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Προσοχή

Σε ορισμένες χώρες πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα γραμμής με το καλώδιο τηλεφώνου  •
και στη συνέχεια να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στην πρίζα τηλεφώνου.
Σε σετ πολλών συσκευών, υπάρχουν επιπλέον συσκευές χειρός και βάσεις φόρτισης με μονάδες  •
τροφοδοσίας ρεύματος.

Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες και προσαρμογέα •

EN
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Συνδέστε τον παρεχόμενο διαιρέτη στην υποδοχή που 1 
βρίσκεται στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης.
Συνδέστε ένα άκρο του καλωδίου τηλεφώνου και 2 
το βύσμα εξόδου της υποδοχής ρεύματος στις 
αντίστοιχες υποδοχές σύνδεσης του διαιρέτη.
Συνδέστε το άλλο άκρο της υποδοχής ρεύματος σε 3 
μια τυπική πρίζα και το καλώδιο τηλεφώνου στην 
υποδοχή τηλεφώνου.

Πατήστε 1  και πληκτρολογήστε τον αριθμό 
τηλεφώνου, ή
Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και 2 
πατήστε  για να πραγματοποιήσετε κλήση. 

 Πατήστε το 1 .
Επιλέξτε μια επαφή και εμφανίστε τις 2 
διαθέσιμες πληροφορίες.Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, πατήστε 1  ή  

για να αποδεχτείτε την κλήση. 

Πατήστε 1  ή  για να προσαρμόσετε την 
ένταση κατά τη διάρκεια της κλήσης. 

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 20 ήχους 
κλήσης.

Πατήστε 1 menu.
Επιλέξτε 2 [ΠΡΟΣΩΠΙΚ. ΡΥΘΜ] > [ΗΧOΣ 
ΑКOΥΣΤΙΚ.] > [KOΥΔOΥΝΙΣΜΑΤΑ], 
και πατήστε [ΕΠΙΛΟΓ] για επιβεβαίωση.
Επιλέξτε ήχο κλήσης και πατήστε3  
[ΕΠΙΛΟΓ] για επιβεβαίωση.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται. »

Πατήστε 1 menu. 
Επιλέξτε 2 [ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ] > [NΕΑ 
ΕΓΓΡΑΦΗ], και πατήστε [ΕΠΙΛΟΓ] για 
επιβεβαίωση.

Όταν δείτε το μήνυμα υποδοχής, πατήστε 1 [OK], επιλέξτε 
τη χώρα σας και πατήστε [ΕΠΙΛΟΓ] για επιβεβαίωση. 

Η ρύθμιση χώρας αποθηκεύεται. »
Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα. 2 

Το τηλέφωνο είναι τώρα έτοιμο για χρήση.  »

Η συσκευή χειρός έχει ήδη τοποθετημένες μπαταρίες. Ακο-1 
λουθήστε την κατεύθυνση του βέλους που είναι τυπωμένο 
στην ταινία της μπαταρίας και τραβήξτε τη από τη θύρα 
μπαταρίας πριν τη φόρτιση.
Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στη βάση φόρτισης για να 2 
τη φορτίσετε. 

Σύνδεση

Φόρτιση

Απόλαυση

Ηλεκτρονική βοήθεια: 
Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σύνδεση του σταθμού βάσης
Πραγματοποίηση κλήσης

Προβολή τηλεφωνικού καταλόγου
Απάντηση σε κλήση

Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού

Ορισμός ήχου κλήσης για τη συσκευή

Προσθήκη καταχώρησηςΔιαμόρφωση τηλεφώνου (εάν είναι απαραίτητο)

Εγκατάσταση συσκευής χειρός

Ακρόαση των ηχογραφημένων μηνυμάτων στον τηλεφωνητή
Σε λειτουργία αναμονής πατήστε  •  για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή.
Έναρξη/διακοπή αναπαραγωγής: Πατήστε  •   . 
Προσαρμογή της έντασης: Πατήστε  • /  .
Μετακίνηση προς τα πίσω:  •

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός μηνύματος, πατήστε  για να 
πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή του μηνύματος από την αρχή.
Στο πρώτο δευτερόλεπτο αναπαραγωγής του τρέχοντος μηνύματος, πατήστε  για να 
πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή του προηγούμενου μηνύματος.

Μετακίνηση προς τα εμπρός: Πατήστε  •  για να μετακινηθείτε στο επόμενο μήνυμα.
Διαγραφή τρέχοντος μηνύματος: Πατήστε  •  . 

Σημείωση

Δεν υπάρχει ήχος κλήσης

Αναβοσβήνει το εικονίδιο σήματος

Δεν εμφανίζεται η αναγνώριση καλούντος

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα 'Τηλεφων ητής' στο εγχειρίδιο χρήσης.

Ελέγξτε τις συνδέσεις του τηλεφώνου. •

Η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης. •

Η υπηρεσία δεν έχει ενεργοποιηθεί. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας. •

www.philips.com/support 

Η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης. 

Εάν η συσκευή χειρός εμφανίζει την ένδειξη [ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ], δηλώστε τη συσκευή χειρός.

Τα στοιχεία του καλούντος δεν εμφανίζονται ή δεν είναι διαθέσιμα.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το εγχειρίδιο χρήσης.

Σημείωση Φορτίστε τις μπαταρίες 24 ώρες πριν από την 
πρώτη χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του 
εικονίδιου μπαταρίας, ανατρέξτε στο 
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χειρός και ο σταθμός βάσης είναι ενερ- 
γοποιημένα και συνδεδεμένα πριν να φορτίσετε τη συσκευή χειρός.

Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε 3 [OK] 
για επιβεβαίωση.
Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε4  
[ΑΠΟΘΗΚ] για επιβεβαίωση. 

Η λειτουργία [ECO] μειώνει την ισχύ εκπομπής από 
τη συσκευή χειρός και το σταθμό βάσης.

 Πα1 τήστε το menu.
Επιλέξτε 2 [ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ] >[ECO] και 
πατήστε [EПΙΛOΓ] για επιβεβαίωση.
Επιλέξτε τη νέα ρύθμιση και πατήστε 3 
[EПΙΛOΓ] για επιβεβαίωση.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται. »
Εμφανίζεται η ένδειξη  » [ECO] αντί για 
την ένδειξη  σε λειτουργία αναμονής

Λειτουργία ECO

Σημείωση  Όταν είναι ενεργοποιημένη η 
λειτουργία [ECO], η εμβέλεια σύνδεσης μεταξύ 
της συσκευής χειρός και του σταθμού βάσης 
ενδέχεται να περιοριστεί.
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