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Επίλυση προβλημάτων
Για περισσότερες λύσεις, δείτε το πλήρες κεφάλαιο Συχνές 
Ερωτήσεις και Απαντήσεις στον κύριο οδηγό. 
∆εν υπάρχει τηλεφωνικό 
σήμα
• Ελέγξτε τις συνδέσεις. 

Τραβήξτε το βύσμα του 
τηλεφώνου σας και μετά 
βυσματώστε το εκ νέου στην 
ισχύ του ηλεκτρικού δικτύου.

• Οι μπαταρίες είναι 
αποφορτισμένες - φορτίστε 
τις μπαταρίες τουλάχιστον 
για 24 ώρες.

• Ενδέχεται να είστε πολύ 
μακριά από τη βάση - 
μετακινηθείτε πλησιέστερα. 

• Χρησιμοποιήστε το 
τηλεφωνικό καλώδιο που 
παρέχ.

Άσχημη ποιότητα ήχου
• Πλησιάστε στη βάση.
• Τοποθετήστε τη βάση 

τουλάχιστον σε ένα μέτρο 
απόσταση από ηλεκτρικές 
συσκευές.

Το εικονίδιο  αναβοσβήνει
• Πλησιάστε στη βάση.
• Εγγράψετε το ακουστικό στη 

βάση.

Η Υπηρεσία Αναγνώρισης 
Γραμμής Καλούντα (CLI) δε 
λειτουργεί
Ελέγξτε τη συνδρομή σας με 
τον παροχέα δικτύου σας.

∆εν υπάρχει ήχος 
κουδουνίσματος
Αν το εικονίδιο  εμφανίζεται, 
το κουδούνισμα είναι 
απενεργοποιημένο. Αυξήστε την 
ένταση του κουδουνίσματος. 
Για λεπτομέρειες, δείτε τον 
κύριο οδηγό.

Παροχή βοήθειας
∆είτε τις οδηγίες χρήσης που διατίθενται με το Philips SE140 σας 
ή το SE145.
Online βοήθεια: www.philips.com/support

Kαλώς ήλθατε
Οδηγός ταχείας 
εγκατάστασης

Σύνδεση

Εγκατάσταση

Απόλαυση

1

2

3

Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο  SE 140
Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο  
με αυτόματο τηλεφωνητή  SE 145

3 Απόλαυση

Πραγματοποίηση μίας 
κλήσης
Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου 
και πιέστε .

Απάντηση μιας κλήσης
Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, 
πιέστε .

Τερματισμός μίας κλήσης
Πιέστε .

Ρύθμιση της έντασης του 
ακουστικού
Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, 
πιέστε  ή .

Επανάκληση του τελευταίου 
αριθμού
Πιέστε  και μετά . 

Αλλαγή της έντασης 
κουδουνίσματος και του 
ήχου κουδουνίσματος
• Πιέστε . 
• Πιέστε  ή  για να 

προσαρμόσετε το επίπεδο 
έντασης του κουδουνίσματος 
(0=απενεργοποιημένο).

• Πιέστε 0-9 για να επιλέξετε 
τον ήχο κουδουνίσματος. Ένα 
δείγμα ήχου κουδουνίσματος 
αναπαράγεται.

• Πιέστε  για να 
αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Προσθήκη εγγραφής στο 
ευρετήριο
• Πιέστε  και μετά .

• Επιλέξτε μία θέση στο 
ευρετήριο, εισάγοντας έναν 
2ψήφιο αριθμό από το 01-20. 

• Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου, 
μετά πιέστε  για να 
επιβεβαιώσετε.

Κλήση από το ευρετήριο
• Πιέστε , μετά μετακινηθείτε 

 ή  στην εγγραφή που 
επιθυμείτε.

• Πιέστε  για να καλέσετε.

Ρύθμιση ημερομηνίας και 
ώρας
• Πιέστε  δύο φορές.
• Εισάγετε την ημερομηνία (ΗΗ:

ΜΜ) και την ώρα (ΩΩ:ΛΛ).
• Πιέστε  για να 

επιβεβαιώσετε.
• Πιέστε  για να επιστρέψετε 

στη λειτουργία αναμονής.

Μόνο SE145
Ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση του 
αυτόματου τηλεφωνητή
Πιέστε  στη βάση.

Ακρόαση των μηνυμάτων 
σας
Πιέστε . Τα νέα σας 
μηνύματα αναπαράγονται.
Ή
Πιέστε  και κρατήστε για 
να ακούσετε όλα τα μηνύματα 
που είναι αποθηκευμένα στον 
τηλεφωνητή σας.

SE14x QSG_GR1_22.01.07.indd   1-3 22.01.2007   18:54:17

www.philips.com/support


7889 – Philips SE14x QSG – 04 – 08.12.06 7889 – Philips SE14x QSG – 04 – 08.12.06 7889 – Philips SE14x QSG – 04 – 08.12.06

1 Σύνδεση

Τοποθετήστε τη βάση σε 
κοντινή απόσταση από το 
τηλεφωνικό καλώδιο και τις 
πρίζες ηλεκτρικού ρεύματος. 

Τοποθετήστε το βύσμα του 
τηλεφωνικού καλωδίου και του 
καλωδίου ρεύματος στις πρίζες 
στο πίσω μέρος της βάσης.

Τοποθετήστε το βύσμα του 
τηλεφωνικού καλωδίου και του 
καλωδίου ρεύματος στις πρίζες 
στο πίσω μέρος της βάσης.
Τοποθετήστε το άλλο άκρο 
των καλωδίων στις πρίζες του 
τοίχου.

 Συμβουλή
Η τοποθέτηση της βάσης πολύ 
κοντά σε μεγάλα μεταλλικά 
αντικείμενα ή ηλεκτρικές 
συσκευές ενδέχεται να μειώσει 
την εμβέλεια και την ποιότητα 
του ήχου. Οι παχείς τοίχοι 
ενδέχεται επίσης να μειώσουν 
τη μετάδοση των σημάτων 
προς και από τη βάση.

2 Εγκατά- 
σταση

Αν η οθόνη εμφανίζει την οθόνη 
αναμονής, το τηλέφωνό σας 
είναι έτοιμο προς χρήση.  
Ή
Αν η οθόνη εμφανίζει CODE: 
πρέπει να επιλέξετε τον κωδικό 
χώρας για την περιοχή σας. 
Παρακαλούμε δείτε σελίδα 18 
στον κύριο οδηγό χρήσης για 
περισσότερες πληροφορίες.
• Μετακινηθείτε  ή  

για να εμφανιστεί ο σωστός 
κωδικός.

• Πιέστε  για να 
επιβεβαιώσετε.

 Θα γίνει επαναφορά του 
ακουστικού και της βάσης 
για να φορτώσουν τις σωστές 
ρυθμίσεις και εμφανίζεται η 
οθόνη αναμονής.

SE140 – το τηλέφωνό σας είναι 
έτοιμο προς χρήση.

SE145 – το τηλέφωνό σας 
είναι έτοιμο προς χρήση. 
Ο αυτόματος τηλεφωνητής 
ρυθμίζεται αυτόματα στο 
Eνεργός και είναι έτοιμος να 
ηχογραφήσει μηνύματα.

 Προσοχή
Αφήστε το ακουστικό να 
φορτιστεί για τουλάχιστον 24 
ώρες πριν από την πρώτη χρήση. 

Τοποθέτηση της βάσης

Τοποθέτηση στις πρίζες

Εγκατάσταση των 
μπαταριών

Εισάγετε τις μπαταρίες και 
τοποθετήστε το πορτάκι της 
θήκης μπαταριών στη θέση του.

Τοποθετήστε το ακουστικό 
στη βάση για να φορτίσετε 
τις μπαταρίες. Το εικονίδιο 
μπαταρίας εμφανίζεται.

Φόρτιση του ακουστικού

Σύνδεση των καλωδίων

Ρύθμιση του τηλεφώνου 
σας

 Σημειώσεις
* Ο προσαρμογέας τηλεφώνου μπορεί να μην είναι συνδεδεμένος 

με το τηλεφωνικό καλώδιο. Σε αυτήν την περίπτωση 
παρακαλούμε να συνδέσετε το τηλεφωνικό καλώδιο στον 
προσαρμογέα τηλεφώνου, πριν το βυσματώσετε στην πρίζα 
τηλεφώνου.

• Αν έχετε αγοράσει ένα πακέτο πολλαπλών συσκευών, θα έχετε 
επιπρόσθετα ακουστικά, φορτιστές, προσαρμογείς ισχύος και 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
 Προσοχή

Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια και τις μπαταρίες που 
παρέχονται.

Πληροφορίες εγγύησης

Περιεχόμενα συσκευασίας

2x AAA 
επαναφορτιζόμενες 

μπαταρίες

Tηλεφωνικό καλώδιο* Πορτάκι μπαταριών

Προσαρμογέας ισχύοςSE140/SE145 
ακουστικό

SE140 ή SE145 βάση

Οδηγός ταχείας 
εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης
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1 Σύνδεση

Τοποθετήστε τη βάση σε 
κοντινή απόσταση από το 
τηλεφωνικό καλώδιο και τις 
πρίζες ηλεκτρικού ρεύματος. 

Τοποθετήστε το βύσμα του 
τηλεφωνικού καλωδίου και του 
καλωδίου ρεύματος στις πρίζες 
στο πίσω μέρος της βάσης.

Τοποθετήστε το βύσμα του 
τηλεφωνικού καλωδίου και του 
καλωδίου ρεύματος στις πρίζες 
στο πίσω μέρος της βάσης.
Τοποθετήστε το άλλο άκρο 
των καλωδίων στις πρίζες του 
τοίχου.

 Συμβουλή
Η τοποθέτηση της βάσης πολύ 
κοντά σε μεγάλα μεταλλικά 
αντικείμενα ή ηλεκτρικές 
συσκευές ενδέχεται να μειώσει 
την εμβέλεια και την ποιότητα 
του ήχου. Οι παχείς τοίχοι 
ενδέχεται επίσης να μειώσουν 
τη μετάδοση των σημάτων 
προς και από τη βάση.

2 Εγκατά- 
σταση

Αν η οθόνη εμφανίζει την οθόνη 
αναμονής, το τηλέφωνό σας 
είναι έτοιμο προς χρήση.  
Ή
Αν η οθόνη εμφανίζει CODE: 
πρέπει να επιλέξετε τον κωδικό 
χώρας για την περιοχή σας. 
Παρακαλούμε δείτε σελίδα 18 
στον κύριο οδηγό χρήσης για 
περισσότερες πληροφορίες.
• Μετακινηθείτε  ή  

για να εμφανιστεί ο σωστός 
κωδικός.

• Πιέστε  για να 
επιβεβαιώσετε.

 Θα γίνει επαναφορά του 
ακουστικού και της βάσης 
για να φορτώσουν τις σωστές 
ρυθμίσεις και εμφανίζεται η 
οθόνη αναμονής.

SE140 – το τηλέφωνό σας είναι 
έτοιμο προς χρήση.

SE145 – το τηλέφωνό σας 
είναι έτοιμο προς χρήση. 
Ο αυτόματος τηλεφωνητής 
ρυθμίζεται αυτόματα στο 
Eνεργός και είναι έτοιμος να 
ηχογραφήσει μηνύματα.

 Προσοχή
Αφήστε το ακουστικό να 
φορτιστεί για τουλάχιστον 24 
ώρες πριν από την πρώτη χρήση. 

Τοποθέτηση της βάσης

Τοποθέτηση στις πρίζες

Εγκατάσταση των 
μπαταριών

Εισάγετε τις μπαταρίες και 
τοποθετήστε το πορτάκι της 
θήκης μπαταριών στη θέση του.

Τοποθετήστε το ακουστικό 
στη βάση για να φορτίσετε 
τις μπαταρίες. Το εικονίδιο 
μπαταρίας εμφανίζεται.

Φόρτιση του ακουστικού

Σύνδεση των καλωδίων

Ρύθμιση του τηλεφώνου 
σας

 Σημειώσεις
* Ο προσαρμογέας τηλεφώνου μπορεί να μην είναι συνδεδεμένος 

με το τηλεφωνικό καλώδιο. Σε αυτήν την περίπτωση 
παρακαλούμε να συνδέσετε το τηλεφωνικό καλώδιο στον 
προσαρμογέα τηλεφώνου, πριν το βυσματώσετε στην πρίζα 
τηλεφώνου.

• Αν έχετε αγοράσει ένα πακέτο πολλαπλών συσκευών, θα έχετε 
επιπρόσθετα ακουστικά, φορτιστές, προσαρμογείς ισχύος και 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
 Προσοχή

Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια και τις μπαταρίες που 
παρέχονται.

Πληροφορίες εγγύησης

Περιεχόμενα συσκευασίας

2x AAA 
επαναφορτιζόμενες 

μπαταρίες

Tηλεφωνικό καλώδιο* Πορτάκι μπαταριών

Προσαρμογέας ισχύοςSE140/SE145 
ακουστικό

SE140 ή SE145 βάση

Οδηγός ταχείας 
εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης
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1 Σύνδεση

Τοποθετήστε τη βάση σε 
κοντινή απόσταση από το 
τηλεφωνικό καλώδιο και τις 
πρίζες ηλεκτρικού ρεύματος. 

Τοποθετήστε το βύσμα του 
τηλεφωνικού καλωδίου και του 
καλωδίου ρεύματος στις πρίζες 
στο πίσω μέρος της βάσης.

Τοποθετήστε το βύσμα του 
τηλεφωνικού καλωδίου και του 
καλωδίου ρεύματος στις πρίζες 
στο πίσω μέρος της βάσης.
Τοποθετήστε το άλλο άκρο 
των καλωδίων στις πρίζες του 
τοίχου.

 Συμβουλή
Η τοποθέτηση της βάσης πολύ 
κοντά σε μεγάλα μεταλλικά 
αντικείμενα ή ηλεκτρικές 
συσκευές ενδέχεται να μειώσει 
την εμβέλεια και την ποιότητα 
του ήχου. Οι παχείς τοίχοι 
ενδέχεται επίσης να μειώσουν 
τη μετάδοση των σημάτων 
προς και από τη βάση.

2 Εγκατά- 
σταση

Αν η οθόνη εμφανίζει την οθόνη 
αναμονής, το τηλέφωνό σας 
είναι έτοιμο προς χρήση.  
Ή
Αν η οθόνη εμφανίζει CODE: 
πρέπει να επιλέξετε τον κωδικό 
χώρας για την περιοχή σας. 
Παρακαλούμε δείτε σελίδα 18 
στον κύριο οδηγό χρήσης για 
περισσότερες πληροφορίες.
• Μετακινηθείτε  ή  

για να εμφανιστεί ο σωστός 
κωδικός.

• Πιέστε  για να 
επιβεβαιώσετε.

 Θα γίνει επαναφορά του 
ακουστικού και της βάσης 
για να φορτώσουν τις σωστές 
ρυθμίσεις και εμφανίζεται η 
οθόνη αναμονής.

SE140 – το τηλέφωνό σας είναι 
έτοιμο προς χρήση.

SE145 – το τηλέφωνό σας 
είναι έτοιμο προς χρήση. 
Ο αυτόματος τηλεφωνητής 
ρυθμίζεται αυτόματα στο 
Eνεργός και είναι έτοιμος να 
ηχογραφήσει μηνύματα.

 Προσοχή
Αφήστε το ακουστικό να 
φορτιστεί για τουλάχιστον 24 
ώρες πριν από την πρώτη χρήση. 

Τοποθέτηση της βάσης

Τοποθέτηση στις πρίζες

Εγκατάσταση των 
μπαταριών

Εισάγετε τις μπαταρίες και 
τοποθετήστε το πορτάκι της 
θήκης μπαταριών στη θέση του.

Τοποθετήστε το ακουστικό 
στη βάση για να φορτίσετε 
τις μπαταρίες. Το εικονίδιο 
μπαταρίας εμφανίζεται.

Φόρτιση του ακουστικού

Σύνδεση των καλωδίων

Ρύθμιση του τηλεφώνου 
σας

 Σημειώσεις
* Ο προσαρμογέας τηλεφώνου μπορεί να μην είναι συνδεδεμένος 

με το τηλεφωνικό καλώδιο. Σε αυτήν την περίπτωση 
παρακαλούμε να συνδέσετε το τηλεφωνικό καλώδιο στον 
προσαρμογέα τηλεφώνου, πριν το βυσματώσετε στην πρίζα 
τηλεφώνου.

• Αν έχετε αγοράσει ένα πακέτο πολλαπλών συσκευών, θα έχετε 
επιπρόσθετα ακουστικά, φορτιστές, προσαρμογείς ισχύος και 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
 Προσοχή

Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια και τις μπαταρίες που 
παρέχονται.

Πληροφορίες εγγύησης

Περιεχόμενα συσκευασίας

2x AAA 
επαναφορτιζόμενες 

μπαταρίες

Tηλεφωνικό καλώδιο* Πορτάκι μπαταριών

Προσαρμογέας ισχύοςSE140/SE145 
ακουστικό

SE140 ή SE145 βάση

Οδηγός ταχείας 
εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης
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Επίλυση προβλημάτων
Για περισσότερες λύσεις, δείτε το πλήρες κεφάλαιο Συχνές 
Ερωτήσεις και Απαντήσεις στον κύριο οδηγό. 
∆εν υπάρχει τηλεφωνικό 
σήμα
• Ελέγξτε τις συνδέσεις. 

Τραβήξτε το βύσμα του 
τηλεφώνου σας και μετά 
βυσματώστε το εκ νέου στην 
ισχύ του ηλεκτρικού δικτύου.

• Οι μπαταρίες είναι 
αποφορτισμένες - φορτίστε 
τις μπαταρίες τουλάχιστον 
για 24 ώρες.

• Ενδέχεται να είστε πολύ 
μακριά από τη βάση - 
μετακινηθείτε πλησιέστερα. 

• Χρησιμοποιήστε το 
τηλεφωνικό καλώδιο που 
παρέχ.

Άσχημη ποιότητα ήχου
• Πλησιάστε στη βάση.
• Τοποθετήστε τη βάση 

τουλάχιστον σε ένα μέτρο 
απόσταση από ηλεκτρικές 
συσκευές.

Το εικονίδιο  αναβοσβήνει
• Πλησιάστε στη βάση.
• Εγγράψετε το ακουστικό στη 

βάση.

Η Υπηρεσία Αναγνώρισης 
Γραμμής Καλούντα (CLI) δε 
λειτουργεί
Ελέγξτε τη συνδρομή σας με 
τον παροχέα δικτύου σας.

∆εν υπάρχει ήχος 
κουδουνίσματος
Αν το εικονίδιο  εμφανίζεται, 
το κουδούνισμα είναι 
απενεργοποιημένο. Αυξήστε την 
ένταση του κουδουνίσματος. 
Για λεπτομέρειες, δείτε τον 
κύριο οδηγό.

Παροχή βοήθειας
∆είτε τις οδηγίες χρήσης που διατίθενται με το Philips SE140 σας 
ή το SE145.
Online βοήθεια: www.philips.com/support

Kαλώς ήλθατε
Οδηγός ταχείας 
εγκατάστασης

Σύνδεση

Εγκατάσταση

Απόλαυση

1

2

3

Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο  SE 140
Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο  
με αυτόματο τηλεφωνητή  SE 145

3 Απόλαυση

Πραγματοποίηση μίας 
κλήσης
Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου 
και πιέστε .

Απάντηση μιας κλήσης
Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, 
πιέστε .

Τερματισμός μίας κλήσης
Πιέστε .

Ρύθμιση της έντασης του 
ακουστικού
Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, 
πιέστε  ή .

Επανάκληση του τελευταίου 
αριθμού
Πιέστε  και μετά . 

Αλλαγή της έντασης 
κουδουνίσματος και του 
ήχου κουδουνίσματος
• Πιέστε . 
• Πιέστε  ή  για να 

προσαρμόσετε το επίπεδο 
έντασης του κουδουνίσματος 
(0=απενεργοποιημένο).

• Πιέστε 0-9 για να επιλέξετε 
τον ήχο κουδουνίσματος. Ένα 
δείγμα ήχου κουδουνίσματος 
αναπαράγεται.

• Πιέστε  για να 
αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Προσθήκη εγγραφής στο 
ευρετήριο
• Πιέστε  και μετά .

• Επιλέξτε μία θέση στο 
ευρετήριο, εισάγοντας έναν 
2ψήφιο αριθμό από το 01-20. 

• Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου, 
μετά πιέστε  για να 
επιβεβαιώσετε.

Κλήση από το ευρετήριο
• Πιέστε , μετά μετακινηθείτε 

 ή  στην εγγραφή που 
επιθυμείτε.

• Πιέστε  για να καλέσετε.

Ρύθμιση ημερομηνίας και 
ώρας
• Πιέστε  δύο φορές.
• Εισάγετε την ημερομηνία (ΗΗ:

ΜΜ) και την ώρα (ΩΩ:ΛΛ).
• Πιέστε  για να 

επιβεβαιώσετε.
• Πιέστε  για να επιστρέψετε 

στη λειτουργία αναμονής.

Μόνο SE145
Ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση του 
αυτόματου τηλεφωνητή
Πιέστε  στη βάση.

Ακρόαση των μηνυμάτων 
σας
Πιέστε . Τα νέα σας 
μηνύματα αναπαράγονται.
Ή
Πιέστε  και κρατήστε για 
να ακούσετε όλα τα μηνύματα 
που είναι αποθηκευμένα στον 
τηλεφωνητή σας.
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Επίλυση προβλημάτων
Για περισσότερες λύσεις, δείτε το πλήρες κεφάλαιο Συχνές 
Ερωτήσεις και Απαντήσεις στον κύριο οδηγό. 
∆εν υπάρχει τηλεφωνικό 
σήμα
• Ελέγξτε τις συνδέσεις. 

Τραβήξτε το βύσμα του 
τηλεφώνου σας και μετά 
βυσματώστε το εκ νέου στην 
ισχύ του ηλεκτρικού δικτύου.

• Οι μπαταρίες είναι 
αποφορτισμένες - φορτίστε 
τις μπαταρίες τουλάχιστον 
για 24 ώρες.

• Ενδέχεται να είστε πολύ 
μακριά από τη βάση - 
μετακινηθείτε πλησιέστερα. 

• Χρησιμοποιήστε το 
τηλεφωνικό καλώδιο που 
παρέχ.

Άσχημη ποιότητα ήχου
• Πλησιάστε στη βάση.
• Τοποθετήστε τη βάση 

τουλάχιστον σε ένα μέτρο 
απόσταση από ηλεκτρικές 
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Το εικονίδιο  αναβοσβήνει
• Πλησιάστε στη βάση.
• Εγγράψετε το ακουστικό στη 

βάση.

Η Υπηρεσία Αναγνώρισης 
Γραμμής Καλούντα (CLI) δε 
λειτουργεί
Ελέγξτε τη συνδρομή σας με 
τον παροχέα δικτύου σας.

∆εν υπάρχει ήχος 
κουδουνίσματος
Αν το εικονίδιο  εμφανίζεται, 
το κουδούνισμα είναι 
απενεργοποιημένο. Αυξήστε την 
ένταση του κουδουνίσματος. 
Για λεπτομέρειες, δείτε τον 
κύριο οδηγό.

Παροχή βοήθειας
∆είτε τις οδηγίες χρήσης που διατίθενται με το Philips SE140 σας 
ή το SE145.
Online βοήθεια: www.philips.com/support
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