆ΙΑΓΡΑΦΗ μέχρι να σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε 
την ενέργεια. 

2. Πιέστε το πλήκτρο OK. 

∆ιαπιστώστε ποιον καλέσατε εσείς (Λίστα κληθέντων αριθμών) 

Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει τους τελευταίους 5 αριθμούς που καλέσατε, μέχρι και 20 ψηφία για τον καθένα. 

Αν έχετε πάνω από ένα χειροτηλέφωνο, το κάθε χειροτηλέφωνο έχει την δικιά του λίστα κληθέντων αριθμών. 

Έλεγχος των αριθμών που καλέσατε. 

1. Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί ο πιο πρόσφατος αριθμός που καλέσατε. 

2. Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να ανεβοκατεβείτε ανάμεσα στους τελευταίους 5 
αριθμούς. 

3. Πιέστε το πλήκτρο OK συνεχώς για να δείτε λεπτομέρειες αυτής της εγγραφής. 

Αποθηκεύστε τις εγγραφές κλήσεων στον τηλεφωνικό σας κατάλογο 

Καθώς κοιτάτε μια εγγραφή κλήσης που θέλετε να αποθηκεύσετε, 

Σημείωση: Η εγγραφή είναι τώρα αποθηκευμένη στον τηλεφωνικό κατάλογο. Η εγγραφή κλήσεων είναι 

ακόμη στην λίστα κλήσεων αλλά τώρα θα δείχνει το καινούριο εισαγμένο όνομα. 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΟΝΟΜΑΤΑ. 

2. Εισάγετε ένα όνομα γι´αυτήν την εγγραφή. 

3. Πιέστε το πλήκτρο OK για να αποθηκεύσετε το όνομα. 

4. ∆ιορθώστε τον αριθμό αν χρειαστεί. 

5. Πιέστε το πλήκτρο OK. 
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∆ιαγραφή μιας εγγραφής κλήσης 

Καθώς κοιτάτε μια εγγραφή κλήσης που θέλετε να διαγράψετε, 

1. Πιέστε το πλήκτρο ∆ΙΑΓΡΑΦΗ. 

2. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε. 

∆ιαγραφή ολόκληρης της λίστας εγγραφών 

Αντί να διαγράφετε τις εγγραφές την μία μετά την άλλη, μπορεί εναλλακτικά μ´αυτήν την λειτουργία να διαγράψετε 

ολόκληρη την λίστα κλήσεων. 

Καθώς κοιτάτε κάποια κλήση στην λίστα, 

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ∆ΙΑΓΡΑΦΗ μέχρι να σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε  

 την ενέργεια. 

2. Πιέστε το πλήκτρο OK. 
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7  Οι προσωπικές σας ρυθμίσεις 

Το τηλέφωνό σας διαθέτει μια συλλογή ρυθμίσεων που μπορείτε να αλλάξετε για να διαμορφώσετε το τηλέφωνο 
στον τρόπο που θέλετε να λειτουργεί. 

Οι ατομικές ρυθμίσεις γίνονται στις διάφορες επιλογές των μενού. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να πιέσετε το 
πλήκτρο ΕΞΟ∆ΟΣ για να βγείτε από το τρέχον μενού ή να ακυρώσετε την επιβεβαίωση. Αν πιέσετε το πλήκτρο και 
κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ΕΞΟ∆ΟΣ, το τηλέφωνο απλώς θα εγκαταλείψει την λειτουργία προγραμματισμού 

και θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής. 

Προσωπικές ρυθμίσεις της οθόνης 

∆ώστε ένα όνομα στο τηλέφωνό σας 

Μπορείτε να δώσετε στο τηλέφωνό σας ένα διαφορετικό όνομα. Αν έχετε πάνω από ένα χειροτηλέφωνο, μπορείτε 
να δώσετε σε κάθε χειροτηλέφωνο το δικό του όνομα. 

Το όνομα μπορεί να έχει μέχρι και 8 χαρακτήρες και να περιέχει από Α�Ω, 0�9 και κενό. 

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚEΣ ΣΑΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ. 

2. Επιλέξτε ΡΥΘΜΙΣΗ και πιέστε το πλήκτρο OK. 

3. Επιλέξτε ΟΝΟΜΑ και πιέστε το πλήκτρο OK. Εμφανίζεται το τρέχον όνομα του χειροτηλεφώνου. 

4. ∆ιορθώστε το όνομα του χειροτηλεφώνου. Πιέστε το πλήκτρο ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  αν θέλετε να 
διαγράψετε το τρέχον όνομα και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ψηφίων, για να εισάγετε ένα 
καινούριο όνομα.

5. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε. 

Ρύθμιση της γλώσσας του τηλεφώνου σας 

Το τηλέφωνό σας παραδίδεται με επιλογή διαφόρων γλωσσών. Όταν αλλάξετε την γλώσσα του τηλεφώνου, τα μενού 

και οι εντολές οθόνης θα εμφανιστούν στην γλώσσα που επιλέξατε. 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ. 

2. Επιλέξτε ΓΛΩΣΣΑ και πιέστε το πλήκτρο OK. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση γλώσσας. 

3. Επιλέξτε την γλώσσα που επιθυμείτε. 

4. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε. 

Ενεργοποιήστε /Απενεργοποιήστε τον φωτισμό 

Η οθόνη σας θα είναι φωτισμένη όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε χρήση. 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ. 

2. Επιλέξτε ΡΥΘΜΙΣΗ και πιέστε το πλήκτρο OK. 

3. Επιλέξτε ΦΩΤΙΣΜΟΣ και πιέστε το πλήκτρο OK. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση. 

4. Επιλέξτε ON ή OFF. 

5. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε. 
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Επιλογή της έντασης κουδουνίσματος του τηλεφώνου 

Κλείστε το κουδούνι του χειροτηλεφώνου 

Το σύμβολο  εμφανίζεται, για να δείξει ότι το κουδούνι είναι κλειστό. Το κουδούνι δεν μεταδίδει κανέναν 

ήχο, για να δείξει μια εισερχόμενη κλήση. 

Ενεργοποιήστε /Απενεργοποιήστε τον τόνο των πλήκτρων 

Οι τόνοι πλήκτρων είναι οι τόνοι που ακούγονται από το τηλέφωνο κάθε φορά που πιέζετε ένα πλήκτρο στο 

χειροτηλέφωνο. 

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚEΣ ΣΑΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Προσωπικές ρυθμίσεις του ήχου 

Μπορείτε να καθορίσετε διαφορετικές μελωδίες για κάθε χειροτηλέφωνο σε διαφορετικές εντάσεις το καθένα. 

Επιλογή της μελωδίας κουδουνίσματος του τηλεφώνου 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ. 

2. Επιλέξτε ΚΟΥΔΟΥΝΙ και πιέστε το πλήκτρο OK. 

3. Επιλέξτε ΜΕΛΩΔΙΑ και πιέστε το πλήκτρο OK. Η τρέχουσα μελωδία θα εμφανιστεί στην οθόνη 

και θα παιχτεί. 

4. Επιλέξτε την μελωδία που επιθυμείτε. 

5. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε. 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ. 

2. Επιλέξτε ΚΟΥΔΟΥΝΙ και πιέστε το πλήκτρο OK. 

3. Επιλέξτε ΕΝΤΑΣΗ και πιέστε το πλήκτρο OK. Η τρέχουσα ένταση θα εμφανιστεί στην οθόνη 
και θα παιχτεί. 

4. Επιλέξτε την ένταση που επιθυμείτε. 

5. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ. 

2. Επιλέξτε ΡΥΘΜΙΣΗ και πιέστε το πλήκτρο OK. 

3. Επιλέξτε ΤΟΝΟΙ και πιέστε το πλήκτρο OK. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση. 

4. Επιλέξτε ON ή OFF. 

5. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε. 

ÓïâáñÞ ðñïåéäïðïßçóç: Óõíéóôïýìå íá êñáôÜôå ôï ÷åéñïôçëÝöùíï ìáêñéÜ áðü ôï áõôß óáò, üôáí ÷ôõðÜ. 
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Προσωρινό τονικό σύστημα στην λειτουργία παλμικού συστήματος κλήσης 

Αν το σύστημα κλήσης είναι ρυθμισμένο σε παλμικό, αφού απαντήσετε στην κλήση, μπορείτε να πιέσετε και 

να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΣ για να ρυθμίσετε προσωρινά το τονικό σύστημα. Ένα d θα 

εμφανιστεί στην οθόνη. Όλα τα επόμενα ψηφία θα κληθούν σαν τόνοι, μέχρι να κατεβάσετε το ακουστικό. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1. Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ. 

2. Επιλέξτε ΡΥΘΜΙΣΗ και πιέστε το πλήκτρο OK. 

3. Επιλέξτε ΣΥΣΤΗΜΑ και πιέστε το πλήκτρο OK. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση. 

4. Επιλέξτε ΤΟΝΙΚΟ ή ΠΑΛΜΙΚΟ. 

5. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε. 

∆ιάρκεια FLASH * 

Το τηλέφωνό σας είναι προγραμματισμένο από το εργοστάσιο με δύο ρυθμίσεις διάρκειας του flash. Συμβουλευτείτε 

τον τοπικό προμηθευτή του δικτύου σας, αν δεν είστε σίγουροι ποια 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ. 

2. Επιλέξτε ΡΥΘΜΙΣΗ και πιέστε το πλήκτρο OK. 

3. Επιλέξτε FLASH και πιέστε το πλήκτρο OK. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση διάρκειας. 

4. Επιλέξτε FLASH 1  ή  FLASH 2. 

5. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε. 

Σημείωση: Το τηλέφωνό σας πρέπει να επικοινωνεί με την βάση για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει κάποια 
από τις συμπληρωματικές λειτουργίες που αναφέρονται σ´αυτό το κεφάλαιο. 

* åîáñôÜôáé áðü ôçí ÷þñá

8  Συμπληρωματικές λειτουργίες 

Σύστημα κλήσης * 

Το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο στο τονικό σύστημα. Αν χρειαστεί, μπορείτε να το αλλάξετε στο παλμικό σύστημα. 

Õðüäåéîç: ÁõôÞ ç ñýèìéóç åßíáé ÷ñÞóéìç üôáí ÷ñçóéìïðïéåßôå õðçñåóßåò äéêôýïõ. Ç ÷ñÞóç ìåñéêþí 

õðçñåóéþí ðïõ ãßíåôáé ìå ôçí ëåéôïõñãßá R + 1, R + 2 êáé R + 3 (êëÞóç óå áíáìïíÞ, åêôñïðÞ êëÞóçò ...) èá 

åîáñôçèåß áðü ôçí ñýèìéóç ôïõ flash (âñá÷ý/ìáêñý).
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Η βάση γέμισε 
Αν η βάση είναι γεμάτη, δεν μπορεί να συμπεριλάβει άλλα χειροτηλέφωνα. Θα ακούσετε έναν τόνο 
απόρριψης (ìüíï ãéá ôï DECT 225) και δεν θα μπορέσετε να καταχωρήσετε κανένα άλλο χειροτηλέφωνο. 
Βλ. στο παρακάτω κεφάλαιο Κατάργηση ενός χειροτηλεφώνου για να ξεδηλώσετε ένα τρέχον καταχωρημένο 
χειροτηλέφωνο. 

5. Εισάγετε τον κωδικό PIN. 

6. Πιέστε το πλήκτρο OK. 

Επιτυχής καταχώριση 
Θα ακούσετε έναν επιβεβαιωτικό ήχο, αν η καταχώριση πέτυχε. Θα εμφανιστούν η πινακίδα και ο αριθμός 
του χειροτηλεφώνου. 

Ανεπιτυχής καταχώριση 
Αν η καταχώριση δεν πέτυχε, το χειροτηλέφωνο θα καταχωρηθεί πάλι πίσω στην πρωταρχική βάση, ή 
θα εμφανιστεί στην οθόνη ΑΝΑΖΗΤ αν έχασε επαφή με την πρωταρχική του βάση, ή ΜΗ ΚΑΤΑΧ αν 
καταχωρείται για πρώτη φορά. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία και προσπαθήστε ξανά. 

Κατάργηση ενός χειροτηλεφώνου 
Ένα χειροτηλέφωνο μπορεί να ακυρώσει την καταχώριση ενός άλλου στην ίδια βάση. ∆εν μπορεί όμως να ακυρώσει 

το ίδιο τον εαυτό του. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ. 

2. Επιλέξτε ΡΥΘΜΙΣΗ και πιέστε το πλήκτρο OK. 

3. Επιλέξτε ΚΑΤΑΧΩΡ και πιέστε το πλήκτρο OK. 

4. Πριν εισάγετε τον κωδικό PIN, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΤΗΛΕΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
στην βάση για 4 δευτερόλεπτα. Θα μεταδοθεί ένας τόνος καταχώρισης (ìüíï ãéá ôï 
DECT 225). 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ. 

2. Επιλέξτε ΡΥΘΜΙΣΗ και πιέστε το πλήκτρο OK. 

3. Επιλέξτε ΚΑΤΑΡΓκαι πιέστε το πλήκτρο OK. 

4. Επιλέξτε το χειροτηλέφωνο που θέλετε να ακυρώσετε και πιέστε το πλήκτρο OK. 

5. Εισάγετε τον κωδικό PIN. 

6. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε. 

9  Λειτουργίες συστήματος 

Καταχώριση ενός χειροτηλεφώνου 

Μπορείτε να καταχωρίσετε μέχρι και 4 χειροτηλέφωνα στην βάση του DECT 221 και μέχρι και 5 χειροτηλέφωνα 

στην βάση του DECT 225. Ένα χειροτηλέφωνο μπορεί να καταχωρηθεί μόνο σε μια βάση κάθε φορά. 
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Αλλαγή κωδικού PIN 

Ένας κωδικός PIN (personal identification number) απαιτείται για την πρόσβαση στις απαιτείται για την πρόσβαση 

στις λειτουργίες καταχώρησης και κατάργησης.

Ο προρυθμισμένος κωδικός εργαστασίου είναι “0000”. Μπορείτε να τον αλλάξετε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. 

Ένας κωδικός PIN μπορεί να έχει μέχρι και 8 ψηφία. 

Ανεπιτυχής αλλαγή 

Θα ακούσετε έναν τόνο απόρριψης αν δεν επαναλάβετε σωστά τον καινούριο κωδικό PIN. Ακολουθήστε τις 
οδηγίες 3 έως 7 και δοκιμάστε ξανά. 

Επαναφορά 

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις οθόνης, ήχων και άλλες ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας στην αρχική τους 

κατάσταση. Βλ. κεφάλαιο Ρυθμίσεις κατασκευαστή, âë. óåë. 31. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ. 

2. Επιλέξτε ΡΥΘΜΙΣΗ και πιέστε το πλήκτρο OK. 

3. Επιλέξτε PIN και πιέστε το πλήκτρο OK. 

4. Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό PIN και πιέστε το πλήκτρο OK. 

5. Εισάγετε τον καινούριο κωδικό PIN και πιέστε το πλήκτρο OK. 

6. Επαναλάβατε τον καινούριο PIN. 

7. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε. 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ. 

2. Επιλέξτε ΡΥΘΜΙΣΗ και πιέστε το πλήκτρο OK. 

3. Επιλέξτε ΕΠΑΝΑΦ και πιέστε το πλήκτρο OK. 

4. Πιέστε το πλήκτρο OK ξανά για να επιβεβαιώσετε. 

Σημεßωση: Μετά την λειτουργία επαναφοράς θα πρέπει να προγραμματίσετε ξανά την διαμόρφωση του 

τηλεφώνου σας. Βλ. κεφάλαιο ∆ιαμόρφωση λειτουργιών του DECT 221/225, σελ. 5. 

Αν ξεχάσετε τον κωδικό ΡΙΝ, η μόνη λύση είναι να επαναφέρετε το χειροτηλέφωνο στην αρχική του κατάσταση (βλ. 

παρακάτω). Μετά απ´αυτήν την εντολή το νέο ΡΙΝ θα είναι το προρυθμισμένο ΡΙΝ “0000”.



22

10  Συμπληρωματικά χαρακτηριστικά 

Κλείδωμα πλήκτρων 

Σημείωση: Το σύμβολο  εμφανίζεται, για να δείξει ότι το κουδούνι είναι κλειστό. Το χειροτηλέφωνο δεν θα 
μεταδώσει κάποιον ήχο, για να ανακοινώσει μια εισερχόμενη κλήση. 

Ένδειξη μηνύματος σε αναμονή 

Αν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου του εγχώριου προμηθευτή του δικτύου σας, το 

σύμβολο  θα εμφανιστεί, για να σας ειδοποιήσει ότι έχετε καινούριο μήνυμα στην ταχυδρομική σας θυρίδα. 

Όταν έχετε ακούσει όλα τα καινούρια μηνύματα, το σύμβολο  θα σβήσει. 

Σημείωση: Όλα τα χειροτηλέφωνα που είναι καταχωρημένα στην βάση θα μεταδώσουν τον ήχο 
τηλεειδοποίησης για 30 δευτερόλεπτα και η οθόνη θα δείξει να αναβοσβήνει το σύμβολο oooo. 

Τερματισμός της τηλεειδοποίησης 

Μπορείτε να σταματήσετε την τηλεειδοποίηση πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο σε οποιοδήποτε 
χειροτηλέφωνο ή πιέζοντας ξανά το πλήκτρο ΤΗΛΕΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ στην βάση. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα πλήκτρα κλειδώνονται για την αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησής τους. Όταν τα πλήκτρα είναι 
κλειδωμένα, μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πιέζοντας το πλήκτρο ΚΛΗΣΗ. 
Κατά την διάρκεια της κλήσης τα πλήκτρα είναι ενεργά. Όταν τελειώσει η κλήση, τα πλήκτρα 
κλειδώνουν πάλι. 

Κλείδωμα των πλήκτρων 

 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ. ΚΛΕΙΔΩΜΑ εμφανίζεται 

στην οθόνη. 

Ξεκλείδωμα των πλήκτρων 

 Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο ΟΚ. 

Σύντμηση εντολών για να ενεργοποιήστε /απενεργοποιήστε το 
κουδούνι του χειροτηλεφώνου 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την σύντμηση για να ανοιγοκλείσετε το κουδούνι του χειροτηλεφώνου. 

 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΚΟΥ∆ΟΥΝΙ OFF. 

Μπορείτε επίσης να το σβήσετε πατώντας το πλήκτρο ΕΞΟ∆ΟΣ για δύο δευτερόλεπτα όταν το 

τηλέφωνο είναι σε αναμονή. 

 Πιέστε το πλήκτρο ΤΗΛΕΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ στην βάση. 

Ανεύρεση ενός χειροτηλεφώνου 

Μπορείτε να εντοπίσετε τα χειροτηλέφωνα μ´αυτήν την λειτουργία. 
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11  Χρήση πολλαπλών χειροτηλεφώνων 

Κλήση ατόμου στο σπίτι 

Μπορείτε να καλέσετε κάποιον μέσα στο σπίτι χρησιμοποιώντας την λειτουργία ενδοσυνεννόησης του τηλεφώνου. 

Οι εσωτερικές κλήσεις δεν κοστίζουν τέλη.

Για να κάνετε κλήση ενδοσυνεννόησης: 

Σημείωση: Θα ακούσετε σήμα κατειλημμένου, αν το άλλο χειροτηλέφωνο δεν είναι ελεύθερο. 

Αν υπάρχει εισερχόμενη κλήση από έξω ενώ έχετε κλήση ενδοσυνεννόησης, θα εμφανιστεί η αναγνώριση 

ταυτότητας κλήσης, αν είστε συνδρομητής αυτής της λειτουργίας. 

Για να απαντήσετε στην εξωτερική κλήση: 

Σημείωση: Αφού απαντήσει το άλλο χειροτηλέφωνο, μπορείτε να πιέσετε συνεχώς το πλήκτρο 

ΕΝ∆ΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ για να μεταπηδήσετε μεταξύ της εξωτερικής κλήσης και της κλήσης ενδοσυνεννόησης. 

Σημείωση: Αν δεν απαντήσει το άλλο χειροτηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο ΕΝ∆ΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ξανά, για να 

ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης και να επιστρέψετε στην εξωτερική κλήση. 

ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

1. Πιέστε το πλήκτρο ΕΝ∆ΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ και περιμένετε τον ήχο εσωτερικής κλήσης. 

2. Πιέστε τον αριθμό του χειροτηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε. 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ για να τερματίσετε την κλήση ενδοσυνεννόησης. 

2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΛΗΣΗ για να απαντήσετε στην εξωτερική κλήση. 

Κλήση ατόμου στο σπίτι ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο 

Όταν μιλάτε σε εξωτερική κλήση, μπορείτε να την βάλετε σε αναμονή και να καλέσετε κάποιον μέσα στο σπίτι 

(κλήση για ερώτηση). 

Για να κάνετε μια ερώτηση ενώ μιλάτε σε εξωτερική κλήση: 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΕΝ∆ΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ. 

2. Πιέστε τον αριθμό του χειροτηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε. 

3. Περιμένετε μέχρι να απαντήσει το άλλο χειροτηλέφωνο στην κλήση σας. 

Για να εγκαταλείψετε την κλήση ενδοσυνεννόησης: 

 Πιέστε το πλήκτρο ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ή τοποθετήστε το χειροτηλέφωνο στην θήκη του. 

Σημείωση: Χρειάζεστε τουλάχιστον 2 χειροτηλέφωνα, για να διεξάγετε τις λειτουργίες που αναφέρονται 

σ´αυτό το κεφάλαιο. 
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Μεταφορά της κλήσης σας σε άλλο χειροτηλέφωνο 
 

Κατά την διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης, 

Σημείωση: Αν κατεβάσετε ένα χειροτηλέφωνο κατά την διάρκεια μιας τηλεφωνικής σύσκεψης, το άλλο 
χειροτηλέφωνο θα παραμείνει συνδεδεμένο με την εξωτερική κλήση. 

ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

Σημείωση: Αν τερματίσετε την κλήση πριν απαντήσει το άλλο χειροτηλέφωνο, θα αποσυνδέσετε την 

εξωτερική κλήση. 

Κλήση σύσκεψης τριών κατευθύνσεων 

Ένα άλλο χειροτηλέφωνο μπορεί να συμμετέχει στην κλήση μας με μια εξωτερική γραμμή. 

Κατά την διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης, 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΕΝ∆ΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ. 

2. Πιέστε τον αριθμό του χειροτηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε. 

3. Περιμένετε μέχρι να απαντήσει το άλλο χειροτηλέφωνο στην κλήση σας. 

4. Όταν απαντήσει το άλλο χειροτηλέφωνο στην κλήση σας, πιέστε το πλήκτρο ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ή 

τοποθετήστε το χειροτηλέφωνο στην θήκη του. Η εξωτερική κλήση έχει μεταφερθεί. 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΕΝ∆ΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ. 

2. Πιέστε τον αριθμό του χειροτηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε. 

3. Περιμένετε μέχρι να απαντήσει το άλλο χειροτηλέφωνο στην κλήση σας. 

4. Όταν απαντήσει το άλλο χειροτηλέφωνο στην κλήση σας, πιέστε και κρατήστε πατημένο το 

πλήκτρο ΣΥΣΚΕΨΗ. Τώρα είστε μέσα σε τηλεφωνική σύσκεψη. 

Κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής σύσκεψης, 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΣΥΣΚΕΨΗ για να θέσετε την εξωτερική γραμμή σε αναμονή και για να 

μπορέσετε να καλέσετε το άλλο χειροτηλέφωνο ατομικά. 

2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΣΥΣΚΕΨΗ για να αποκαταστήστε την τηλεφωνική 
σύσκεψη. 
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12  Αυτόματος τηλεφωνητής DECT 225 

Ένδειξη 

Ο αυτόματος τηλεφωνητής έχει μια οθόνη ενδείξεων. Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τις περιγραφές των 

ενδείξεων.

Ένδειξη Εξήγηση Ένδειξη Εξήγηση

FU Μνήμη γέμισε. ∆εν μπορούν να γραφτούν 
άλλα μηνύματα.

-A Γίνεται πρόσβαση του τηλεφωνητή από ένα 

εξωτερικό τηλέφωνο. 

-- Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι 
κατειλημμένος. Τηλεφωνείτε και 
ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι 
αναμμένος.

OG OGM (Εξερχόμενο μήνυμα) 

r2 2 κουδούνια L1 Ένταση 1, έλεγχος κλήσεων OFF

r3 3 κουδούνια L2 Ένταση και ένταση ελέγχου κλήσεων 2

r4 4 κουδούνια L3 Ένταση και ένταση ελέγχου κλήσεων 3

r5 5 κουδούνια L4 Ένταση και ένταση ελέγχου κλήσεων 4

r6 6 κουδούνια L5 Ένταση και ένταση ελέγχου κλήσεων 5

r7 7 κουδούνια dL ∆ιαγραφή

tS Οικονομικά τέλη 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ DECT 225

ΤΗΛΕΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΤΩ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΠΑΙΞΕ / ΣΤΟΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ

∆ΙΑΓΡΑΦΗ

OGM (Εξερχόμενο μήνυμα)

ΚΟΥ∆ΟΥΝΙ

PIN

ΕΝΤΑΣΗ ΕΠΑΝΩ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ON / OFF 

ΕΝ∆ΕΙΞΗ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΜΕΓΑΦΩΝΟ

ÌÉÊÑÏÖÙÍÏ
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Ενεργοποιήστε /απενεργοποιήστε τον αυτόματο τηλεφωνητή 

Σημείωση: Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφωνητή δεν επηρεάζει την λειτουργικότητα των συνήθων 
λειτουργιών του τηλεφώνου, όπως την διεξαγωγή των εξερχόμενων κλήσεων ή την ανάληψη εισερχόμενων 
κλήσεων. 

Σημείωση: Ο τηλεφωνητής μπορεί να γράψει ένα εισερχόμενο μήνυμα, μόνο όταν έχει την απαιτούμενη 

χωρητικότητα η μνήμη του. Η μνήμη έχει γεμίσει, όταν έχουν γραφτεί ήδη 60 μηνύματα ή όταν τα μηνύματα 

που έγραψε έχουν καταλάβει όλη την διαθέσιμη μνήμη. Σ´αυτήν την περίπτωση, θα εμφανιστεί το μήνυμα FU 

στην βάση του τηλεφώνου σας. 

Η μνήμη έχει γεμίσει, δεν θα γραφτούν εισερχόμενα μηνύματα. Ο τηλεφωνητής θα αναγγείλει το εξής εξερχόμενο 

μήνυμα (OGM) και θα κλείσει την γραμμή. 

“Σας απαντά ο τηλεφωνητής. Παρακαλώ καλέστε αργότερα.” 

Εξερχόμενα μηνύματα (OGM) 

Ο τηλεφωνητής θα αναγγείλει το εξερχόμενο μήνυμα (OGM) όταν απαντά στην κλήση. Υπάρχει ένα προρυθμισμένο 

μήνυμα OGM, αλλά μπορείτε να γράψετε και ένα προσωπικό σας OGM. 

Το προρυθμισμένο μήνυμα OGM είναι το εξής: 

“Σας απαντά ο τηλεφωνητής. Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας μετά το χαρακτηριστικό ήχο.” 

Όταν γράψετε το δικό σας OGM, θα χρησιμοποιηθεί αυτό, όταν ο τηλεφωνητής απαντά σε κλήσεις. Αν σβήσει το 

δικό σας OGM, θα επαναφερθεί αυτόματα το προρυθμισμένο OGM. 

Ρύθμιση της προρυθμισμένης γλώσσας για το μήνυμα OGM * 
[Αυτό το κεφάλαιο ισχύει μόνο για μοντέλα με επιλογή πολλαπλής γλώσσας OGM.] 

Η γλώσσα του προρυθμισμένου OGM του τηλεφωνητή σας επιλέγεται στο χειροτηλέφωνο. 

Για να ανοίξετε ή να κλείσετε τον τηλεφωνητή, 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ DECT 225

 Πιέστε το πλήκτρο ON / OFF στην λειτουργία αναμονής. 

Η οθόνη είναι αναμμένη, όταν είναι ανοιχτός και ο αυτόματος τηλεφωνητής.

Όταν ο τηλεφωνητής είναι ανοιχτός, θα απαντήσει την κλήση μετά από έναν ορισμένο αριθμό κουδουνιών ανάλογα 
με την ρύθμιση (Βλ. κεφάλαιο Καθυστέρηση κουδουνιού, âë. óåë. 29). Αφού απαντήσει την κλήση, ο τηλεφωνητής 

θα παίξει το εξερχόμενο μήνυμα (OGM) και θα γράψει ένα εισερχόμενο μήνυμα (ICM), αν υπάρχει. 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ. 

2. Επιλέξτε ΡΥΘΜΙΣΗ και πιέστε το πλήκτρο OK. 

3. Επιλέξτε ΓΛΩΣΣΑ και πιέστε το πλήκτρο OK. 

4. Επιλέξτε την γλώσσα που επιθυμείτε. 

5. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε. 

* åîáñôÜôáé áðü ôçí ÷þñá
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Εγγραφή ενός μηνύματος OGM 

Η μέγιστη διάρκεια εγγραφής είναι 40 δευτερόλεπτα. ∆εν χρειάζεται να σβήνετε κάθε φορά ένα παλιό μήνυμα πριν 

γράψετε ένα καινούριο. Μόλις γράψετε το καινούριο, θα σβήσει το παλιό. 

Εγγραφή ενός OGM: 

Σημείωση: Το προρυθμισμένο μήνυμα δεν διαγράφεται. 

∆ιαγραφή ενός OGM 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ DECT 225

Σημείωση: Αν δεν σας αρέσει το εξερχόμενο μήνυμα που γράψατε, αρχίστε με την οδηγία 1 έως και 3 και 

το παλιό μήνυμα θα διαγραφεί. Παίξτε και διαγράψτε το για να αποκαταστήσετε το προρυθμισμένο μήνυμα, 

ή γράψτε ένα καινούριο μήνυμα διαγράφοντας το παλιό. Αν θέλετε να επαναφέρετε το προρυθμισμένο 

μήνυμα, βλ. παρακάτω στην παράγραφο ∆ιαγραφή ενός OGM. 

Ακρόαση του τρέχοντος OGM 

1. Πιέστε το πλήκτρο OGM για 2 δευτερόλεπτα και περιμένετε να ακούσετε τον ήχο. Το σύμβολο 
OG θα αναβοσβήνει κατά την διάρκεια της εγγραφής. 

2. Μιλήστε στο μικρόφωνο της βάσης μετά το μπιπ. 
3. Πιέστε το πλήκτρο ΣΤΟΠ για να σταματήσετε την εγγραφή ή η εγγραφή θα σταματήσει μετά 

από 40 δευτερόλεπτα. 

Το μήνυμα που γράψατε θα γυρίσει πίσω και θα αρχίζει να παίζει από μόνο του για να το ελέγξετε. 

1. Πιέστε το πλήκτρο OGM. 

2. Πιέστε το πλήκτρο ΣΤΟΠ για να σταματήσει το μήνυμα ή θα σταματήσει όταν τελειώσει το 

OGM. 

 Πιέστε το πλήκτρο ∆ΙΑΓΡΑΦΗ όταν ακούτε το μήνυμα OGM. 

Εισερχόμενα μηνύματα (ICM) 

Ο τηλεφωνητής μπορεί να γράψει το ανώτατο 60 μηνύματα. Ένα μήνυμα μπορεί να έχει διάρκεια μέχρι και 6 λεπτά. 

Κατά την διάρκεια της εγγραφής ενός εισερχόμενου μηνύματος αν απαντήσει στην γραμμή ένα καταχωρημένο 

χειροτηλέφωνο ή ένα εσωτερικό τηλέφωνο, τότε η εγγραφή θα σταματήσει. Ο αριθμός μηνυμάτων που δεν τα 

ακούσατε ακόμη θα αναβοσβήνει στην οθόνη. Η ένδειξη θα σταματήσει να αναβοσβήνει αφού ακούσετε όλα τα 

μηνύματα. 

Μ´αυτόν τον τρόπο θα επαναφέρετε το προρυθμισμένο OGM. 
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Αναπαραγωγή ενός εισερχόμενου μηνύματος ICM 
Τα μηνύματα ICM θα παιχθούν από την αρχή με την σειρά που γράφηκαν. Ένας τόνος θα ακούγεται πριν από κάθε 
μήνυμα. 

Σημείωση: Τα μηνύματα που σβήνονται, χάνονται οριστικά. Το μήνυμα θα διαγραφεί για πάντα με το πρώτο 
πάτημα του πλήκτρου ∆ΙΑΓΡΑΦΗ. 

∆ιαγραφή όλων των μηνυμάτων ICM 

Σημείωση: Όλα τα μηνύματα που διαγράφονται, δεν είναι δυνατόν να επαναφερθούν. 

Έλεγχος κλήσεων 

Το μεγάφωνο του τηλεφωνητή ανοίγει όταν απαντά μια κλήση. Αυτό σας επιτρέπει να ακούσετε ποιος τηλεφωνεί 

πριν σηκώσετε το ακουστικό. 

Αν δεν θέλετε να ακούσετε την κλήση κατά την εγγραφή του μηνύματος, κατεβάστε την ένταση στο ελάχιστο  

(βλ. επόμενη παράγραφο). 

Ρύθμιση έντασης 

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση για τον έλεγχο των κλήσεων και κατά την διάρκεια των κλήσεων και για την 

αναπαραγωγή των μηνυμάτων. 

Σημείωση: Ο έλεγχος κλήσεων σβήνει όταν η ένταση είναι ρυθμισμένη στο ελάχιστο. 
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 Πιέστε το πλήκτρο ΠΑΙΞΕ. Το πιο παλιό από τα νέα μηνύματα αρχίζει να παίζει. 

Κατά το παίξιμο του μηνύματος έχετε τις εξής επιλογές: 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΟΜΕΝΟ για να περάσετε στο επόμενο μήνυμα. 

2. Πιέστε το πλήκτρο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ για να επαναλάβετε το τρέχον μήνυμα. 

3. Πιέστε το πλήκτρο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ δύο φορές για να παίξετε το προηγούμενο. 

4. Πιέστε το πλήκτρο ΣΤΟΠ για να σταματήσετε να ακούτε τα μηνύματα. 

∆ιαγραφή ενός εισερχόμενου μηνύματος ICM 

 Πιέστε το πλήκτρο ∆ΙΑΓΡΑΦΗ όταν ακούτε το μήνυμα. 

1. Πιέστε το πλήκτρο ∆ΙΑΓΡΑΦΗ για 2 δευτερόλεπτα. Το dL αναβοσβήνει στην οθόνη. 

2. Πιέστε το πλήκτρο ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ξανά για να σβήσετε οριστικά όλα τα παλιά και τα καινούρια 

μηνύματα ή πιέστε το πλήκτρο ΣΤΟΠ για να ακυρώσετε την διαγραφή. 

 Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΤΑΣΗ ΕΠΑΝΩ για να αυξήσετε την ένταση.  

Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΤΩ για να μειώσετε την ένταση. 
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Καθυστέρηση κουδουνιού 

Μπορείτε να ρυθμίσετε πόσες φορές θα χτυπήσει το κουδούνι πριν απαντήσει ο αυτόματος τηλεφωνητής.  
Αυτό ισχύει μόνο όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ανοιχτός. 

Μπορείτε να ρυθμίσετε την λειτουργία Οικονομικά τέλη για να αλλάξετε τον αριθμό κουδουνιών που θα μεταδοθούν 
πριν απαντήσει ο αυτόματος τηλεφωνητής. Μπορεί να ρυθμίσετε τον αριθμό από 2 σε 7 κουδούνια ή σε Οικονομικά 
τέλη.

Η λειτουργία Οικονομικά τέλη είναι χρήσιμη όταν χρησιμοποιείτε τον τηλεχειρισμό (βλ. σελ. 30). Όταν έχει επιλεχθεί 
η λειτουργία Οικονομικά τέλη ts, ο αυτόματος θα χτυπήσει τέσσερις φορές, αν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα ή δύο 
φορές αν έχει γραφτεί νέο μήνυμα. Συστήνουμε να κατεβάσετε το ακουστικό μετά το τρίτο κουδούνι, αν θέλετε να 
ελέγξετε αν υπάρχουν νέα μηνύματα χωρίς να χρεωθείτε τίποτα.

Για να ελέγξετε την τρέχουσα ρύθμιση καθυστέρησης κουδουνιού, 

Σημείωση: Αυτός ο κωδικός ΡΙΝ είναι διαφορετικός από τον κωδικό ΡΙΝ της βάσης που χρησιμοποιείται για 
την καταχώριση και την διαγραφή των χειροτηλεφώνων. 

Έλεγχος του κωδικού PIN ασφαλείας,
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 Πιέστε το πλήκτρο ΚΟΥ∆ΟΥΝΙ στην κατάσταση αναμονής. Η τρέχουσα ρύθμιση θα εμφανιστεί. 

Κωδικός PIN ασφαλείας 

Ένας τριψήφιος κωδικός PIN ασφαλείας απαιτείται για τον τηλεχειρισμό (βλ. σελ. 30). Ο προρυθμισμένος κωδικός 
του εργοστασίου είναι “000”. Μπορείτε να τον αλλάξετε και να επιλέξετε έναν αποκλειστικά δικό σας κωδικό. Αυτός 
ο κωδικός μπορεί να έχει μέχρι και 3 ψηφία. 

 Πιέστε το πλήκτρο PIN κατά την αναμονή. Η οθόνη αναβοσβήνει για λίγο πριν δείξει το 

επόμενο ψηφίο. 

Αλλαγή του κωδικού PIN ασφαλείας, 

1. Πιέστε το πλήκτρο PIN για 2 δευτερόλεπτα κατά την αναμονή. 

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΕΝΤΑΣΗ ΕΠΑΝΩ και ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΤΩ για να αλλάξετε το πρώτο 
ψηφίο. 

3. Πιέστε το πλήκτρο PIN για να επιβεβαιώσετε το πρώτο ψηφίο. 

4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΕΝΤΑΣΗ ΕΠΑΝΩ και ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΤΩ για να αλλάξετε το δεύτερο 
ψηφίο. 

5. Πιέστε το πλήκτρο PIN για να επιβεβαιώσετε το δεύτερο ψηφίο. 

6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΕΝΤΑΣΗ ΕΠΑΝΩ και ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΤΩ για να αλλάξετε το τρίτο 
ψηφίο. 

7. Πιέστε το πλήκτρο PIN για να επιβεβαιώσετε το τρίτο ψηφίο. 

Για να ελέγξετε την ρύθμιση καθυστέρησης κουδουνιού, 

1. Πιέστε το πλήκτρο ΚΟΥ∆ΟΥΝΙ για δύο δευτερόλεπτα. Η τρέχουσα ρύθμιση θα αναβοσβήσει. 

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΕΝΤΑΣΗ ΕΠΑΝΩ και ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΤΩ για να ρυθμίσετε τον 

αριθμό των κουδουνιών. 

3. Πιέστε το πλήκτρο ΚΟΥ∆ΟΥΝΙ ξανά για να επιβεβαιώσετε. Η καινούρια ρύθμιση θα 

εμφανιστείγια 2 δευτερόλεπτα. 

∆ύο μπιπ θα ηχήσουν για να επιβεβαιώσουν ότι έγινε η αλλαγή και η οθόνη δείχνει το νέο σας ΡΙΝ ψηφίο ανά ψηφίο.



Τηλεχειρισμός 

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση προς τον τηλεφωνητή όταν λείπετε χρησιμοποιώντας ένα τηλέφωνο με τονικό σύστημα 

κλήσης (βλ. κεφάλαιο 8, Σύστημα κλήσης, σελ. 19). 

Σημείωση: Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό ΡΙΝ ασφαλείας για να γίνει δυνατή η πρόσβαση. 

Ο κωδικός PIN είναι σωστός 
Ο τηλεχειρισμός έχει ενεργοποιηθεί όταν έχετε εισάγει τον σωστό κωδικό PIN. 

Ο κωδικός PIN είναι λανθασμένος
Έχετε τρεις προσπάθειες για να εισάγετε τον σωστό κωδικό ΡΙΝ, αλλιώς η σύνδεση θα κλείσει. 

Σημείωση: Αν χάσετε την σειρά εντολών κατά τον τηλεχειρισμό, πιέστε το πλήκτρο 5 μια φορά για να 
τερματίσετε την τρέχουσα λειτουργία και να αρχίσετε ξανά. 

Σημείωση: Η σύνδεση θα χαθεί αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο για 8 δευτερόλεπτα. 

3. Εισάγετε τον κωδικό PIN ασφαλείας. 

Λειτουργία τηλεχειρισμού 

Αυτή είναι η λειτουργία τηλεχειρισμού 

Λειτουργία Πλήκτρο τηλεχειρισμού

Παίζει μηνύματα

Παίζει OGM

Γράφει OGM

Τερματίζει

Τερματίζει ή ενεργοποιεί τον αυτόματο τηλεφωνητή

∆ιαγράφει όλα τα παλιά και τα καινούρια μηνύματα   δύο φορές

Ενώ παίζει το μήνυμα,

Παίζει το προηγούμενο μήνυμα

Επαναλαμβάνει το τρέχον μήνυμα

Παίζει το επόμενο μήνυμα

Σταματάει την αναπαραγωγή μηνύματος

∆ιαγράφει το τρέχον μήνυμα

30 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ DECT 225

Σημείωση: Αν ο αυτόματος είναι αρχικά κλειστός, τότε θα μεταδώσει ένα μπιπ μετά από 10 κουδούνια. 
Συνεχίστε με την οδηγία 3. 

4. Πιέστε ένα πλήκτρο κάθε φορά, για να διεξάγετε την επιθυμητή λειτουργία. Πιέστε ένα πλήκτρο 

(βλ. πίνακα παρακάτω) κάθε φορά για να διεξάγετε την επιθυμητή λειτουργία.

Για τον τηλεχειρισμό του αυτόματου τηλεφωνητή, 

1. Κάντε ένα τηλεφώνημα από μια εξωτερική γραμμή στον τηλεφωνητή σας. 

2. Όταν αυτός απαντήσει την κλήση και αρχίζει να παίζει το μήνυμα OGM, πιέστε το πλήκτρο 

ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΣ. 
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13  Παράρτημα 

Ρυθμίσεις κατασκευαστή 

Όνομα χειροτηλεφώνου* PHILIPS Αυτόματος τηλεφωνητής 
(ìüíï ãéá ôï DECT 225)

On

Μελωδία κουδουνιού Μελωδία 1 Προρύθμιση γλώσσας για OGM ** αγγλικά

Ένταση κουδουνιού Επίπεδο 3 Εισερχόμενα ICM κενό

Τόνος πλήκτρων On Καθυστέρηση κουδουνιού Οικονομικά τέλη

Φωτισμός On Κωδικός PIN ασφαλείας 000

∆ιάρκεια flash **

Ισπανία
Πορτογαλία
Ελλάδα

100 ms
270 ms
100 ms

Ένταση βάσης Επίπεδο 3

Σύστημα ** Τονικό

Γλώσσα μενού ** αγγλικά

Ένταση ακουστικού Μεσαία

Κλείδωμα πλήκτρων Off

Ένδειξη MWI Off

PIN συστήματος 0000

* Αυτό το χαρακτηριστικό/λειτουργία δεν επαναφέρεται στην προρύθμιση μετά την επαναφορά λειτουργιών. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

** åîáñôÜôáé áðü ôçí ÷þñá
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Προβλήματα και αποκατάσταση 

Πρόβλημα Λύση

Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί καθόλου. • Βεβαιωθείτε ότι ο αντάπτορας και το καλώδιο τηλεφώνου 
έχουν συνδεθεί κανονικά. 

• Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες και 
κανονικά τοποθετημένες.

• Αυτή η τηλεφωνική συσκευή δεν λειτουργεί όταν υπάρχει 
διακοπή ρεύματος.

Το τηλέφωνο δεν χτυπάει. • Βεβαιωθείτε ότι ο αντάπτορας και το καλώδιο τηλεφώνου 
έχουν συνδεθεί κανονικά.

• Φέρετε το χειροτηλέφωνο πιό κοντά στην μονάδα βάσης.
• Βεβαιωθείτε ότι το κουδούνι του χειροτηλεφώνου είναι 

ανοιχτό.

∆εν υπάρχει σήμα κλήσης. • Ελέγξτε αν είναι συνδεμένο κανονικά το καλώδιο του 
τηλεφώνου.

• Ελέγξτε αν το χειροτηλέφωνο είναι πλήρως φορτισμένο.
• Φέρετε το χειροτηλέφωνο πιό κοντά στην μονάδα βάσης.

Η αναγνώριση κλήσης δεν λειτουργεί 
κανονικά.

• Επικοινωνήστε με την τοπική τηλεφωνική εταιρία και 
βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εγγραφή προς την υπηρεσία 
αναγνώρισης κλήσης.

• Αφήστε το τηλέφωνο να χτυπήσει τουλάχιστον μια φορά πριν 
απαντήσετε.

Η δεύτερη κλήση (Κλήση σε αναμονή) 
δεν μπορεί να απαντηθεί. 

• Επικοινωνήστε με την τοπική τηλεφωνική εταιρία και επιλέξετε 
την σωστή διάρκεια flash. *

Εμφανίζεται το εικονίδιο άδειας 
μπαταρίας αμέσως μόλις φορτιστούν οι 
μπαταρίες. 

• Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες.

Αδύνατη η καταχώριση του 
χειροτηλεφώνου (ìüíï ãéá ôï 
DECT 221). 

• Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο ΤΗΛΕΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ  έχει 
πατηθεί για 4 δευτερόλεπτα πριν πατηθεί το πλήκτρο OK .

• Κάθε βάση μπορεί να καταχωρίσει μόνο μέχρι τέσσερα 
χειροτηλέφωνα. Βλ. κεφάλαιο 9 – Κατάργηση ενός 
χειροτηλεφώνου – για να διαγράψετε ένα καταχωρημένο 
χειροτηλέφωνο.

Ο αυτόματος τηλεφωνητής δεν γράφει 
τις κλήσεις (ìüíï ãéá ôï DECT 225). 

• Βεβαιωθείτε ότι ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι συνδεμένος 
με τον αντάπτορα ρεύματος και ότι ο αντάπτορας είναι 
συνδεδεμένος με ανοιχτή παροχή ρεύματος.

• Ελέγξτε μήπως έχει γεμίσει ο αυτόματος τηλεφωνητής.  
Αν είναι γεμάτος, σβήστε μερικά ή όλα τα μηνύματα.

• Κλείστε το ρεύμα στην κύρια πρίζα και ανοίξτε την πάλι μετά 
από 15 λεπτά.

Αδύνατη η διεξαγωγή του τηλεχειρισμού 
(ìüíï ãéá ôï DECT 225). 

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει τον σωστό κωδικό ασφαλείας.
• Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο με τονικό σύστημα κλήσης.

Αν οι παραπάνω λύσεις δεν αποκαταστήσουν το πρόβλημα, τραβήξτε την πρίζα ρεύματος από το χειροτηλέφωνο 

και την βάση.  

Περιμένετε για 15 λεπτά και προσπαθήστε ξανά. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

* åîáñôÜôáé áðü ôçí ÷þñá
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Το σήμα  πιστοποιεί την πιστότητα με τους τεχνικούς κανονισμούς σύμφωνα με την εντολή 1999/5/EΚ 

όσον αφορά την ασφάλεια του χρήστη της συσκευής, τις ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές και το ραδιοφάσμα. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆ήλωση πιστότητας 

We,

PHILIPS Consumer Electronics 

Route d’Angers 

72081 Le Mans Cedex 9 

France 

Declare that the products DECT221xx and DECT225xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 

1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user) 

 Safety : EN 60950-1 (10/2001) 

 SAR : EN 50371 (2002) 

 

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) 

 EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002) 

 

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum) 

 Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003) 

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 04/02/2005 Le Mans

     
0681

Product Quality Manager
Home Communication
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