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Οδηγός γρήγορης εκκίνησης



Τί περιέχει το κουτί

Ακουστικό 
CD140/CD145 

Σταθμός βάσης 
CD145 

Μονάδα 
παροχής ισχύος 
για το σταθμό 

βάσης

Καλώδιο 
τηλεφωνικής 

γραμμής

2 επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες AAA

Εγχειρίδιο 
χρήστη CD140 ή 

CD145 

Οδηγός γρήγορης 
εκκίνησης

Εγγύηση

Ο προσαρμογέας τηλεφωνικής γραμμής ίσως να μην είναι συνδεδεμένος με το 
καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής.  Μπορείτε να βρείτε τον προσαρμογέα τηλεφωνικής 
γραμμής στο κουτί. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα 
τηλεφωνικής γραμμής στο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής προτού συνδέσετε το 
καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα τηλεφώνου.
Σε συσκευασίες με πολλά ακουστικά, θα βρείτε ένα ή περισσότερα επιπλέον ακουστικά, 
φορτιστές με μετασχηματιστές και επιπλέον επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια και τις μπαταρίες που 
παρέχονται με το τηλέφωνό σας.

CD140

Σταθμός βάσης 
CD140 Ή



1 Σύνδεση
Συνδέστε το σταθμό βάσης

1. Τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος στην υποδοχή κάτω από το 
σταθμό βάσης

2. Τοποθετήστε το βύσμα του τηλεφωνικού καλωδίου στην υποδοχή κάτω από το 
σταθμό βάσης

3. Συνδέστε το άλλο άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου, μαζί με τον προσαρμογέα 
τηλεφωνικής γραμμής εάν απαιτείται, στην πρίζα της τηλεφωνικής γραμμής και 
το άλλο άκρο του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα.

2 Εγκατάσταση
Τοποθετήστε τις μπαταρίες και φορτίστε τις

Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά
1. Πιέστε  και ο διαθέσιμος κωδικός χώρας αναβοσβήνει.
2. Πιέστε  επανειλημμένα για να μετακινηθείτε στον επιθυμητό κωδικό χώρας. 

(Ανατρέξτε στον πίνακα ρύθμισης Χώρας)
3. Πιέστε  και το τηλέφωνό σας ρυθμίζεται σύμφωνα με τον επιλεγμένο κωδικό 

χώρας.

Τοποθετήστε τις μπαταρίες Φορτίστε το ακουστικό για 24 
ώρες
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Συνδέστε 
την τρο-
φοδοσία

Συνδέστε  
το τηλε- 
φωνικό  
καλώδιο  
στην  
τηλεφω- 
νική  
γραμμή
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Ρύθμιση ώρας
1. Πιέστε 
2. Πιέστε 
3. Εισάγετε την ώρα (ΩΩ-ΛΛ) σε 24ωρη μορφή
4. Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις

Πραγματοποιήστε μια κλήση
Πιέστε  και καλέστε τον αριθμό
Ή
Καλέστε τον αριθμό και πιέστε  
Απαντήστε μια κλήση
Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο .
Τερματίστε μια κλήση
Πιέστε  

3 Απόλαυση

Πίνακας ρύθμισης χώρας
Κωδι-
κός

Χώρα * Προεπιλεγμέ-
νη γλώσσα 
εξερχόμενου 
μηνύματος

* Διαθέσιμες 
γλώσσες 
εξερχόμενου 
μηνύματος

01 Γερμανία Γερμανικά 1 – Γερμανικά
2 – Τουρκικά02 Αυστρία Γερμανικά

03 Τουρκία Τουρκικά
04 Αγγλία Αγγλικά 1 – Αγγλικά
05 Ιρλανδία Αγγλικά
06 Γαλλία Γαλλικά 1 – Γαλλικά

2 – Ιταλικά
3 – Πορτογαλικά
4 – Ελληνικά
5 – Ισπανικά

07 Ιταλία Ιταλικά
08 Πορτογαλία Πορτογαλικά
09 Ελλάδα Ελληνικά
10 Ισπανία Ισπανικά
11-1 Ελβετία Γερμανικά 1 – Γαλλικά

2 – Γερμανικά
3 – Ιταλικά
4 – Αγγλικά

11-2 Ελβετία Γαλλικά
11-3 Ελβετία Ιταλικά
12 Γαλλία Γαλλικά
13 Ολλανδία Ολλανδικά 1 – Ολλανδικά

2 – Γαλλικά
3 – Γερμανικά
4 – Αγγλικά

14-1 Βέλγιο Ολλανδικά
14-2 Βέλγιο Γαλλικά

Κωδι-
κός

Χώρα * Προεπιλεγμέ-
νη γλώσσα 
εξερχόμενου 
μηνύματος

* Διαθέσιμες 
γλώσσες 
εξερχόμενου 
μηνύματος

15 Σουηδία Σουηδικά 1 – Σουηδικά
2 – Νορβηγικά
3 – Φινλανδικά
4 – Δανέζικα

16 Νορβηγία Νορβηγικά
17 Φινλανδία Φινλανδικά
18 Δανία Δανέζικα
21 Ρουμανία Ρουμανικά 1 – Ρουμανικά

2 – Πολωνικά
3 – Τσέχικα
4 – Ουγγρικά
5 – Αγγλικά

22 Πολωνία Πολωνικά
23 Τσεχία Τσέχικα
24 Ουγγαρία Ουγγρικά
25 Σλοβακία Τσεχικά
26 Σλοβενία Αγγλικά
27 Κροατία Αγγλικά
28 Βουλγαρία Αγγλικά
29 Σερβία Αγγλικά
30 Σιγκαπούρη Αγγλικά 1 – Αγγλικά

2 – Μπαχάσα31 Ινδονησία Αγγλικά
32 Μαλαισία Αγγλικά
35 Αυστραλία Αγγλικά
36 Νέα 

Ζηλανδία
Αγγλικά

39 Βραζιλία Βραζιλιάνικα 1 – Βραζιλιάνικα
2 – Ισπανικά40 Μεξικό Ισπανικά

* Ισχύει μόνο για το CD145.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της γλώσσας του 
εξερχόμενου μηνύματος, δείτε την ενότητα 5.6.5 του εγχειριδίου χρήσης του CD145.



Ακούστε τα νέα μηνύματα που καταγράφηκαν στον τηλεφωνητή (μόνο για 
το CD145)
Πιέστε  στο σταθμό βάσης για να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή, το LED ανάβει 
Πιέστε  ξανά για να απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή, το LED σβήνει
Πιέστε  στο σταθμό βάσης, η αναπαραγωγή του παλαιότερου νέου μηνύματος ξεκινάει
Πιέστε  για παράλειψη του τρέχοντος μηνύματος και αναπαραγωγή του επόμενου 
μηνύματος
Πιέστε  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μήνυμα εάν πιεστεί εντός ενός 
δευτερολέπτου από την αναπαραγωγή του τρέχοντος μηνύματος
Πιέστε  για να επαναλάβετε το τρέχον μήνυμα εάν πιεστεί μετά από ένα 
δευτερόλεπτο από την αναπαραγωγή του τρέχοντος μηνύματος
Πιέστε  για να αυξήσετε ή  να μειώσετε την ένταση του μεγαφώνου κατά 
την αναπαραγωγή του μηνύματος
Πιέστε  για να διαγράψετε το τρέχον μήνυμα
Δείτε εγχειρίδιο χρήστη CD145 για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του 
τηλεφωνητή

Αποθήκευση ενός αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο
1. Πιέστε 
2. Πιέστε  και εμφανίζεται ο αριθμός μνήμης 0
3. Πιέστε  επανειλημμένα για να επιλέξετε έναν άλλο αριθμό μνήμης από το 0 

έως το 19
4. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.  Εάν εισάγετε τον αριθμό λανθασμένα, πιέστε 

 για να διαγράψετε το ψηφίο
5. Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τον αριθμό

Επιλέξτε τη μελωδία κουδουνίσματος
1. Πιέστε 
2. Πιέστε  και η τρέχουσα μελωδία κουδουνίσματος αναπαράγεται
3. Πιέστε ένα από τα πλήκτρα ψηφίων  έως  για να επιλέξετε την 

επιθυμητή μελωδία κουδουνίσματος
4. Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις

Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού
1. Πιέστε 
2. Πιέστε  και οι τρέχουσες ρυθμίσεις του επιπέδου έντασης του ακουστικού 

εμφανίζονται στην οθόνη
3. Πιέστε  (χαμηλή),  (μεσαία) ή  (υψηλή) για να επιλέξετε το 

επιθυμητό επίπεδο έντασης του ακουστικού
4. Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις



Αντιμετώπιση προβλημάτων
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το εγχειρίδιο χρήστη που 
συνοδεύει το CD140 ή το CD145.
Πρόβλημα Λύση
• Κανένας ήχος κλήσης • Ελέγξτε τις συνδέσεις
  •  Φορτίστε τις μπαταρίες για τουλάχιστον 24 

ώρες
  •  Χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό καλώδιο 

τηλεφωνικής γραμμής
• Κακή ποιότητα ήχου • Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης
  •  Απομακρύνετε το σταθμό βάσης 

τουλάχιστον κατά ένα μέτρο από 
οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή

• Το εικονίδιο  αναβοσβήνει •  Εγγράψτε το ακουστικό στο σταθμό βάσης
  •  Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης
• Η οθόνη LCD του ακουστικού  • Δοκιμάστε πάλι αποσυνδέοντας και 
 δεν έχει ενδείξεις   συνδέοντας την τροφοδοσία του σταθμού 

βάσης και ακολουθήστε τη διαδικασία 
εγγραφής ενός ακουστικού

  •  Βεβαιωθείτε ότι οι δύο επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες που υπάρχουν έχουν εισαχθεί στη 
θήκη των μπαταριών

  •  Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες που 
παρέχονται είναι φορτισμένες

• Η υπηρεσία Αναγνώρισης • Ελέγξτε τη συνδρομή σας με την    
 Κλήσης δε λειτουργεί  εταιρία τηλεφωνίας σας

Χρειάζεστε βοήθεια;
Εγχειρίδιο χρήστη
Δείτε το Εγχειρίδιο χρήστη το οποίο υπάρχει μαζί με το CD140 ή τo CD145.

Online βοήθεια
www.philips.com/support

3111 285 32622
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