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Αγαπητέ πελάτη,
Με την αγορά της συσκευής αυτής επιλέξατε ένα ποιοτικό
προϊόν µάρκας PHILIPS. Η συσκευή ανταποκρίνεται στις
διάφορες απαιτήσεις ιδιωτικής χρήσης ή χρήσης σε γραφείο
ή επιχείρηση.
Η συσκευή σας εί ναι εφοδιασµένη µε µια δωρεάν
µελανοταινία για την εκ τύπωση µερικών δοκιµαστικών
σελίδων. Για την µελανοτ αινία αυτή δεν χρειάζεστε κάρτα
Plug’n’Print (= κάρτ α τσιπ µε πληροφορίες για τη
χωρητικότητα της µελανοταινίας).
Τηλεφωνικός κατάλογος

Στον τηλεφωνικό κατάλογο της συσκευής σας µπορείτε να
αποθηκεύσετε καταχωρήσεις µε πολλαπλούς αριθµούς και
να συνδυάσετε περισσότερες καταχωρήσεις σε οµά δες.
Μπορείτε να κατανέµετε διαφ ορετικά κουδουνίσµατα στην
κάθε καταχώρηση.
Σύντοµη κλήση

Μπορείτε να κατανοµήσετε αριθµούς σύντοµης κλήσης σε
αριθµούς που καλείτε συχνά. Με τ ο πλήκτρο σύντ οµης
κλήσης και τα αριθµηµένα πλήκτρα µπορείτε να καλέσετε
γρήγορα τον αριθµό αυτό.
Ο ενσωµατωµένος αυτόµατος τηλεφωνητής (εξαρτάται από
το µοντέλο) µπορεί να αποθηκ εύσει µέχρι και 30 λεπτά
µηνύµατα. Μπορείτε να κάνετε ηχογράφηση εσωτερικών και
εξωτερικών µηνυµάτων (= υπενθυµίσεις). Με τη λειτουργία
τηλεχειρισµού µπορείτε να κάνετε ακρόαση νέων µηνυµάτων
από οποιοδήποτε τηλέφων ο. Με το ν κωδικό VIP µπορεί
κάποιος να σας καλέσει ακόµα και όταν είναι αναµµένος ο
αυτόµατος τηλεφωνητής.
Μπορείτε να στείλετε φαξ σε διαφορετικές αναλύσεις σε ένα
ή περισσότερους παραλή πτες, π.χ. µια οµάδα. Μπορείτε
επίσης να καλέσετε φαξ και να διαθέσετε έγγραφα για κλήση.
∆είγµατα φαξ

Στη συσκευή σας είναι αποθηκευµένα πέντε δείγµατα φαξ
που µπορείτε να εκτυπώσετε. Με τα δείγµατα αυτά µπορείτε
να δηµιουργήσετε π.χ. ένα σύντοµο σηµείωµα φαξ ή µια
πρόσκληση.
Μπορείτε να επι λέξετε µεταξύ ανάλυσης κ ειµένου και
φωτογραφίας για να κ άνετε αντιγραφή εγγράφων µε τη
συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε πολλα πλά
αντίγραφα.
Με τη συσκευή σας µπορείτε να στείλετε µηνύµατα SMS αν
η τηλεφωνική σύνδεσή σας διαθέτει την υπηρεσία αυτή (η
λειτουργία δεν υποστηρίζεται σε όλες τις χώρες και στα
δίκτύα, εξαρτάται από το µοντ έλο). Με τις ε κτεταµένες
λειτουργίες του µ ενού SMS µπορείτε να κάνετε εύκολη
διαχείριση των µηνυµάτων SMS.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ενηµέρωσης µέσω SMS και θα
παίρνετε µήνυµα SMS στο  κινητό σας αν γίνει λήψη
κλήσεων, φαξ, ή άλλων µηνυµάτων κατά την απουσία σας (η
λειτουργία δεν υποστηρίζεται σε όλες τις χώρες και στα
δίκτύα, εξαρτάται από το µοντέλο).
Η συσκευή µπορεί να εκτυπώσει ένα γρίφο Su doku σε
τέσσερα επίπεδα δυσκολίας – αν θέλετε, και µε τη λύση του.
Σας ευχόµαστε πολλές ευχάριστες εµπειρίες µε τη συσκευή
και τις πάµπολλες λειτουργίες της!

Σχετικά με τις οδηγίες χρήσης
Με τη βοήθε ια εγκατάστασης που περιγ ράφεται στις
ακόλουθες σελίδες θα µπορέσετε να λειτουργήσετε γρήγορα
και εύκολα τη συσκευή σας. Πιο λεπτοµερείς εξηγήσεις θα
βρείτε στα επόµενα κεφάλαια των οδηγιών χρήσης.
∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ∆ώστε ιδιαίτερη
προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας για  να διασφαλίσετε την
άψογη λειτουργία της συσκευής. Ο κατ ασκευαστής δεν
αναλαµβάνει καµία ευθύνη αν δεν συµµορφωθείτε µε τις
οδηγίες.
Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν για περισσότερα από
ένα µοντέλο αυτής της σειράς συσκευών. Λάβετε υπόψη πως
µερικές λειτουργίες διατίθενται µόνο σε συγκεκριµένα
µοντέλα.

Σύμβολα  
Προειδοποίηση

Επεξήγηση οδηγιών

Προειδοποιεί για κινδύνους για πρόσωπα, ζηµιές στη
συσκευή, ή σε άλλα αντικείµενα, ως επίσης και για την
πιθανότητα απώλειας δεδοµένων. Ο µη σω στός
χειρισµός µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµούς ή
ζηµιές.

Τα σύµβολα αυτά α ντιπροσωπεύουν συµβουλές για
την πιο αποτ ελεσµατική και εύκολη χρήση της
συσκευής σας.
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1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας
Η συσκευή είναι σύµφωνη µε τα πρότυπα ΕΝ  60950-1 και
IEC 60950-1, και µπορεί µόνο να χρησιµοποιηθεί µε
τηλεφωνικά συστήµατα και παροχές ρεύ µατος που
ανταποκρίνονται σε αυτά τα πρ ότυπα. Η συσκευή
κατασκευάστηκε για αποκλειστική χρήση στην εκάστοτε
χώρα αγοράς.
Μην κάνετε ρυθµίσεις ή αλλαγές που δεν περιγράφονται σ'
αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Εγκατάσταση της συσκευής
Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί ασφαλώς σε µία επίπεδη επιφάνεια.

Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί ασφαλώς σε µία επίπεδη
επιφάνεια. Τυχόν πτώση της µπορεί να προκαλέσει σοβαρή
ζηµιά στη συσκευή ή και τραυµατισµό σε άτοµα, ειδικά σε
µικρά παιδιά. Εγκαταστείστε όλα τα καλώδια έτσι ώστε να
µην υπάρχει κίνδυνος να σκον τάψει κάποιος σ' αυτά και να
τραυµατιστεί ή να κάνει ζηµιά στη συσκευή.
Πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση το λιγότερο 15 εκατοστών από άλλες συσκευές.

Πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση το λιγότερο 15
εκατοστών από άλλ ες συσκευές, το ίδ ιο ισχύει και για τη
χρήση επιπρόσθετων ασυρµάτων τηλεφώνων. Μην
τοποθετήσετε τη συσκευή κοντά σε ραδιόφωνα ή
τηλεοράσεις. 
Φροντίστε ώστε το κάλυµµα της συσκευής να ανοίξει πλήρως όταν ανοίγετε τη συσκευή

Φροντίστε ώστε το κάλυµµα της συσκευής να ανοίξε ι
πλήρως όταν ανοίγετε τη συσκευή. Αν κλείσει το κάλυµµα
ενώ εργάζεστε στη συσκευή µπορεί να σας τραυµατίσει.
Προστατεύστε τη συσκεύη από το άµεσο φως του ήλιου

Προστατεύστε τη συσκεύη από το άµεσο φως του ήλιου, τη
ζέστη, από µεγάλες διακυµάνσεις θερµοκρασίας και από την
υγρασία. Μην τοποθετή σετε τη συ σκευή κοντά σε
θερµάνσεις ή συσκευές κλιµατισµού. Συµµορφωθείτε µε τις
πληροφορίες σχετικά µε τη θερµοκρασία και την υγρ ασία
στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
Φροντίστε να υπάρχει καλός εξαερισµός της συσκευής

Φροντίστε να υπάρχει καλός εξαερισµός της συσκευής, και
µην την καλύψετε. Μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε κλειστά
ερµάρια ή κ ιβώτια. Μη β άλετε τη συσκε υή σε µα λακές
επιφάνειες όπως κουβέρτες ή χαλιά, και µην κα λύψετε τις
σχισµές εξαερισµού της συσκευής. Αλλιώς µπορεί να
υπερθερµανθεί και να προκαλέσει πυρκαγία.
Αν υπερθερµανθεί η συσκευή ή βγάζει καπνό

Αν υπερθερµανθεί η συσκευή ή βγάζει καπνό, βγάλτε
αµέσως το καλώδιο παροχής από την πρίζα. Φροντίστε
ώστε να εξεταστεί η συσκευή από τεχνικό συνεργείο σέρβις.
Για να αποφύγετε την εξάπλωση φωτιάς, κρατήστε τη
συσκευή µακριά από ανοιχτές φλόγες.
Μη συνδέσετε τη συσκευή σε υγρά δωµάτια.

Μη συνδέσετε τη συσκευή σε υγρά δωµάτια. Μην αγγίζετε
καλώδια ρεύµατος, την πρί ζα παροχής ή την πρίζα
τηλεφώνου µε βρεγµένα χέρια.
Μην αφήσετε να χυθούν υγρά µέσα στην συσκευή.

Μην αφήσετε να χυθούν υγρά µέσα στην συσκευ ή.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο παροχής αν
διεισδύσουν σ' αυτή υγρά ή ξέ να αντικείµενα και φροντίστε
να εξεταστεί από τεχνικό συνεργείο σέρβις.
Μην αφήνετε µικρά παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς παρακολούθηση.

Μην αφήνετε µικρά παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς
παρακολούθηση. Κρατήστε την πλαστική συσκευασία
µακριά από µικρά παιδιά.
Το ακουστικό περιέχει µαγνήτη

Το ακουστικό της συσκευής  περιέχει µαγνήτη. ∆ώστε
προσοχή σε µικρά µεταλλικά αντικείµενα (συνδετήρες …)
που µπορεί να κολλήσουν στο ακουστικό.

Παροχή ηλεκτρικού
Ελέγξτε αν η τάση της συσκευής σας 

Ελέγξτε αν η τάση τη ς συσκευής σας (πλ ακίδιο τύπου)
ταιριάζει µε την τάση δικτύου ρεύµατος στον τόπο χρήσης
(χώρα). 
Χρησιµοποιήστε µόνο τα καλώδια παροχής και τηλεφώνου που προµηθεύονται µε τη συσκευή.

Χρησιµοποιήστε µόνο τα καλώδια παροχής και τηλεφώνου
που προµηθεύονται µε τη συσκευή.
Η συσκευή δε διαθέτει πλήκτρο ανάµµατος/σβησίµατος.

Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε να έ χετε εύκολη
πρόσβαση στην πρίζα παροχής. Η συσκευή δε  διαθέτει
πλήκτρο ανάµµατος/σβησίµατος. Σε περί πτωση έκτακτης
ανάγκης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή
ηλεκτρικού βγάζοντας το καλώδιο από την πρίζα.
Μην αγγίζετε ποτέ το καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ή τηλεφώνου αν έχει πάθει φθορά η µόνωσή του.

Μην αγγίζετε ποτέ το κα λώδιο παροχής ηλεκτρικού ή
τηλεφώνου αν έχει πάθει φθορά η µόνωσή του.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο ηλεκτρικού και τηλεφώνου κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Αποσυνδέστε τη συσκευή απ ό το δίκτυο ηλεκτρικού και
τηλεφώνου κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Αν αυτό δεν είναι
δυνατό, µη χρησιµοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκ εια
καταιγίδας.
Αποσυνδέστε τη συσκευή φαξ από το ρεύµα και την τηλεφωνική γραµµή πριν να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.

Αποσυνδέστε τη συσκευή φαξ από το ρεύµα και την
τηλεφωνική γραµµή πριν  να καθαρίσετε την επιφάνεια της
συσκευής. Μην χρησιµοποιήσετε ποτέ υγρά ή εύφλεκτα
απορρυπαντικά (ψεκαστικά (σπρέϋ), γυαλιστικά κλπ).
Καθαρίστε την οθόνη µ' ένα στεγνό, µαλακό πανί.

Καθαρίστε την οθόνη µ' ένα στεγνό, µαλακό πανί. Αν
σπάσει η οθόνη µπορεί να διαρρεύσει ένα ελαφρά
διαβρωτικό υγρό. Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα
µάτια.
Στην περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού η συσκευή δε λειτουργεί;

Στην περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού η συσκευή δε
λειτουργεί. Τυχόν αποθηκευµένα δεδοµένα δεν θα χαθούν.

Επισκευές
Αν παρουσιαστούν προβλήµατα, ακολουθήστε τις οδηγίες
στην οθόνη και στην αναφορά λαθών.
Μην κάνετε επισκευές στη συσκευή. Η µη σωστή συντήρηση
µπορεί να οδηγήσει σε τραυµατισµό ή βλάβη στη συσκευή.
Η συσκευή να επιδιορθώνεται µόνο από εγκεκριµένο
συνεργείο σέρβις.
Μην αφαιρέσετε την πλακίδα τύπου της συσκευής, αλλιώς
ακυρώνεται η εγγύηση.

Αναλώσιμα
Χρησιµοποιείτε µόνο γνήσια αναλώσιµα του κατασκευαστή
της συσκευής. Αυτά θα τα βρείτε σε ειδικά πρατήρια ή µέσω
του δικτύου παραγγελίας µας (βλέπε πίσω µέρος αυτών των
οδηγιών χρήσης). Αναλώσιµα άλλου κατασκευαστή µπορεί
να προκαλέσουν βλάβη στη συσκε υή ή να µει ώσουν τη
διάρκεια ζωής της.
Η απαλλαγή παλιών αναλωσίµων να γίνεται σύµφωνα µε τους
κανονισµούς που ισχύουν στη χώρα σας.
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2 Περίληψη
Περίληψη των λειτουργιών μενού
Η συσκευή σας δια θέτει τις ακόλουθες λειτουργίες.
Υπάρχουν δύο τρόποι για το κάλεσµα των λειτουργιών:
Πλοήγηση µενού

Πλοήγηση στο μενού: Πατήστε OK ή ένα από τα δύο
πλήκτρα-βέλη [, για να ανοίξετε το µενού λειτουργιών.
Ξεφυλλίστε το µενού µε [. Επιλέξτε µια λειτουργία του
µενού µε OK. Με C επιστρέφετε στο προηγούµενο βήµα
µενού. Με τ ο STOP ολοκληρώνετε το µενο ύ και
επιστρέφετε στο σηµείο εκκίνησης.
Απευθείας κάλεσµα

Απευθείας κάλεσμα λειτουργιών: Με τον αριθµό
λειτουργίας µπορείτε να καλέσετε απευθείας µια λειτουργία
µενού. Πατήστε OK και πληκτ ρολογήστε το σχετικό
αριθµό λειτουργίας µε τα αριθ µηµένα πλήκτρα.
Επιβεβαιώστε µε OK. Οι αριθµοί των λ ειτουργιών
αναγράφονται στον ακόλουθο κατάλογο.
Βοήθεια 6 · Κατάλογος λειτουργιών

1 Τηλεφωνικός κατάλογος      
11 Αναζήτηση καταχώρησης (PPF 6xx · SPFX 4x)

11 Αναζήτηση καταχώρησης ................... Σελίδα 10
12 Νέα καταχώρηση (PPF)

12 Νέα καταχώρηση ............................... Σελίδα 11
13 ∆ηµιουργία οµάδας

13 ∆ηµιουργία οµάδας ............................ Σελίδα 12
14 Σύντοµη κλήση

14 Σύντοµη κλήση................................... Σελίδα 12
15 Αλλαγή καταχωρήσεων

15 Αλλαγή καταχωρήσεων....................... Σελίδα 11
16 ∆ιαγραφή καταχωρήσεων

16 ∆ιαγραφή καταχωρήσεων .................... Σελίδα 12
17 Εκτύπωση καταχωρήσεων

17 Εκτύπωση καταχωρήσεων ................... Σελίδα 26

2 Κλήσεις
21 Εισερχόµενες κλήσεις (PPF 6xx · SPFX 4x)

21 Εισερχόµενες κλήσεις ......................... Σελίδα 10
22 Εξερχόµενες κλήσεις (PPF 6xx · SPFX 4x)

22 Εξερχόµενες κλήσεις .......................... Σελίδα 10
23 Εκτύπωση καταχωρήσεων

23 Εκτύπωση καταχωρήσεων ................... Σελίδα 25

3 Φαξ
31 Polled reception

31 Polled reception ................................. Σελίδα 19
32 Polling send

32 Polling send ....................................... Σελίδα 19
33 Αποστολή φαξ µε καθυστέρηση

33 Αποστολή φαξ µε καθυστέρηση .......... Σελίδα 18
34 Broadcast

34 Broadcast ........................................... Σελίδα 18
35 Εκτύπωση συγκεντρωτικής αναφοράς φαξ

35 Εκτύπωση συγκεντρωτικής αναφοράς φαξ
................................................................... Σελίδα 26

36 Εκτύπωση δελτίου αποστολής

36 Εκτύπωση δελτίου αποστολής ............. Σελίδα 26
37 Εκτύπωση σε σµίκρυνση

37 Εκτύπωση σε σµίκρυνση ..................... Σελίδα 24
38 Μείωση της ταχύτητας µετάδοσης

38 Μείωση της ταχύτητας µετάδοσης....... Σελίδα 24

4 Διάφορα
41 Εκτύπωση λίστων κλήσεων

41 Εκτύπωση λίστων κλήσεων .................. Σελίδα 26
42 Ηχητικό σήµα για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της αναµονής κλήσης (Τύπος 2)

42 Ηχητικό σήµα για τ ην ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση της αναµονής κλήσης (PPF¦675)

................................................................... Σελίδα 11
43 Χρήση δειγµάτων φαξ

43 Χρήση δειγµάτων φαξ......................... Σελίδα 19

44 Ρύθµιση αντίθεσης

44 Ρύθµιση αντίθεσης...............................Σελίδα 24
45 Εφαρµογή κωδικών σέρβις

45 Εφαρµογή κωδικών σέρβις ..................Σελίδα 32
46 Έλεγχος χωρητικότητας µελανοταινίας

46 Έλεγχος χωρητικότητας µελανοταινίας Σελίδα 29
47 ∆ιαπίστωση της firmware version

47 ∆ιαπίστωση της firmware version ........Σελίδα 32
48 Sudoku

48 Sudoku...............................................Σελίδα 23

5 Διαχωριστής φαξ/τηλεφώνου
51 Ρύθµιση λειτουργίας µέρας

51 Ρύθµιση λειτουργίας µέρας ..................Σελίδα 25
52 Ρύθµιση λειτουργίας νύχτας

52 Ρύθµιση λειτουργίας νύχτας.................Σελίδα 25
53 Ρύθµιση χρονοδιακόπτη

53 Ρύθµιση χρονοδιακόπτη......................Σελίδα 25
54 Easylink

54 Easylink..............................................Σελίδα 28
55 Ρύθµιση κουδουνισµάτων

55 Ρύθµιση κουδουνισµάτων ....................Σελίδα 25

6 SMS      
(Τύπος 2)(PPF¦675)
61 Αποστολή µηνυµάτων SMS (PPF 675 · 676 · 6xx)

61 Αποστολή SMS..................................Σελίδα 21
62 Ανάγνωση SMS (PPF 675 · 676 · 6xx · SPFX 43/47)

62 Ανάγνωση SMS ..................................Σελίδα 21
63 Εκτύπωση SMS

63 Εκτύπωση SMS ..................................Σελίδα 22
64 ∆ιαγραφή SMS (PPF 675 · 676 · 6xx · SPFX 43/47)

64 ∆ιαγραφή SMS ...................................Σελίδα 22
65 Ενηµέρωση µέσω SMS

65 Ενηµέρωση µέσω SMS .......................Σελίδα 21
66 Πρόσβαση στα SMS

66 Πρόσβαση στα SMS...........................Σελίδα 22

7 Αυτόματος τηλεφωνητής         
(Τύπος 2)(PPF¦675)
71 Άναµµα και σβήσιµο του αυτόµατου τηλεφωνητή (PPF 675 · 676 · 6xx · SPFX 47)

71 Άναµµα και σβήσιµο του αυτόµατου τηλεφωνητή
...................................................................Σελίδα 14

72 Ακρόαση µηνυµάτων (PPF 675 · 676 · 6xx · SPFX 47)

72 Ακρόαση µηνυµάτων ..........................Σελίδα 14
73 Ηχογράφηση εσωτερικών υπενθυµίσεων (PPF 675 · 676 · 6xx · SPFX 47)

73 Ηχογράφηση εσωτερικών υπενθυµίσεωνΣελίδα 16
74 Ρύθµιση διάρκειας ηχογράφησης

74 Ρύθµιση διάρκειας ηχογράφησης .........Σελίδα 16
75 Επεξεργασία εξωτερικού µηνύµατος (PPF 675 · 676 · 6xx · SPFX 47)

75 Επεξεργασία εξωτερικού µηνύµατος ...Σελίδα 14
76 Χρήση εξωτερικού µηνήµατος χωρίς ηχογράφηση εισερχόµενων µηνυµάτων

76 Εξωτερικό µήνυµα χωρίς ηχογράφηση
εισερχόµενων µηνυµάτων (= εξωτερική υπενθύµιση)

...................................................................Σελίδα 14
77 Προώθηση µηνυµάτων

77 Προώθηση µηνυµάτων ........................Σελίδα 15
78 Κωδικός VIP

78 Κωδικός VIP......................................Σελίδα 16
79 Πληκτρολόγηση κωδικού πρόσβασης

79 Πληκτρολόγηση κωδικού πρόσβασης ..Σελίδα 15

9 Ρυθμίσεις
91 Ρύθµιση ώρας και ηµεροµηνίας

91 Ρύθµιση ώρας και ηµεροµηνίας ...........Σελίδα 24
92 Επιλογή γλώσσας

92 Επιλογή γλώσσας................................Σελίδα 24
93 Επιλογή χώρας  

93 Επιλογή χώρας  .................................Σελίδα 24
94 Πληκτρολόγηση αριθµου

94 Πληκτρολόγηση αριθµου ....................Σελίδα 24
95 Πληκτρολόγηση ονόµατος (PPF)

95 Πληκτρολόγηση ονόµατος ..................Σελίδα 24
96 Ρύθµιση τηλεφωνικών συνδέσεων και υπηρεσιών

96 Ρύθµιση τηλεφωνικών συνδέσεων και υπηρεσιών
...................................................................Σελίδα 27

Πατήστε iκαι 6  για να εκτυπώσετε ένα κατάλογο
όλων των λειτουργιών και ρυθµίσεων της συσκ ευής
σας.
Περίληψη 5
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Σύνοψη συσκευής
Περίληψη Primo · Voice

‚ Ακουστικό
ƒ ∆ίσκος χαρτιού
„ Τροφοδοσία χαρτιού (µε το κείµενο προς τα πάνω)
… Πληκτρολόγιο ελέγχου µε οθόνη
† )-Υποδοχή σύνδεσης για το ακουστικό τηλεφώνου
‡ EXT-Socket – connection socket for addit ional
devices
ˆ LINE-Υποδοχή σύνδεσης για καλώδιο τηλεφώνου
PPF 63x, PPF 67x

Περιγραφή εσωτερικού

‚ Γυαλί σαρωτή
ƒ Κύλινδροι της αυτόµατης τροφοδοσίας χαρτιού
„ Στηρίξεις των κυλίνδρων τροφοδοσίας
… Οδηγός χαρτιού / Μεµβράνη σαρωτή
† Κάλυµµα σαρωτή και αυτόµατης τροφοδοσίας χαρτιού
‡ Οδοντωτός τροχός για το τέντωµα της µελανοταινίας
ˆ Κύλινδρος µελανοταινίας στην πίσω θήκη µελανοταινίας
‰ Κύλινδρος µελανοταινίας στην µπροστινή θήκη
µελανοταινίας
Š Υποδοχή της κάρτας Plug’n’Print
‹ Στηρίξεις του καλύµµατος του σαρωτή και της
αυτόµατης τροφοδοσίας χαρτιού
Innenansicht nummeriert
6 Philips PPF 631 · 632 · 675
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Πληκτρολόγιο ελέγχου
Μήνυµα

ä – Ανάβ ει όταν έχουν ληφθεί νέα µηνύ µατα /
Κατάλογος των νέων µηνυµάτων µε υποµενού /
Αναβοσβήνει σε λάθος της συσκευής (π.χ. όταν δεν έχει
τοποθετηθεί µελανοταινία)
Σύντοµη κλήση

Ý – Σύντοµη πίεση: Κάλεσµα καταχωρήσεων σύντοµης
κλήσης. Επιλογή των καταχωρήσεων µε [ η µε  τα
αριθµηµένα πλήκτρα / Πιέστε και κρατήστε: κατανοµή νέας
καταχώρησης σύντοµης κλήσης
Τηλεφωνικός κατάλογος

ma – Σύντοµη πίεση: Κά λεσµα των κα ταχωρήσεων
τηλεφωνικού καταλόγου. Επιλογή των καταχωρήσεων µε
[ / Πιέστε και κρατήστε: αποθήκευση νέας καταχώρησης
∆ιαχωριστής φαξ

¼/º/» – Ρύθµι ση χρονοδιακόπτη και των τρόπων
λειτουργίας λήψης φαξ (= διαχωριστής). Ρυθµισµένοι τρόποι
λειτουργίας στην οθόνη  ™ (µέρα), ˜ (νύχτα).
Ενεργοποιηµένος χρονοδιακόπτης επιπλέον µε ›
Stop (AB Τύπος 2)

STOP – ∆ιακοπή  λειτουργίας / επιστροφή στο σηµείο
εκκίνησης / απόρριψη εγγράφων / (PPF¦675): ολοκλήρωση
αναπαραγωγής µηνυµάτων
C (AB Τύπος 2)

C – Επιστροφή στο προηγούµενο βήµα µενού / Σύντοµη
πίεση: διαγραφή µεµονωµένων χαρακτήρων / Πιέ στε και
κρατήστε: διαγραφή  / (PPF¦ 675): Κατά τη δι άρκεια της
αναπαραγωγής: ∆ιαγραφή µεµονωµένου µηνύµατος / Στο
σηµείο εξόδου: ∆ιαγραφή όλων των µηνυµάτων 
Πλήκτρα-βέλη

[ – Κάλεσµα λειτουργιών µενού / Πλοήγηση στο µενού /
Επιλογή / Μετακίνηση κέρσορα / Ρύθµιση έντασης ήχου
OK

OK – Κάλεσµα λειτουργιών µενού / Επιβεβαίωση
καταχώρησης δεδοµένων

Start

START – Σύντοµη πίεση: Έναρξη µετάδοσης µηνυµάτων
/ Πιέστε και κρατήστε: Έναρξη ανάκτησης
Λειτουργίες αυτόµατου τηλεφωνητή (Τύπος 2)

b (PPF¦675) – Κάλεσµα µενού αυτόµατου τηλεφωνητή
Βοήθεια 

i – Σύντοµη πίεση: Εκτύπωση των σελίδων βοήθειας και
των καταλόγων ρυθµίσεων / Πιέστε και κρατήστε: Έναρξη
διαδικασίας πρώτης εγκατάστασης
Copy (SMS Τύπος 2)

COPY – Σύντοµη πίεση: αντιγραφή εγγράφου / Πιέστε και
κρατήστε: πολλαπλή αντιγραφή / (PPF¦675): Εκτύ πωση
SMS
Ανάλυση

ã – Ρύθµιση πιο ψηλής ανάλυσης για φαξ και αντίγραφα
(RESOL.: STANDARD, RESOL.: FINE, RESOL.:

PHOTO)
SMS (Τύπος 2)

_ (PPF¦675) - Κάλεσµα µενού SMS (Η λειτου ργία δεν
υποστηρίζεται σε όλες τις χώρες και τα δίκτυα)
Αριθµηµένο πληκτρολόγιο (σύντοµη κλήση)

Πληκτρολόγιο αριθµών – Πληκτρολόγηση αριθµών,
γραµµάτων, και ειδικών χαρακτήρων / Πιέστε και κρατήστε:
Κάλεσµα καταχωρήσεων σύντοµης κλήσης
Επανάκληση 

@ – Σύντοµη πίεση: Κατά λογος των δέκα τελευταίων
αριθµών εξερχόµενων κλήσεων (= πλήκτρο επανάκλησης) /
Πιέστε και κρατήστε: Κατάλογος των δέκα τελευταίων
εισερχόµενων κλήσεων
Ηχείο (PPF 6xx)

ß – Κλήση  µε κατεβασµένο το ακουστικό (PPF¦675):
ανοικτή συνοµιλία
R

R – Σύντοµη πίεση: πρόσθεση σύντοµης διακοπής γραµµής
(hook-flash) ως κωδικό πρόσβασης εξωτερικής γραµµής σε
τηλεφωνικά κέντρα (PABX) ή για το κά λεσµα ειδικών
λειτουργιών στο δηµόσιο τ ηλεφωνικό δίκτυο (PSTN) /
Πιέστε και κρα τήστε: Πρόσθεση διακοπής µεταξύ δύο
αριθµών
PPF 67x
Περίληψη 7
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3 Πρώτη θέση σε λειτουργία
Περιεχόμενα συσκευασίας
Περιεχόµενα συσκευασίας Primo · Voice

‚ Συσκευή
ƒ Ακουστικό τηλεφώνου
„ Ελικοειδές καλώδιο για το ακουστικό
… ∆ίσκος χαρτιού
† Καλώδιο ρεύµατος µε βύσµα (ανάλογα µε τη χώρα)
‡ Καλώδιο τηλεφώνου µε βύσµα (ανάλογα µε τη χώρα)
Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες χρήσης µε βοήθεια εγκατάστασης (δεν
απεικονίζονται)
Περιεχόµενα συσκευασίας

Περιεχόµενα συσκευασίας

Τοποθέτηση δίσκου χαρτιού
Τοποθέτηση δίσκου χαρτιού

Βάλτε το δίσκο χαρτιού στι ς σχισµές πού υπάρχουν πίσω
από τον µηχανισµό τροφοδοσίας χαρτιού.
Τοποθέτηση δίσκου χαρτιού

Τροφοδοσία χαρτιού
Μέγεθος χαρτιού

Πριν να κάνετε λήψη ή αντιγραφή εγγράφων πρέπει να
τοποθετήσετε χαρτί στη συσκ ευή. Χρησιµοποιήστε µόνο
κατάλληλο χαρτί σε κανονικό µέγεθος A4 (210 Χ 297 mm
· κατά προτίµηση 80 g/m2). ∆ιαβάστε τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της συσκευής.

Τροφοδοσία χαρτιού

Προετοιµασία χαρτιού

Τροφοδοσία χαρτιού

1 Γυρίστε το µο χλός δεξιά από τον µη χανισµό
τροφοδοσίας χαρτιού προς τα µπρος.

2 Βάλτε το χαρτί στο µηχα νισµό τροφοδοσίας χαρτιού.
Μπορείτε να βάλετε μέχρι και 50 φύλλα (A4 · 80 g/
m²).

3 Γυρίστε το µοχλό δεξιά από τον µη χανισµό
τροφοδοσίας χαρτιού προς τα πίσω για να στερεώσετε το
χαρτί.

Τροφοδοσία χαρτιού

Σύνδεση ακουστικού
Σύνδεση ακουστικού

Βάλτε τη µια άκρη του ελικοειδούς σύρµατος στην πρίζα στο
ακουστικό. Βάλτε την άλλη άκρη στην υποδοχή που φέρει
το σύµβολο ).
Σύνδεση ακουστικού

Αν ένα από τα µέρη της συσκευής λείπει ή παρουσιάζει
ζηµιές, απευθυνθείτε στον εµπορικό αντιπρόσωπό σας
ή στο σέρβις πελατών µας.

∆ιαχωρίστε τα φύλλα του χαρτιού ανεµίζοντας τα, και
έπειτα ευθυγραµµίστε τα χτυπώντας τα ελαφρά πάνω
σε µια ευθεία επιφάνεια. Μ' αυτό τον τρόπο
αποφεύγετε την τροφοδοσία πολλών φύλλων
ταυτόχρονα.
8 Philips PPF 631 · 632 · 675
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Σύνδεση τηλεφωνικού καλωδίου
Σύνδεση τηλεφωνικού καλωδίου

Σύνδεση τηλεφωνικού καλωδίου

Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο στην συσκευή  βάζοντας
το στην υποδοχή που φέρει το όνοµα LINE (υποδοχή Rj-
11). Βάλτε το βύσµ α του τ ηλεφώνου στην πρίζα της
τηλεφωνικής σας σύνδεσης στον τοίχο.
Σύνδεση τηλεφωνικού καλωδίου

Τηλεφωνικά κέντρα 1

Σύνδεση καλωδίου ρεύματος
Τάση ρεύµατος

Σύνδεση καλωδίου ρεύµατος

Βάλτε το καλώδιο ρεύµατος στην υποδοχή στο πίσω µέρος
της συσκευής. Συνδέστε το άλλο άκρο µε  την πρίζα στον
τοίχο.
Σύνδεση καλωδίου ρεύµατος

Πρώτη εγκατάσταση
Έναρξη πρώτης εγκατάστασης

Μετά που θα συνδ έσετε τη συσκευή µε την παροχή
ρεύµατος, ξεκινά η διαδικασία πρώτης εγκατάστασης.
Πατήστε  i. Η συσκευή κάνει  εκτύπωση µιας σελίδας
βοήθειας.

Επιλογή γλώσσας
1 Επιλέξτε µε [την επιθυµητή γλώσσα οθόνης.
2 Επιβεβαιώστε µε OK.

Επιλογή χώρας  
Σωστή ρύθµιση χώρας

Ρύθµιση χώρας

1 Επιλέξτε µε [ τη χώρα στην οποία λει τουργείτε τη
συσκευή.

2 Επιβεβαιώστε µε OK.
Μετά την πληκτρολόγηση η συσκευή εκτυπώνει ακόµα µια
σελίδα βοήθειας και ελέγχει την τηλεφωνική σύνδεση.

Πληκτρολόγηση αριθμού
Κεφαλίδα

Ο αριθµός και το όνοµ ά σας θα αναγράφονται στο πάνω
περιθώριο κάθε σελίδας (=κεφαλίδα) µαζί µε την
ηµεροµηνία, την ώρα και τον αριθµό σελίδας.
Πληκτρολόγηση αριθµού

1 Πληκτρολογήστε τον αριθµό σας. Με # ή *

µπορείτε να πληκτρολογήσετε χαρακτήρα 'συν'.
2 Επιβεβαιώστε µε OK.

Πληκτρολόγηση ονόματος
Πληκτρολόγηση ονόµατος

1 Πληκτρολογήστε το όνοµά  σας. Μπορείτ ε να
πληκτρολογήσετε γράµµατα µε τα αριθµηµένα πλήκτρα
(βλέπε τυπωµένη ετι κέτα). Ειδικούς χαρακτήρες
µπορείτε να καταχω ρήσετε µε το 0. Πατήστε
επανειληµµένα το ανάλογο πλήκτρο µέχρι να εµφανιστεί
στην οθόνη το επι θυµητό γράµµα ή ο ειδικός
χαρακτήρας.

2 Επιβεβαιώστε µε OK.
Μετά την πληκτρολόγηση η συσκευή εκτυπώνει µια σύνοψη
των λειτουργιών.

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας
 Καταχώρηση ώρας/ηµεροµηνίας

1 Πληκτρολογήστε την ώρα, π.χ. 14 00 για τις
2 µµ.

2 Πληκτρολογήστε την ηµε ροµηνία (κάθε φορά  δύο
αριθµούς), π.χ. 08 06 07 για τις 8
Ιουνίου 2007.

3 Επιβεβαιώστε µε OK.
Βοήθεια 2 · ∆ιαδικασία 1ης εγκατάστασης

Η συσκευή σας είναι αναλογική συσκευή φαξ (γκρουπ
3). ∆εν πρόκειται για συσκευή φαξ ISDN (γκρουπ 4)
και γι' αυτό δε µπορεί να συνδε θεί απ' ευθείας µε
γραµµή ISDN. Για το σκοπό αυτό χρειάζεστε είτε
µετατροπέα A/B (αναλογικό µετατροπέα) ή γραµµή
για αναλογικές συσκευές.

Αν συνδέσετε τη συσκευή σας ως εσωτερικό τηλέφωνο
σε τηλεφωνικό κέντρο, πρέπει να τ ο εγκαταστήσετε
ανάλογα για τη λειτουργία ως εσωτερικό τηλέφω νο
(βλέπε επίσης κεφάλαιο Τηλεφωνικές συνδέσεις και
επιπρόσθετες συσκευές, Σελίδα 27).

Ελέγξτε αν η τάση της συσκευής σας (πλακίδιο τύπου)
ταιριάζει µε την τ άση δικτύου ρεύµατος στον τ όπο
χρήσης (χώρα).

Πρέπει απαραιτήτως να ρυθµ ίσετε τη χώρα στην
οποία λειτουργείτε τη συσκ ευή, αλλιώς αυτή δε θα
προσαρµοστεί στο εκάστοτ ε τηλεφωνικό δίκτυ ο. Αν
δεν αναγράφεται η χώρα σας στη λίστα, πρέπει να
επιλέξετε µια άλλη ρύθµιση και να χρησιµοποιήσετε
το σωστό τηλεφων ικό καλώδιο της χώρας σα ς.
Απευθυνθείτε στον εµπορικό αντιπρόσωπό σας.

Μετακινείστε τον κέρσορα µε [. Με το πλήκτρο
C κάνετε διαγραφή µεµονωµένων χαρακτήρων.

Μπορείτε να ξαναξεκινήσετε τη διαδικασία πρώτης
εγκατάστασης οποιαδήποτε στιγµή. Πατήστε i και
2.
Πρώτη θέση σε λειτουργία 9
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4 Λειτουργίες τηλεφώνου
Βοήθεια 3 · Λειτουργίες τηλεφώνου

Σύνδεση επιπρόσθετων τηλεφώνων

Για να συνδέσετε επιπρόσθετα τηλέφωνα και να µάθετε ποιες
λειτουργίες διατίθενται, διαβάστε το κεφάλαιο σχετικά µε τις
τηλεφωνικές συνδέσεις και τις επιπρόσθετες συσκευές,
Σελίδα 27.

Πραγματοποίηση κλήσης στη 
συσκευή
Σχηµατίστε τον επιθυµητό αριθµό. Μπορείτε να το κάνετε
µε διαφορετικούς τρόπους. Στη συνέχεια σηκώστε το
ακουστικό.
Απ' ευθείας κλήση

Χειροκίνητη κλήση: Σχηµατίστε τον επιθυµητό αριθµό
µε το αριθµηµένο πληκτρολόγιο.
Τηλεφωνικός κατάλογος:
1 Πατήστε ma

2 Επιλέξτε µια καταχώρηση µε [. Πληκτρολογήστε το
αρχικό γράµµα µε τα αριθµηµένα πλήκτρα για να
πλοηγήσετε πιο γρήγορα στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Σύντομη κλήση: Πατήστε Ý. Επιλέξτε την επιθυµητή
καταχώρηση µε [ ή µε το αριθµηµένο πλήκτρο.
Κάλεσµα καταχώρησης σύντοµης κλήσης

Κατάλογος επανάκλησης: Πατήστε @. Επιλέξτε
µια καταχώρηση από τον κατάλογο επιλεγµένων αριθµών µε
[.
 Εξερχόµενες κλήσεις

Κατάλογος εισερχόμενων κλήσεων: Πιέστε και
κρατήστε @ (τουλάχιστο δύο δευτερόλεπτα). Επιλεξτε
µια καταχώρηση από των κατάλογο εισερχόµενων κλήσεων
µε τα [.
 Εισερχόµενες κλήσεις

Προϋποθέσεις CLIP

Ανάκτηση εξωτερικής γραμμής
Τηλεφωνικά κέντρα

Τα τηλεφωνικά κέντρα (PABX) χρησιµοποιούνται σε πολλές
επιχειρήσεις και σε µερικές ιδιωτικές κατοικίες. Πρέπει να
πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης  εξωτερικής
γραµµής για να συνδεθείτε µε το δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο
(PSTN) µέσω ενός τέτοιου τηλεφωνικού κέντρου.
Πριν να πληκτ ρολογήσετε τον επιθυµητό αριθµό ή µια
αποθηκευµένη καταχώρηση, πληκτρολογήστε τον κωδικό
πρόσβασης εξωτερικής γραµµής µε τον οποίο συνδέεστε µε
το δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο. Ο κωδικός πρόσβασης
εξωτερικής γραµµής είναι συνήθως 0.
Λάθος κωδικού πρόσβασης εξωτερικής γραµµής

Ρύθµιση εσωτερικής γραµµής

Αλυσίδωση αριθμών
Μπορείτε να συνδυάσετε αριθµούς που πληκτρολογήσατε
µε αποθηκευµένες καταχωρήσεις και να τους επεξεργαστείτε
πριν αρχίσει η δι αδικασία κλήσης. Αν π.χ. έχετε
αποθηκεύσει τον κωδικό µιας φτηνής τηλεφωνικής εταιρείας
(Call-by-Call) ως καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου,
επιλέξτε την καταχώρηση αυτή και πληκτρολογήστε τον
επόµενο αριθµό κλήσης χειροκίνητα ή επιλέξτε ακόµα µια
αποθηκευµένη καταχώρηση.

Πρόσθεση διακοπής μεταξύ δύο 
αριθμών
Μπορεί να παραστεί  αναγκαίο να προσθέσετε µια παύση
πληκτρολόγησης στον αριθµό κλήσεως, π.χ. για εσωτερική
γραµµή, για υποδιεύθυνση, ή για διεθνή κλήση. Πιέστε και
κρατήστε R (τουλάχιστο δύο δευτερόλεπτα). Στην οθόνη
εµφανίζεται –. Το δεύτερο µέρος του αριθµού θα κληθεί
µόνο µετά από µικρή παύση.

Κάλεσμα επιπρόσθετων 
λειτουργιών τηλεφώνου
Η λειτουργία δεν υποστηρίζεται σε όλες τις χώρες και τα δίκτυα(Η λειτουργία δεν υποστηρίζεται σε όλες τις
χώρες και τα δίκτυα)
Επιπρόσθετες λειτουργίες τηλεφώνου

Με την τηλεφωνική συσκευή σας µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε επιπρόσθετες λειτουργίες τηλεφώνου όπως
συγκράτηση κλήσεων, κλήση διάσκεψης, ή προώθηση
κλήσεων. Ζητείστε πληροφορίες από τ ην τηλεφωνική
εταιρεία σας κατά πόσο οι λειτουργίες αυτές διατίθενται για
την σύνδεσή σας. Το σήµα προς το τηλεφωνικό κέντρο για
να γίνει κάλεσµα τω ν υπηρεσιών αυτών είναι µια σύντοµη
διακοπή σύνδεσης (hook flash). Πατήστε R για να καλέσετε
τις επιπρόσθετες λειτουργίες.

Πατήστε i και 3 για να εκτυπώσετε µια σύνοψη
των λειτουργιών τηλεφώνου.

Μπορείτε επίσης να σηκώσετε πρώτα το ακουστικό
και να πληκ τρολογήσετε ένα αρι θµό. Η διαδικασία
κλήσης ξεκινά αµέσως.

Μπορείτε επίσης να καλέσετε τις καταχωρήσεις
του τηλεφωνικού καταλόγου πατώντας OK,
11 και OK .

Μπορείτε να αποθηκεύσετε µια καταχώρηση
πολλές φορές µε τ ο ίδιο όνοµα  αλλά σε
διαφορετική κατηγορία. Στον τηλεφωνικό
κατάλογο εµφανίζεται πριν την κ αταχώρηση το
αρχικό γράµµα της κατηγορίας.

Μπορείτε να καλέσετε τις καταχωρήσεις σύντοµης
κλήσεις κρατώντας πατηµένο το αντίστοιχο
αριθµηµένο πλήκτρο (τουλάχιστο για δύο
δευτερόλεπτα).

Μπορείτε επίσης να καλέσετε τον κα τάλογο
επανάκλησης πατώντας OK, 22 και OK .

Μπορείτε επίσης τον κατάλογο ει σερχόµενων
κλήσεων πατώντας OK, 21 και OK.

Για να µπορεί να γίνει χρήση της λειτουργίας αυτής
πρέπει να είναι ενεργοποιηµένη η αναγνώριση κλήσης
(CLIP) για την τ ηλεφωνική σύνδεσή σας (εξαρτάται
από τη χώρα και το δίκτυο). Ο αριθµός και το όνοµα
δεν εµφανίζονται όταν αυτός που σας καλεί κρύβει τον
αριθµό του.

Σε µερικές σπάνιες περιπτώσεις ο κωδικός πρόσβασης
εξωτερικής γραµµής µπορεί να είναι άλλος αριθµός ή
διψήφιος. Σε παλ ιά τηλεφωνικά κέντρα ο κω δικός
πρόσβασης µπορεί να είναι R (= Flash). Πατ ήστε το
R, για να καταχωρήσετε αυτό τον κωδικό πρόσβασης
εξωτερικής γραµµής. Αν δεν είναι δυνατή η σύνδεση
µε το δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, συµβουλευτείτε τον
προµηθευτή του τηλεφωνικού κέντρου σας.

Αν χρησιµοποιείτε τη συσκευή σ ας µόνιµα ως
εσωτερικό τηλέφωνο, αποθηκεύστε τον κωδικό
πρόσβασης εξωτερικής γραµµής µε τη λειτουργία  96
(βλέπε σελίδα 27).
10 Philips PPF 631 · 632 · 675
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Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης
1 Πατήστε κατά τη διάρκεια της κλήσης R.
2 Πληκτρολογήστε τον επιθυµητό αριθ µό µε τ ο

αριθµηµένο πληκτρολόγιο ή επιλέξτε µια αποθηκευµένη
καταχώρηση.

Αλλαγή μεταξύ κλήσεων
Αλλαγή µεταξύ κλήσεων

Πατήστε R, για να αλλάξετε µεταξύ των κλήσεων.

Απάντηση δεύτερης κλήσης
Αναµονή κλήσης

Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης  µπορεί να σας πληροφορήσει
ηχητικό σήµα για µια άλλη εισερχόµενη κλήση στη γραµµή (=
αναµονή κλήσης), αν βέβαια η τηλεφωνική σας εταιρε ία
υποστηρίζει την υπηρεσία αυτή. Όπως παραλάβατε τη συσκευή,
το ηχητικό σήµα για την αναµονή κλήσης είναι σβησµένο.
Απάντηση δεύτερης κλήσης

Πατήστε κατά τη διάρκεια κλήσης  R για να απαντήσετε τη
νέα κλήση.
Προϋποθέσεις CLIP

Ηχητικό σήμα για την ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση της αναμονής κλήσης
1 Πατήστε OK, 42 και OK.
2 Επιλέξτε µε [ αν θέλετε να ανάψετε ή να σβήσετε την

αναµονή κλήσης.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.

Ανοικτή συνομιλία
Type 2 (großer Core)(PPF¦675)
1 Πατήστε ß για να τ ηλεφωνήσετε µε κατεβασµένο το

ακουστικό. Ακούτε ένα σήµα ελευθέρου από το ηχείο.
2 Πληκτρολογήστε τον επιθυµητό αριθ µό µε τ ο

αριθµηµένο πληκτρολόγιο ή επιλέξτε µια αποθηκευµένη
καταχώρηση. Η διαδικασία κλήσης ξεκινά αµέσως. ∆ε
µπορείτε πλέον να διορθώσετε αριθµούς που
καταχωρήσατε λάθος.

Το ακουστικό δίπλα στη συσκευή

Ηχογράφηση τηλεφωνικής 
συνομιλίας
Type 2 (großer Core)(PPF¦675)
Ηχογράφηση τηλεφωνικής συνοµιλίας

Μπορείτε να κάνετε η χογράφηση µια τηλεφωνικής
συνοµιλίας. Μετά την ηχογράφηση αναβοσβήνει το
πλήκτρο ä και µπορείτε να κάνετε ακρόαση της
ηχογράφησης όπως µήνυµα του αυτόµατου τηλεφωνητή.
Ηχογράφηση τηλεφωνικής συνοµιλίας

Ηχογράφηση τηλεφωνικής συνοµιλίας

1 Πατήστε κατά τη διάρκεια της κλήσης b. Αρχίζει η
ηχογράφηση.

2 Πατήστε ξανά b για να ολοκληρώσετε την
ηχογράφηση.

Τηλεφωνικός κατάλογος της 
συσκευής
Τηλεφωνικός κατάλογος

Στον τηλεφωνικό κατάλογο της συσκευής σας µπορείτε να
αποθηκεύσετε καταχωρήσεις µε πολλαπλούς αριθµούς και να
συνδυάσετε περισσότερες καταχωρήσεις σε οµάδες. Μπορείτε να
κατανέµετε διαφορετικά κουδουνίσµατα στην κάθε καταχώρηση.
∆ιαβάστε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
Πλοήγηση κέρσορα 1

Αποθήκευση καταχώρησης
1 Πιέστε και κρατήστε ma (τουλάχιστο δύο

δευτερόλεπτα).

2 Πληκτρολογήστε το ό νοµα. Μπορείτε να
πληκτρολογήσετε γράµµατα µε τα αριθµηµένα πλήκτρα
(βλέπε τυπωµένη ετικέτα). Ειδικούς χαρακτήρες µπορείτε
να καταχωρήσετε µε το 0. Πατήστε επανειληµµένα το
ανάλογο πλήκτρο µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη το
επιθυµητό γράµµα ή ο ειδικός χαρακτήρας.

3 Επιβεβαιώστε µε OK.
4 Επιλέξτε µε [ την κατηγορία για την οποία θέλετε να

καταχωρήσετε αριθµό: CATEGORY: HOME, CATE-

GORY: WORK, CATEGORY: MOBILE ή CATEGO-

RY: FAX.
5 Επιβεβαιώστε µε OK.
6 Πληκτρολογήστε τον αριθµό.
7 Επιβεβαιώστε µε OK.
8 Μπορείτε να κατ ανέµετε κουδούνισµα στον  αριθµό

αυτό. Επιλέξτε το κουδούνισµα µε τα αρι θµηµένα
πλήκτρα 0 ως 9. Με το  [ µπορείτε να ρυθµίσετε
την ένταση ήχου.

9 Επιβεβαιώστε µε OK. Η καταχώρηση θα αποθηκευτεί.

Επεξεργασία καταχώρησης
1 Πατήστε OK, 15 και OK.
2 Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε να επεξεργαστείτε

µε [.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.
4 Επεξεργαστείτε το όνοµα.
5 Επιβεβαιώστε µε OK.
6 Επιλέξτε µε [ την κατηγορία για την οποία θέλετε να

καταχωρήσετε αριθµό: CATEGORY: HOME, CATE-

GORY: WORK, CATEGORY: MOBILE ή CATEGO-

RY: FAX.
7 Επιβεβαιώστε µε OK.
8 Πληκτρολογήστε τον αριθµό.
9 Επιβεβαιώστε µε OK.
10 Μπορείτε να κατ ανέµετε κουδούνισµα στον  αριθµό

αυτό. Επιλέξτε το κουδούνισµα µε τα αρι θµηµένα
πλήκτρα 0 ως 9. Με το  [ µπορείτε να ρυθµίσετε
την ένταση ήχου.

11 Επιβεβαιώστε µε OK. Η καταχώρηση θα αποθηκευτεί.

Πατήστε R, για να αλλάξετε µεταξύ των κλήσεων.

Για να µπορεί να γίνει χρήση της λειτουργίας αυτής πρέπει
να είναι ενεργοποιηµένη η αναγνώριση κλήσης (CLIP) για
την τηλεφωνική σύνδεσή σας (εξαρτάται από τη χώρα και
το δίκτυο). Ο αριθµός και το όνοµα δεν εµφανίζονται όταν
αυτός που σας καλεί κρύβει τον αριθµό του.

Βάλτε το ακουστικό δίπλ α στη συσκευή µε το
µικρόφωνο προς τα πάνω για να επιτύχετε τη βέλτιστη
ποιότητα επικοινωνίας.

Πρέπει να ενηµερώσετε το συνοµιλητή όταν κάνετε
ηχογράφηση της συνοµιλίας.

Μετακινείστε τον κέρσορα µε [. Με το πλήκτρο C
κάνετε διαγραφή µεµονω µένων χαρακτήρων. Με τ ο
STOP ολοκληρώνετε το µενού και επιστρέφετε στ ο
σηµείο εκκίνησης.

Μπορείτε να καλέσετε τη λειτουργία αυτή και
πατώντας OK, 12 και OK.
Λειτουργίες τηλεφώνου 11
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Διαγραφή καταχώρησης
1 Πατήστε OK, 16 και OK.
2 Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε να διαγράψετε µε

[.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.
4 Επιβεβαιώστε DELETE: YES µε OK.

Ομάδες
Οµάδες

Μπορείτε να συνδυάσετε περισσότερες καταχωρήσεις του
τηλεφωνικού καταλόγου σας σε µια οµάδα. Το µήνυµα θα
αποστέλλεται διαδοχικά σε όλα τα µέλη της οµάδας αυτής.

Πρόσθεση καταχωρήσεων ομάδας
1 Πατήστε OK, 13 και OK.
2 Επιλέξτε µε [ την οµ άδα που θ έλετε να

δηµιουργήσετε.
3 Επιβεβαιώστε µε OK. Μπορείτε να προσθέσετε

καταχωρήσεις στην οµάδα , να προβάλετε τα µέλη της
οµάδας, να διαγράψετε την οµάδα ή να στείλετε ένα φαξ
στην οµάδα.

4 Επιλέξτε µε [ ADD MEMBER?.
5 Επιβεβαιώστε µε OK.
6 Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε να προσθέσετε

στην οµάδα µε [.
7 Επιβεβαιώστε µε OK.
8 Επαναλάβετε τα βήµατα 4 ως 6, για να προσθέσετε και

άλλες καταχωρήσεις στην οµάδα.
9 Πατήστε STOP για να ολοκληρώσετε την ηχογράφηση.

Προβολή καταχωρήσεων ομάδας
1 Πατήστε OK, 13 και OK.
2 Επιλέξτε την οµάδα που θέλετε να προβάλετε µε [.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.
4 Επιλέξτε µε [ VIEW MEMBERS?.
5 Επιβεβαιώστε µε OK.
6 Ξεφυλλίστε τις καταχωρήσεις της οµάδας µε [.
7 Πατήστε δύο φορές STOP, για να επιστρέψετε στο

σηµείο εκκίνησης.

Διαγραφή μεμονωμένων ή όλων των 
καταχωρήσεων ομάδας

Διαγραφή μεμονωμένης καταχώρησης
1 Πατήστε OK, 13 και OK.
2 Επιλέξτε την οµάδα από την οποία θέλετε να διαγράψετε

καταχωρήσεις µε [.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.
4 Επιλέξτε µε [ DELETE MEMBER?.
5 Επιβεβαιώστε µε OK.
6 Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε να διαγράψετε µε [.
7 Επιβεβαιώστε µε OK.
8 Επιλέξτε µε [ DELETE: YES.
9 Επιβεβαιώστε µε OK. Η καταχώρηση θα διαγραφεί.

Διαγραφή ομάδων
1 Πατήστε OK, 13 και OK.
2 Επιλέξτε την οµάδα που θέλετε να διαγράψετε µε [.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.
4 Επιλέξτε µε [ DELETE MEMBER?.
5 Επιβεβαιώστε µε OK.
6 Επιλέξτε µε [ DELETE: ALL.
7 Επιβεβαιώστε µε OK. Όλες οι καταχωρήσεις της

οµάδας θα διαγραφούν.

Σύντομη κλήση
Σύντοµη κλήση

Μπορείτε να κατανοµήσετε αριθµούς σύντοµης κλήσης σε
αριθµούς που κα λείτε συχνά. Με το  πλήκτρο σύντοµης
κλήσης και τα αριθµηµένα πλήκτρα µπορείτε να καλέσετε
γρήγορα τον αριθµό αυτό.

Κατανομή ή αλλαγή καταχώρησης 
σύντομης κλήσης
1 Πιέστε και κρατήστε Ý (τουλάχιστο δύο

δευτερόλεπτα).

2 Επιλέξτε µε  [ ή µε το ανάλογο αριθµηµένο πλήκτρο
τον αριθµό σύντοµης κλήσης που θέλετε να κατανέµετε ή
να αλλάξετε.

3 Επιβεβαιώστε µε OK.
4 Επιλέξτε την καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου που

θέλετε να κατανέµετε ως σύντοµη κλήση µε [.
5 Επιβεβαιώστε µε OK.

Διαγραφή καταχώρησης σύντομης 
κλήσης 
∆ιαγραφή καταχώρησης σύντοµης κλήσης 

1 Πατήστε  Ý.

2 Επιλέξτε µε [ ή µε το ανάλογο αριθµηµένο πλήκτρο
την καταχώρηση που θέλετε να διαγράψετε.

3 Πατήστε  C.
4 Επιβεβαιώστε τη διαγραφή µε OK.

Αναγνώριση κλήσης (CLIP)
Η λειτουργία δεν υποστηρίζεται σε όλες τις χώρες και τα δίκτυα(Η λειτουργία δεν υποστηρίζεται σε όλες τις
χώρες και τα δίκτυα)
Oρισµός CLIP

Στην οθόνη εµφα νίζεται ο αριθµός εισερχόµενης κλήσης.
Για να µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτ ουργία αυτή,
πρέπει η τηλεφωνική σας σύνδεση να έχει ενεργοποιήσει την
αναγνώριση κλήσης (CLIP – Caller Line Identification

Μπορείτε να καλέσετε τη λειτουργία αυτή και
πατώντας OK, 14 και OK.

Αν επιλέξετε αριθµό που εί ναι έχει ήδη
κατενεµηθεί, η καταχώρηση θα αντικατασταθεί µε
τη νέα.

Με τη λειτου ργία αυτή διαγράφετε όχι µόν ο την
καταχώρηση γρήγορης κλήσης αλλά και  ολόκληρη
την καταχώρηση στον τηλ εφωνικό κατάλογο.
Αντικαταστήστε την καταχώρηση σύντοµης κλήσης αν
θέλετε να αλλάξετε την κατανοµή.

Μπορείτε να καλέσετε τη λειτουργία αυτή και
πατώντας OK, 14 και OK.
12 Philips PPF 631 · 632 · 675
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Presentation). Ζητείστε πληροφορίες από τ ην τηλεφωνική
εταιρεία σας. Είναι πιθανό η λειτουργία αναγνώρισης κλήσης
να κοστίζει.
Ρύθµιση χώρας

Αναπάντητες κλήσεις 
Αναπάντητες κλήσεις 

Αν σας τηλεφώνησαν ενώ απουσιάζατε, α ναβοσβήνει το
πλήκτρο ä.
1 Πατήστε  ä.
2 Ξεφυλλίστε τον κατάλογο αναπάντητων κλήσεων µε [.

3 Σηκώστε το ακουστικό για να καλέσετε αυτόν που σας
τηλεφώνησε ενώ απουσιάζατε.

Προβολή ονοµάτων τηλεφωνικού καταλόγου

Αν η αναγνώριση κλήσης δε λειτουργεί παρόλο που η
λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί για την τηλε φωνική
σύνδεσή σας, ελέγξτε αν έχετε ρυθµίσει τη σωστή χώρα
(βλέπε κεφάλαιο Ρυθµίσεις, Σελίδα 24).

Αν έχετε λάβει επιπρόσθετα µηνύµατα, επιλέξτε
πρώτα µε [ τις αναπάντητες κ λήσεις και
επιβεβαιώστε µε OK.

Η συσκευή σας προβάλλει το όνοµα µε το οποίο έχετε
αποθηκεύσει αυτόν που σας  καλεί στον τηλεφωνικό
κατάλογό σας. Ο αριθµός και το όνοµα δ εν
εµφανίζονται όταν αυτός που σας καλεί κρύβει τ ον
αριθµό του.
Λειτουργίες τηλεφώνου 13
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5 Αυτόματος τηλεφωνητής
(εξαρτάται από το µοντέλο)(εξαρτάται από το μοντέλο)
Βοήθεια 3 · Λειτουργίες αυτόµατου τηλεφωνητή

Άναμμα και σβήσιμο
Άναµµα και σβήσιµο στη συσκευήΑνώνυµο εξωτερικό µήνυµα

Πατήστε τρεις φορές b, για ν' ανάψετε ή να σβήσετε τον
αυτόµατο τηλεφωνητή. Όταν ο αυτόµατος τηλεφωνητής
είναι αναµµένος, στην οθόνη εµφανίζεται το σύµβολο  —.
Ενεργοποίηση

Επεξεργασία εξωτερικού 
μηνύματος 
Ηχογράφηση εξωτερικού µηνύµατος

Ηχογράφηση εξωτερικού μηνύματος
1 Πατήστε  b.
2 Επιλέξτε µε [ OUTGOING MSG..
3 Επιβεβαιώστε µε OK.

4 Επιλέξτε µε [ MESSAGE: RECORD.
5 Επιβεβαιώστε µε OK.
6 Πατήστε OK για να ηχογρ αφήσετε το ε ξωτερικό

µήνυµα. Περιµένετε τον ήχ ο επιβεβαίωσης πριν να
αρχίσετε το µήνυµα.

7 Πατήστε OK για να ολοκληρώσετε την ηχογράφηση.
Γίνεται αναπαραγωγή της ηχογράφησης.

Ηχογράφηση εξωτερικού µηνύµατος

Ακρόαση του εξωτερικού μηνύματος
1 Πατήστε  b.
2 Επιλέξτε µε [ OUTGOING MSG..
3 Επιβεβαιώστε µε OK.

4 Επιλέξτε µε [ MESSAGE: PLAY.
5 Επιβεβαιώστε µε OK. Γίνεται αναπαραγωγή της

ηχογράφησης.

Χρήση του ανώνυμου μηνύματος
Ανώνυµο εξωτερικό µήνυµα

Μπορείτε να αντικαταστήσετε το δικό σας εξωτερικό
µήνυµα µε το ανώνυµο µήνυµα που έχει ρυθµιστεί από το
εργοστάσιο.
1 Πατήστε  b.
2 Επιλέξτε µε [ OUTGOING MSG..
3 Επιβεβαιώστε µε OK.

4 Επιλέξτε µε [ MESSAGE: DEFAULT.
5 Επιβεβαιώστε µε OK. Γίνεται αναπαραγωγή της

ηχογράφησης.

Χρήση εξωτερικού μηνήματος χωρίς 
ηχογράφηση εισερχόμενων μηνυμάτων
Εξωτερικό µήνυµα χωρίς ηχογράφηση εισερχόµενων µηνυµάτων

Μπορείτε να κάνετε ηχογράφηση εξωτερικού µηνύµατος
που θα ακούσει αυτός που σας καλεί, χωρίς όµως να µπορεί
να αφήσει µήνυµα στον αυτόµατο τηλεφωνητή (= εξωτερική
υπενθύµιση).
1 Πατήστε  b.
2 Επιλέξτε µε [ EXTERN. MEMO.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.

4 Επιλέξτε µε [αν θέλετε να ανάψετε ή να σβήσε τε τη
λειτουργία εξωτερικού µηνύµατος χωρίς ηχογράφηση
εισερχόµενων µηνυµάτων.

5 Επιβεβαιώστε µε OK.

6 Ηχογράφηση νέου εξωτερικού μηνήματος:
Πατήστε OK um die Ansage aufzunehmen. Περιµένετε
τον ήχο επιβεβαίωσης πριν να αρχίσετε το µήνυµα.

7 Πατήστε OK για να ολοκλη ρώσετε την ηχογράφηση.
Γίνεται αναπαραγωγή της ηχογράφησης.

Ηχογράφηση εξωτερικού µηνύµατος

Ακρόαση μηνυμάτων
Ακρόαση µηνυµάτων

Πατήστε i και 3 για να εκτυπώσετε µια σύνοψη
των λειτουργιών του αυτόµατου τηλεφωνητή.

Αν δε θέλετε να ηχογραφήσετε το δικό σας εξωτερικό
µήνυµα, ο αυτόµ ατος τηλεφωνητής χρηµοποιεί το
µήνυµα που έχει ρυθµιστεί από το εργοστάσιο.

Μπορείτε να καλέσετε τ η λειτουργία αυτή και
πατώντας OK, 71 και OK.

Πατήστε κατά τη δι άρκεια της αναπαραγωγής το
πλήκτρο C και OK, για να διαγράψετε το τρέ χον
εξωτερικό µήνυµα. Με το  [ µπορείτε να ρυθµίσετε
την ένταση ήχου. Ολοκληρώστε την αναπαραγωγή µε
το STOP.

Μπορείτε να καλέσετε τη λειτουργία αυτή και
πατώντας OK, 75 και OK.

Το εξερχόµενο µήνυµα πρέπει να διαρκεί
περισσότερο από δέκα και  λιγότερο από εί κοσι
δευτερόλεπτα.

Αν ο ή χος του εξωτερικού µηνύµατος είναι πολύ
χαµηλός, επαναλάβετε την ηχογράφηση. Για να
κάνετε ηχογράφηση, σηκώστε το ακουστικό της
συσκευής και πείτε το µήνυµα στο ακουστικό.

Μπορείτε να καλέσετε τη λειτουργία αυτή και
πατώντας OK, 75 και OK.

Μπορείτε να καλέσετε τη λειτουργία αυτή και
πατώντας OK, 75 και OK.

Μπορείτε να καλέσετε τη λειτουργία αυτή και
πατώντας OK, 76 και OK.

Αν έχετε κάνει ήδη ηχογράφηση, η συσκευή θα σας
ρωτήσει αν θέλετε να  χρησιµοποιήσετε το παλιό
µήνυµα ή να ηχογραφήσετε νέο. Επιβεβαιώστε µε
OK.

Το εξερχόµενο µήνυµα πρέπει να διαρκεί
περισσότερο από δέκα δευτερόλεπτα.

Αν ο ήχος του εξωτερικού µηνύµατος είναι πολύ
χαµηλός, επαναλάβετε την ηχογράφηση. Για να
κάνετε ηχογράφηση, σηκώστε το α κουστικό της
συσκευής και πείτε το µήνυµα στο ακουστικό.

Πατήστε #για ν' ακούσετε το  επόµενο µήνυµα.
Μπορείτε να καλέσετε απευθείας το εκάστοτε µήνυµα
χρησιµοποιώντας τα αριθµ ηµένα πλήκτρα. Πατήστε
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής το πλήκτρο C και
OK, για να διαγράψετε το τρέχον µήνυµα. Με το  [
µπορείτε να ρυθµίσετε την ένταση ήχου.
Ολοκληρώστε την αναπαραγωγή µε το STOP.
14 Philips PPF 631 · 632 · 675
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Ακρόαση νέων μηνυμάτων 
Προβολή νέων µηνυµάτων

Όταν υπάρχουν νέα µηνύµατα στον αυτόµατο τηλεφωνητή,
αναφοσβήνει το πλήκτρο ä. Στην οθόνη εµφανίζεται
ο αριθµός νέων µηνυµάτων.
1 Πατήστε  ä.
2 Επιβεβαιώστε µε OK.
3 Γίνεται αναπαραγωγή των νέων µηνυµάτων.

Επανάληψη ακρόασης μηνυμάτων 
1 Πατήστε  b.
2 Επιλέξτε µε [ MESSAGES.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.

4 Επιλέξτε µε [ MESSAGE: PLAY.
5 Επιβεβαιώστε µε OK. Γίνεται αναπαραγωγή των

µηνυµάτων.

Διαγραφή μηνυμάτων
Διαγραφή μεμονωμένων μηνυμάτων
Πατήστε κατά τη δ ιάρκεια της αναπαραγωγής το πλήκτρο
C και OK, για να διαγράψετε το τρέχον µήνυµα.

Διαγραφή μηνυμάτων που έχετε ακούσει 
∆ιαγραφή νέων µηνυµάτων

1 Πατήστε  b.
2 Επιλέξτε µε [ MESSAGES.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.

4 Επιλέξτε µε [ MESSAGE: DELETE.
5 Επιβεβαιώστε µε OK. Τα µηνύµατα που έχετε ακούσει

θα διαγραφούν.

Ρύθμιση προώθησης και 
τηλεχειρισμού
Πληκτρολόγηση κωδικού πρόσβασης
Κωδικός πρόσβασης

Για να µπορέσετε να κάνετε λήψη προωθηµένων µηνυµάτων και να
ελέγχετε τον αυτόµατο τηλεφωνητή για µηνύµατα από άλλα
τηλέφωνα πρέπει να καταχωρήσετε ένα κωδικό πρόσβασης.
Άναµµα/ Σβήσιµο

1 Πατήστε  b.
2 Επιλέξτε µε [ ACCESS CODE.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.

4 Πληκτρολογήστε ένα τετραψήφιο κωδικό.

5 Επιβεβαιώστε µε OK.

Προώθηση μηνυμάτων
Προώθηση µηνυµάτων

Η συσκευή κάνει προώθηση τυχόν µηνυµάτων στον αριθµό
που καταχωρήσατε. Όταν έχει γίνει λή ψη του
προκαθορισµένου αριθµού µηνυµάτων, η συσκευή κάνει
κλήση του πιο πάων αριθµού. Αν απαντηθεί η κλήση, γίνεται
αναπαραγωγή ενός εξωτερικού µηνύµατος. Στη συνέχεια ο
συνδροµητής που κλήθηκε πρέπει να πληκτρολογήσει τον
κωδικό πρόσβασης. Αν δε γίνει πληκτρολόγηση κωδικού ή
πληκτρολογηθεί λανθασµένος κωδικός τρεις φορές, η
συσκευή διακόπτει τη σύνδεση.
1 Πατήστε  b.
2 Επιλέξτε µε [ FORWARDING.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.

4 Επιλέξτε µε [ αν θέλετε να ανάψετε ή να σβήσετε τη
λειτουργία προώθησης.

5 Επιβεβαιώστε µε OK.
6 Πληκτρολογήστε τον αριθµό τηλεφώνου στον οποίο θα

προωθούνται τα εισερχόµενα µηνύµατα.
7 Επιβεβαιώστε µε OK.
8 Επιλέξτε µε [ πόσα µηνύµατα θέλετε να µ αζευτούν

πριν να γίνει η προώθησή τους.
9 Επιβεβαιώστε µε OK.

10 Ηχογράφηση νέου εξωτερικού μηνήματος:
Πατήστε OK για να ηχογραφήσε τε το εξωτερικό
µήνυµα. Περιµένετε τον ήχο επιβεβαίωσης πριν να
αρχίσετε το µήνυµα.

11 Πατήστε OK για να ολοκλη ρώσετε την ηχογράφηση.
Γίνεται αναπαραγωγή της ηχογράφησης.

Χρήση τηλεχειρισμού
Τηλεχειρισµός

Μπορείτε εξ αποστάσεως να ακούσετε ή να διαγράψετε
µηνύµατα, να ηχογραφήσετε ένα νέο εξωτερικό µήνυµα ή να
ανάψετε/σβήσετε τον αυτόµατο τηλεφωνητή.
Τονικό σύστηµα κλήσης

1 Καλέστε τον αριθµό τηλεφώνου σας.
2 Περιµένετε µέχρι να ανάψε ι ο αυτόµατος τηλεφωνητής

και να γίνει αναπαραγωγή του εξωτερικού µηνύµατος.
3 Πληκτρολογήστε τον κώδικα πρόσβασης.
4 Η συσκευή διακόπτει το εξωτερικό µήνυµα και κάνει

αναπαραγωγή των εισερχόµενων µηνυµάτων. Αν δεν
υπάρχουν εισερχόµενα µηνύµατα θα ακουστούν δύο ήχοι
επιβεβαίωσης.

Μπορείτε να καλέσετε τη λειτουργία αυτή και
πατώντας OK, 72 και OK.

Μηνύµατα που δεν έχετε ακούσει ακόµα πρέπει να
ακουστούν πριν να µπορέσετε να τα διαγράψετε.

Μπορείτε να καλέσετε τη λειτουργία αυτή και
πατώντας OK, 72 και OK.

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα µηνύµατα που έχετε
ακούσει πατώντας στη ρύθµιση εξόδου  CκαιOK.

Με τον κωδικό (0000) που ρυ θµίστηκε από τ ο
εργοστάσιο ο τηλεχειρισµός είναι σβησµένος.
Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης για να
ενεργοποιήσετε τον τηλεχε ιρισµό. Αν θέλετε να
σβήσετε τον τη λεχειρισµό, καταχωρήστε ξανά τον
κωδικό εργοστασίου 0000.

Μπορείτε να καλέσετε τη λειτουργία αυτή και
πατώντας OK, 79 και OK.

Ο κωδικός πρόσβασης δεν πρέπει ποτέ να είναι ο
ίδιος µε τον κωδικό VIP.

Μπορείτε να καλέσετε τη λειτουργία αυτή και
πατώντας OK, 77 και OK.

Αν έχετε κάνει ήδη ηχογράφηση µήνυµα
αναγγελίας, η συσκευή θα σας ρωτήσει αν θέλετε να
χρησιµοποιήσετε το π αλιό µήνυµα ή να
ηχογραφήσετε νέο. Επιβεβαιώστε µε OK.

Το τηλέφωνο στην σύνδεση αυτή πρέπει να είναι
ρυθµισµένο στο τονικό σύστηµα κλήσης. Πατήστε ένα
πλήκτρο εντός 50 δευτερολέπτων, αλλιώς θα διακοπεί
η σύνδεση (εξαρτάται από τη χώρα και το δίκτυο).
Αυτόματος τηλεφωνητής 15
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5 Με τα αριθµηµένα πλήκτρα έχετε πρόσβαση στις
ακόλουθες λειτουργίες.

6 Κλείστε το τηλέφωνο για να ολοκληρώσετε τον
τηλεχειρισµό.

Λειτουργίες τηλεχειρισμού
∆ιακοπή λειτουργίας

Ακρόαση μηνυμάτων
Επανάληψη ακρόασης του τρέχοντος
μηνύματος: Πατήστε ‚.
Ακρόαση όλων των μηνυμάτων: Πατήστε ƒ.
Ακρόαση επόμενου μηνύματος: Πατήστε „.

Διαγραφή μηνυμάτων
Διαγραφή τρέχοντος μηνήματος: Πατήστε ‡

κατά τη διάρκεια της ακρόασης ενός µηνύµατος.
Διαγραφή όλων των μηνυμάτων: Πατήστε ‡ µετά
την ακρόαση όλων των µηνυµάτων.
Πατήστε ξανά ‡ εντός πέντε δευτερολέπτων για να
επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Εξωτερικό μήνυμα
Ακρόαση εξωτερικού μηνύματος: Πατήστε †.
Ηχογράφηση νέου εξωτερικού μηνήματος:

1 Πατήστε  ….
2 Περιµένετε τους ήχους επιβεβαίωσης.
3 Πατήστε  ….
4 Περιµένετε τον µακρύ ήχο επιβεβαίωσης πριν να

αρχίσετε το µήνυµα.
5 Πατήστε … για να ολοκληρώσετε την ηχογράφηση.

Λειτουργίες ελέγχου
Διακοπή τελευταίας λειτουργίας: Πατήστε ‰.
Σβήσιμο αυτόματου τηλεφωνητή: Πατήστε ˆ.
Άναμμα αυτόματου τηλεφωνητή: Πατήστε Š.
Άναµµα αυτόµατου τηλεφωνητή

Ηχογράφηση εσωτερικών 
υπενθυμίσεων
Εσωτερικές υπενθυµίσεις στη συσκευήΕσωτερικές υπενθυµίσεις 

Μπορείτε να ηχογραφήσετ ε υπενθυµίσεις (= memos) τις
οποίες µπορείτε να ακο ύσετε ως µηνύµατα. Η διάρκεια
ηχογράφησης για µηνύµατα περιορίζει και τη διάρκεια των
εσωτερικών υπενθυµίσεων.
∆ιάρκεια ηχογράφησης υπενθυµίσεων

1 Πατήστε  b.
2 Επιλέξτε µε [ QUICK NOTE.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.

4 Πατήστε OK για να ηχογρ αφήσετε την υπενθύµιση.
Περιµένετε τον ήχο επιβεβαίωσης πριν να αρχίσετε το µήνυµα.

5 Πατήστε OK για να ολοκλη ρώσετε την ηχογράφηση.
Γίνεται αναπαραγωγή της ηχογράφησης. Στη συνέχε ια
αναβοσβήνει το πλήκ τρο ä. Η υπενθύµιση
προβάλλεται ως νέο µήνυµα.

Ηχογράφηση εξωτερικού µηνύµατος

Αλλαγή ρυθμίσεων
Κωδικός VIP
Κωδικός VIP

Όταν κάποιος που κάνει κλήσει πληκτρολογήσει τον κωδικό
VIP η συσκευ ή συνεχίζει να χτυπά ακόµα και αν ο
αυτόµατος τηλεφωνητής έχει ήδη αναλάβει την κλήση. Με
τη λειτουργία αυτή µπορείτε να επιτρέψετε σε ορισµένα
πρόσωπα να σας καλούν ακόµα και αν έχετε καθορίσει τον
αριθµό των κουδουνισµάτων στο µηδέν.
Κωδικός VIP <> Κωδικός πρόσβασης

1 Πατήστε  b.
2 Επιλέξτε µε [ VIP CODE.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.

4 Πληκτρολογήστε ένα τετραψήφιο κωδικό.
5 Επιβεβαιώστε µε OK.

Ρύθμιση διάρκειας ηχογράφησης
∆ιάρκεια µηνύµατος

Μπορείτε να περιορίσετε τη διάρκεια των εισερχοµένων
µηνυµάτων και εσωτερικών υπενθυµίσεων.
1 Πατήστε  b.
2 Επιλέξτε µε [ RECORD. TIME.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.

4 Επιλέξτε µε [ την επιθυµητή διάρκεια ηχογράφησης ή
απεριόριστη διάρκεια (αυτόµατο).

5 Επιβεβαιώστε µε OK.

Αν στην επιλογή των αριθµών κουδουνίσµατος του
αυτόµατου τηλεφωνητή επιλέξετε 5/2, ο
αυτόµατος τηλεφωνητής ξεκινά µετά από δ ύο
κουδουνίσµατα σε περίπτωση που έχετε λάβει νέα
µηνύµατα. Αν δεν έχουν ληφθεί νέα µηνύ µατα, η
συσκευή κουδουνίζει πέντε φορές. Αν η συσκευή δε
συνδεθεί µε τη γραµµή µετά από δύο
κουδουνίσµατα, δεν έχετε λάβει νέα µηνύµατ α.
Μπορείτε να ολοκληρώσετε τον τηλε χειρισµό
χωρίς να χρεωθούν τηλεφωνικά τέλη.

Πιθανόν ο αυτόµατος τηλεφωνητής να µην αντιδρά
στην καταχώρησή σας – π.χ. όταν κά νετε ακρόαση
ενός µηνύµατος. ∆ιακόψ τε την τρέχουσα λειτουργία
πατώντας ‰. Επιλέξτε την επόµενη λειτουργία µε το
ανάλογο αριθµηµένο πλήκτρο.

Αν ο αυτόµατος τηλεφωνητής είναι σβησµένος, πρέπει να
πληκτρολογήσετε τον κωδικό  πρόσβασης για τον
τηλεχερισµό ενώ ο διαχωριστής ελέγχει την κλήση. Μετά
από 4 κουδουνίσµατα το σήµα κλήσης αλλάζει (ρύθµιση
εργοστασίου για τον αρι θµό κουδουνισµάτων του
διαχωριστή, βλέπε επίσης κεφάλαιο Ρύθµιση διαχωριστή,
Σελίδα 25). Πατήστε Š για ν' ανάψετε τον αυτόµατο
τηλεφωνητή. Μπορείτε να καλέσετε περαιτέρω λειτουργίες.

Η διάρκεια ηχογράφησης για εισερχόµενα µηνύµατα
περιορίζει και τη διάρκεια των ε σωτερικών
υπενθυµίσεων.

Μπορείτε να καλέσετε τη λειτουργία αυτή και
πατώντας OK, 73 και OK.

Αν ο ήχος του εξωτερικού µηνύµατος είναι πολύ
χαµηλός, επαναλάβετε την ηχογράφηση. Για να
κάνετε ηχογράφηση, σηκώστε το α κουστικό της
συσκευής και πείτε το µήνυµα στο ακουστικό.

Ο κωδικός VIP δεν πρέπει ποτέ να είναι ο ίδιος µε τον
κωδικό πρόσβασης.

Μπορείτε να καλέσετε τη λειτουργία αυτή και
πατώντας OK, 78 και OK.

Μπορείτε να καλέσετε τη λειτουργία αυτή και
πατώντας OK, 74 και OK.
16 Philips PPF 631 · 632 · 675
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6 Φαξ
Βοήθεια 4 · Φαξ

Τοποθέτηση σελίδων

10 Έγγραφα · A5/A4

Χρησιµοποιήστε έγγραφα στα µεγέθη A5 ή A4 µε 60 εως
100 g/m2. Μπορείτε να βά λετε και δέκα σελίδες
ταυτόχρονα.
Φαξ

Αποστολή φαξ
1 Τοποθετήστε τα έγγραφα στην τροφοδοσία χαρτιού µε

την τυπωµένη πλευρά προς τα πάνω. Το πάνω έγ γραφο
θα εισχωρήσει πρώτο.

2 Ρυθµίστε την επιθυµητή ανάλυση. Μπορείτε να επιλέξετε
µεταξύ RESOL.: STANDARD (για έγγραφα χωρίς
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά), RESOL.: FINE (για
κείµενα µε µικρή γραφή ή σχέδια) και RESOL.: PHO-

TO (για φωτογραφίες). Πατήστε  ã. Στην οθόνη
εµφανίζεται η ρυθµισµένη ανάλυση. Πατήστε ακόµα µια
φορά ã για ν' αλλάξετε την ανάλυση.

3 Σχηµατίστε τον επι θυµητό αριθµό. Μπορείτε να το
κάνετε µε διαφορετικούς τρόπους.

4 Πατήστε  START.

Κρατηµένος αριθµός

Χειροκίνητη κλήση: Σχηµατίστε τον επιθυµητό αριθµό
µε το αριθµηµένο πληκτρολόγιο.
Τηλεφωνικός κατάλογος:

1 Πατήστε ma

2 Επιλέξτε µια καταχώρηση µε [. Πληκτρολογήστε το
αρχικό γράµµα µε τα αριθµηµένα πλήκτρα για  να
πλοηγήσετε πιο γρήγορα στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Σύντομη κλήση: Πατήστε Ý. Επιλέξτε την επιθυµητή
καταχώρηση µε [ ή µε το αριθµηµένο πλήκτρο.
Κάλεσµα καταχώρησης σύντοµης κλήσης

Κατάλογος επανάκλησης: Πατήστε @. Επιλέξτε
µια καταχώρηση από τον κατάλογο επιλεγµένων αριθµών µε
[.
 Εξερχόµενες κλήσεις

Κατάλογος εισερχόμενων κλήσεων: Πιέστε και
κρατήστε @ (τουλάχιστο δύο δευτ ερόλεπτα). Επιλεξτε
µια καταχώρηση από των κατάλογο εισερχόµενων κλήσεων
µε τα [.
 Εισερχόµενες κλήσεις

Προϋποθέσεις CLIP

Αποστολή φαξ χειροκίνητα
1 Τοποθετήστε το έγγραφο στη συσκευή.
2 Πληκτρολογήστε τον επιθυµητό αριθµό µε τ ο

αριθµηµένο πληκτρολόγιο ή επιλέξτε µια αποθηκευµένη
καταχώρηση.

3 Πατήστε  ß.
4 Πατήστε  START.

Πατήστε iκαι 4 για να εκτυπώσετε οδηγίες για την
αποστολή φαξ και για τις ρυθµίσεις του διαχωριστή
φαξ/τηλεφώνου.

Μη βάλετε στη συσκευή σελίδες που …
… είναι νωπές, έχουν διορθώσεις που έχουν γί νει µε
διορθωτικό υγρό, είναι  βρώµικες ή  έχουν στιλπνή
επιφάνεια.
… έχουν εγγραφεί µε µαλακό µολύβι, µε µπογιά,
κιµωλία, ή µε κάρβουνο σχεδίασης.
… πήρατε από εφη µερίδες ή περιοδικά (µε µελάνι
τύπου).
… είναι συνδεδεµένες µε συνδετήρες, κολλητική
ταινία, ή κόλλα.
… φέρουν αυτοκόλλητες σηµειώσεις (post-it, κλπ.).
… είναι ζαρωµένες ή σχισµένες.

Πατήστε STOP για να απορρίψετε τα έγγραφα χωρίς
να τα στείλετε.

Μπορείτε να προσαρµόσετε την προκαθορισµένη
αντίσταση (βλέπε κεφάλαιο Ρυθµίσεις , Σελίδα
24).

Αν το τηλέφωνο του συνδροµητή είναι κρατηµένο, η
συσκευή καλεί ξανά τον αριθµό µετά από λίγη ώρα.
Πατήστε STOP για να διακόψετε τη διαδικασία
αποστολής. Ανάλογα µε τη ρύθµιση, η συσκευή
εκτυπώνει µια αναφορά αποστολής µετά τη µετάδοση.

Μπορείτε επίσης να καλέσετε τις καταχωρήσεις
του τηλεφωνικού καταλόγου πατώντας OK,
11 και OK .

Μπορείτε να αποθη κεύσετε µια καταχώρηση
πολλές φορές µε τ ο ίδιο όνοµα αλλά σε
διαφορετική κατηγορία. Στον τηλ εφωνικό
κατάλογο εµφανίζεται πριν την καταχώρηση το
αρχικό γράµµα της κατηγορίας.

Μπορείτε να καλέσετ ε τις καταχωρήσεις σύντοµης
κλήσεις κρατώντας πατηµένο το αντίστοιχο
αριθµηµένο πλήκτρο (τουλάχισ το για δύ ο
δευτερόλεπτα).

Μπορείτε επίσης να καλέσετε τον κατάλογο
επανάκλησης πατώντας OK, 22 και OK .

Μπορείτε επίσης τον κα τάλογο εισερχόµενων
κλήσεων πατώντας OK, 21 και OK.

Για να µπορεί να γίνει χρήση της λειτουργίας αυτής
πρέπει να είναι ενεργοποιηµένη η αναγνώριση κλήσης
(CLIP) για την τηλεφ ωνική σύνδεσή σας (εξαρτάται
από τη χώρα και το δίκτυο). Ο αριθµός και το όνοµα
δεν εµφανίζονται όταν αυτός που σας καλεί κρύβει τον
αριθµό του.
Φαξ 17
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Επιλογή εσωτερικής γραμμής ή 
υποδιεύθυνσης
Εσωτερική γραµµή ή υποδιεύθυνση

Μπορείτε να στείλετε φαξ σε εσωτερική γραµµή ή
υποδιεύθυνση ή να κάνετε ανάκτηση φαξ από ε σωτερική
γραµµή ή υποδιεύθυνση – π.χ. για να χρησιµοποιήσετε µια
συγκεκριµένη υπηρεσία εταιρείας βάσης δεδοµένων φαξ.
Για να τ ο κάνετε αυτό, προσθέστε τ ον αριθµό της
εσωτερικής γραµµής ή την υποδιεύθυνση στον αριθµό φαξ
µε µια σύντονη παύση µεταξύ της πληκτρολόγησής τους.
1 Πληκτρολογήστε τον επιθυµητό αριθ µό µε τ ο

αριθµηµένο πληκτρολόγιο ή επιλέξτε µια αποθηκευµένη
καταχώρηση.

2 Πιέστε και κρατήστε R (τουλάχιστο δύο δευτερόλεπτα).
3 Πληκτρολογήστε τον αριθµό της εσωτερικής γραµµής ή

την υποδιεύθυνση.
4 Πατήστε  START. Η κ λήση του αριθµού της

εσωτερικής γραµµής ή της υποδιεύθυνσης γίνεται µόνο
µετά από µια µικρή παύση.

Ακρόαση ενώ γίνεται σύνδεση
Type 1 (kleiner Core)(PPF¦631, PPF¦632)
Ακρόαση ενώ γίνεται σύνδεση

Μπορείτε να κάνετε ακρόαση ενώ γίνεται σύνδεση, π.χ. όταν
µια αποστολή φαξ αποτυχαίνει συνεχώς.
Πληκτρολογήστε τον επιθυµητό αριθµό µε το αριθµηµένο
πληκτρολόγιο ή επιλέξτε µια αποθηκευµένη καταχώρηση.
Πατήστε  ß. 
Αδύνατη η ανοιχτή συνοµιλία

Broadcast
Broadcasting

Μπορείτε να στείλετε φαξ διαδοχικά σε περισσότερους από
ένα παραλήπτες.

Πληκτρολόγηση κάθε παραλήπτη 
ξεχωριστά
1 Τοποθετήστε το έγγραφο στη συσκευή.
2 Πατήστε OK, 34 και OK. Το έγ γραφο θα

εισχωρήσει στη συσκευή.
3 Πληκτρολογήστε τον επιθυµητό αριθ µό µε τ ο

αριθµηµένο πληκτρολόγιο ή επιλέξτε µια αποθηκευµένη
καταχώρηση.

4 Επιβεβαιώστε µε OK.
5 Πληκτρολογήστε ακόµα ένα αριθµό.
6 Επιβεβαιώστε µε OK. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε

µέχρι και 25 παραλήπτες.
7 Πατήστε  START. Η συσκευή στέλνει το φα ξ

διαδοχικά σε όλους τους παραλήπτες.

Αποστολή φαξ σε ομάδα
1 Τοποθετήστε το έγγραφο στη συσκευή.
2 Πατήστε OK, 13 και OK.
3 Επιλέξτε µε [ την οµάδα στην οποία θέλετε να στείλετε

φαξ.
4 Επιβεβαιώστε µε OK.

5 Επιλέξτε µε [ SEND FAX?.
6 Επιβεβαιώστε µε OK.
Αποστολή σε πολλαπλούς δέκτες

Αποστολή φαξ με καθυστέρηση
Αποστολή φαξ µε καθυστέρηση

Αν θέλετε να εκµεταλλευτείτε πιο χαµηλά τηλεφωνικά τέλη
ή όταν ο παραλήπ της µπορεί να λάβει το φαξ µό νο σε
ορισµένες ώρες, µπορείτε να στείλετε το φαξ µε
καθυστέρηση – εντός 24 ωρών.
1 Τοποθετήστε το έγγραφο στη συσκευή.
2 Πατήστε OK, 33 και OK.
3 Πληκτρολογήστε την ώρα που θέλετε να γίνει αποστολή

του εγγράφου, π.χ. 14 00 για τις 2 µµ.
4 Επιβεβαιώστε µε OK.
5 Πληκτρολογήστε τον επιθυµητό αριθµό µε τ ο

αριθµηµένο πληκτρολόγιο ή επιλέξτε µια αποθηκευµένη
καταχώρηση.

6 Επιλογή αποθηκευμένης καταχώρησης:
Επιβεβαιώστε την επιλεγµένη καταχώρηση µε OK.

7 Πατήστε  START. Η συσκευή περνάει στην κατάσταση
ετοιµότητας και στέλνει το φαξ στην προ καθορισµένη
ώρα. Μπορείτε να συνεχίσετε  να κάν ετε τηλεφωνικές
κλήσεις ή λήψη φαξ.

Αποστολή φαξ µε καθυστέρηση

Λήψη φαξ
Λήψη φαξ

Αν δεν έχετε αλλάξει τις εργοστασιακές ρυθµίσεις, τα
εισερχόµενα φαξ εκ τυπώνονται αµέσως. Αν δε ν έχει
τοποθετηθεί χαρτί ή µελανοταινία στη συσκευή, η συσκευή
αποθηκεύει τα εισερχόµενα φαξ. Τότε ανα βοσβήνει το
πλήκτρο ä. Όταν τοποθετήσετε χαρτί ή νέα
µελανοταινία, τα αποθηκευµένα φαξ θα εκτυπωθούν.
Λάθος χαρτιού

Πλήρης µνήµη µηνυµάτων

Όταν η µνήµη µηνυµάτων είναι πλήρης, δεν µπορεί να γίνει
λήψη περαιτέρω µηνυµάτων. Στην οθόνη εµφανίζεται
προειδοποιητικό µήνυµα. ∆ιαβάστε τα τε χνικά
χαρακτηριστικά της συσκευής.
Κωδικός σέρβις για διαγραφή της µνήµης φαξ

Χειροκίνητη λήψη φαξ
Στη ρύθµιση αριθµού κουδ ουνισµάτων του διαχωριστή,
επιλέξτε τη χειροκίνητη λήψη φαξ (βλέπε κεφάλαιο Ρύθµιση
διαχωριστή, Σελίδα 25). ∆ε θα γίνεται αυτόµατη λήψη φαξ
από τη συσκευή. Η ρύθµιση αυτή είναι χρήσιµη όταν θέλετε
να κάνετε λήψη φαξ σε ηλ εκτρονικό υπολογιστή µέσω
µόντεµ.
Χειροκίνητη λήψη φαξ

Μπορείτε να ξεκινήσετε τη λήψη φαξ χειροκίνητα πατώντας
START.

Με αυτή τη λειτουργία δεν είναι δυνατή η ανοιχτή
συνοµιλία. ∆εν µπορείτε να απαντήσετε όταν ο
αποδέκτης σας καλέσει.

Αν η συσκευή δεν µπορεί να καλέσει ένα παραλήπτη,
το φαξ θα αποσταλεί στους υπόλοιπους παραλήπτες.
Μετά που θα καλέσει όλους το υς παραλήπτες, η
συσκευή καλεί ξανά όλους τους αριθµούς που δεν ήταν
διαθέσιµοι προηγουµένως.

Πατήστε STOP ν' απορρίψετε το έγγραφο. Με τ ον
τρόπο αυτό διακόπτετε την κατάσταση ετοιµότητας.

Ελέγξτε αν έχετε βάλει και στερεώσει σωστά το χαρτί.
Ο µοχλός δεξι ά από τον µηχανισµό τροφοδοσίας
χαρτιού πρέπει να είναι γυρισµένος προς τα πίσω.

Αν παρουσιαστούν προβλήµατα µε την εκτύπωση
αποθηκευµένων φαξ, διατίθεται κωδικός σέρβις (βλέπε
κεφάλαιο Σέρβις, σελίδα 32).
18 Philips PPF 631 · 632 · 675
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Ανάκτηση φαξ
Λήψη polling

Με τη λειτουργία polling µπορείτε να κάνετε ανάκτηση φαξ
που βρίσκονται στη συσκευή που καλέσατε. Μπορείτε
επίσης να διαθέσετε έγγραφα στη συσκευή σας τα οποία
άλλοι µπορούν να ανακτήσουν.

Γρήγορο polling
1 Πληκτρολογήστε τον επιθυµητό αριθ µό µε τ ο

αριθµηµένο πληκτρολόγιο ή επιλέξτε µια αποθηκευµένη
καταχώρηση.

2 Πιέστε και κρατήστε START (τουλάχιστο δύο
δευτερόλεπτα).

Ανάκτηση ασφαλισμένων φαξ
Προστασία λήψης φαξ

Με τη λειτουργία αυτή µπορείτε να κάνετε ανάκτηση φαξ
που είναι προστατευµένα µε κωδικό.
1 Πατήστε OK, 31 και OK.
2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.
4 Πληκτρολογήστε τον επιθυµητό αριθ µό µε τ ο

αριθµηµένο πληκτρολόγιο ή επιλέξτε µια αποθηκευµένη
καταχώρηση.

5 Πατήστε  START.

Αποστολή polling
Προστασία λήψης φαξ

Προστασία λήψης φαξ

Κάποιος που δι αθέτει τον κωδικό µπορεί να καλέσει τη
συσκευή και να κάνει ανάκτηση του φαξ. Μπορείτε να
συνεχίσετε να κάνετε τηλεφωνικές κλήσεις ή λήψη φαξ.
1 Τοποθετήστε το έγγραφο στη συσκευή.
2 Πατήστε OK, 32 και OK.
3 Πληκτρολογήστε ένα κω δικό (µέχρι και 20

χαρακτήρες).
4 Επιβεβαιώστε µε OK.
Αποστολή φαξ µε καθυστέρηση

Χρήση δειγμάτων φαξ
∆είγµατα φαξ

Στη συσκευή σας είναι αποθηκευµένα πέντε δείγµατα φαξ
που µπορείτε να εκτυπώσετε. Με τα δείγµατα αυτά µπορείτε
να δηµιουργήσετε π.χ. ένα σύντοµο σηµείωµα φαξ ή µια
πρόσκληση.
1 Πατήστε OK, 43 και OK.
2 Επιλέξτε µε [το δείγµα που θέλετε να εκτυπώσετε.
3 Επιβεβαιώστε µε OK. Η συσκευή εκτυπώνει το δείγµα.
4 Συµπληρώστε το δείγµα και στείλτε το ως φαξ στον

επιθυµητό παραλήπτη.

Προστατέψτε το έγγραφό σας από ανεπίτρεπτη λήψη
µε τη βοήθεια κωδικού.

Πατήστε STOP ν' απορρίψετε το έγγραφο. Με τον
τρόπο αυτό διακόπτετε την κατάσταση ετοιµότητας.
Φαξ 19
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7 Φωτοτυπική
Βοήθεια 5 · Αντιγραφή

10 Έγγραφα · A5/A4

Χρησιµοποιήστε έγγραφα στα µεγέθη A5 ή A4 µε 60 εως
100 g/m2. Μπορείτε να βά λετε και δέκα σελίδες
ταυτόχρονα.

Τοποθέτηση εγγράφου
1 Τοποθετήστε τα έγγραφα στην τροφοδοσία χαρτιού µε

την τυπωµένη πλευρά προς τα πάνω. Το πάνω έγ γραφο
θα εισχωρήσει πρώτο.

2 Ρυθµίστε την επιθυµητή ανάλυση. Μπορείτε να επιλέξετε
µεταξύ RESOL.: STANDARD (για έγγραφα χωρίς
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά), RESOL.: FINE (για
κείµενα µε µικρή γραφή ή σχέδια) και RESOL.: PHO-

TO (για φωτογραφίες). Πατήστε  ã. Στην οθόνη
εµφανίζεται η ρυθµισµένη ανάλυση. Πατήστε ακόµα µια
φορά ã για ν' αλλάξετε την ανάλυση.

Αντιγραφή
Πατήστε σύντοµα COPY. Γίνεται αντιγραφή του
εγγράφου.

Πολλαπλή αντιγραφή
1 Πιέστε και κρατήστε COPY (τουλάχιστο δύο

δευτερόλεπτα).
2 Καθορίστε πόσα αντίγραφα θέλετε να κάνετε (εως και 15

αντίγραφα).
3 Πατήστε  COPY.
4 Επιλέξτε µε [ αν θέλετε να µικρύνετε ή να µεγεθύνετε

το αντίγραφο. Μπορείτε να µεγεθύνετε µέχρι και 200
τοις εκατό ή να µικρύνετε µέχρι και 50 τοις εκατό.

5 Επιβεβαιώστε µε OK. Γίνεται αντιγραφή του εγγράφου.
Φωτοτυπική

Πατήστε iκαι 5 για να εκτυπώσετε τη βοήθεια των
λειτουργιών αντιγραφής.

Μπορείτε να προσαρµόσετε την προκαθορισµένη
αντίσταση (βλέπε κεφάλαιο Ρυθµίσεις , Σελίδα
24).

Πατήστε STOP για να απορρίψετε τα έγγραφα χωρίς
να τα αντιγράψετε.
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8 SMS
(εξαρτάται από το µοντέλο)(εξαρτάται από το μοντέλο)
Η λειτουργία δεν υποστηρίζεται σε όλες τις χώρες και τα δίκτυα(Η λειτουργία δεν υποστηρίζεται σε όλες τις
χώρες και τα δίκτυα)
Βοήθεια 8 · SMS

Προϋποθέσεις για SMS
CLIP για SMS

Η συσκευή είναι προετοιµασµένη για τη χρήση υπηρεσιών
SMS (Short Message Service). Για να λει τουργήσει η
υπηρεσία SMS πρέπει να εί ναι ενεργοποιηµένη η
αναγνώριση κλήσης (CLIP). Πιθανόν να µην µπορ είτε να
στείλετε ή να λάβετε µηνύµατα SMS από τηλεφωνικό κέντρο
(εξαρτάται από τη χώρα και το δίκτυο).
SMS µε απόρρητο αριθµό

Προϋποθέσεις για SMS

Αποστολή μηνυμάτων SMS
1 Πατήστε  _.
2 Επιβεβαιώστε µε OK.

3 Μπορείτε να πληκτρολογήσετε γράµµατα µε τα
αριθµηµένα πλήκτρα (βλέπε τυπωµένη ετικέτα).  Κενά ή
ειδικούς χαρακτήρες µπορείτε να  πληκτρολογήσετε µε
το 0. .

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε µέχρι και 160 χαρακτήρες.

4 Επιβεβαιώστε µε OK.
5 Πληκτρολογήστε τον επιθυµητό αριθ µό µε τ ο

αριθµηµένο πληκτρολόγιο ή επιλέξτε µια αποθηκευµένη
καταχώρηση.

6 Πατήστε  _. Γίνεται αποστολή του µηνύµατος.

Ενημέρωση μέσω SMS
Ενηµέρωση µέσω SMS

Μπορείτε να ρ υθµίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να σ τέλνει
αυτόµατα µήνυµα SMS σε οποι οδήποτε αριθµό τηλεφώνου
όταν υπάρχουν εισερχόµενες κλήσεις, µηνύµατα στον
αυτόµατο τηλεφωνητή, µηνύµατα φαξ ή SMS ενώ απουσιάζετε.
1 Πατήστε OK, 65 και OK.
2 Επιλέξτε µε [ αν θέλετε να εν ηµερωθείτε για νέα

µηνύµατα SMS.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.
4 Επιλέξτε µε [ αν θέ λετε να ενηµερωθείτε για

αναπάντητες κλήσεις.
5 Επιβεβαιώστε µε OK.
6 Επιλέξτε µε [ αν θέλετε να εν ηµερωθείτε για νέα

µηνύµατα φαξ.
7 Επιβεβαιώστε µε OK.
8 Επιλέξτε µε [ αν θέλετε να εν ηµερωθείτε για νέα

µηνύµατα στον αυτόµατο τηλεφωνητή.
9 Επιβεβαιώστε µε OK.
10 Πληκτρολογήστε τον αριθµό στον οποίο θα στέλνεται το

µήνυµα SMS.
11 Επιβεβαιώστε µε OK. Στην οθόνη εµφανίζεται ένδει ξη

πως έχει ενεργοποιηθεί η ενηµέρωση µέσω SMS.

Λήψη SMS
Λήψη SMS στη συσκευήΛάθος χαρτιού

Λήψη SMS

Εισερχόµενα µηνύµατα SMS εκτυπώνονται αυτόµατα. Αν
έχετε απενεργοποιήσει τη λειτουργία αυτόµατης εκτύπωσης,
τα µηνύµατα SMS θα αποθηκεύονται. Η συσκευή
αποθηκεύει µέχρι και 30 εισερχόµενα µηνύµατα SMS.

Ανάγνωση SMS
Ανάγνωση SMS στη συσκευή

Μετά τη λήψη νέου µηνύµατος SMS αναβοσβ ήνει το
πλήκτρο ä.
1 Πατήστε  ä.
2 Επιλέξτε τα µηνύµατα SMS µε [.
3 Πατήστε  ä. Έτσι περνάτε στο µενού Ανάγνωσης

SMS.

Κάλεσμα αναγνωσμένων SMS
1 Πατήστε OK, 62 και OK.
2 Επιλέξτε το µήνυµα SMS που θέλετε να διαβάσετε µε [.

Μη αναγνωσµένα µηνύµατα SMS χαρακτηρίζονται µε *.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.

4 Πατήστε STOP για να επιστέψετε στον κατάλογο των
SMS.

Πατήστε iκαι8για να εκτυπώσετε οδηγίες για τις
λειτουργίες SMS.

Αν παρουσιαστούν προβλήµατα στη µετάδοση SMS,
η αιτία µπορεί να είναι πως χρησιµοποιείτε απόρρητο
αριθµό ή έ χετε συνδέσει τη συσκευή σε πα λαιότερο
σύστηµα ISDN.

Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία ...
… αν πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία SMS.
… σε ποιες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας µπορείτε να
στείλετε µηνύµατα SMS.
… ποιά τέλη χρεώνονται.
… ποιες λειτουργίες διατίθενται.

Μπορείτε να καλέσετε τη λειτουργία αυτή και
πατώντας OK, 61 και OK.

Τα τελευταί πέντε µηνύµατα SMS που γράψατε
παραµένουν αποθηκευµένα ως δείγµατα. Πατήστε
@ µέχρι να εµφανιστεί το επιθυµητό µήνυµα.

Μετακινείστε τον κέρσορα µε [. Με το πλήκτρο
C κάνετε διαγραφή µεµονωµένων χαρακτήρων.
Πιέστε και κρατήστε C(τουλάχιστο για δύο
δευτερόλεπτα) για να διαγράψετε ολόκληρο τ ο
κείµενο. Πατήστε COPYγια να εκτυπώσετε το
µήνυµα πριν να το στείλετε.

Μπορείτε να στείλετε µηνύµατα SMS σε µέχρι και
πέντε παραλήπτες. Μετά την πληκτρολόγηση των
αριθµών, πατήστε OK.

Ελέγξτε αν έχετε βάλει και στερεώσει σωστά το χαρτί.
Ο µοχλός δεξι ά από τον µηχανισµό τροφοδοσίας
χαρτιού πρέπει να είναι γυρισµένος προς τα πίσω.

Μετακινείστε τον κέρσορα µε [. Πατήστε
COPY, για να εκτυπώσετε το µήνυµα SMS.

Πατήστε  OK, για να καλέσετε περαιτέρω
λειτουργίες SMS.
SMS 21
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Κάλεσμα λειτουργιών SMS
Λειτουργίες SMS στη συσκευή

1 Πατήστε OK ενώ διαβάζετε ένα µήνυµα SMS για να
καλέσετε περαιτέρω λειτουργίες SMS.

2 Επιλέξτε µια από τις δυνατότητες µε [: Μπορείτε να
προβάλετε πληροφορίες σχετικά µε το µήνυµα SMS, να
εκτυπώσετε ή ν α διαγράψετε το µήνυµα, να τ ο
προωθήσετε σε άλλο παραλήπτη ή να στείλετε απάντηση
SMS. Μπορείτε να ε πιστρέψετε στον κατάλογο των
µηνυµάτων SMS, να προβάλ ετε το επόµενο ή το
προηγούµενο µήνυµα SMS.

3 Επιβεβαιώστε µε OK.

Εκτύπωση SMS
Εκτύπωση SMS στη συσκευή

1 Πατήστε OK, 63 και OK.
2 Επιλέξτε µε [ τα µ ηνύµατα SMS που θέ λετε να

εκτυπώσετε.
PRINT: ALL – Εκτυπώνει όλα τα εισερχόµενα και
εξερχόµενα µηνύµατα SMS που έχετε αποθηκεύσει
PRINT: INBOX – κ άνει εκτύπωση όλων τω ν
εισερχόµενων µηνυµάτων SMS
PRINT: OUTBOX – Εκτυπώνει όλα τα εξερχόµενα
µηνύµατα SMS που έχετε αποθηκεύσει
PRINT: NEW – Κάν ει εκτύπωση όλων τω ν µη
αναγνωσµένων µηνυµάτων 
3 Επιβεβαιώστε µε OK.

Διαγραφή SMS
∆ιαγραφή SMS στη συσκευήΕισαγωγή στη διαγραφή SMS

Όταν η µνήµη µηνυµάτων είναι πλήρης, η συσκευή σας δε
µπορεί να κάνει λήψη άλλ ων µηνυµάτων. ∆ιαγράψτε
µηνύµατα SMS για να ελευθερώσετε τη µνήµη για τη λήψη
άλλων SMS.
1 Πατήστε OK, 64 και OK.
2 Επιλέξτε µε [ τα µ ηνύµατα SMS που θέ λετε να

διαγράψετε:
DELETE: ALL SMS – ∆ιαγράφει όλα τα εισερχόµενα και
εξερχόµενα µηνύµατα SMS που έχετε αποθηκεύσει
DELETE: READ SMS – Κάνει διαγραφή όλων των
αναγνωσµένων µηνυµάτων 
DELETE: SENT SMS – ∆ιαγράφει όλα τα εξερχόµενα
µηνύµατα SMS που έχετε αποθηκεύσει
3 Επιβεβαιώστε µε OK.
4 Επιβεβαιώστε τη διαγραφή µε OK.

Αλλαγή ρυθμίσεων
Αλλαγή αριθμών αποστολής και λήψης
Αριθµοί λήψης και αποστολής

Στη συσκευή σας είναι αποθηκευµένοι όλοι οι αριθµοί που
χρειάζεστε για να στείλετε ή να λάβετε µηνύµατα SMS. Αν
αλλάξετε τηλεφωνική εταιρεία, πρέπει ν' αλλάξετε και τους
αριθµούς. Μπορείτε να ρυθµ ίσετε τη συσκευή για δύο
τηλεφωνικές εταιρείες που προσφέρουν SMS.

1 Πατήστε OK, 66 και OK.
2 Επιλέξτε µε [την εταιρεία SMS που θέλετε να

ρυθµίσετε.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.
4 Πληκτρολογήστε τον αριθµό γ ια την αποστολή

µηνυµάτων SMS.
5 Επιβεβαιώστε µε OK.
6 Πληκτρολογήστε τον αριθµ ό για την λήψ η µηνυµάτων

SMS.
7 Επιβεβαιώστε µε OK.
8 Επιλέξτε µε [την τηλεφωνική εταιρεία µέσω της

οποίας θέλετε να στέλνετε µηνύµατα SMS.
9 Επιβεβαιώστε µε OK.

Απενεργοποίηση λειτουργίας αυτόματης 
εκτύπωσης
Αυτόµατη εκτύπωση

Μπορείτε ν' απενεργοποιήσετε τη λε ιτουργία αυτόµατης
εκτύπωσης µηνυµάτων SMS.
1 Πατήστε OK, 66 και όσες φορές χρειαστεί το

πλήκτρο OK µέχρι να εµφανι στεί στην οθόνη PRINT

SMS: YES.
2 Επιλέξτε µε [αν θέλετε ν' ανάψετε ή να σβ ήσετε τη

λειτουργία εκτύπωσης.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.

Άναμμα/Σβήσιμο της λήψης SMS
Σβήσιµο της λήψης SMS

Αν λειτουργείτε στην ίδια τηλεφωνική σύνδεση και
ασύρµατο τηλέφωνο µε λειτουργία SMS, εξαρτάται από το
κατασκευαστή σε ποια συσκευή θα γίνει η λήψη µηνύµατος
SMS. Μόνο µ ια συσκευή θα κάνει λήψη τ ου µηνύµατος
SMS. Προσπαθήστε να απενεργοποιήσετε τη λήψη SMS
στο ασύρµατο τηλέφωνό σας. Αν αυτό δεν είναι δυνατό,
σβήστε τη λήψη SMS στη συσκευή. Μπορείτε να στέλνετε
µηνύµατα SMS ακόµα και όταν η λή ψη SMS είναι
σβησµένη.

Σβήσιμο της λήψης SMS
1 Πατήστε OK, 45 και OK.
2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό σέρβις

31207.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.
4 Επιλέξτε µε [ SURE: YES.
5 Επιβεβαιώστε µε OK.

Άναμμα της λήψης SMS
1 Πατήστε OK, 45 και OK.
2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό σέρβις

41206.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.
4 Επιλέξτε µε [ SURE: YES.
5 Επιβεβαιώστε µε OK.

Αν θέλετε να εκτυπώσετε ένα µεµονωµένο µήνυµα
SMS, καλέστε το µήνυµα. Πατήστε COPY για να
εκτυπώσετε το µήνυµα.

Αν θέλετε να διαγράψετε ένα µεµονωµένο µήνυµα
SMS, καλέστε το µήνυµα. Πατήστε OK και
επιλέξτε µε [ DELETE. Επιβεβαιώστε µε OK.

Μπορείτε να κάνετε λήψη µηνυµάτων SMS και
από τα δύο δίκτυα.

Με το SURE: NO διακόπτετε την καταχώρηση
αν τυχόν έχετε καταχωρήσει λάθος κωδικό.

Με το SURE: NO διακόπτετε την καταχώρηση
αν τυχόν έχετε καταχωρήσει λάθος κωδικό.
22 Philips PPF 631 · 632 · 675
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9 Παιχνίδια και διασκέδαση
Βοήθεια 7 · Παιχνίδια και διασκέδαση

Sudoku
Sudoku

Το Sudoku είναι ένα γιαπωνέζικο κουΐζ αριθµών. Το πεδίο
του κουΐζ αποτελείται από 3 Χ  3 τε τράγωνα που
υποδιαιρούνται σε 3 Χ 3 πε δία. Ανάλογα µε το β αθµό
δυσκολίας, διατίθενται λιγότεροι ή περισσότεροι αριθ µοί
στην αρχή του παιχνιδιού. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να
διανεµηθούν οι αριθµοί από το 1 ως το 9 στο πεδίο µε τέτοιο
τρόπο έτσι ο κάθε αριθµός να εµφανίζεται ακριβώς µια φορά
στην κάθε σειρά, στην κάθε στήλη, και σε κάθε ένα από τα
εννιά µπλοκ. Υπάρχει µόνο µία λύση.
Μόνο τελευταία λύση

Εκτύπωση παιχνιδιού
1 Πατήστε OK, 48 και OK.
2 Επιλέξτε µε [ SUDOKU:NEW.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.
4 Επιλέξτε µε [το βαθµό δυσκολίας.
5 Επιβεβαιώστε µε OK.
6 Καθορίστε πόσες φορές θ έλετε να εκτυ πώσετε το

Sudoku (εως και 9 αντίγραφα).
7 Επιβεβαιώστε µε OK.
8 Επιλέξτε µε [ αν θα γίνει εκτύπωση της λύσης.
9 Επιβεβαιώστε µε OK.

Επανάληψη εκτύπωσης του τελευταίου 
παιχνιδιού
1 Πατήστε OK, 48 και OK.
2 Επιλέξτε µε [ SUDOKU:LAST.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.
4 Καθορίστε πόσες φορές θ έλετε να εκτυ πώσετε το

Sudoku (εως και 9 αντίγραφα).
5 Επιβεβαιώστε µε OK.
6 Επιλέξτε µε [ αν θα γίνει εκτύπωση της λύσης.
7 Επιβεβαιώστε µε OK.

Εκτύπωση λύσης
1 Πατήστε OK, 48 και OK.
2 Επιλέξτε µε [ SUDOKU:SOLUTION.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.

Sudoku για κάθε μέρα
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να εκτυπώνει
αυτόµατα ένα νέο Sudoku κάθε µέρα.
1 Πατήστε OK, 48 και OK.
2 Επιλέξτε µε [ SUDOKU:AUTO.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.

4 Πληκτρολογήστε την ώρα, π.χ. 14 00 για τις
2 µµ.

5 Επιβεβαιώστε µε OK.
6 Επιλέξτε µε [το βαθµό δυσκολίας.
7 Επιβεβαιώστε µε OK.
8 Καθορίστε πόσες φορές θέλετε να εκτυπώσετε το

Sudoku (εως και 9 αντίγραφα).
9 Επιβεβαιώστε µε OK.
10 Επιλέξτε µε [ αν θα γίνει εκτύπωση της λύσης.
11 Επιβεβαιώστε µε OK.
12 Επιλέξτε µε [αν θέλετε ν' ανάψετε ή να σβ ήσετε τη

λειτουργία εκτύπωσης.
13 Επιβεβαιώστε µε OK.
Sudoku για κάθε µέρα

Πατήστε iκαι 7  για να εκτυπώσετε οδηγίες για τις
λειτουργίες παχνιδιών και διασκέδασης της συσκευής
σας.

Αποθηκεύεται η λύση του παιχνιδιού που εκτυπώθηκε
τελευταία. Οι λύσεις παλαιότερων παιχνιδιών δεν είναι
πλέον διαθέσιµες.

Μπορείτε να σβήσετε την καθηµερινή εκτύπωση
Sudoku καλώντας την λειτουργία όπως αναφέρεται πιο
πάνω και σβήνοντας την αυτόµατη εκτύπωση στο
σηµείο 12.
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10 Ρυθμίσεις
Πλοήγηση κέρσορα 1

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας
1 Πατήστε OK, 91 και OK.
2 Πληκτρολογήστε την ώρα, π.χ. 14 00 για τις

2 µµ.
3 Πληκτρολογήστε την ηµεροµηνία (κάθε φορά δύο

αριθµούς), π.χ. 08 06 07 για τις 8
Ιουνίου 2007.

4 Επιβεβαιώστε µε OK.
Ώρα µετά τη διακοπή ηλεκτρικού

Επιλογή γλώσσας
1 Πατήστε OK, 92 και OK.
2 Επιλέξτε µε [την επιθυµητή γλώσσα οθόνης.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.

Επιλογή χώρας  
Σωστή ρύθµιση χώρας

∆ιαγραφή στις ρυθµίσεις χώρας

1 Πατήστε OK, 93 και OK.
2 Επιλέξτε µε [ τη χώρα στην οποία λειτουργείτ ε τη

συσκευή.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.
4 Επιλέξτε µε [ SURE: YES.
5 Επιβεβαιώστε µε OK.

Πληκτρολόγηση αριθμού
Κεφαλίδα

Ο αριθµός και το όνοµά σας θα αναγράφονται στο πά νω
περιθώριο κάθε σελίδας (=κεφαλίδα) µαζί µε την
ηµεροµηνία, την ώρα και τον αριθµό σελίδας.
1 Πατήστε OK, 94 και OK.
2 Πληκτρολογήστε τον αριθµό σας. Με # ή *

µπορείτε να πληκτρολογήσετε χαρακτήρα 'συν'.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.

Πληκτρολόγηση ονόματος
1 Πατήστε OK, 95 και OK.
2 Πληκτρολογήστε το όνοµά σας. Μπορείτε να

πληκτρολογήσετε γράµµατα µε τα αριθµηµένα πλήκτρα
(βλέπε τυπωµένη ετικέτα). Ειδικούς χαρακτήρες µπορείτε
να πληκτρολογήσετε µε 0. Πατήστε επανειληµµένα το
ανάλογο πλήκτρο µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη το
επιθυµητό γράµµα ή ο ειδικός χαρακτήρας.

3 Επιβεβαιώστε µε OK.

Ρύθμιση αντίθεσης
Ρύθµιση αντίθεσης

∆ιατίθενται διάφορα επίπεδα αντίθεσης για την αντι γραφή
και την αποστολή µηνυµάτων φαξ.
1 Πατήστε OK, 44 και OK.
2 Επιλέξτε µε [ την επιθυµητή αντίθεση:
CONTR.:LIGHT – Για πιο ανοιχτά αντίγραφα και
αποστολή φαξ
CONTR.:NEUTRAL – Για όλα  τα είδη εγγράφων (π.χ.
άσπρο κείµενο σε µαύρο φόντο  ή έγγραφα µε έγχρωµο
φόντο)
CONTR.:OPTIMISED (ρύθµιση εργοστασίου) –
Βελτιστοποιηµένη ρύθµιση για εκτύπωση κειµένου και
εικόνων
CONTR.:DARK – Για πιο σκούρα α ντίγραφα και
αποστολή φαξ (π.χ. έγγραφα µε ωχρή γραφή)
3 Επιβεβαιώστε µε OK.
Ειδική ρύθµιση/Βασική ρύθµιση

Μείωση της ταχύτητας 
μετάδοσης
Μείωση της ταχύτητας µετάδοσης

Η συσκευή προσαρµόζει την ταχύτη τα µετάδοσης στην
ποιότητα της τηλεφωνικής σύνδεσης. Αυτό µπορεί να
διαρκέσει αρκετά ιδιαίτερα στις υπερθαλάσσιες συνδέσεις.
Ρυθµίστε µια πιο χαµηλή ταχύτητα µετάδοσης αν στέλνετε
φαξ σε δίκτυα µε κακή ποιότητα γραµµής.
1 Πατήστε OK, 38 και OK.
2 Επιλέξτε µε [ αν θέλετε να ρυθµίσετε µια πιο χαµηλή

ταχύτητα µετάδοσης.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.

Άναμμα/Σβήσιμο συμπίεσης 
μεγέθους
Συµπίεση µεγέθους

Για να µη  χάνονται πληροφορίες, τα εισερχόµενα φαξ
εκτυπώνονται µε σµίκρυνση.
1 Πατήστε OK, 37 και OK.
2 Επιλέξτε µε [ αν θέλετε να ανάψετε ή να σβήσετε τη

σµίκρυνση σελίδας.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.

Μετακινείστε τον κέρσορα µε [. Με το πλήκτρο C
κάνετε διαγραφή µεµονωµένων χαρακτήρων. Με το
STOP ολοκληρώνετε το µενού και επιστρέφετε στο
σηµείο εκκίνησης.

Μετά από σύντοµη διακοπή ηλεκτρικού, ελέγξτε την
ώρα και ηµεροµηνία. Επιβεβαιώστε µε OK.

Πρέπει απαραιτήτως να ρυθµ ίσετε τη χώρα στην
οποία λειτουργείτε τη συσκευή, αλλιώς αυτή δε θα
προσαρµοστεί στο ε κάστοτε τηλεφωνικό δίκτυο. Αν
δεν αναγράφεται η χώρα σας στη λίστα, πρέπει να
επιλέξετε µια άλλη ρύθµιση και να χρησιµοποιήσετε
το σωστό τηλεφωνι κό καλώδιο της χώρας σας .
Απευθυνθείτε στον εµπορικό αντιπρόσωπό σας.

Όταν επιλέξετε µια νέα χώρα, η συσκευή θα
επαναφερθεί στις ρυθµίσεις εργοστασίου. Τα
αποθηκευµένα δεδοµένα δεν χάνονται. Ελέγξτ ε τον
αριθµό που καταχωρήσατε για την κεφαλίδα.

Οι αλλαγµένες ρυθµίσεις αποθηκεύονται ως βασικές
ρυθµίσεις. Επιλέξτε µια ειδική λειτουργία για µια
διαδικασία που θα γί νει µόνο µ ια φορά, και
βεβαιωθείτε πως στη συνέχεια θα αποκαταστήσετε µια
ρύθµιση στάνταρ ή τη ρύθµιση εργοστασίου.
24 Philips PPF 631 · 632 · 675
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Ρύθμιση κουδουνισμάτων
Επιλογή κουδουνίσματος
 Κουδουνίσµατα

Μπορείτε να επιλέξετε από δέκα διαφορετικά
κουδουνίσµατα.
1 Πατήστε OK, 55 και OK.
2 Επιλέξτε το κουδούνισµα µε τα αριθµηµένα πλήκτρα

0 ως 9. Με το  [ µπορείτε να ρυ θµίσετε την
ένταση ήχου.

3 Επιβεβαιώστε µε OK.

Ρύθμιση έντασης ήχου
Ρύθµιση έντασης ήχου κουδουνίσµατος

Μπορείτε να ρ υθµίσετε την ένταση ήχου του
κουδουνίσµατος όταν χτυπάει το τηλέφωνο ή όταν ρυθµίζετε
το κουδούνισµα. Με τις λειτουργίες ™ (µέρα) και ˜ (νύχτα)
κάνετε αποθήκευση διαφόρων εντάσεων ήχου (βλέπε επίσης
κεφάλαιο Ρύθµιση διαχωριστή).
Ρύθµιση έντασης ήχου στη συσκευή

Με το [ ρυθµίζετε την έντ αση ήχου ενώ το τηλέφω νο
χτυπά.

Ρύθμιση διαχωριστή
∆ιαχωριστής φαξ

Ο ενσωµατωµένος διαχωριστής της συσκευής σας ξεχωρίζει τα
φαξ από τις τηλεφωνικές κλήσεις. Γίνεται αυτόµατη λήψη των
φαξ ενώ τηλεφωνικές κλήσεις µπορούν να απαντούνται - ακόµα
και σε επιπρόσθετες συσκευές που έχουν συνδεθεί µε αυτή. Ενώ
η συσκευή εξετάζει την κλήση, το κουδούνισµα συνεχίζει.
Λειτουργία µέρας και νύχτας

Μπορείτε να ρυθµίσετε πόσες φορές θα χτυπήσει το
τηλέφωνο πριν να απαντηθεί η κλήση µε τις λειτουργίες ™
(µέρα) και ˜ (νύχτα). Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να
γίνει αθόρυβη λήψη φαξ τη νύχτα για να µην ενοχληθείτε.
Πατήστε ¼/º/», για να επιλέξετε µεταξύ λειτουργίας
µέρας και νύχτας. Με τον ενεργοποιηµένο χρονοδιακόπτη
› η συσκευή περνάει στις λειτουργίες ™ (µέρα) και ̃  (νύχτα)
στην προκαθορισµένη ώρα.

Ρύθμιση λειτουργίας μέρας
1 Πατήστε OK, 51 και OK.
2 (Για συσκευές µε ενσωµατωµένο αυτόµατο τηλεφωνητή):

Επιλέξτε µε [ τον αρ ιθµό κουδουνισµάτων για τον
αυτόµατο τηλεφωνητή. Μετά που θα χτυπήσει η συσκευή
τόσες φορές, ενεργοποιείται ο αυτόµατος τηλεφωνητής.

3 Επιβεβαιώστε µε OK.
4 (Για συσκευές χωρίς ενσωµατωµένο αυτόµατο

τηλεφωνητή): Επιλέξτε µε [ τον ολι κό αριθµό
κουδουνισµάτων. Μετά που θα χτυπήσει τόσες φορές, η
συσκευή σταµατά το κουδούνισµα και αναλαµβάνει την
κλήση ή µια πιθανή αθόρυβη µετάδοση φαξ.

5 Επιβεβαιώστε µε OK.

6 Επιλέξτε µε [τον αριθµό κουδουνισµάτων για το
διαχωριστή. Μετά που θα χτυ πήσει τόσες φορές, ο
διαχωριστής ενεργοποιείται και ξεχωρίζει µηνύµατα φαξ
από τηλεφωνικές κλήσεις. Ενώ η συσκευή εξετάζει την
κλήση, το κουδούνισµα συνεχίζει.

7 Επιβεβαιώστε µε OK.
8 Με το  [ µπορείτε να ρυθµίσετε την ένταση ήχου.
9 Επιβεβαιώστε µε OK.
Αθόρυβες αποστολές φαξ

Ρύθμιση λειτουργίας νύχτας
1 Πατήστε OK, 52 και OK.
2 Κάντε τις ίδιες ρυθµίσεις όπως και στη λειτουργία µέρας

(βλέπε βήµατα 2 ως 9).

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη
Χρονοδιακόπτης

Ο χρονοδιακόπτης αλλάζει µεταξύ των λειτουργιών  ™
(µέρα) και ˜ (νύχτα) στις προκαθορισµένες ώρες.
1 Πατήστε OK, 53 και OK.
2 Πληκτρολογήστε την ώρα που θέ λετε η συσκ ευή να

περάσει στη λειτουργία ™ (µέρα) π.χ. 06 00

για τις 6 πµ.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.
4 Πληκτρολογήστε την ώρα που θέ λετε η συσκ ευή να

περάσει στη λειτουργία ˜ (νύχτα) π.χ. 22 00

για τις 10 µµ.
5 Επιβεβαιώστε µε OK.

Ειδικές ρυθμίσεις

Αθόρυβη λήψη φαξ
Αν θέλετε να γίνεται λήψη φαξ χωρίς κουδούνισµα, ρυθµίστε
τον αριθµό κουδουνισµάτων του διαχωριστή στο 0.

Σβήσιμο όλων των κουδουνισμάτων
Όλα τα κουδουνίσµατα σβησµένα

Αν δεν θέλετε να ενοχλείστε από εισερχόµενες κλήσεις - π.χ.
κατά τη διάρκεια της νύχτας – µπορείτε να ρυθµίσετε και
τους δυο αριθµούς κουδουνισµάτων στο 0. Η συσκευή
περνάει αµέσως στην αθόρυβη λήψη φαξ.

Εκτύπωση καταλόγων και 
σελίδων βοήθειας
Εκτύπωση αριθμών και καταχωρήσεων
Κατάλογος αριθµών

Ο κατάλογος αριθµών και καταχωρήσεων περιέχει τις
τελευταίες δέκα εισερχόµενες και εξερχόµενες κλήσεις ως
επίσης και τις αποθηκευµένες καταχωρήσεις και οµάδες.
Πατήστε OK, 23 και OK. Γίνεται εκτύπωση του
καταλόγου.

Αν στην επιλογή των αριθµών κουδουνίσµατος του
αυτόµατου τηλεφωνητή επιλέξετε 5/2, ο
αυτόµατος τηλεφωνητής ξεκινά µετά από δ ύο
κουδουνίσµατα σε περίπτωση που έχετε λάβει νέα
µηνύµατα. Αν δεν έχουν ληφθεί νέα µηνύ µατα, η
συσκευή κουδουνίζει πέντε φορές. Αν η συσκευή δε
συνδεθεί µε τη γραµµή µετά από δύο
κουδουνίσµατα, δεν έχετε λάβει νέα µηνύµατ α.
Μπορείτε να ολοκληρώσετε τον τηλε χειρισµό
χωρίς να χρεωθούν τηλεφωνικά τέλη.

Παλαιότερες συσκευές φαξ δε στέλνουν  ήχο φαξ (=
CNG tone) ως προειδοποίηση για τη µετάδοση φαξ
(= αθόρυβη αποστολή φα ξ). Αν ο ολικός αρι θµός
κουδουνισµάτων που έχουν ρυθµιστεί ξεπερνά τα  7,
δε είναι δυνατή η αυτόµατη λήψη αθόρυβων
αποστολών φαξ.
Ρυθμίσεις 25
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Εκτύπωση λίστων κλήσεων
Κατάλογος κλήσεων

Ο κατάλογος κλήσεων περιέχει τους τελευταίους 50
αριθµούς που κλήθηκαν.
1 Πατήστε OK, 41 και OK.
2 Επιλέξτε µε [αν θέλετε ν' ανάψετε ή να σβ ήσετε τη

λειτουργία εκτύπωσης.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.
4 Άναμμα της λειτουργίας εκτύπωσης: Επιλέξτε

µε [, αν ο κατάλογος κλήσεων θα εκτυπωθεί αµέσως ή
µετά από 50 κλήσεις.

5 Επιβεβαιώστε µε OK.

Εκτύπωση τηλεφωνικού καταλόγου
Πατήστε OK, 17 και OK. Η συσκευή εκτυπώνει ένα
κατάλογο µε τις καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου
και τις αποθηκευµένες κατανοµές.

Εκτύπωση συγκεντρωτικής αναφοράς 
φαξ
Αναφορά φαξ

Η συγκεντρωτική αναφορά φαξ είναι µια περί ληψη των
τελευταίων εξερχοµένων και εισερχοµένων φαξ.
1 Πατήστε OK, 35 και OK.
2 Επιλέξτε µε [αν θέλετε ν' ανάψετε ή να σβ ήσετε τη

λειτουργία εκτύπωσης.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.
4 Άναμμα της λειτουργίας εκτύπωσης: Επιλέξτε

µε [, αν η συγκεντρωτική αναφορά φαξ θα εκτυπώνεται
αµέσως ή µετά από δέκα µεταδόσεις.

5 Επιβεβαιώστε µε OK.

Εκτύπωση δελτίου αποστολής
Εκτύπωση δελτίου αποστολής

Μετά από κάθε µετάδοση, η συσκευή εκτυπώνει αναφορά
µετάδοσης. Αν παρουσιαστεί λάθος στη µετάδοση, γ ίνεται
εκτύπωση αναφοράς λάθους. Μπορείτε να σβήσετε τη
λειτουργία εκτύπωσης αναφορών µετάδοσης.
1 Πατήστε OK, 36 και OK.
2 Επιλέξτε µε [αν θέλετε ν' ανάψετε ή να σβ ήσετε τη

λειτουργία εκτύπωσης.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.

Εκτύπωση σελίδων βοήθειας

Βοήθεια 1 · Σύνοψη
Πατήστε i και 1, για να εκτυπώσετε µια σύνοψη των
σελίδων βοήθειας.

Βοήθεια 3 · Τηλεφωνικός κατάλογος
Πατήστε i και 3, για να εκτυπώσετε µια σύνοψη των
λειτουργιών τηλεφωνικού καταλόγου και αυτόµατου
τηλεφωνητή (εξαρτάται από το µοντέλο).

Βοήθεια 4 · Αποστολή φαξ
Πατήστε iκαι 4 για να εκτυπώσετε οδηγίες για την
αποστολή φαξ και για τις ρυθµίσεις του διαχωριστή φαξ/
τηλεφώνου.

Βοήθεια 5 · Αντιγραφή
Πατήστε iκαι 5 για να εκτυπώσετε τη βοήθε ια των
λειτουργιών αντιγραφής.

Βοήθεια 6 · Κατάλογος λειτουργιών
Πατήστε iκαι 6  για να εκτυπώσετε ένα κατάλογο όλων
των λειτουργιών και ρυθµίσεων της συσκευής σας.

Βοήθεια 7 · Παιχνίδια και διασκέδαση
Πατήστε iκαι 7  γι α να εκτυπώσετε οδηγίες για τις
λειτουργίες παχνιδιών και διασκέδασης της συσκευής σας.

Βοήθεια 8 · SMS
Πατήστε iκαι8για να εκτυπώσετε οδηγίες για τις
λειτουργίες SMS (εξαρτάται από το µοντέλο).

Έναρξη πρώτης εγκατάστασης
1 Πατήστε i και 2.
2 Η συσκευή εκτυπώνει µια σελίδα βοήθειας και ξεκινά τη

διαδικασία πρώτης εγκατάστασης.
26 Philips PPF 631 · 632 · 675
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11 Τηλεφωνικές συνδέσεις και 
επιπρόσθετες συσκευές
Ρύθμιση τηλεφωνικών 
συνδέσεων και υπηρεσιών
Τηλεφωνικά κέντρα
Τηλεφωνικά κέντρα

Τα τηλεφωνικά κέντρα (PABX) χρησιµοποιούνται σε πολλές
επιχειρήσεις και σε µερικές ιδιωτικές κατοικίες. Πρέπει να
πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης εξωτερικής
γραµµής για να συνδεθείτε µε το δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο
(PSTN) µέσω ενός τέτοιου τηλεφωνικού κέντρου.
∆εν αποτελεί εσωτερικό τηλέφωνο προς τα έξω

1 Πατήστε OK, 96 και OK.
2 Σε µερικές χώρες µπορείτε να ρυθµίσετε το τονικό (τόνοι

DTMF) ή το παλµ ικό σύστηµα κλήσης. Επιλέξτε το
επιθυµητό σύστηµα κλήσης µε [.

3 Επιβεβαιώστε µε OK.
4 Επιλέξτε µε [ αν λειτουργείτ ε τη συσκευή από

εσωτερική γραµµή τηλεφωνικού κέντρου.
5 Επιβεβαιώστε µε OK.
6 Ρύθμιση εσωτερικής γραμμής: Πληκτρολογήστε

τον κωδικό πρόσβασης εξωτερικής γραµµής µε τον
οποίο συνδέεστε µε το δη µόσιο τηλεφωνικό δίκτυο.
Αυτός είναι συνήθως το 0.

7 Επιβεβαιώστε µε OK.
8 Στη συνέχεια η συσκευή ελέγχει την τηλεφωνική γραµµή.

Επιβεβαιώστε µε OK.
9 Η συσκευή ελέγχει αν µπορεί να κάνει σύνδεση µε το

δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο. Αν δεν µπορεί να το κάνει,
θα σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε ξανά τον αριθµό.

Σύνδεση DSL
Στην περίπτωση που χρησ ιµοποιείτε µόντεµ DSL,
συνδέστε τη συσκευή στο πίσω µέρος του µόντ εµ!
Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης της
συσκευής DSL.

Σύνδεση ISDN
Σύνδεση ISDN

Η συσκευή σας είναι  αναλογική συσκευή φαξ (γκρουπ 3).
∆εν πρόκειται για συσκευ ή φαξ ISDN (γκρουπ 4) και γι'
αυτό δε µπορεί να συνδεθεί απ' ευθείας µε γραµµή ISDN.

Για το σκοπό αυτό χρειάζεστε είτε µετατροπέα A/B
(αναλογικό µετατροπέα) ή γραµµή για αναλογικές συσκευές.
Περισσότερες λεπτοµέρειες για τη σύνδεση ISDN θα βρείτε
στις οδηγίες χρήσης του  τερµατικού προσαρµογέα ή του
δροµολογητή.

Φωνοκιβώτιο
∆ε µπορείτε ταυτόχρονα να χρησιµοπο ιείτε την υπηρεσία
αυτόµατου τηλεφωνητή της τηλεφωνικής εταιρίας σας
(=φωνοκιβώτιο) και να λ αµβάνετε φαξ στη συσκευή σα ς.
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία φωνοκιβωτίου για τη
σύνδεσή σας ή µειώστε τον αριθµό κουδουνισµάτων για τον
διαχωριστή στη συσκευή σας κάτω από  5  (βλέπε κεφάλαιο
Ρύθµιση διαχωριστή, Σελίδα 25). Αν ο διαχωριστής έχει
αναλάβει την κλήση, το φω νοκιβώτιο της τηλεφω νικής
εταιρείας δε θα ενεργοποιηθεί. Ζητείστε πληροφορίες από
την τηλεφωνική εταιρεία σας.

Σύνδεση επιπρόσθετων 
συσκευών
Επιπρόσθετες συσκευές

Μπορείτε σε µια τηλεφωνική γραµµή να συνδέσετε
επιπρόσθετες συσκευές όπως π.χ. ασύρµατα τηλέφωνα,
µόντεµ, ή µετρητές χρέωσης.
Επιπρόσθετο τηλέφωνο και SMS

Σύνδεση με τη συσκευή
Σύνδεση µε τη συσκευή

Μπορείτε να συνδέσετε επιπρόσθετες συσκευές απευθείας
µε τη συσκευή. Βάλτε το βύσµα του τηλεφωνικού καλωδίου
της επιπρόσθετης συσκευής στην υποδοχή EXT (RJ-11)
της συσκευής.
Σύνδεση επιπρόσθετων συσκευών

Σειριακή σύνδεση

Ένα επιπρόσθετο τηλέφωνο που µαζί µε τη συ σκευή
έχει συνδεθεί σε πρίζα τηλεφώνου δεν θεωρείται
εσωτερικό τηλέφωνο.

Χρησιµοποιήστε παλµική κλήση µόνο αν δε
διατίθεται ακόµα το τονικ ό σύστηµα κλήσης για
την τηλεφωνική σύνδεσή σας.

Σε µερικές σπάνιες περιπτώσεις ο κω δικός
πρόσβασης εξωτερικής γραµµής µπορεί να είναι
άλλος αριθµός ή διψήφιος. Σε παλιά τηλεφωνικά
κέντρα ο κωδικός πρόσβασης µπορεί να είναι R (=
Flash). Πατήστε το R, για να καταχωρήσετε αυτό
τον κωδικό πρόσβασης εξωτερικής γραµµής. Αν
δεν είναι δυνατή η σύ νδεση µε το δη µόσιο
τηλεφωνικό δίκτυο, συµβουλευτείτε τον
προµηθευτή του τηλεφωνικού κέντρου σας.

Αν λειτουργείτε στην ίδια τηλεφωνική σύνδεση και
ασύρµατο τηλέφωνο µε λειτουργία SMS, εξαρτάται
από το κατασκευαστή σε ποια συσκευή θα γίνει η λήψη
µηνύµατος SMS. Μόνο µια συσκευή θα κάνει λήψη
του µηνύµατος SMS. Προσπαθήστε να
απενεργοποιήσετε τη λήψη SM S στο ασύρµα το
τηλέφωνό σας.

Συνιστούµε την απ' ευθείας σύνδεσή το υ µε τη
συσκευή, αφού µε αυτό τον τρόπο λειτουργεί βέλτιστα
ο διαχωριστής φαξ/τηλεφώνου και µπορεί να ελέγξει
τις επιπρόσθετες συσκευές.
Τηλεφωνικές συνδέσεις και επιπρόσθετες συσκευές 27
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Σύνδεση με την τηλεφωνική γραμμή
Σειρά σύνδεσης

Για να λειτουργήσει ο διαχωριστής, πρέπει η συσκευή να είναι η
πρώτη στη σειρά αν θα συνδέσετε περισσότερες από µία συσκευή
στην ίδια πρίζα τηλεφώνου. Λάβετε υπόψη σας τη σωστή σειρά.
Πολλαπλές πρίζες τηλεφώνου

Χρήση επιπρόσθετων τηλεφώνων 
(Easylink)
Easylink

With the Easylink function you can control your device
with additional telephones. Τα επιπρόσθετα τηλέφωνα
πρέπει για το σκοπό αυτό να είναι ρυθµισµένα στο τονικό
σύστηµα κλήσης (τόνοι DTMF) (συµβουλευτείτε τις
οδηγίες χρήσης του επιπρόσθετου τηλεφώνου σας).

Έναρξη λήψης φαξ
Αν σηκώσετε το ακουστικό σε επιπρόσθετη συσκευή και
ακούσετε πως γίνεται λήψη φαξ (σφύριγµα ή κανένας ήχος)
µπορείτε να ξεκινήσετε τη λήψη φαξ πατώντας *5 στο
επιπρόσθετο τηλέφωνο ή START στη συσκευή.

Ανάκτηση γραμμής
Αν σηκώσετε το ακουστικό σε επιπρόσθετο τηλέφωνο και η
συσκευή συνεχίζει να κουδουνίζει ή προσπαθεί να κάνει λήψη
φαξ, µπορείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από τη γραµµή
Πατήστε στο επιπρόσθετο τηλέφωνο **.

Αλλαγή κωδικών 
Κωδικός Easylink

1 Πατήστε OK, 54 και OK.
2 Πληκτρολογήστε το νέο κωδίκό για τη λήψη φαξ.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.
4 Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό για την ανάκτηση

γραµµής σε επιπροσθετη συσκευή.
5 Επιβεβαιώστε µε OK.

Χρήση εξωτερικού αυτόματου 
τηλεφωνητή
Για την καλύτερη δυνατή λειτουργία ο αυτόµατος τηλεφωνητής
πρέπει να συνδεθεί µε την  υποδοχή EXT της συσκευής.
Ρυθµίστε τον εξωτερικό αυτόµατο τηλεφωνητή σε τουλάχιστο
δύο κουδουνίσµατα λιγότερα από ότι στο FAX RINGS.
Παράδειγµα ρύθµισης:
Αριθµός κουδουνισµάτων αυτόµατου τηλεφωνητή ...........1
FAX RINGS ..............................................................  3
(βλέπε επίσης κεφάλαιο Ρύθµιση διαχωριστή, Σελίδα 25)
Εξωτερικός αυτόµατος τηλεφωνητής

Αν ο εξωτερικός αυτόµατος τηλεφωνητής διαθέτει
"λειτουργία εξοικονόµησης" (δηλαδή που αλλά ζει τον
αριθµό κουδουνισµάτων µόλις ηχογραφηθούν νέα
µηνύµατα), σβήστε τη λειτουργία αυτή.
Αν ο α υτόµατος τηλεφωνητής ηχογραφεί σήµατα φαξ αλλά η
συσκευή δεν µπορεί να κάνει λήψη φαξ, ελέγξτε τη σύνδεση ή το
εξωτερικό µήνυµα του επιπρόσθετου αυτόµατου τηλεφωνητή.

Αν έχετε περισσότερες από µια πρίζα τηλεφώνου για
την ίδια τ ηλεφωνική γραµµή, η συσκευή πρέπει να
συνδεθεί µε την πρώτη πρίζα τηλεφώνου.

Αλλάξτε τους κωδικούς µόνο αν αυτό είναι
απαραίτητα αναγκαίο. Οι κωδικοί πρέπει να αρχίζουν
µε * ή # και να είναι διαφορετικοί.

Το εξερχόµενο µήνυµα πρέπει να διαρκεί λιγότερο
από δέκα δευτερόλεπτα. Αποφύγετε µελωδίες στ ο
εξερχόµενο µήνυµα.
28 Philips PPF 631 · 632 · 675
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12 Σέρβις
Βλάβες

Έλεγχος χωρητικότητας 
μελανοταινίας
1 Πατήστε OK, 46 και OK.
2 Στη οθόνη εµφανίζεται ο αρι θµός των σελίδων που

µπορείτε να εκτυπώσετε µε την µελανοταινία.
3 Πατήστε STOP, για να επιστρέψετε στο σηµέιο

εκκίνησης.
Αν έχει τελειώσει η µε λανοταινία ή δεν υπάρχει
µελανοταινία στη συσκευή, εµφανίζεται µήνυµα στην οθόνη.

Αλλαγή μελανοταινίας
Original Verbrauchsmaterialien

Οδηγιίες στη συσκευασία

Εισαγωγή κάρτας Plug’n’Print

Για να κάνετε λήψη ή αντιγραφή εγγράφων, πρέπει να έχει
τοποθετηθεί µελανοταινία στη συσκευή. Η συσκευή σας είναι
εφοδιασµένη µε µια δωρεάν µελανοταινία για την εκτύπωση
µερικών δοκιµαστικών σελίδων. Για την µελανοταινία αυτή
δεν χρειάζεστε κάρτα Plug’n’Print (= κάρτα τσιπ µ ε
πληροφορίες για τη χωρητικότητα της µελανοταινίας). Με
την κάθε µελανοταινία που βάζετε στη συσκευή πρέπει να
φορτίζετε τη µνήµη χωρητικότητας της κάρτας Plug’n’Print
που παρέχεται µε τη συσκευή.
1 Αφαιρέστε το χαρτ ί από την τρ οφοδοσία χαρτιού και

βγάλτε το δίσκο χαρτιού από τη συσκευή.
2 Ανοίξτε τη συσκευή ση κώνοντας το πληκτρολόγιο

ελέγχου από το χερούλι στη µέση του και ανοίγοντάς το.

3 Πιάστε τον πίσω κύλινδρο µελανοταινίας και στις δύο
πλευρές και βάλτε τον µαζί µε το ν µπροστινό κύλινδρο
µελανοταινίας.

4 Βγάλτε και τους δύο κυλίνδρους από τη συσκευή. Η
µεταχειρισµένη µελανοταινία δεν µπορεί να
ξαναχρησιµοποιηθεί.

5 Τραβήξτε τη χρησιµοποιηµένη κάρτα Plug’n’Print από
την υποδοχή της που βρί σκεται αριστερά από το
διαµέρισµα µελανοταινίας. Η κάρτα Plug’n’Print δεν
µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί.

6 Αφαιρέστε προσεκτικά τους ελαστικούς δακτυλίους από
τη νέα µελανοταινία. Προσέξτε να µην τη φθείρετε!

Αν παρουσιαστούν προβλήµατα, ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη και στην αναφορά λαθών.

Χρησιµοποιείτε µόνο γ νήσια αναλώσιµα του
κατασκευαστή της συσκευής . Αυτά θα τα βρείτε σε
ειδικά πρατήρια ή µέσω του δικτύου παραγγελίας µας.
Η χρήση άλλων αναλωσίµων µπορεί να προκαλέσει
ζηµιά στη συσκευή.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία των
αναλωσίµων.

Φροντίστε ώστε το κάλυµµα της συσκευής να
ανοίξει πλήρως όταν ανοίγετε τη συσκευή.  Αν
κλείσει το κάλ υµµα ενώ εργάζεστε στη συσκευή
µπορεί να σας τραυµατίσει.

Στις χρησιµοποιηµένες µελανοταινίες είναι ορατά
τα εκτυπωµένα µηνύµατα και τα αντίγραφά σας.
Λάβετε τα απαραίτητα µέ τρα προστασίας
δεδοµένων όταν κάνετ ε απαλλαγή τω ν
µελανοταινιών.
Σέρβις 29
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7 Βάλτε το µεγαλύτερο κύλινδρο µε τη µελανοταινία στο
πίσω διαµέρισµα µελανοταινίας. Ο µπλε οδοντωτός
τροχός πρέπει να είναι δεξιά.

8 Βάλτε τον µικρότερο κύλινδρο χωρίς µελανοταινία στο
µπροστινό διαµέρισµα. Ο µπλε οδοντ ωτός τροχός
πρέπει να µπεί στην δεξιά και το έµβολο στην αριστερή
εσοχή στα πλάγια.

9 Βγάλτε την κάρτα τσιπ από τ ην κάρτα Plug’n’Print.
Τοποθετήστε τη κ άρτα τσιπ στην υποδ οχή πού
βρίσκεται στο αριστερό διαµέρισµα της µελανοταινίας.

10 Γυρίστε τον µπλε οδοντ ωτό τροχό προς τα εµπρός για
να τεντωθεί η µελανοταινία. ∆εν πρέπει να ζαρώνεται η
µελανοταινία.

11 Κλείστε τη συσκευή. Βάλ τε το δίσκο χα ρτιού στις
σχισµές πού υπάρχουν  πίσω από τον µηχα νισµό
τροφοδοσίας χαρτιού. Βάλτε ξανά χαρτί στο δίσκο.

Αφαίρεση μπλοκαρισμένου 
χαρτιού
1 Αφαιρέστε το χαρτί από την τροφοδοσία χαρτιού και

βγάλτε το δίσκο χαρτιού από τη συσκευή.
2 Ανοίξτε τη συσκευή σηκώνοντας το πλη κτρολόγιο

ελέγχου από το χερούλι στη µέση του και ανοίγοντάς το.

3 Αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί.

4 Γυρίστε τον µπλε οδοντωτό τροχό προς τα εµπρός για
να τεντωθεί η µελανοταινία. ∆εν πρέπει να ζαρώνεται η
µελανοταινία.

5 Κλείστε τη συσκευή. Βά λτε το δίσκο χαρτιού στις
σχισµές πού υπάρχουν πίσω από τον µη χανισµό
τροφοδοσίας χαρτιού. Βάλτε ξανά χαρτί στο δίσκο.

Φροντίστε ώστε το κάλυµµα της συσκευής να
ανοίξει πλήρως όταν ανοίγ ετε τη συσκε υή. Αν
κλείσει το κάλ υµµα ενώ εργάζεστε στη συσκευή
µπορεί να σας τραυµατίσει.
30 Philips PPF 631 · 632 · 675
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Αφαίρεση μπλοκαρισμένων 
εγγράφων
1 Αφαιρέστε το χαρτ ί από την τρ οφοδοσία χαρτιού και

βγάλτε το δίσκο χαρτιού από τη συσκευή.
2 Ανοίξτε τη συσκευή ση κώνοντας το πληκτρολόγιο

ελέγχου από το χερούλι στη µέση του και ανοίγοντάς το.

3 Ανοίξτε το κάλυµα του σαρωτή και της αυτόµατης
τροφοδοσίας εγγράφων πιέζωντας πρώτα τη µια στήριξη
(A) και µετά την άλλη (B) προς τα µέσα. Το κάλυµα (C)
θα ανοίξει προς τα κάτω.

4 Τραβήξτε προσεκτικά το έγγραφο προς τ α εµπρός ή
προς τα πίσω για να το βγάλετε από τη συσκευή.

5 Κλείστε το κάλυµα του σαρωτή και της αυτόµατης
τροφοδοσίας εγγράφων. Και οι δύο στηρίξεις πρέπει να
κλείσουν πλήρως.

6 Γυρίστε τον µπλε οδοντωτό τροχό προς τα εµπρός για
να τεντωθεί η µελανοταινία. ∆εν πρέπει να ζαρώνεται η
µελανοταινία.

7 Κλείστε τη συσκευή. Βά λτε το δίσκο χαρτιού στις
σχισµές πού υπάρχουν πίσω από τον µη χανισµό
τροφοδοσίας χαρτιού. Βάλτε ξανά χαρτί στο δίσκο.

Καθαρισμός
Καθαρισµός

Φύλλα καθαρισµού φαξ

1 Αφαιρέστε το χαρτί από την τροφοδοσία χαρτιού και
βγάλτε το δίσκο χαρτιού από τη συσκευή.

2 Ανοίξτε τη συσκευή σηκώνοντας το πλη κτρολόγιο
ελέγχου από το χερούλι στη µέση του και ανοίγοντάς το.

Φροντίστε ώστε το κάλυµµα της συσκευής να
ανοίξει πλήρως όταν ανοίγετε τη συσκευή.  Αν
κλείσει το κάλ υµµα ενώ εργάζεστε στη συσκευή
µπορεί να σας τραυµατίσει.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύµα πριν να την
καθαρίσετε. Χρησιµοποιήστε ένα µαλακό πανί χωρίς
χνούδι. Μην χρησιµοποιήστε ποτέ υγρά ή εύφλεκτα
απορρυπαντικά (ψεκαστικά (σπρέϋ), γυαλιστικά κλπ).
Μην αφήσετε να διεισδύσει υγρό στο εσωτερικό της
συσκευής.

Μπορείτε να παραγγείλετε ειδικά φύλλα καθαρισµού
φαξ από το τηλεφωνικό κέντρο µας. Βάλτε ένα φύλλο
στην τροφοδοσία χαρτιού. Πατήστε STOP• το
φύλλο θα βγει από τη συσκευή. Επαναλάβετε τη
διαδικασία µερικές φορές.

Φροντίστε ώστε το κάλυµµα της συσκευής να
ανοίξει πλήρως όταν ανοίγ ετε τη συσκε υή. Αν
κλείσει το κάλ υµµα ενώ εργάζεστε στη συσκευή
µπορεί να σας τραυµατίσει.
Σέρβις 31
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3 Ανοίξτε το κάλυµα του σαρωτή και της αυτόµατης
τροφοδοσίας εγγράφων πιέζωντας πρώτα τη µια στήριξη
(A) και µετά την άλλη (B) προς τα µέσα. Το κάλυµα (C)
θα ανοίξει προς τα κάτω.

4 Σκουπίστε ελαφρά µ' ένα πανί το γυαλί σαρωτή στην
πάνω πλευρά (A) και τον οδηγό εγγράφων/τη µεµβράνη
σαρωτή (= άσπρη πλαστική λεπίδα) (B) στην κάτω µεριά  

5 Καθαρίστε τους κυλίνδρους τροφοδοσίας (A) και τις
στηρίξεις των κυλίνδρων τροφοδοσίας στο κάτω µέρος
(B) µε ένα µαλακό πανί χωρίς χνούδι που έχει βρεχτεί µε
οινόπνευµα καθαρισµού (96 %). Γυρίστε τους
κυλίνδρους τροφοδοσίας. Πρέπει να καθαρίσετε
ολόκληρη την επιφάνεια του κυλίνδρου.

6 Κλείστε το κάλυµα του σαρωτή και της αυτόµατης
τροφοδοσίας εγγράφων. Και οι δύο στηρίξεις πρέπει να
κλείσουν πλήρως.

7 Γυρίστε τον µπλε οδοντωτό τροχό προς τα εµπρός για
να τεντωθεί η µελανοταινία. ∆εν πρέπει να ζαρώνεται η
µελανοταινία.

8 Κλείστε τη συσκευή. Βά λτε το δίσκο χαρτιού στις
σχισµές πού υπάρχουν πίσω από τον µη χανισµό
τροφοδοσίας χαρτιού. Βάλτε ξανά χαρτί στο δίσκο.

Διαπίστωση της firmware version
1 Πατήστε OK, 47 και OK.
2 Στην οθόνη εµφανίζονται πληροφορίες για το µοντέλο

και τη ρυθµισµένη χώρα.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.
4 Προβάλλονται πληροφορίες για τη firmware version της

συσκευής.
5 Επιβεβαιώστε µε OK.

Εφαρμογή κωδικών σέρβις
Με τους κωδικούς σέρβις µπορείτε να διαγράψετε
αλλαγµένες ρυθµίσεις και να θέσετε τη συσκευή στις
ρυθµίσεις εργοστασίου. Αυτό µπορεί να καταστεί αναγκαίο
αν η συσκευή αντιδρά διαφορετικά απ' ότι περιµένατε στις
ρυθµίσεις σας.
Εφαρµογή κωδικών σέρβις

1 Πατήστε OK, 45 και OK.
2 Πληκτρολογήστε ένα κωδικό σέρβις.
7117 – ∆ιαγράφει όλες τις αλλαγµένες ρυθµίσεις
και τα αποθηκευµένα δεδοµένα. Η συσκευή επαναφέρεται
στις ρυθµίσεις εργοστασίου και ξεκινά η διαδικασία πρώτης
εγκατάστασης.
7140 – ∆ιαγρά φει όλες τις αλλαγµένες
ρυθµίσεις. ∆εν θα διαγραφούν µηνύµατα και καταχωρήσεις
του τηλεφωνικού καταλογου.
7227 – ∆ιαγράφει αποθηκευµένα µηνύµατα φαξ
όταν υπάρχουν προβλήµατα µε την εκτύπωση.
3 Επιβεβαιώστε µε OK.
4 Επιλέξτε µε [ SURE: YES.
5 Επιβεβαιώστε µε OK.

Χρησιµοποιείστε τους κω δικούς σέρβις µόνο όταν
είναι απαραίτητα αναγκαίο. Μερικοί κωδικοί σέρβις
διαγράφουν τα αποθηκευµένα µηνύµατα και τις
καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου.

Με το SURE: NO διακόπτετε την καταχώρηση
αν τυχόν έχετε καταχωρήσει λάθος κωδικό.
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Κύκλωση ρεύματος
Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα που δε µπορεί να λυθεί
µε τις συµβουλές που παρέχονται στις οδηγίες χρήσης
(βλέπε και την ακόλουθη βοήθεια), α κολουθήστε τα
παρακάτω βήµατα:
1 Αφαιρέστε το καλώδιο ρεύµατος από την παροχή.
2 Περιµένετε τουλάχιστον δέκα δευτερόλεπτα και µετά

ξανασυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος.
3 Εάν παρουσιαστεί το ίδιο πρόβληµα, επικοινωνήστε µε

το τεχνικό σέρβις  πελατών ή µε τον εµπορικό
αντιπρόσωπό σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
και στην αναφορά λαθών.

 

 

 

Γενικά  

Στην οθόνη αναβοσβήνει η ώρα και η ηµεροµηνία. Μετά από σύντοµη διακοπή ηλεκτρικού, ελέγξτε την ώρα και
ηµεροµηνία. Επιβεβαιώστε µε OK.

Προβλήματα με το φαξ/την εκτύπωση  

Τα φαξ που στέλνετε είναι κακής ποιότητας. Αλλάξτε την ανάλυση α πό RESOL.: STANDARD σε
RESOL.: FINE ή RESOL.: PHOTO.
Αλλάξτε την αντίθεση.
Καθαρίστε το σαρωτή και την τροφοδοσία εγγράφων.
Ελέγξτε τη συσκευή σας κάνοντας αντιγραφή του εγγράφου.
Αν η συσκευή σας δεν έχει πρόβληµα, τότε το φαξ του
παραλήπτη είναι ελαττωµατικό.

Η συσκευή παράγει µαύρες γραµµές στα φαξ που στέλνει ή
όταν κάνει αντιγραφή.

Καθαρίστε το σαρωτή και την τροφοδοσία εγγράφων.

Το αντίγραφο είναι λευκό. Τοποθετήστε τα έγγραφα στην τροφοδοσία χαρτιού µε την
τυπωµένη πλευρά προς τα πάνω.

Η εκτύπωση θα σταµατήσει. Μπλοκάρισµα χαρτιού ή εγγρ άφων, δεν υπάρχει χαρτί,  ή
έχει τελειώσει η µελανοταινία. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη και στην αναφορά λαθών.
Μετά την εκτύπωση πολλών σελίδων µπορεί η  συσκευή να
κάνει µικρή διακοπή. Η συσκευή θα συνεχίσει αυτόµατα την
εκτύπωση.

∆εν γίνεται εκτύπωση Ελέγξτε αν έχετε βάλει και στερεώσει σωστά το χαρτί . Ο
µοχλός δεξιά από τ ον µηχανισµό τροφοδοσίας χαρτιού
πρέπει να είναι γυρισµένος προς τα πίσω.

Τα έγγραφα δεν εισχωρούν καλά στη συσκευή. Καθαρίστε το σαρωτή και την τροφοδοσία εγγράφων.

Προβλήματα με τη σύνδεση

Η συσκευή κουδουνίζει µια φορά, δεν κάνει για λίγο κανένα
ήχο, και αρχίζει ξανά να κουδουνίζει.

Αυτό είναι εντελώς φυσιολογικό. Μετά το πρώτο
κουδούνισµα ο διαχωριστής εξετάζει την κ λήση. Αν
πρόκειται για τηλεφωνική κλήση, η συσκευή συνεχίζει να
κουδουνίζει.

∆εν ακούγεται τόνος κλήσης Ελέγξτε την εγ κατάσταση της συσκευής. Συνδέστε το
τηλεφωνικό καλώδιο µε την υποδοχή που φέρει την επιγραφή
LINE. Βάλτε το βύσµ α του τηλε φώνου στην πρίζ α της
τηλεφωνικής σας σύνδεσης στον τοίχο.
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∆ιακόπτεται συνεχώς η λήψη φαξ. Προσπαθήστε να στείλετε το φάξ χειροκίνητα: Πατήστε ß
και πληκτρολογήστε τον αριθ µό. Αν ο παραλήπτης έχει
συνδέσει αυτόµατο τηλεφωνητή, περιµένετε µέχρι ν'
ακουστεί το σφύριγµα. Πατήστε  START.
Πιθανόν η συσκευή του παραλήπτη να µην είναι έτοιµη για
λήψη.

Στο ακουστικό ακούτε σφύριγµα ή απολύτως τίποτα. Πρόκειται για εισερχόµενο φαξ: Πατήστε στη συσκευ ή
START. Πατήστε στο ε πιπρόσθετο τηλέφωνο *5.
Κατεβάστε το ακουστικό.

∆ε γίνεται λήψη φαξ ή µόνο σύντοµος ήχος φαξ ως µήνυµα
στον αυτόµατο τηλεφωνητή

Με τη λειτουργία αρ. 51 ρυθµίστε τον αριθµό
κουδουνισµάτων για το δ ιαχωριστή στα 4 κ αι τον ολικό
αριθµό ή τον αριθµό κουδουνισµάτων για τον αυτόµατο
τηλεφωνητή (εξαρτάται από το µοντέλο) στα 5 (βλέπε σελίδα
25).
∆εν µπορείτε ταυτόχρονα να χρησιµοπο ιείτε την υπηρεσία
αυτόµατου τηλεφωνητή της τηλεφωνικής εταιρίας σας
(=φωνοκιβώτιο) και να λ αµβάνετε φαξ στη συσκευή σας
(βλέπε σελίδα  27).

Προβλήματα με τη σύνδεση
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Διαστάσεις Διαστάσεις (Π¦x¦Υ¦x¦Β) .......................313¦×¦129¦×¦197¦mm
ΒάροςΒάρος .....................................................................1,9¦kg
ΤροφοδοσίαΤροφοδοσία............................ 220¦–¦240¦V¦~ / 50¦–¦60¦Hz

Αποστολή Αποστολή........................................................<¦20¦W

Ανα�ονή .....................<1,5¦W (Πριν από Μάιο 2012)
...........................<1¦W (Μετά Μάιος 2012)

Σχετική υγρασία

Τύπος σύνδεσηςΤύπος σύνδεσης ........................................ PSTN · PABX

χώρα)

Ασφάλεια EN 60950-1Ασφάλεια ..................................................... EN¦60950-1
..................................EN¦55022 class B

....................................EN¦55024

Πλάτος σάρωσηςΠλάτος σάρωσης.................................................212¦mm
Οριζόντια ανάλυσηΟριζόντια ανάλυση..........................................8 dots/mm
Κάθετη ανάλυση Standard

Κάθετη ανάλυση Fine

Τηλεφωνικός κατάλογος .. εως 50 καταχωρήσεις (PPF¦631, 
PPF¦632)
Τηλεφωνικός κατάλογος (ψηλός)................................εως 200 καταχωρήσεις (PPF¦675)

ι 30 λεπτά (PPF¦675)

εως 15 σελίδες (κανονική επιστολή) (PPF¦631, PPF¦632)
.............εως 50 σελίδες (κανονική επιστολή) (PPF¦675)

ΧωρητικότηταΧωρητικότητα....................................................50 φύλλα
ΜέγεθοςΜέγεθος ............................................ A4 · 210¦×¦297¦mm
ΠάχοςΠάχος......................................................0,07¦–¦0,11¦mm
ΒάροςΒάρος ...........................................................60¦–¦90¦g/m²

ΧωρητικότηταΧωρητικότητα....................................................10 φύλλα
ΠλάτοςΠλάτος ......................................................148¦–¦212¦mm
ΜήκοςΜήκος .......................................................100¦–¦600¦mm
ΠάχοςΠάχος......................................................0,06¦–¦0,15¦mm

Τύπος Group 3Τύπος ................................................................ Group 3

...................... V.17 · V.21 · V.27ter · V.29 (PPF¦675)

.................................... 9.600¦bps (PPF¦631, PPF¦632)
................................................. 14.400¦bps (PPF¦675)

Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων

για τη συσκευή οδηγίες ΕΕ.

Η πλήρης εγγύηση �πορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα:
www.fax.philips.com

WWW

Energy Star 2007

φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες για τη διαχείριση
των λειτουργιών της και επέλεξε να επιβάλει αυστηρούς

της χρήσης του προϊόντος και της απόρριψής του.
Recycling

WEEE

Sagemcom Sagemcom

Η Sagemcom Documents SAS δηλώνει πως η 
συσκευή  PPF¦631, PPF¦632, PPF¦675 ανταποκρίνεται 
στις βασικές προδιαγραφές και τις άλλες σχετικές διατάξεις 
της Οδηγίας 1999/5/EΟΚ.
Την πλήρη δήλωση πιστότητας θα τη βρείτε στην 
ιστοσελίδα �ας: www.fax.philips.com

Ως συ��ετέχων στο πρόγρα��α Energy Star, η Sagemcom 
εξασφάλισε πως το παρών προϊόν ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές της ENERGY STAR για την εξοικονό�ηση 
ενέργειας.

����������: Για διευκόλυνση της ανακύκλωσης της 
συσκευασίας, παρακαλού�ε να συ��ορφώνεστε �ε τους 
τοπικούς κανόνες ανακύκλωσης �ε διαλογή.
�	�
�����: Παλιές �παταρίες πρέπει να διατίθενται 
σε χαρακτηρισ�ένες περιοχές συλλογής.

	����: Το σύ�βολο του διαγρα��ένου τροχοφόρου 
κάδου στο προϊόν δηλώνει την κατάταξη του ως ηλεκτρικό 
και ηλεκτρονικό εξοπλισ�ό και υπόκειται σε ειδικούς 
κανόνες διάθεσης.
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Για την ενίσχυση της ανακύκλωσης, της ανάκτησης
αποβλήτων ηλεκτρικού και 
(WEEE) και της προστασίας του περιβάλλοντος και της

 από τους παρακάτω δύο
τρόπους:

τον αντικαταστήσετε.

περιβάλλοντος. Το χαρτόνι συσκευασίας και τα εσωτερικά

απαλλαχθούν ως χαρτί για ανακύκλωση. Η συσκευασία από

 Οι αναφορές που γίνονται σ’ αυτές

του κάθε ιδιοκτήτη. Η Sagemcom

ακόλουθος κατάλογος τέτοιων εγγράφων δεν είναι πλήρης
νοψη. Σε περίπτωση που έχετε

• Διαβατήρια (δελτία ταυτότητας)

• Έγγραφα στρατιωτικής θητείας

απόρρητου τηλεπικοινωνιών και την τήρηση της προστασίας

σας.
Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε αναλογικό

χρήση της συσκευής, επικοινω
αντιπρόσωπό σας.

Ούτε η Sagemcom ούτε και οι συνδεδε+ένες +ε αυτή 
εταιρείες αναλα+βάνουν ευθύνη έναντι του αγοραστή του 
προϊόντος αυτού ή τρίτων σχετικά +ε αξιώσεις 
αποζη+ίωσης, απώλειες, κόστα ή έξοδα που προκύπτουν για 
τον αγοραστή ή τρίτους ως αποτέλεσ+α ατυχή+ατος, 
λανθασ+ένης χρήσης ή κατάχρησης του προϊόντος αυτού ή 
+η εξουσιοδοτη+ένες +ετατροπές, επισκευές, αλλαγές του 
προϊόντος ή τη +η τήρηση των οδηγιών λειτουργίας και 
συντήρησης της Sagemcom.
Η Sagemcom δεν αναλα+βάνει ευθύνη για αξιώσεις 
αποζη+ίωσης ή προβλή+ατα που προκύπτουν ως 
αποτέλεσ+α της χρήσης αξεσουάρ ή αναλωσί+ων που δε 
φέρουν σή+ανση ως γνήσια προϊόντα της Sagemcom ως 
εγκεκρι+ένα από τη Sagemcom.
Sagemcom δεν αναλα+βάνει ευθύνη για αξιώσεις 
αποζη+ίωσης ως αποτέλεσ+α ηλεκτρο+αγνητικών 
παρε+βολών που προκλήθηκαν από την χρήση καλωδίων 
σύνδεσης που δεν φέρουν σή+ανση ως προϊόντα της 
Sagemcom.
Με την επιφύλαξη όλων των δικαιω+άτων. Κανένα +έρος 
της δη+οσίευσης αυτής δεν επιτρέπεται να πολυγραφηθεί, να 
αποθηκευτεί σε σύστη+α αρχειοθέτησης, ή να +εταδοθεί σε 
οποιαδήποτε +ορφή ή +ε άλλο τρόπο – ηλεκτρονικά, 
+ηχανικά, +ε φωτοτυπία, φωτογραφία ή άλλη +έθοδο – 
χωρίς την προηγού+ενη γραπτή συγκατάθεση της 
Sagemcom. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο 
αυτό προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση +ε το προϊόν 
αυτό. Η Sagemcom δεν αναλα+βάνει κα+ία ευθύνη αν οι 
πληροφορίες χρησι+οποιηθούν για άλλες συσκευές.
Αυτές οι οδηγίες χρήσεως δεν έχουν χαρακτήρα 
συ+βολαίου.
Με την επιφύλαξη σφαλ+άτων, τυπογραφικών λαθών, και 
τροποποιήσεων.
Copyright © 2012 Sagemcom Documents SAS
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e-mail

e-mail: dti.faxinfoline@sagemcom.com
Internet

Internet: www.sagemcom.com

Sagemcom Documents SAS

Headquarters : 
250, route de l’Empereur - 92848 Rueil-Malmaison - FRANCE
Tél. : +33 1 57 61 10 00 · Fax : +33 1 57 61 10 01
www.sagemcom.com
Limited company · Capital  8.479.978 Euros · 509 448 841 RCS NANTERRE

PHILIPS and the PHILIPS’ Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. 
and are used by Sagemcom Documents SAS under license from Koninklijke Philips Electronics N.V. 
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