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1 Σημαντικό

Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης 
προτού χρησιμοποιήσετε το 
τηλέφωνό σας. Περιέχει σημαντικές 
πληροφορίες και σημειώσεις σχετικά 
με το τηλέφωνό σας.

1.1 Απαιτήσεις ισχύος
• Το παρόν προϊόν απαιτεί ηλεκτρική 

παροχή 100-240 volts AC. Σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος, η 
επικοινωνία μπορεί να χαθεί.

• Το ηλεκτρικό δίκτυο χαρακτηρίζεται 
ως επικίνδυνο. Ο μόνος τρόπος να 
απενεργοποιήσετε το φορτιστή 
είναι η αποσύνδεση της ηλεκτρικής 
παροχής από την πρίζα. 
Διασφαλίστε ότι η πρόσβαση στην 
πρίζα είναι πάντα εύκολη.

• Η τάση στο δίκτυο χαρακτηρίζεται 
ως TNV-3 [Telecommunication 
Network Voltages (Τάσεις 
Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων)], 
όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 
60-950.

Για να αποφύγετε ζημιές ή 
δυσλειτουργίες:
• Μην αφήνετε τις επαφές φόρτισης 

ή την μπαταρία να έρθουν σε 
επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.

• Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ άλλη 
μπαταρία εκτός από αυτή που 
παρέχεται με το προϊόν ή προτείνει 
η Philips: κίνδυνος έκρηξης.

• Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια 
που παρέχονται με το προϊόν.

• Η ενεργοποίηση της λειτουργίας 
ανοιχτής συνομιλίας (handsfree) 
μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την 
ένταση του ακουστικού σε πολύ 
υψηλό επίπεδο: βεβαιωθείτε ότι το 
ακουστικό δεν πλησιάζει πολύ το 
αυτί σας.

• Ο εξοπλισμός αυτός δεν είναι 
σχεδιασμένος για κλήσεις έκτακτης 
ανάγκης σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος. Θα πρέπει να έχετε 
διαθέσιμη μια εναλλακτική λύση 
που να επιτρέπει κλήσεις έκτακτης 
ανάγκης.

• Μην εκθέτετε το τηλέφωνό σας σε 
υπερβολική θερμότητα που 
παράγεται από συσκευές 
θέρμανσης ή απευθείας ηλιακό 
φως.

• Μην αφήνετε το τηλέφωνό σας να 
πέσει και μη ρίχνετε αντικείμενα 
πάνω του.

• Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά 
που περιέχουν οινόπνευμα, 
αμμωνία, βενζόλιο ή λειαντικά 
συστατικά διότι μπορεί να 
καταστρέψουν τη συσκευή.

• Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε 
μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος 
έκρηξης.

• Μην αφήνετε μικρά μεταλλικά 
αντικείμενα να έρθουν σε επαφή με 
το προϊόν. Κάτι τέτοιο μπορεί να 
υποβαθμίσει την ποιότητα ήχου και 
να καταστρέψει το προϊόν.

Προειδοποίηση
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• Τα ενεργά κινητά τηλέφωνα σε 
μικρή απόσταση μπορεί να 
προκαλέσουν παρεμβολές.

• Μην ανοίγετε τη συσκευή σας διότι 
μπορεί να εκτεθείτε σε υψηλές 
τάσεις.

• Μην αφήνετε το φορτιστή να έρθει 
σε επαφή με υγρά.

• Χρησιμοποιήστε μόνο με τις 
παρεχόμενες μπαταρίες.

• Πληροφορίες επαναφορτιζόμενων 
μπαταριών
Μπαταρία Ni-MH, AAA x 2, 1.2V, 
600mAh

• Χρησιμοποιήστε μόνο με την 
παροχή ισχύος που διατίθεται. 

• Πληροφορίες παροχής ισχύος για 
το σταθμό βάσης
Είσοδος: AC100-240V/0.3A, 50Hz/
60Hz
Έξοδος: DC6V/0.5A
JOD-SWR-07340
JODEN

• Πληροφορίες παροχής ισχύος για 
το φορτιστή
(μόνο συσκευασία με πολλά 
ακουστικά)
Είσοδος: AC100-240V/0.3A, 50Hz/
60Hz
Έξοδος: DC6V/0.21A
JOD-SWR-07341
JODEN

• Κίνδυνος έκρηξης, εάν η μπαταρία 
αντικατασταθεί με λάθος τύπου.
Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες 
μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.

Σχετικά με τις θερμοκρασίες 
λειτουργίας και αποθήκευσης:
• Χρησιμοποιείτε το σε χώρους όπου 

η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ 
0 και 35°C (32 έως 95°F).

• Αποθηκεύετέ το σε χώρους όπου η 
θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ -
20 και 70°C (-4 έως 158°F).

• Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας 
μπορεί να μειωθεί σε συνθήκες 
χαμηλής θερμοκρασίας.

1.2 Συμμόρφωση
Εμείς, η Philips, δηλώνουμε ότι το 
προϊόν συμμορφώνεται με τις 
ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες 
σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/
5/EC. Το προϊόν αυτό μπορεί να 
συνδεθεί μόνο στα αναλογικά 
τηλεφωνικά δίκτυα των χωρών που 
αναφέρονται στη συσκευασία.
Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση 
Συμμόρφωσης στην ιστοσελίδα 
www.p4c.philips.com.

1.3 Χρήση συμμόρφωσης με το 
πρότυπο GAP

Το πρότυπο GAP εγγυάται ότι όλα τα 
ακουστικά DECT™ GAP και οι 
σταθμοί βάσης συμμορφώνονται με 
ένα ελάχιστο πρότυπο λειτουργίας 
ανεξάρτητα από τη μάρκα τους. Το 
ακουστικό και ο σταθμός βάσης που 
διαθέτετε συμμορφώνονται με το 
πρότυπο GAP, που σημαίνει ότι οι 
ελάχιστες εγγυημένες λειτουργίες 
τους είναι: εγγραφή ακουστικού, λήψη 
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της γραμμής, λήψη και 
πραγματοποίηση κλήσης. Οι 
προηγμένες λειτουργίες μπορεί να 
μην είναι διαθέσιμες, εάν στο σταθμό 
βάσης σας χρησιμοποιείτε ακουστικό 
διαφορετικό από κάποιο από τα 
μοντέλα που περιγράφονται στο 
παρόν εγχειρίδιο.
Για να εγγράψετε και να 
χρησιμοποιήσετε το ακουστικό του 
τηλεφώνου σας με ένα σταθμό βάσης 
προτύπου GAP άλλης μάρκας, 
πρώτα ακολουθήστε τη διαδικασία 
που περιγράφεται στις οδηγίες του 
κατασκευαστή και στη συνέχεια 
ακολουθήστε τη διαδικασία που 
περιγράφεται στη σελίδα 40. Για να 
εγγράψετε ένα ακουστικό άλλης 
μάρκας στο σταθμό βάσης του 
τηλεφώνου σας, τοποθετήστε το 
σταθμό βάσης σε λειτουργία 
εγγραφής (σελίδα 40) και στη 
συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.

1.4 Ανακύκλωση & αποκομιδή
Οδηγίες αποκομιδής για παλαιά 
προϊόντα.

Η οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
ΑΗΗΕ (Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού 
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, 2002/
96/ΕΚ) έχει καθιερωθεί, για να 
εξασφαλίσει ότι αυτά τα προϊόντα 
ανακυκλώνονται χρησιμοποιώντας τις 
καλύτερες δυνατές μεθόδους 
μεταχείρισης, επαναχρησιμοποίησης 

και ανακύκλωσης που εγγυώνται την 
προστασία της υγείας του ανθρώπου 
και του περιβάλλοντος.

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και 
κατασκευαστεί με υλικά και 
εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα 
οπία μπορούν να ανακυκλωθούν και 
να επαναχρησιμοποιηθούν. 

Μην πετάτε το προϊόν όταν παλιώσει 
με τα γενικά απορρίματα του 
νοικοκυριού σας. 

Ενημερωθείτε για τα τοπικά 
συστήματα που 
εφαρμόζονται για τον 
διαχωρισμό και συλλογή 
ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών προϊόντων που φέρουν 
αυτό το σήμα: 

Χρησιμοποιήστε έναν από τους εξής 
τρόπους αποκομιδής:
1. Πηγαίνετε ολόκληρο το προϊόν 

(μαζί με τα καλώδια, τις πρίζες 
και τα εξαρτήματά του) στις 
καθορισμένες εγκαταστάσεις 
συλλογής ΑΗΗΕ.

2. Αν αντικαταστήσετε το προϊόν 
αγοράζοντας καινούργιο, 
παραδώστε ολόκληρο το παλαιό 
προϊόν σας στον έμπορο. Είναι 
υποχρεωμένος να το δεχτεί, 
όπως απαιτείται από την οδηγία 
ΑΗΗΕ.
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Οδηγίες απόρριψης των μπαταριών:
Οι μπαταρίες δεν πρέπει να 
απορρίπτονται μαζί με τα 
οικιακά απορρίματα.

Πληροφορίες συσκευασίας:
Η Philips έχει επισημάνει τη 
συσκευασία με τυποποιημένα 
σύμβολα, που έχουν σχεδιαστεί ώστε 
να προωθούν την ανακύκλωση και 
κατάλληλη διάθεση των ενδεχόμενων 
απορριμάτων σας.

Έχει καταβληθεί χρηματική 
συνεισφορά στο σχετικό εθνικό 
σύστημα ανάκτησης και 
ανακύκλωσης.
Το επισημασμένο υλικό 
συσκευασίας είναι 
ανακυκλώσιμο.

1.5 Ηλεκτρικά, μαγνητικά και 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
(“EMF”)

1. Η Philips Royal Electronics 
κατασκευάζει και πωλεί πολλά 
καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία 
συνήθως, όπως κάθε 
ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την 
ικανότητα εκπομπής και λήψης 
ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.

2. Μία από τις κυριότερες 
επιχειρηματικές αρχές της Philips 
είναι η λήψη όλων των 
απαραίτητων προφυλάξεων 
υγείας και ασφάλειας για τα 
προϊόντα μας, ώστε να 
συμμορφώνονται με όλες τις 
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και 

να ικανοποιούν πλήρως τα 
πρότυπα EMF που ισχύουν κατά 
την παραγωγή των προϊόντων.

3. Η Philips έχει δεσμευτεί για την 
ανάπτυξη, παραγωγή και 
εμπορική προώθηση προϊόντων 
που δεν προκαλούν επιπτώσεις 
στην υγεία.

4. Η Philips επιβεβαιώνει ότι εάν τα 
προϊόντα της χρησιμοποιούνται 
κατάλληλα για την προοριζόμενη 
χρήση τους, είναι ασφαλή στη 
χρήση σύμφωνα με τα σημερινά 
διαθέσιμα επιστημονικά 
δεδομένα.

5. Η Philips διαδραματίζει ενεργό 
ρόλο στην ανάπτυξη διεθνών 
προτύπων EMF και ασφάλειας 
που της επιτρέπει να αναμένει 
περαιτέρω εξελίξεις στην 
τυποποίηση για πρώιμη 
ενοποίηση των προϊόντων της.
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2 Το τηλέφωνό σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, 
δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

2.1 Τί περιέχει το κουτί

* Μπορεί να βρείτε στο κουτί τον προσαρμοστή τηλεφωνικής γραμμής 
ξεχωριστά από το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Σε αυτή την περίπτωση, 
πρέπει πρώτα να συνδέσετε τον προσαρμοστή στο καλώδιο 
τηλεφωνικής γραμμής προτού συνδέσετε το καλώδιο αυτό στην πρίζα.
Σε συσκευασίες με πολλά ακουστικά, θα βρείτε ένα ή περισσότερα πρόσθετα 
ακουστικά, καλύμματα μπαταριών, φορτιστές παροχής ρεύματος και επιπλέον 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Ακουστικό Σταθμός βάσης Κάλυμμα μπαταριών

2 επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες ΑΑΑ

Παροχή ρεύματος Καλώδιο τηλεφωνικής 
γραμμής*

Εγχειρίδιο χρήστη Εγγύηση Οδηγός γρήγορης 
εκκίνησης

Σημείωση
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2.2 Επισκόπηση του τηλεφώνου

A Ακουστικό
B Οθόνη
Βλ. σελίδα 13 για μια επισκόπηση 
των εικονιδίων οθόνης.
C Πλήκτρο ΟΚ o
Σε ανενεργή λειτουργία: Πατήστε 
παρατεταμένα για εναλλαγή μεταξύ 
της προβολής του ονόματος 
ακουστικού και της ημερομηνίας/ώρας.
Σε άλλες λειτουργίες: Επιλέξτε τη 
λειτουργία που εμφανίζεται στην 

οθόνη. Επίσης, χρησιμοποιείται για 
την επιβεβαίωση καταχωρίσεων (π.χ. 
όταν ρυθμίζετε ημερομηνία και ώρα).
D Πλήκτρο επιστροφής/

διαγραφής c
Πατήστε το για να διαγράψετε ένα 
χαρακτήρα ή αριθμό όταν κάνετε μια 
καταχώριση. Πατήστε παρατεταμένα 
για να τα διαγράψετε όλα.
Όταν πλοηγείστε στα μενού, πατήστε 
το για να μετακινηθείτε στο μενού του 
προηγούμενου επιπέδου (εμφανίζεται 
το BACK).
Όταν εμφανιστεί το , πατήστε για να 
δείτε τους χαρακτήρες/αριθμούς στα 
δεξιά αυτών που εμφανίζονται.
E Πλήκτρα πλοήγησης n
Σε ανενεργή λειτουργία: 
Μετακινηθείτε προς τα επάνω για να 
μπείτε στο αρχείο κλήσεων και προς 
τα κάτω για να μπείτε στον 
τηλεφωνικό κατάλογο.
Κατά την κλήση: Μετακινηθείτε 
επάνω/κάτω για να αυξήσετε ή να 
μειώσετε την ένταση ήχου του 
ακουστικού και του μεγαφώνου.
Επεξεργασία και καταχώριση: 
Μετακινηθείτε στον προηγούμενο 
χαρακτήρα u ή στον επόμενο 
χαρακτήρα d.
Σε άλλες λειτουργίες: Μετακινηθείτε 
επάνω/κάτω σε μία λίστα μενού ή 
μεταβείτε στην προηγούμενη ή 
επόμενη καταχώριση στον 
τηλεφωνικό κατάλογο, τη λίστα 
επανεπιλογής ή το αρχείο κλήσεων.

A

B

D
C

E
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F Πλήκτρο ομιλίας/επανάκλησης 
t

Πραγματοποιήστε μια εξερχόμενη 
κλήση ή απαντήστε μια εισερχόμενη 
εξωτερική ή εσωτερική κλήση.
Κατά την κλήση: Ενεργοποιήστε τη 
λειτουργία επανάκλησης.
Σε άλλες λειτουργίες: Καλέστε τον 
επιλεγμένο αριθμό στον τηλεφωνικό 
κατάλογο, τη λίστα επανεπιλογής ή το 
αρχείο κλήσεων.
G Πλήκτρο τερματισμού κλήσης 

& εξόδου h
Σε ανενεργή λειτουργία: Πατήστε 
παρατεταμένα (5 δευτερόλεπτα) για 
να απενεργοποιήσετε το ακουστικό.
Όταν απενεργοποιηθεί το 
ακουστικό: Πατήστε παρατεταμένα 
(1 δευτερόλεπτο) για να το 
ενεργοποιήσετε.
Κατά την κλήση: Τερματίζετε μια 
κλήση.
Σε άλλες λειτουργίες: Πατήστε 
παρατεταμένα για επιστροφή στην 
ανενεργή λειτουργία. Πατήστε 
σύντομα για να μετακινηθείτε στο 
προηγούμενο επίπεδο του μενού.
H Πλήκτρο μενού m
Σε ανενεργή λειτουργία: Μεταβείτε 
στο κύριο μενού.
I Πλήκτρο επανεπιλογής r
Πρόσβαση στη λίστα επανεπιλογής 
στην ανενεργή λειτουργία.
Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση, 
πατήστε για επανεπιλογή του 
τελευταίου αριθμού που καλέσατε.
J Πλήκτρο μεγαφώνου l
Σε ανενεργή λειτουργία: 
Ενεργοποιήστε το μεγάφωνο και 

πληκτρολογήστε τον αριθμό. 
Απαντήστε μια εισερχόμενη κλήση με 
τη χρήση της λειτουργίας ανοιχτής 
συνομιλίας (handsfree).
Κατά την κλήση: Εναλλαγή μεταξύ 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του 
μεγαφώνου.
K Πλήκτρα αριθμών
Χρησιμοποιήστε τα για να καλείτε 
αριθμούς και να γράφετε χαρακτήρες.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο 
1 ή 2 για να καλέσετε άμεσα έναν 
αριθμό από τη μνήμη ταχείας κλήσης.
L Πλήκτρο */κλειδώματος 

πληκτρολογίου *
Σε ανενεργή λειτουργία: Πατήστε 
παρατεταμένα για να κλειδώσετε/
ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.
Κλήση ή επεξεργασία: Πατήστε για 
εισαγωγή του “*”.
Με το ακουστικό εκτός βάσης: 
Πατήστε παρατεταμένα για να 
μεταβείτε προσωρινά σε τονική 

I
H

L

K

J

G
F

H
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επιλογή (DTMF), αν χρησιμοποιείτε 
παλμική.
M #/Πλήκτρο ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης κουδουνιού 
& παύσης #

Σε ανενεργή λειτουργία: Πατήστε 
παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε το κουδούνι.
Κατά την κλήση ή επεξεργασία: 
Πατήστε παρατεταμένα για να 
εισάγετε μια παύση. Πατήστε 
σύντομα για να εισάγετε “#” (Στην 
οθόνη εμφανίζεται ο χαρακτήρας # 
ως ).
N Πλήκτρο σίγασης s
Για ενεργοποίηση/ακύρωση της 
σίγασης του μικροφώνου.
O Πλήκτρο μεταφοράς κλήσης & 

ενδοεπικοινωνίας i
Σε ανενεργή λειτουργία: 
Πραγματοποιήστε μια εσωτερική 
κλήση (ενδοεπικοινωνία).
Κατά την κλήση: Πατήστε σύντομα για 
να διατηρήσετε τη γραμμή και να 
αναζητήσετε ένα άλλο ακουστικό. 
Πατήστε παρατεταμένα για να 
εδραιώσετε μια συνδιάσκεψη μεταξύ 
μιας εξωτερικής κλήσης και δύο 
ακουστικών.
P Μικρόφωνο

Q Μεγάφωνο

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας 
ανοιχτής συνομιλίας (handsfree) 
μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την 
ένταση του ακουστικού σε πολύ 
υψηλό επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι το 
ακουστικό δεν πλησιάζει πολύ το αυτί 
σας.
R Κάλυμμα μπαταριών

Προειδοποίηση

M

O
N

P

Q

R
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2.3 Εικονίδια οθόνης

 

Υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι 
πλήρως φορτισμένη. Το 
εικονίδιο αναβοσβήνει κατά τη 
φόρτιση και όταν η μπαταρία 
είναι χαμηλή.

 

Όταν το εικονίδιο είναι άδειο, η 
μπαταρία είναι αποφορτισμένη.

Εάν εμφανιστεί η ένδειξη 
ΠΡΟΕΙΔΟΠ/ΣΗ μαζί με το 
εικονίδιο μπαταρίας να 
αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι 
στο ακουστικό έχουν 
τοποθετηθεί λάθος τύπου 
μπαταρίες.
Αντικαταστήστε με μπαταρίες 
σωστού τύπου.

 

Αναβοσβήνει όταν υπάρχει 
εισερχόμενη κλήση. Παραμένει 
σταθερά αναμμένο στη διάρκεια 
μιας κλήσης.

 

Υποδεικνύει νέες και 
αναπάντητες κλήσεις στις 
καταχωρίσεις του αρχείου 
κλήσεων. Αναβοσβήνει όταν 
υπάρχουν αναπάντητες 
κλήσεις.

 

Αναβοσβήνει όταν λαμβάνεται 
νέο φωνητικό μήνυμα.

 

Εμφανίζεται κατά την πρόσβαση 
στον τηλεφωνικό κατάλογο.

 

Εμφανίζεται όταν το ξυπνητήρι 
είναι ενεργοποιημένο.

 

Εμφανίζεται όταν το μεγάφωνο 
είναι ενεργοποιημένο.

Σημείωση

 

Εμφανίζεται όταν το κουδούνι 
χωρίς ήχο είναι ενεργοποιημένο.

 

Εμφανίζεται όταν είναι 
ενεργοποιημένος ο 
τηλεφωνητής. Αναβοσβήνει 
όταν υπάρχουν μηνύματα στον 
τηλεφωνητή.
Αναβοσβήνει γρήγορα όταν η 
μνήμη του τηλεφωνητή είναι 
πλήρης.

 

Υποδεικνύει ότι το ακουστικό 
είναι εγγεγραμμένο και εντός 
εμβέλειας του σταθμού βάσης. 
Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν 
το ακουστικό είναι εκτός 
εμβέλειας ή αναζητά μια βάση.
Εμφανίζεται για να ζητήσει 
επιβεβαίωση μιας λειτουργίας. 
Πατήστε το πλήκτρο ακριβώς 
από κάτω για επιβεβαίωση.

 
Υποδεικνύει ότι διατίθενται 
περισσότερες επιλογές στην 
κυλιόμενη λίστα ή ότι μπορείτε 
να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.
Εμφανίζεται στη λειτουργία του 
μενού. Πατήστε το πλήκτρο 
απευθείας από κάτω για να 
επιστρέψετε στο προηγούμενο 
επίπεδο του μενού ή για να 
διαγράψετε ένα χαρακτήρα ή 
αριθμό όταν κάνετε μια 
καταχώριση.
Υποδεικνύει ότι υπάρχουν 
περισσότερα ψηφία ή 
χαρακτήρες στα δεξιά αυτών 
που εμφανίζονται.
13Το τηλέφωνό σας



2.4 Επισκόπηση του σταθμού βάσης

A Πλήκτρο αναζήτησης a
Για αναζήτηση ακουστικού.
Πατήστε παρατεταμένα για να 
ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής.
B Ηχείο
C Πλήκτρο Ενεργοποίησης/

Απενεργοποίησης e
Πατήστε το σύντομα για 
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του 
τηλεφωνητή.
D Πλήκτρα έντασης ήχου -+
Αυξάνουν ή μειώνουν την ένταση του 
ηχείου.
Υπάρχουν 5 επίπεδα έντασης ήχου 
κατά την αναπαραγωγή. Υπάρχουν 5 
επίπεδα έντασης ήχου συν την 
ΑΠΕΝΕΡ κατά τη λειτουργία 
αδράνειας και την επιλογή απάντησης 
κλήσεων.
E Πλήκτρο διαγραφής x
Πατήστε το σύντομα για διαγραφή του 
τρέχοντος μηνύματος κατά την 
αναπαραγωγή μηνυμάτων.
Πατήστε το παρατεταμένα (2 
δευτερόλεπτα) στη λειτουργία 

αδράνειας για τη διαγραφή όλων των 
παλιών μηνυμάτων. Δε θα γίνει 
διαγραφή των νέων μηνυμάτων.
F Πλήκτρο παράλειψης προς τα 

πίσω b
Αν πατηθεί εντός 1 δευτερολέπτου 
από την αναπαραγωγή του τρέχοντος 
μηνύματος, γίνεται επιστροφή στο 
προηγούμενο μήνυμα.
Δε θα γίνει διαγραφή των νέων 
μηνυμάτων.
G Πλήκτρο παράλειψης προς τα 

εμπρός f
Παράλειψη στο επόμενο μήνυμα κατά 
την αναπαραγωγή μηνυμάτων.
H Πλήκτρο αναπαραγωγής/

διακοπής p
Αναπαραγωγή μηνυμάτων 
τηλεφώνου (τα μηνύματα που 
ηχογραφήθηκαν πρώτα, θα 
αναπαραχθούν πρώτα). Θα ακουστεί 
ένα σύντομο μπιπ μεταξύ των 
μηνυμάτων και ένα διπλό μπιπ όταν 
έχει ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή 
όλων των μηνυμάτων.

B

D
E
F
G
H, I

A

C
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Διακοπή της αναπαραγωγής 
μηνυμάτων.
I Ένδειξη LED
Αναβοσβήνει αργά (ανά 1 
δευτερόλεπτο): Δηλώνει πως 
υπάρχουν νέα μηνύματα.
Αναβοσβήνει γρήγορα (ανά 0,5 
δευτερόλεπτο): Δηλώνει πως η μνήμη 
του τηλεφωνητή είναι πλήρης.
Σταθερά αναμμένη: Δηλώνει πως ο 
τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος.
Σβηστή: όταν ο τηλεφωνητής είναι 
απενεργοποιημένος.
15Το τηλέφωνό σας



3 Ξεκινώντας

3.1 Σύνδεση του σταθμού βάσης
1 Τοποθετήστε το σταθμό βάσης 

σε μια κεντρική θέση κοντά στις 
πρίζες τηλεφώνου και ρεύματος.

2 Συνδέστε το καλώδιο της 
τηλεφωνικής γραμμής και το 
καλώδιο ρεύματος στις 
αντίστοιχες υποδοχές στο πίσω 
μέρος του σταθμού βάσης.

3 Συνδέστε το άλλο άκρο του 
καλωδίου τηλεφωνικής γραμμής 
και του καλωδίου ρεύματος στις 
αντίστοιχες πρίζες.

 

Ο προσαρμοστής της τηλεφωνικής 
γραμμής μπορεί να μην είναι 
συνδεδεμένος με το καλώδιο. Σε αυτή 
την περίπτωση, πρέπει πρώτα να 
συνδέσετε τον προσαρμοστή 
τηλεφωνικής γραμμής στο καλώδιο 
τηλεφωνικής γραμμής προτού 
συνδέσετε το καλώδιο τηλεφωνικής 
γραμμής στην πρίζα του τηλεφώνου.

Αποφύγετε να τοποθετήσετε το 
σταθμό βάσης πολύ κοντά σε μεγάλα 
μεταλλικά αντικείμενα, όπως ερμάρια 
αρχειοθέτησης, καλοριφέρ ή 
ηλεκτρικές συσκευές. Κάτι τέτοιο 
μπορεί να επηρεάσει την εμβέλεια και 
την ποιότητα του ήχου. Κτίρια με 
χοντρούς εσωτερικούς και 
εξωτερικούς τοίχους μπορεί να 
εμποδίζουν τη μετάδοση σημάτων 
προς και από τη βάση.

Σημείωση

Προειδοποίηση
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Ο σταθμός βάσης δεν διαθέτει 
διακόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης. Ρεύμα παρέχεται 
όταν ο προσαρμοστής ρεύματος είναι 
συνδεδεμένος στη συσκευή και την 
πρίζα ρεύματος. Ο μόνος τρόπος για 
να απενεργοποιήσετε τη συσκευή 
είναι να αποσυνδέσετε τον 
προσαρμοστή ρεύματος από την 
πρίζα. Γι ' αυτό, εξασφαλίστε την 
εύκολη πρόσβαση στην πρίζα. Το 
καλώδιο του προσαρμοστή ρεύματος 
και της τηλεφωνικής γραμμής πρέπει 
να συνδεθούν σωστά, διότι η 
λανθασμένη σύνδεση μπορεί να 
καταστρέψει τη συσκευή. 
Χρησιμοποιείτε πάντα το καλώδιο 
τηλεφωνικής γραμμής που παρέχεται 
μαζί με τη συσκευή. Διαφορετικά 
μπορεί να μην ακούγεται τόνος 
επιλογής.

3.2 Εγκατάσταση του τηλεφώνου
Προτού χρησιμοποιήσετε το 
ακουστικό, πρέπει να τοποθετήσετε 
και να φορτίσετε πλήρως τις 
μπαταρίες.

Όταν τοποθετήσετε τις μπαταρίες την 
πρώτη φορά, η συσκευή δεν θα 
μπορεί να λειτουργήσει κανονικά 
αφού οι μπαταρίες δεν είναι 
φορτισμένες. Πρέπει να φορτίσετε τις 
μπαταρίες στο σταθμό βάσης προτού 
μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το 
ακουστικό.

3.2.1 Τοποθέτηση μπαταρίας

Χρησιμοποιείτε πάντα 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ΑΑΑ 
που παρέχονται μαζί με τη συσκευή 
σας. Εάν χρησιμοποιήσετε αλκαλικές 
μπαταρίες αντί για 
επαναφορτιζόμενες, στην οθόνη θα 
εμφανιστεί η ένδειξη “ΠΡΟΕΙΔΟΠ/ΣΗ” 
και το εικονίδιο της μπαταρίας θα 
αναβοσβήνει γρήγορα.
1 Σύρετε προς τα έξω το κάλυμμα 

των μπαταριών.

2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη 
σωστή πολικότητα, όπως 
υποδεικνύεται, και 
επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

3.2.2 Φόρτιση μπαταρίας

Το ακουστικό πρέπει να φορτιστεί 
τουλάχιστον για 24 ώρες πριν το 
χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. 

Προειδοποίηση

Προειδοποίηση

Προειδοποίηση

Προειδοποίηση
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Όταν χαμηλώσει το επίπεδο φόρτισης 
της μπαταρίας, ο αισθητήρας 
χαμηλής μπαταρίας θα σας 
ειδοποιήσει εκπέμποντας έναν 
ηχητικό τόνο και αναβοσβήνοντας το 
εικονίδιο της μπαταρίας. Εάν το 
επίπεδο της μπαταρίας χαμηλώσει 
εξαιρετικά πολύ, το τηλέφωνο 
απενεργοποιείται αυτόματα λίγο μετά 
την ηχητική ειδοποίηση και τυχόν 
λειτουργίες που εκείνη τη στιγμή 
βρισκόταν σε εξέλιξη δεν θα 
αποθηκευτούν.
1 Τοποθετήστε το ακουστικό στην 

υποδοχή φόρτισης του σταθμού 
βάσης. Εάν το ακουστικό 
τοποθετηθεί σωστά, θα ακουστεί 
ένα “μπιπ”.

2 Το εικονίδιο μπαταρίας  στην 
οθόνη αναβοσβήνει κατά τη 
διάρκεια της φόρτισης.

3 Το εικονίδιο μπαταρίας  
σταθεροποιείται όταν το 
ακουστικό φορτιστεί πλήρως.

Η βέλτιστη διάρκεια ζωής της 
μπαταρίας επιτυγχάνεται μετά από 
3 κύκλους πλήρους φόρτισης (πάνω 
από 15 ώρες) και αποφόρτισης, 
παρέχοντας περίπου 12 ώρες ομιλίας 
και 150 ώρες αναμονής.
Η εμβέλεια του τηλεφώνου σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 
είναι μέχρι 50 μέτρα και 300 μέτρα 
αντίστοιχα. Όταν το ακουστικό 
μετακινηθεί πέρα από την εμβέλεια 
λειτουργίας, θα αναβοσβήνει το 
εικονίδιο της κεραίας 

Όταν πλησιάζετε στο όριο της 
εμβέλειας, ίσως ακουστούν παράσιτα 
στη συνομιλία. Μετακινηθείτε πιο 
κοντά στη βάση.

3.3 Λειτουργία καλωσορίσματος
Προτού χρησιμοποιήσετε το 
ακουστικό σας για πρώτη φορά, 
πρέπει να το διαμορφώσετε 
σύμφωνα με τη χώρα στην οποία το 
χρησιμοποιείτε. Αφού το φορτίσετε 
για λίγα λέπτα, εμφανίζεται η λέξη 
KΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ σε διάφορες 
γλώσσες. Ακολουθήστε τα παρακάτω 
στάδια για να διαμορφώσετε το 
τηλέφωνό σας:

Ανάλογα με τη χώρα σας, ίσως να 
μην εμφανιστεί το KΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ 
στην οθόνη. Σε αυτή την περίπτωση, 
δεν σας ζητείται να κάνετε τις 
ρυθμίσεις χώρας/εταιρίας 
τηλεφωνίας/γλώσσας. Μπορείτε 
ακόμη να πραγματοποιείτε 
εξερχόμενες κλήσεις ή να λαμβάνετε 
εισερχόμενες κλήσεις χωρίς να έχετε 
προηγουμένως προσδιορίσει τη 
χώρα επιλογής σας.
1 Πατήστε o για να εμφανιστεί η 

λίστα των χωρών.
2 Μετακινηθείτε n επάνω και 

κάτω για να βρείτε τη χώρα σας.
3 Πατήστε o για να 

επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
(στην οθόνη θα εμφανίζεται η 
ένδειξη ΑΝΑΜΟΝΗ... για όσο 
διαμορφώνονται αυτόματα οι 
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προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της 
τηλεφωνικής γραμμής και της 
γλώσσας του μενού για τη χώρα 
που επιλέξατε).

4 Η συσκευή θα περάσει τώρα στο 
μενού επιλογής PΥΘΜ ΗΜ/
ΩΡΑΣ. Εισάγετε την τρέχουσα 
ημερομηνία (HH/MM) και 
πατήστε o για να την 
επιβεβαιώσετε.

5 Εισάγετε την ώρα (ΩΩ-ΛΛ) και 
πατήστε o για να την 
επιβεβαιώσετε.
(Η μορφή της ώρας, 12ωρη ή 
24ωρη, εξαρτάται από τη χώρα 
που επιλέξατε. Εάν έχετε επιλέξει 
τη 12ωρη μορφή, 
χρησιμοποιήστε το n για 
εναλλαγή μεταξύ AM και PM.)
• Ακούγεται ένας τόνος 

επιβεβαίωσης. Το τηλέφωνό 
σας περνάει απευθείας στην 
ανενεργή λειτουργία και είναι 
πλέον έτοιμο για χρήση. Σε 
περίπτωση που έχετε 
περισσότερα ακουστικά, η 
ρύθμιση πραγματοποιείται 
αυτόματα για όλα τα 
ακουστικά. 

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις 
της χώρας σας (βλ. σελίδα 42) και τη 
μορφή της ώρας (βλ. σελίδα 36) 
οποιαδήποτε στιγμή μετά την πρώτη 
διαμόρφωση.

3.4 Χρήση πολυπακέτων
Εάν έχετε αγοράσει πολυπακέτο, θα 
έχετε επιπλέον ακουστικά, φορτιστές, 
προσαρμοστές ισχύος και 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ΑΑΑ.
1 Τοποθετήστε τους φορτιστές 

στην πρίζα.
2 Τοποθετήστε τις παρεχόμενες 

μπαταρίες στα ακουστικά.
3 Τοποθετήστε τα ακουστικά στους 

φορτιστές για να φορτίσετε τις 
μπαταρίες.

Συμβουλή
19Ξεκινώντας



3.5 Δομή του μενού
Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τη διακλάδωση του μενού του τηλεφώνου σας.
Πατήστε το πλήκτρο του μενού m για να εισέλθετε σε κάθε επιλογή. Πατήστε 
c για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο ενός μενού.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης n για να πλοηγηθείτε μέσα στα 
μενού.

Μενού
ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ  NΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ EΙΣΑΓ. ΟΝOΜΑ EΙΣΑΓ ΑΡΙΘΜΟ  
 ΛΙΣΤΑ КΛΗΣ. Εμφανίζεται η λίστα καταχωρίσεων    
 EПΕΞ. ΕΓΓΡΑΦ     
 ΔΙΑΓΡΑΦΗ    
 ΔΙΑΓΡΑΦ ΟΛΩΝ      
 MΝΗ ΤΑΧ КΛΗΣ ПΛΗКΤΡO 1 EПΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
   ΔΙΑΓΡΑΦΗ  
  ПΛΗКΤΡO 2 EПΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
   ΔΙΑΓΡΑΦΗ  
ПΡOΣΩП. ΡΥΘM ΟΝOΜΑ ΑКOΥΣΤ Εισάγετε όνομα:     
 ΗΧOΣ ΑКOΥΣΤ. ΕΝΤΑΣΗ КOΥΔ. ΧΩΡΙΣ ΗΧΟ
   EПΙПΕΔO 1     
   EПΙПΕΔO 2     
   EПΙПΕΔO 3     
   EПΙПΕΔO 4     
   EПΙПΕΔO 5     
  KOΥΔOΥΝ/ΜΑΤΑ MΕΛΩΔΙΑ 1     
   …     
   MΕΛΩΔΙΑ 10     
  ΗΧOΣ ПΛΗКΤΡ. ENEPΓO   
   ΑΠΕΝΕΡ      
 ΓΛΩΣΣΑ Λίστα γλωσσών      
 AΥΤΟΜ ΤΕΡΜΑΤ ENEPΓO (εξ ορισμού)       
  ΑΠΕΝΕΡ      
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POΛΟΙ & ΞΥПΝ PΥΘΜ ΗΜ/ΩΡΑΣ Εισάγετε ημερομηνία Εισάγετε ώρα    
 ΡΥΘΜ. ΜΟΡΦΗΣ ΜΟΡΦΗ ΩΡΑΣ 12ΩΡΗ   
   24ΩΡΗ  
  ΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡΟΜ HH/MM
   MM/HH
 ΞΥПΝΗΤΗΡΙ AΝΕΝΕΡΓΟ 
  EΝΕΡ ΜΙΑ ΦOΡ 
  EΝΕΡΓΟ КΑΘΗΜ 
 HΧOΣ ΞΥПΝΗΤ. MΕΛΩΔΙΑ 1  
  MΕΛΩΔΙΑ 2  
  MΕΛΩΔΙΑ 3  
ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ AΛΛΑΓΗ PIN   
 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ  
 AКΥΡ ΕΓΓ/ΦΗΣ    
 XΩΡΑ Λίστα χωρών
 EПΑΝΑΦOΡΑ
 AΥΤΟΜ ПΡΟΘΕΜ AΝΙΧΝ.ΨΗΦΙOΥ ΚΩΔΙΚΟΣ
 ΧΡΟΝ ΕΠΑΝΑΚΛ ΣΥΝΤΟΜΟΣ
  ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ  
 ΛΕΙΤ. КΛΗΣΗΣ TOΝΙКΗ
  ПΑΛΜΙКΗ
 ПΡΩΤO КOΥΔ. ENEPΓO
  ΑΠΕΝΕΡ
21Ξεκινώντας



TΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AΝΑПΑΡΑΓΩΓΗ EПΑΝΑΛΗΨΗ  
  EПΟΜΕΝΟ 
  ПΡOΗΓOΥΜΕΝO
  ΔΙΑΓΡΑΦΗ  
  ПΡOΒOΛ 
 ΔΙΑΓΡΑΦ ΟΛΩΝ    
 TΗΛΕΦ. ΑΝ/ΚΛ ENEPΓO
  ΑΠΕΝΕΡ
 ΗΧΟΓ ΕΞΕ ΜΗΝ AПΑΝΤ& HΧOΓΡ AΝΑПΑΡΑΓΩΓΗ
   ΗΧΟΓ ΕΞΕ ΜΗΝ
   ΔΙΑΓΡΑΦΗ
  MΟΝO ΑПΑΝΤΗΣ AΝΑПΑΡΑΓΩΓΗ
   ΗΧΟΓ ΕΞΕ ΜΗΝ
   ΔΙΑΓΡΑΦΗ
 ΛΕΙΤ. ΑПΑΝΤ. AПΑΝΤ& HΧOΓΡ  
  MΟΝO ΑПΑΝΤΗΣ  
 PYθMIΣEIΣ KΑΘΥΣΤ. КOΥΔ 3 ΚΟΥΔ/ΣΜΑΤΑ
   4 ΚΟΥΔ/ΣΜΑΤΑ
   5 ΚΟΥΔ/ΣΜΑΤΑ
   6 ΚΟΥΔ/ΣΜΑΤΑ
   7 ΚΟΥΔ/ΣΜΑΤΑ
   8 ΚΟΥΔ/ΣΜΑΤΑ
   OΙКOΝOΜΙΑ
  AПOΜ ПΡΟΣΒΑΣ  ΕΝΕΡΓΟΠ/ΣΗ
   AПΕΝΕΡΓOП/ΣΗ
  EΜΦΑΝΙΣΗ ENEPΓO
   ΑΠΕΝΕΡ (εξ ορισμού)
  ΓΛΩΣΣΑ Λίστα γλωσσών
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4 Χρήση του 
τηλεφώνου

4.1 Πραγματοποίηση κλήσης

4.1.1 Προεπιλογή
1 Πληκτρολογήστε τον αριθμό (το 

πολύ 24 ψηφία).
2 Πατήστε t.

• Η κλήση πραγματοποιείται.

Μπορείτε να εισάγετε έναν αριθμό 
προθέματος στην αρχή κάθε αριθμού 
προεπιλογής, βλ. “Ρύθμιση 
προθέματος” στη σελίδα 42 για 
περισσότερες πληροφορίες.

4.1.2 Απευθείας επιλογή
1 Σηκώστε το ακουστικό και 

πατήστε t.
(ή πατήστε l για να κάνετε μια 
κλήση στη λειτουργία 
μεγαφώνου).

2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό.
• Η κλήση πραγματοποιείται.

4.1.3 Κλήση από τη λίστα 
επανεπιλογής

1 Πατήστε r στην ανενεργή 
λειτουργία.

2 Μετακινηθείτε n σε μία 
καταχώριση στη λίστα 
επανεπιλογής.

3 Πατήστε t.
• Η κλήση πραγματοποιείται.

4.1.4 Κλήση από το αρχείο 
κλήσεων

Για να μπορείτε να βλέπετε τον 
αριθμό ή το όνομα του καλούντος στο 
αρχείο κλήσεων, πρέπει να 
εγγραφείτε στην υπηρεσία 
αναγνώρισης κλήσεων. (Βλ. 
“Πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων” στη 
σελίδα 32.)
1 Πατήστε u στην ανενεργή 

λειτουργία.
2 Μετακινηθείτε n σε μία 

καταχώριση στο αρχείο κλήσεων.
3 Πατήστε t.

• Η κλήση πραγματοποιείται.

4.1.5 Κλήση από τον τηλεφωνικό 
κατάλογο

1 Πατήστε d στην ανενεργή 
λειτουργία.

2 Μετακινηθείτε n σε μια 
καταχώριση του τηλεφωνικού 
καταλόγου.

3 Πατήστε t.
• Η κλήση πραγματοποιείται.

Αντί να μετακινηθείτε n στις 
καταχωρίσεις του τηλεφωνικού 
καταλόγου, μπορείτε να πατήσετε το 
αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί 
στο πρώτο γράμμα της καταχώρισης 
που θέλετε να εντοπίσετε. Για 
παράδειγμα, εάν πατήσετε 2, θα 
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εμφανιστούν οι καταχωρίσεις που 
ξεκινούν από Α. Εάν πατήσετε πάλι 
το 2, θα εμφανιστούν οι 
καταχωρίσεις που ξεκινούν από Β, 
κ.λπ.

4.1.6 Κλήση από τον τηλεφωνικό 
κατάλογο στη διάρκεια 
άλλης κλήσης

Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό 
από τον τηλεφωνικό κατάλογο ενώ 
ήδη μιλάτε στο τηλέφωνο. Για 
παράδειγμα, αυτό το χαρακτηριστικό 
μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για 
να στείλετε έναν αριθμό επέκτασης.
1 Όσο μιλάτε στο τηλέφωνο, 

πατήστε o για να εισέλθετε στη 
λίστα με τα ονόματα του 
τηλεφωνικού καταλόγου.

2 Μετακινηθείτε n στη λίστα με τα 
ονόματα του τηλεφωνικού 
καταλόγου.

3 Πατήστε t για να καλέσετε τον 
αριθμό.

4.1.7 Κλήση από τη μνήμη 
ταχείας κλήσης

Στην ανενεργή λειτουργία, πατήστε 
παρατεταμένα το 1 ή 2 για να 
καλέσετε άμεσα έναν αριθμό από τη 
μνήμη ταχείας κλήσης.

Ανατρέξτε στην ενότητα 5.5.6 για 
οδηγίες σχετικά με τον τρόπο 
αποθήκευσης, επεξεργασίας και 
διαγραφής των αριθμών της μνήμης 
ταχείας κλήσης.

4.1.8 Εισαγωγή παύσης κλήσης
Πατήστε παρατεταμένα # αφού 
καταχωρίσετε ένα ή περισσότερα 
ψηφία για να εισάγετε μια παύση στη 
διαδοχή κλήσεων.

4.2 Απάντηση κλήσης

Όταν το ακουστικό κουδουνίζει στη 
διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, 
μην το κρατάτε πολύ κοντά στο αυτί 
σας καθώς η ένταση του ήχου 
κουδουνίσματος μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.
Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, 
πατήστε t.
• Η σύνδεση εδραιώνεται.

Οι εισερχόμενες κλήσεις έχουν 
προτεραιότητα έναντι άλλων 
συμβάντων. Όποτε υπάρχει μια 
εισερχόμενη κλήση, άλλες λειτουργίες 
σε εξέλιξη όπως ρύθμιση τηλεφώνου, 
πλοήγηση στο μενού, κ.λπ. 
ματαιώνονται.

4.2.1 Απάντηση στη λειτουργία 
ανοιχτής συνομιλίας 
(handsfree)

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας 
ανοιχτής συνομιλίας (handsfree) 
μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την 
ένταση του ακουστικού σε πολύ 
υψηλό επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι το 
ακουστικό δεν πλησιάζει πολύ το αυτί 
σας.

Σημείωση
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Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, 
πατήστε l.
• Ενεργοποιείται το μεγάφωνο του 

ακουστικού.

4.2.2 Αναμονή κλήσης
Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία 
Αναμονής Κλήσης, θα ακουστεί ένα 
“μπιπ” από το ακουστικό που σας 
πληροφορεί ότι υπάρχει μια δεύτερη 
εισερχόμενη κλήση. Θα εμφανιστούν 
επίσης ο αριθμός ή το όνομα του 
δεύτερου καλούντος εφόσον έχετε 
εγγραφεί στην υπηρεσία 
αναγνώρισης κλήσεων. 
Επικοινωνήστε με την εταιρία 
τηλεφωνίας σας για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με αυτή την 
υπηρεσία.
Για να απαντήσετε στη δεύτερη 
κλήση, πατήστε t και έπειτα 2 για 
να απαντήσετε την κλήση.
• Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή 

και τώρα είστε συνδεδεμένοι με τη 
δεύτερη κλήση.

Ή
Πατήστε t και έπειτα 1 για να 
τερματίσετε την τρέχουσα κλήση και 
να απαντήσετε τη δεύτερη κλήση.

4.3 Τερματισμός κλήσης
Για να τερματίσετε μια συνομιλία, 
πατήστε h.
• Η κλήση τερματίζεται.

Εάν η λειτουργία αυτόματου 
τερματισμού είναι ενεργοποιημένη, 
μπορείτε απλά να τοποθετήσετε το 
ακουστικό στο σταθμό βάσης του για 
να τερματίσετε την κλήση. Αυτό το 
χαρακτηριστικό είναι εξ ορισμού 
ενεργοποιημένο.

Στην οθόνη του ακουστικού 
εμφανίζεται η διάρκεια της κλήσης 
(ΛΛ-ΔΔ) για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Συμβουλή
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5 Επιπλέον 
αξιοποίηση του 
τηλεφώνου

5.1 Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση του 
ακουστικού

Πατήστε h για ένα δευτερόλεπτο 
τουλάχιστον για να ενεργοποιήσετε το 
ακουστικό. Για να το απενεργοποιήσετε, 
πατήστε και κρατήστε πατημένο το h 
στην ανενεργή λειτουργία για 
τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.

5.2 Κλείδωμα/ξεκλείδωμα 
πληκτρολογίου

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο 
* για 3 δευτερόλεπτα για να 
κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το 
πληκτρολόγιο στην ανενεργή 
λειτουργία.

5.3 Εισαγωγή κειμένου ή αριθμού
Όταν επιλέξετε ένα πεδίο στο οποίο 
μπορείτε να εισάγετε κείμενο, 
μπορείτε να εισάγετε τα γράμματα 
που είναι τυπωμένα στα πλήκτρα 
πατώντας το σχετικό πλήκτρο μία ή 
περισσότερες φορές. Για παράδειγμα, 
για να εισάγετε το όνομα “PAUL”:
1 Πατήστε μία φορά 7: P
2 Πατήστε μία φορά 2: PA
3 Πατήστε δύο φορές 8: PAU

4 Πατήστε τρεις φορές 5: PAUL
Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει την 
αντιστοιχία των χαρακτήρων κατά την 
εισαγωγή κειμένου ή αριθμών: 

Στην οθόνη εμφανίζεται ο χαρακτήρας 
# ως .

Πατήστε c για να διαγράψετε το 
τελευταίο καταχωρισμένο ψηφίο ή 
χαρακτήρα ή πατήστε παρατεταμένα 
για να τα διαγράψετε όλα.

5.4 Κλήση σε εξέλιξη
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης 
διατίθενται ορισμένες επιλογές. Αυτές 
είναι:

Πλήκτρα Αντιστοιχία 
χαρακτήρων

0 . 0 , / : ; “ ‘ !  ̈́? Ω * + - % \ 
^ ~ |

1 [Sp] 1 @ _ # = < > ( ) & € 
£ $ ¥ [ ] { } ¤ §

2 A B Γ 2 Α Β C
3 Δ E Ζ 3 D E F
4 Η Θ Ι 4 G H I
5 Κ Λ Μ 5 J K L
6 Ν Ξ Ο 6 M N O
7 Π Ρ Σ 7 P Q R S
8 T Υ Φ 8 T U V
9 X Ψ Ω 9 W X Y Z
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5.4.1 Ρύθμιση έντασης 
ακουστικού ή μεγαφώνου

Στη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε n 
για να επιλέξετε από ΕΠΙΠΕΔΟ 1 έως 
ΕΠΙΠΕΔΟ 5.

5.4.2 Σίγαση/ακύρωση σίγασης 
μικροφώνου

Όταν το μικρόφωνο είναι σιγασμένο, 
ο συνομιλητής σας δεν μπορεί να σας 
ακούσει.
1 Στη διάρκεια μιας κλήσης, 

πατήστε s για να 
απενεργοποιήσετε το 
μικρόφωνο.

2 Πατήστε πάλι το s για να 
ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.

5.4.3 Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της 
λειτουργίας μεγαφώνου

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας 
ανοιχτής συνομιλίας (handsfree) 
μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την 
ένταση του ακουστικού σε πολύ 
υψηλό επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι το 
ακουστικό δεν πλησιάζει πολύ το αυτί 
σας.
1 Στη διάρκεια μιας κλήσης, 

πατήστε l για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
μεγαφώνου.

2 Πατήστε πάλι l για να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
μεγαφώνου.

5.5 Χρήση του τηλεφωνικού 
καταλόγου

Το τηλέφωνό σας μπορεί να 
αποθηκεύσει έως 100 καταχωρίσεις 
τηλεφωνικού καταλόγου. Κάθε 
καταχώριση τηλεφωνικού καταλόγου 
μπορεί να έχει το μέγιστο 24 ψηφία 
για τον τηλεφωνικό αριθμό και 
12 χαρακτήρες για το όνομα.

Εάν έχετε περισσότερα από ένα 
ακουστικά, η πρόσβαση στον 
τηλεφωνικό κατάλογο είναι δυνατή 
μόνο από έναν χρήστη τη φορά.

5.5.1 Αποθήκευση επαφής στον 
τηλεφωνικό κατάλογο

1 Πατήστε m στην ανενεργή 
λειτουργία, μετακινηθείτε n στο 
ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ και πατήστε o, 
πατήστε o για να καταχωρίσετε 
NΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ.

2 Στην οθόνη εμφανίζεται EΙΣΑΓ. 
ΟΝOΜΑ

3 Εισάγετε το όνομα της επαφής 
(το πολύ 12 χαρακτήρες) και 
πατήστε o.

4 Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 
EΙΣΑΓ ΑΡΙΘΜΟ.

5 Εισάγετε τον αριθμό (το πολύ 24 
ψηφία) και πατήστε o.
• Ακούγεται ένας τόνος 

επιβεβαίωσης.

Πατήστε c για να διαγράψετε το 
τελευταίο καταχωρισμένο ψηφίο ή 
χαρακτήρα. Ή πατήστε παρατεταμένα 
για να τα διαγράψετε όλα.

Κίνδυνος
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Για επιστροφή στην ανενεργή 
λειτουργία, πατήστε h για 
περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.

Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε μια 
νέα καταχώριση στον τηλεφωνικό 
κατάλογο όταν η μνήμη είναι πλήρης. 
Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να 
διαγράψετε υπάρχουσες 
καταχωρίσεις για να δημιουργήσετε 
χώρο για νέες καταχωρίσεις.

5.5.2 Πρόσβαση στον τηλεφωνικό 
κατάλογο

1 Πατήστε d στην ανενεργή 
λειτουργία και μετακινηθείτε n 
για να περιηγηθείτε στον 
τηλεφωνικό κατάλογο.
• Οι καταχωρίσεις του 

τηλεφωνικού καταλόγου 
εμφανίζονται με αλφαβητική 
σειρά.

2 Για να δείτε τις λεπτομέρειες, 
πατήστε o. Πατήστε c  για 
να εμφανιστούν τα υπόλοιπα 
ψηφία, εάν η καταχώριση 
περιλαμβάνει πάνω από 
12 ψηφία.

Αντί να μετακινηθείτε n στις 
καταχωρίσεις του τηλεφωνικού 
καταλόγου, μπορείτε να πατήσετε το 
αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί 
στο πρώτο γράμμα της καταχώρισης 
που θέλετε να εντοπίσετε. Για 
παράδειγμα, εάν πατήσετε 2, θα 
εμφανιστούν οι καταχωρίσεις που 
ξεκινούν από Α. Εάν πατήσετε πάλι 

το 2, θα εμφανιστούν οι 
καταχωρίσεις που ξεκινούν από Β, 
κ.λπ.

5.5.3 Επεξεργασία μιας 
καταχώρισης τηλεφωνικού 
καταλόγου

1 Πατήστε m στην ανενεργή 
λειτουργία, μετακινηθείτε n στο 
ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ και πατήστε o, 
μετακινηθείτε n στο EΠΕΞ. 
ΕΓΓΡΑΦ και πατήστε o.

2 Μετακινηθείτε n για να επιλέξετε 
την καταχώριση που θέλετε να 
επεξεργαστείτε.

3 Πατήστε o για να εμφανίσετε 
το όνομα. Επεξεργαστείτε το 
όνομα και πατήστε o για το 
επιβεβαιώσετε.

4 Επεξεργαστείτε τον αριθμό και 
πατήστε o για τον 
επιβεβαιώσετε.
• Ακούγεται ένας τόνος 

επιβεβαίωσης.

5.5.4 Διαγραφή μιας καταχώρισης 
τηλεφωνικού καταλόγου

1 Πατήστε m στην ανενεργή 
λειτουργία, μετακινηθείτε n στο 
ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ και πατήστε o, 
μετακινηθείτε n στο ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
και πατήστε o.

2 Μετακινηθείτε n για να επιλέξετε 
την καταχώριση που θέλετε να 
διαγράψετε και πατήστε o.

3 Στην οθόνη εμφανίζεται 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ? Πατήστε πάλι o 
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για να επιβεβαιώσετε τη 
διαγραφή.
• Ακούγεται ένας τόνος 

επιβεβαίωσης.

Πατήστε c για να ακυρώσετε τη 
διαγραφή. Η οθόνη επιστρέφει στο 
προηγούμενο υψηλότερο επίπεδο του 
μενού.

5.5.5 Διαγραφή όλων των 
καταχωρίσεων τηλεφωνικού 
καταλόγου

1 Πατήστε m στην ανενεργή 
λειτουργία, μετακινηθείτε n στο 
ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ και πατήστε o.

2 Μετακινηθείτε n στο ΔΙΑΓΡΑΦ 
ΟΛΩΝ και πατήστε o.

3 Στην οθόνη εμφανίζεται 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ? Πατήστε πάλι o 
για να επιβεβαιώσετε τη 
διαγραφή.
• Ακούγεται ένας τόνος 

επιβεβαίωσης.

Πατήστε c για να ακυρώσετε τη 
διαγραφή. Η οθόνη επιστρέφει στο 
προηγούμενο υψηλότερο επίπεδο του 
μενού.

5.5.6 Μνήμη ταχείας κλήσης
Υπάρχουν 2 αριθμοί ταχείας κλήσης 
(τα πλήκτρα 1 και 2) που 
περιλαμβάνονται στη μνήμη του 
τηλεφωνικού καταλόγου. Εάν 
πατήσετε παρατεταμένα τα πλήκτρα 
στην ανενεργή λειτουργία, θα γίνει 

αυτόματη κλήση του τελευταίου 
αποθηκευμένου τηλεφωνικού 
αριθμού.

Ανάλογα με τη χώρα στην οποία 
βρίσκεστε, το ακουστικό σας μπορεί 
να διαθέτει προκαθορισμένες 
καταχωρίσεις τηλεφωνικού καταλόγου 
με το όνομα ΤΩΝΗΤ ΤΑΧΥΔΡ  και/ή  
ΠΛΗΡΟΦΟΡ 1. Όταν υπάρχουν, 
αυτές οι καταχωρίσεις  έχουν εκ των 
προτέρων αντιστοιχιστεί στη μνήμη 
ταχείας κλήσης ως πλήκτρο 1 (για  
ΤΩΝΗΤ ΤΑΧΥΔΡ) και/ή πλήκτρο 2 
(για ΠΛΗΡΟΦΟΡ 1). Εάν εγγραφείτε 
σε αυτές τις υπηρεσίες, σας δίνεται η 
δυνατότητα να καλέσετε τον αριθμό 
πρόσβασης του φωνητικού σας 
ταχυδρομείου και/ή τον αριθμό 
πρόσβασης της υπηρεσίας 
πληροφοριών χρησιμοποιώντας το 
πλήκτρο 1 και/ή το πλήκτρο 2.

5.5.6.1 Προσθήκη/επεξεργασία 
μνήμης ταχείας κλήσης

1 Πατήστε m στην ανενεργή 
λειτουργία, μετακινηθείτε n στο 
ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ και πατήστε o, 
μετακινηθείτε n στο MΝΗ ΤΑΧ 
ΚΛΗΣ και πατήστε o.

2 Μετακινηθείτε n στο ΠΛΗKΤΡO 
1 ή ΠΛΗKΤΡO 2 και πατήστε 
o.
• Εμφανίζεται ο αποθηκευμένος 

αριθμός (εάν υπάρχει).
3 Πατήστε m για να εισέλθετε στο 

μενού της μνήμης ταχείας 
κλήσης.
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4 Πατήστε o για να εισέλθετε στο 
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.

5 Μετακινηθείτε n για να επιλέξετε 
το όνομα και πατήστε o για 
επιβεβαίωση.
• Ακούγεται ένας τόνος 

επιβεβαίωσης και η οθόνη 
επιστρέφει στο προηγούμενο 
μενού.

5.5.6.2 Διαγραφή μνήμης ταχείας 
κλήσης

1 Πατήστε m στην ανενεργή 
λειτουργία, μετακινηθείτε n στο 
ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ και πατήστε o, 
μετακινηθείτε n στο MΝΗ ΤΑΧ 
ΚΛΗΣ και πατήστε o.

2 Μετακινηθείτε n στο ΠΛΗKΤΡO 
1 ή ΠΛΗKΤΡO 2 και πατήστε 
o.
• Εμφανίζεται ο αποθηκευμένος 

αριθμός (εάν υπάρχει).
3 Πατήστε m για να εισέλθετε στο 

μενού της μνήμης ταχείας 
κλήσης.

4 Μετακινηθείτε n στο 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ και πατήστε o.

5 Στην οθόνη εμφανίζεται 
EΟΙΒΕΒΑΙΩΣΗ?

6 Πατήστε o για να 
επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.
• Ακούγεται ένας τόνος 

επιβεβαίωσης και η οθόνη 
επιστρέφει στο προηγούμενο 
μενού.

5.6 Χρήση της λίστας 
επανεπιλογής

Η λίστα επανεπιλογής αποθηκεύει 
τους τελευταίους 10 αριθμούς που 
καλέσατε. Για κάθε καταχώριση 
μπορούν να εμφανιστούν έως 
24 ψηφία το πολύ.

5.6.1 Πρόσβαση στη λίστα 
επανεπιλογής

1 Πατήστε r για να μεταβείτε στη 
λίστα επανεπιλογής και 
μετακινηθείτε n για να 
περιηγηθείτε εντός της λίστας.
• Ο τελευταίος αριθμός που 

καλέσατε θα εμφανιστεί 
πρώτος στη λίστα 
επανεπιλογής. Εάν ο αριθμός 
επανεπιλογής αντιστοιχεί σε 
μια καταχώριση του 
τηλεφωνικού καταλόγου, θα 
εμφανιστεί το όνομα αντί για 
τον αριθμό.

Πατήστε c για επιστροφή στην 
ανενεργή λειτουργία.

5.6.2 Αποθήκευση ενός αριθμού 
επανεπιλογής στον 
τηλεφωνικό κατάλογο

1 Πατήστε r στην ανενεργή 
λειτουργία, μετακινηθείτε n για 
να επιλέξετε μια καταχώριση και 
πατήστε o, πατήστε o για να 
εισέλθετε στο AΠOΘ/ΣΗ ΑΡΙΘ.

2 Στην οθόνη εμφανίζεται EΙΣΑΓ. 
ΟΝOΜΑ
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3 Εισάγετε το όνομα της επαφής 
(το πολύ 12 χαρακτήρες) και 
πατήστε o.

4 Εμφανίζεται EΙΣΑΓ ΑΡΙΘΜΟ και 
στο πεδίο του αριθμού 
εμφανίζεται ο επιλεγμένος 
αριθμός από τη λίστα 
επανεπιλογής. Τώρα μπορείτε να 
επεξεργαστείτε τον αριθμό, εάν 
θέλετε.

5 Πατήστε o.
• Ακούγεται ένας τόνος 

επιβεβαίωσης και η οθόνη 
επιστρέφει στη λίστα 
επανεπιλογής.

Πατήστε c για να διαγράψετε το 
τελευταίο καταχωρισμένο ψηφίο ή 
χαρακτήρα. Ή πατήστε παρατεταμένα 
για να τα διαγράψετε όλα.

5.6.3 Διαγραφή ενός αριθμού 
επανεπιλογής

1 Πατήστε r στην ανενεργή 
λειτουργία και μετακινηθείτε n 
σε μια καταχώριση.

2 Πατήστε o για να εισέλθετε 
στις επιλογές της λίστας 
επανεπιλογής.

3 Μετακινηθείτε στο n μέχρι το 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ και πατήστε o.

4 Στην οθόνη εμφανίζεται 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ?. Πατήστε πάλι o 
για να επιβεβαιώσετε τη 
διαγραφή.
• Ακούγεται ένας τόνος 

επιβεβαίωσης.

Πατήστε c για να ακυρώσετε τη 
διαγραφή. Η οθόνη επιστρέφει στο 
προηγούμενο υψηλότερο επίπεδο του 
μενού.

5.6.4 Διαγραφή όλων των 
αριθμών επανεπιλογής

1 Πατήστε r στην ανενεργή 
λειτουργία και πατήστε o.

2 Μετακινηθείτε n στο ΔΙΑΓΡΑΦ 
ΟΛΩΝ και πατήστε o.

3 Στην οθόνη εμφανίζεται 
EΟΙΒΕΒΑΙΩΣΗ?. Πατήστε πάλι 
o για να επιβεβαιώσετε τη 
διαγραφή.

• Ακούγεται ένας τόνος 
επιβεβαίωσης.

Πατήστε c για να ακυρώσετε τη 
διαγραφή. Η οθόνη επιστρέφει στο 
προηγούμενο υψηλότερο επίπεδο του 
μενού.

5.7 Χρήση του αρχείου κλήσεων
Το αρχείο κλήσεων αποθηκεύει τις 
τελευταίες 20 εξωτερικές κλήσεις και 
οποιοδήποτε μήνυμα ληφθεί στο 
φωνητικό ταχυδρομείο. Όταν 
πλοηγείστε στη λίστα κλήσεων, το 
εικονίδιο  θα αναβοσβήνει για νέες 
και αναπάντητες κλήσεις και θα 
παραμένει σταθερό για τις 
απαντημένες κλήσεις. Εάν έχετε 
εγγραφεί στην Υπηρεσία 
Αναγνώρισης Κλήσεων (CLI) και με 
δεδομένο ότι η ταυτότητα του 

Σημείωση

Σημείωση

Σημείωση
31Επιπλέον αξιοποίηση του τηλεφώνου



καλούντος δεν είναι κρυφή, θα 
εμφανιστούν το όνομα (ή ο αριθμός) 
του καλούντος.

Εάν η ταυτότητα του καλούντος είναι 
κρυφή ή το δίκτυο δεν παρέχει 
πληροφορίες για την ημερομηνία και 
την ώρα, τότε οι πληροφορίες δεν θα 
εμφανιστούν στο αρχείο κλήσεων. 
Εάν δεν έχετε εγγραφεί στην 
υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων, δεν 
θα εμφανιστεί καμία πληροφορία στο 
αρχείο κλήσεων.

5.7.1 Πρόσβαση στο αρχείο 
κλήσεων

1 Πατήστε u στην ανενεργή 
λειτουργία και μετακινηθείτε n 
για να περιηγηθείτε στο αρχείο 
κλήσεων.
• Οι κλήσεις (αναπάντητες και 

εισερχόμενες) εμφανίζονται με 
χρονολογική σειρά με την πιο 
πρόσφατη κλήση στην 
κορυφή της λίστας.

2 Για να δείτε τις λεπτομέρειες, 
πατήστε o.

3 Εμφανίζεται ΠΡOΒOΛ. Πατήστε 
o.

4 Πατήστε επανειλημμένα το 
πλήκτρο o για να μετακινηθείτε 
στη ληφθείσα ώρα (ημερομηνία 
& ώρα), τον αριθμό κλήσης και το 
όνομα του καλούντος. Πατήστε 
c οποιαδήποτε στιγμή για να 
επιστρέψετε στη λίστα κλήσεων.

5.7.2 Αποθήκευση καταχώρισης 
της λίστας κλήσεων στον 
τηλεφωνικό κατάλογο

1 Πατήστε u στην ανενεργή 
λειτουργία, μετακινηθείτε n για 
να επιλέξετε μια καταχώριση και 
πατήστε o, μετακινηθείτε n 
για να επιλέξετε AΠOΘ/ΣΗ ΑΡΙΘ 
και πατήστε o.

2 Στην οθόνη εμφανίζεται EΙΣΑΓ. 
ΟΝOΜΑ.

3 Εισάγετε το όνομα της επαφής 
(το πολύ 12 χαρακτήρες) και 
πατήστε o.

4 Εμφανίζεται EΙΣΑΓ ΑΡΙΘΜΟ και 
στο πεδίο του αριθμού 
εμφανίζεται ο επιλεγμένος 
αριθμός από τη λίστα κλήσεων. 
Τώρα μπορείτε να 
επεξεργαστείτε τον αριθμό, εάν 
θέλετε.

5 Πατήστε o.
• Ακούγεται ένας τόνος 

επιβεβαίωσης και η οθόνη 
επιστρέφει στη λίστα 
κλήσεων.

Πατήστε c για να διαγράψετε το 
τελευταίο καταχωρισμένο ψηφίο ή 
χαρακτήρα.

5.7.3 Διαγραφή καταχώρισης από 
τη λίστα κλήσεων

1 Πατήστε u στην ανενεργή 
λειτουργία, μετακινηθείτε n για 
να επιλέξετε μια καταχώριση και 
πατήστε o, μετακινηθείτε n 
στο ΔΙΑΓΡΑΦΗ και πατήστε o.
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2 Στην οθόνη εμφανίζεται 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ?. Πατήστε πάλι o 
για να επιβεβαιώσετε τη 
διαγραφή.
• Ακούγεται ένας τόνος 

επιβεβαίωσης.

Πατήστε c για να ακυρώσετε τη 
διαγραφή. Η οθόνη επιστρέφει στο 
προηγούμενο υψηλότερο επίπεδο του 
μενού.

5.7.4 Διαγραφή όλων των 
καταχωρίσεων από τη λίστα 
κλήσεων

1 Πατήστε u στην ανενεργή 
λειτουργία και πατήστε o.

2 Μετακινηθείτε n στο ΔΙΑΓΡΑΦ 
ΟΛΩΝ και πατήστε o.

3 Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 
EΟΙΒΕΒΑΙΩΣΗ?. Πατήστε πάλι 
o για να επιβεβαιώσετε τη 
διαγραφή.
• Ακούγεται ένας τόνος 

επιβεβαίωσης.

Πατήστε c για να ακυρώσετε τη 
διαγραφή. Η οθόνη επιστρέφει στο 
προηγούμενο υψηλότερο επίπεδο του 
μενού.

5.8 Χρήση της ενδοεπικοινωνίας

Η ενδοεπικοινωνία και η μεταφορά 
κλήσεων είναι εφικτές μόνο όταν έχετε 
τουλάχιστον 2 ακουστικά εγγεγραμμένα 
στον ίδιο σταθμό βάσης.

Σας δίνει τη δυνατότητα να 
πραγματοποιείτε εσωτερικές κλήσεις 
χωρίς χρέωση, να μεταφέρετε 
εξωτερικές κλήσεις από το ένα 
ακουστικό στο άλλο και να 
χρησιμοποιείτε την επιλογή 
συνδιάσκεψης.

5.8.1 Ενδοεπικοινωνία με άλλο 
ακουστικό

Εάν το ακουστικό δεν ανήκει στη 
σειρά CD250/255 ή SE250/255, αυτή 
η λειτουργία μπορεί να μην είναι 
διαθέσιμη.
1 Πατήστε i στην ανενεργή 

λειτουργία.
• Εάν έχετε δύο ακουστικά, το 

άλλο ακουστικό ειδοποιείται 
αυτόματα.

• Εμφανίζεται το INT 2345 *, 
που αντιπροσωπεύει τους 
αριθμούς των ακουστικών που 
διατίθενται για 
ενδοεπικοινωνία 
(*αντιπροσωπεύει όλα τα 
ακουστικά).

2 Εάν υπάρχουν περισσότερα από 
2 εγγεγραμμένα ακουστικά, 
εισάγετε τον αριθμό ακουστικού 
(πλήκτρο 1 - 5). Για να 
καλέσετε όλα τα ακουστικά 
ταυτόχρονα, πατήστε *.

3 Πατήστε  t στο καλούμενο 
ακουστικό.
• Η ενδοεπικοινωνία 

εδραιώνεται.
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5.8.2 Μεταφορά εξωτερικής 
κλήσης σε άλλο ακουστικό

1 Κατά τη διάρκεια της κλήσης, 
πατήστε i για να θέσετε την 
εξωτερική κλήση σε αναμονή (ο 
καλών δεν μπορεί τώρα να σας 
ακούσει).

2 Εισάγετε τον αριθμό του 
ακουστικού (πλήκτρο 1 - 5) 
στο οποίο θέλετε να μεταφέρετε 
την εξωτερική κλήση.

3 Πατήστε t στο καλούμενο 
ακουστικό για να απαντήσετε την 
εισερχόμενη κλήση, όπου και οι 
δύο εσωτερικοί καλούντες 
μπορούν να μιλήσουν.
• Η ενδοεπικοινωνία 

εδραιώνεται.
4 Πατήστε h στο πρώτο 

ακουστικό για να μεταφέρετε την 
εξωτερική κλήση στο καλούμενο 
ακουστικό.
• Η εξωτερική κλήση 

μεταφέρθηκε.

Εάν δεν απαντήσει το καλούμενο 
ακουστικό, πατήστε i για να 
συνεχίσετε την εξωτερική κλήση.

5.8.3 Απάντηση εξωτερικής 
κλήσης κατά την 
ενδοεπικοινωνία

1 Στη διάρκεια της 
ενδοεπικοινωνίας, ακούγεται 
ένας νέος ήχος κλήσης όταν 
υπάρχει μια εισερχόμενη 
εξωτερική κλήση.

2 Πατήστε t  για να απαντήσετε 
την εξωτερική κλήση και να 
τερματίσετε την ενδοεπικοινωνία.
• Η σύνδεση εδραιώνεται.

5.8.4 Εναλλαγή μεταξύ 
εσωτερικής και εξωτερικής 
κλήσης

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πατήστε 
i για εναλλαγή μεταξύ μιας 
εσωτερικής ή εξωτερικής κλήσης.

5.8.5 Ρύθμιση τριμερούς κλήσης 
συνδιάσκεψης

Η λειτουργία κλήσεων συνδιάσκεψης 
επιτρέπει την κοινή χρήση μιας 
εξωτερικής κλήσης από δύο 
ακουστικά (στην ενδοεπικοινωνία). Τα 
τρία μέρη μπορούν να συνομιλούν 
χωρίς να απαιτείται εγγραφή στο 
δίκτυο.
1 Κατά τη διάρκεια της κλήσης, 

πατήστε i για να θέσετε την 
εξωτερική κλήση σε αναμονή (ο 
καλών δεν μπορεί τώρα να σας 
ακούσει).

2 Εισάγετε τον αριθμό ακουστικού 
(πλήκτρο 1 - 5) με τον οποίο 
θέλετε να εδραιώσετε την κλήση 
συνδιάσκεψης.

3 Πατήστε t στο καλούμενο 
ακουστικό για να απαντήσετε την 
εισερχόμενη κλήση, όπου και οι 
δύο εσωτερικοί καλούντες 
μπορούν να μιλήσουν.
• Η ενδοεπικοινωνία 

εδραιώνεται.
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4 Πατήστε και κρατήστε πατημένο 
το πλήκτρο i για 2 
δευτερόλεπτα στο πρώτο 
ακουστικό για να ξεκινήσετε την 
τριμερή συνδιάσκεψη.
• Στην οθόνη θα εμφανιστεί 

ΣΥΝΔΙΑΣKΕΨΗ μόλις 
εδραιωθεί η κλήση 
συνδιάσκεψης.

5.9 Αναζήτηση ακουστικού
Η λειτουργία αναζήτησης σας δίνει τη 
δυνατότητα να εντοπίζετε ένα 
ακουστικό που ψάχνετε εφόσον το 
ακουστικό είναι εντός εμβέλειας και 
περιέχει φορτισμένες μπαταρίες.
1 Πατήστε a στο σταθμό βάσης.

• Όλα τα εγγεγραμμένα 
ακουστικά αρχίζουν να 
κουδουνίζουν.

2 Μόλις το εντοπίσετε, πατήστε 
οποιοδήποτε πλήκτρο στο 
ακουστικό για να σταματήσετε 
την αναζήτηση.

Εάν δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο 
μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, το 
ακουστικό και ο σταθμός βάσης θα 
επιστρέψουν αυτόματα στην 
ανενεργή λειτουργία.

Πατήστε πάλι a στο σταθμό βάσης 
για να σταματήσετε την αναζήτηση.

5.10 Αλυσιδωτή κλήση
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να 
προσθέσετε έναν αριθμό επέκτασης 

σε έναν αριθμό που έχει ήδη 
αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό 
κατάλογο κατά τη διάρκεια μιας 
κλήσης.
1 Πατήστε t για να πάρετε τη 

γραμμή και πατήστε o για να 
ανοίξετε τη λίστα του 
τηλεφωνικού καταλόγου.
• Οι καταχωρίσεις του 

τηλεφωνικού καταλόγου 
εμφανίζονται με αλφαβητική 
σειρά.

2 Μετακινηθείτε n για να επιλέξετε 
μια καταχώριση, έπειτα πατήστε 
t.
• Καλείται το πρώτο μέρος.

3 Εισάγετε την επέκταση.
• Κάθε ψηφίο αναβοσβήνει για 

να υποδείξει την κλήση του.

5.11 Ρυθμίσεις ρολογιού και 
ξυπνητηριού

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να 
ρυθμίζετε την ημερομηνία, την ώρα 
και το ξυπνητήρι του τηλεφώνου σας. 
Η προεπιλεγμένη ημερομηνία και 
ώρα είναι 01/01 και 00:00 αντίστοιχα.

5.11.1 Ρύθμιση ημερομηνίας και 
ώρας

1 Πατήστε m στην ανενεργή 
λειτουργία, μετακινηθείτε n στο 
POΛΟΙ & ΞΥΠΝ και πατήστε 
o, πατήστε o για να 
εισέλθετε στο PΥΘΜ ΗΜ/ΩΡΑΣ.

2 Εμφανίζεται η τελευταία 
αποθηκευμένη ημερομηνία. 
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Εισάγετε την τρέχουσα 
ημερομηνία (HH/MM) και 
πατήστε o.

3 Εμφανίζεται η τελευταία 
αποθηκευμένη ώρα. Εισάγετε 
την τρέχουσα ώρα (ΩΩ-ΛΛ) και 
πατήστε o για να την 
επιβεβαιώσετε.
• Ακούγεται ένας τόνος 

επιβεβαίωσης και η οθόνη 
επιστρέφει στο προηγούμενο 
μενού.

Εξ ορισμού η ώρα εμφανίζεται σε 
24ωρη μορφή. Εάν έχετε επιλέξει τη 
12ωρη μορφή, χρησιμοποιήστε το n 
για εναλλαγή μεταξύ AM και PM. Εάν 
εισάγετε κάποιο άκυρο ψηφίο στα 
πεδία ημερομηνίας/ώρας, θα 
ακουστεί ένας ήχος σφάλματος.
Ώρα: 00 έως 23. Λεπτά: 00 έως 59
Ημερομηνία: 01 έως 31. Μήνας: 01 
έως 12

Εάν το τηλέφωνό σας είναι 
συνδεδεμένο σε γραμμή ISDN μέσω 
προσαρμοστή, η ημερομηνία και η 
ώρα μπορεί να ενημερώνονται μετά 
από κάθε κλήση. Η διαθεσιμότητα 
ενημέρωσης ημερομηνίας και ώρας 
εξαρτάται από τον παροχέα του 
δικτύου σας. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις 
ημερομηνίας και ώρας στο σύστημα 
ISDN σας ή επικοινωνήστε με τον 
παροχέα του δικτύου σας.

5.11.2 Ρύθμιση της μορφής ώρας 
και ημερομηνίας

5.11.2.1 Ρύθμιση της μορφής 
ώρας

1 Πατήστε m στην ανενεργή 
λειτουργία, μετακινηθείτε n στο 
POΛΟΙ & ΞΥΠΝ και πατήστε 
o.

2 Εμφανίζεται PΥΘΜ ΗΜ/ΩΡΑΣ 
Μετακινηθείτε n στο ΡΥΘΜ. 
ΜΟΡΦΗΣ και πατήστε o.

3 Εμφανίζεται ΜΟΡΦΗ ΩΡΑΣ 
Πατήστε o, μετακινηθείτε n 
για να επιλέξετε 12ΩΡΗ ή 
24ΩΡΗ.

4 Πατήστε o για να κάνετε την 
επιλογή.
• Ακούγεται ένας τόνος 

επιβεβαίωσης και η οθόνη 
επιστρέφει στο μενού ΡΥΘΜ. 
ΜΟΡΦΗΣ.

5.11.2.2 Ρύθμιση της μορφής 
ημερομηνίας

1 Πατήστε m στην ανενεργή 
λειτουργία, μετακινηθείτε n στο 
POΛΟΙ & ΞΥΠΝ και πατήστε o

2 Εμφανίζεται PΥΘΜ ΗΜ/ΩΡΑΣ 
Μετακινηθείτε n στο ΡΥΘΜ. 
ΜΟΡΦΗΣ και πατήστε o.

3 Εμφανίζεται ΜΟΡΦΗ ΩΡΑΣ 
Μετακινηθείτε n στο ΜΟΡΦΗ 
ΗΜΕΡΟΜ και πατήστε o.

4 Μετακινηθείτε n για να επιλέξετε 
HH/MM ή MM/HH και πατήστε 
o για να κάνετε την επιλογή.
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• Ακούγεται ένας τόνος 
επιβεβαίωσης και η οθόνη 
επιστρέφει στο μενού ΡΥΘΜ. 
ΜΟΡΦΗΣ.

5.11.3 Ρύθμιση ξυπνητηριού
1 Πατήστε m στην ανενεργή 

λειτουργία, μετακινηθείτε n στο 
POΛΟΙ & ΞΥΠΝ και πατήστε o, 
μετακινηθείτε n στο 
ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ και πατήστε o.

2 Μετακινηθείτε n στο 
AΝΕΝΕΡΓΟ, EΝΕΡ ΜΙΑ ΦOΡ ή 
EΝΕΡΓΟ KΑΘΗΜ και πατήστε 
o.

3 Εάν επιλέξετε EΝΕΡ ΜΙΑ ΦOΡ ή 
EΝΕΡΓΟ KΑΘΗΜ, εισάγετε την 
ώρα (ΩΩ-ΛΛ) για το ξυπνητήρι 
και πατήστε o για 
επιβεβαίωση.
• Ακούγεται ένας τόνος 

επιβεβαίωσης και η οθόνη 
επιστρέφει στο προηγούμενο 
μενού.

Ο ήχος ξυπνητηριού θα ηχεί για 1 
λεπτό από την ώρα παρέλευσης του 
ξυπνητηριού. Για να σιγάσετε τον ήχο 
του ξυπνητηριού, πατήστε 
οποιοδήποτε πλήκτρο του 
ακουστικού.

5.11.4 Ρύθμιση ήχου ξυπνητηριού
1 Πατήστε m στην ανενεργή 

λειτουργία, μετακινηθείτε n στο 
POΛΟΙ & ΞΥΠΝ και πατήστε 

o, μετακινηθείτε n στο HΧOΣ 
ΞΥΠΝΗΤ. και πατήστε o.

2 Μετακινηθείτε n στο MΕΛΩΔΙΑ 
1, MΕΛΩΔΙΑ 2 ή MΕΛΩΔΙΑ 3 και 
πατήστε o για επιβεβαίωση.
• Ακούγεται ένας τόνος 

επιβεβαίωσης και η οθόνη 
επιστρέφει στο προηγούμενο 
μενού.

6 Προσωπικές 
ρυθμίσεις

6.1 Αλλαγή του ονόματος 
ακουστικού

Μπορείτε να δώσετε ένα όνομα στο 
ακουστικό, το οποίο θα εμφανίζεται 
στην ανενεργή λειτουργία. Το 
προεπιλεγμένο όνομα του ακουστικού 
σας είναι PHILIPS.
1 Πατήστε m στην ανενεργή 

λειτουργία, μετακινηθείτε n στο 
ΠΡOΣΩΠ. ΡΥΘM και πατήστε 
o, έπειτα πατήστε πάλι o για 
να εισάγετε ΟΝOΜΑ ΑKOΥΣΤ.

2 Εμφανίζεται το όνομα του 
ακουστικού. Πατήστε c για να 
διαγράψετε τους χαρακτήρες 
έναν έναν. Ή πατήστε 
παρατεταμένα για να τα 
διαγράψετε όλα.

3 Εισάγετε το καινούργιο όνομα (το 
πολύ 10 χαρακτήρες) και 
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πατήστε o για να το 
επιβεβαιώσετε.
• Ακούγεται ένας τόνος 

επιβεβαίωσης και η οθόνη 
επιστρέφει στο προηγούμενο 
μενού.

6.2 Ήχοι ακουστικού

6.2.1 Ρύθμιση της έντασης 
κουδουνίσματος

Όταν το ακουστικό κουδουνίζει στη 
διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, 
μην το κρατάτε πολύ κοντά στο αυτί 
σας καθώς η ένταση του ήχου 
κουδουνίσματος μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.
Υπάρχουν 6 επιλογές έντασης ήχου 
του κουδουνιού (Επίπεδο 1 έως 
Επίπεδο 5 και ΧΩΡΙΣ ΗΧΟ). Το 
προεπιλεγμένο επίπεδο είναι το 3.
1 Πατήστε m στην ανενεργή 

λειτουργία, μετακινηθείτε n στο 
ΠΡOΣΩΠ. ΡΥΘM  και πατήστε 
o. Μετακινηθείτε n στο ΗΧOΣ 
ΑKOΥΣΤ. και πατήστε o, 
έπειτα πατήστε πάλι o για να 
εισάγετε ΕΝΤΑΣΗ KOΥΔ.

2 Μετακινηθείτεn για να επιλέξετε 
το επίπεδο έντασης που θέλετε 
και πατήστε o για 
επιβεβαίωση.
• Ακούγεται ένας τόνος 

επιβεβαίωσης και η οθόνη 
επιστρέφει στο προηγούμενο 
μενού.

Όταν το ΧΩΡΙΣ ΗΧΟ είναι 
ενεργοποιημένο, στην οθόνη θα 
εμφανίζεται το εικονίδιο .

6.2.2 Ρύθμιση της μελωδίας 
κουδουνίσματος

Υπάρχουν 10 διαθέσιμες μελωδίες 
κουδουνίσματος στο ακουστικό σας.
1 Πατήστε m στην ανενεργή 

λειτουργία, μετακινηθείτε n στο 
ΠΡOΣΩΠ. ΡΥΘM και πατήστε 
o.

2 Μετακινηθείτε n στο ΗΧOΣ 
ΑKOΥΣΤ. και πατήστε o, στη 
συνέχεια μετακινηθείτε n στο 
KOΥΔOΥΝ/ΜΑΤΑ και πατήστε 
o.

3 Μετακινηθείτε n στη μελωδία 
που θέλετε για να την 
αναπαράγετε.

4 Πατήστε o για να ορίσετε τη 
μελωδία κουδουνίσματος.
• Ακούγεται ένας τόνος 

επιβεβαίωσης και η οθόνη 
επιστρέφει στο προηγούμενο 
μενού.

6.2.3 Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση του ήχου 
πλήκτρων

Όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο, 
ακούγεται ένας μονός ήχος (μπιπ). 
Μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να 
απενεργοποιείτε τον ήχο των 
πλήκτρων. Εξ ορισμού ο ήχος των 

Κίνδυνος

Σημείωση
38 Προσωπικές ρυθμίσεις



πλήκτρων είναι ενεργοποιημένος 
(ENEPΓO).
1 Πατήστε m στην ανενεργή 

λειτουργία, μετακινηθείτε n στο 
ΠΡOΣΩΠ. ΡΥΘM και πατήστε 
o.

2 Μετακινηθείτε n στο ΗΧOΣ 
ΑKOΥΣΤ. και πατήστε o, στη 
συνέχεια μετακινηθείτε n στο 
ΗΧOΣ ΠΛΗKΤΡ. και πατήστε 
o.

3 Μετακινηθείτε n για να επιλέξετε 
ENEPΓO ή ΑΠΕΝΕΡ και 
πατήστε o για επιβεβαίωση.
• Ακούγεται ένας τόνος 

επιβεβαίωσης και η οθόνη 
επιστρέφει στο προηγούμενο 
μενού.

6.3 Αλλαγή της γλώσσας μενού
Το ακουστικό σας μπορεί να 
υποστηρίξει διάφορες γλώσσες 
ανάλογα με την επιλογή χώρας που 
έχετε κάνει στη λειτουργία KΑΛΩΣ 
ΗΡΘΑΤΕ.
1 Πατήστε m στην ανενεργή 

λειτουργία, μετακινηθείτε n στο 
ΠΡOΣΩΠ. ΡΥΘM και πατήστε 
o, μετακινηθείτε n στο 
ΓΛΩΣΣΑ και πατήστε o.

2 Μετακινηθείτε στο n για να 
επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε 
και πατήστε o για 
επιβεβαίωση.
• Ακούγεται ένας τόνος 

επιβεβαίωσης και η οθόνη 

επιστρέφει στο προηγούμενο 
μενού.

Μόλις ρυθμιστεί η γλώσσα, τα μενού 
επιλογών στο ακουστικό θα αλλάξουν 
αμέσως και θα εμφανίζονται στην 
επιλεγμένη γλώσσα.

6.4 Απενεργοποίηση/
ενεργοποίηση του αυτόματου 
τερματισμού

Εάν η λειτουργία αυτόματου 
τερματισμού είναι ενεργοποιημένη 
(ΟΝ), μπορείτε να τερματίσετε 
αυτόματα την κλήση τοποθετώντας το 
ακουστικό στην υποδοχή του.
Εάν η λειτουργία αυτόματου 
τερματισμού είναι απενεργοποιημένη 
(ΟFF) και τοποθετήσετε το ακουστικό 
στην υποδοχή ενώ βρίσκεστε στη 
λειτουργία ομιλίας, το ακουστικό 
περνάει στη λειτουργία ανοιχτής 
συνομιλίας (handsfree). Με αυτό τον 
τρόπο μπορείτε να φορτίζετε το 
ακουστικό και κατά τη διάρκεια μιας 
κλήσης.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση της 
λειτουργίας αυτόματου τερματισμού 
είναι η ενεργοποιημένη (ΟΝ).
1 Πατήστε m στην ανενεργή 

λειτουργία, μετακινηθείτε n στο 
ΠΡOΣΩΠ. ΡΥΘM και πατήστε 
o.

2 Μετακινηθείτε n στο AΥΤΟΜ 
ΤΕΡΜΑΤ και πατήστε o. 
Εμφανίζεται η τρέχουσα 
ρύθμιση.
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3 Μετακινηθείτε n για να επιλέξετε 
ENEPΓO ή ΑΠΕΝΕΡ και 
πατήστε o για επιβεβαίωση.
• Ακούγεται ένας τόνος 

επιβεβαίωσης και η οθόνη 
επιστρέφει στο μενού AΥΤΟΜ 
ΤΕΡΜΑΤ.

7 Προηγμένες 
ρυθμίσεις

7.1 Αλλαγή του PIN
Το PIN χρησιμοποιείται για εγγραφή/
ακύρωση εγγραφής ακουστικών. Ο 
προεπιλεγμένος αριθμός του PIN 
είναι ο 0000. Το μέγιστο μέγεθος του 
PIN είναι 4 ψηφία. Επίσης, το PIN 
χρησιμοποιείται για την προστασία 
των ρυθμίσεων του ακουστικού σας. 
Το ακουστικό θα σας ενημερώνει πότε 
απαιτείται η εισαγωγή του PIN.

Ο προεπιλεγμένος αριθμός του PIN 
έχει προκαθοριστεί ως 0000. Εάν 
αλλάξετε το PIN, φυλάξτε τα στοιχεία 
του σε ένα ασφαλές μέρος όπου θα 
μπορείτε να έχετε εύκολη πρόσβαση. 
Μην χάσετε το PIN.
1 Πατήστε m στην ανενεργή 

λειτουργία, μετακινηθείτε n στο 
ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πατήστε 
o, έπειτα πατήστε πάλι o για 
να εισέλθετε στο ΑΛΛΑΓΗ PIN.

2 Εισάγετε το τρέχον PIN όταν σας 
ζητηθεί και πατήστε o για 
επιβεβαίωση.
• Κατά την καταχώρισή του το 

PIN θα εμφανίζεται με 
αστερίσκους (*) στην οθόνη.

3 Εισάγετε το καινούργιο PIN και 
πατήστε o για να το 
επιβεβαιώσετε. Ακούγεται ένας 
τόνος επιβεβαίωσης και στιγμιαία 
εμφανίζεται η ένδειξη 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΕ. Στη 
συνέχεια, η οθόνη επιστρέφει 
στην ανενεργή λειτουργία.

Εάν ξεχάσετε το PIN σας, θα πρέπει 
να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του 
τηλεφώνου σας στις προεπιλεγμένες. 
Ανατρέξτε στην ενότητα 7.5 
“Επαναφορά τηλεφώνου” για 
περισσότερες λεπτομέρειες.

7.2 Εγγραφή
Εάν θέλετε να εγγράψετε ένα 
πρόσθετο ή εάν έχετε ακυρώσει 
ακούσια την εγγραφή του ακουστικού 
του τηλεφώνου σας και θέλετε να το 
εγγράψετε ξανά, ακολουθήστε τη 
διαδικασία που περιγράφεται 
παρακάτω. Αυτή είναι η διαδικασία 
για την εγγραφή ακουστικών ενός 
από τα μοντέλα που περιγράφονται 
στο παρόν εγχειρίδιο. Οι διαδικασίες 
ποικίλουν για άλλους τύπους 
ακουστικών. Σε αυτή την περίπτωση, 
ανατρέξτε στον κατασκευαστή του 
ακουστικού. Πρέπει να εγγράψετε τα 
πρόσθετα ακουστικά στη βάση 

Σημείωση
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προτού μπορέσετε να τα 
χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να 
εγγράψετε έως 5 ακουστικά στο 
σταθμό βάσης.
Για να μπορείτε να εγγράφετε ή να 
απεγγράφετε ακουστικά, απαιτείται το 
PIN.

Εξ ορισμού, το PIN είναι 0000.
1 Στο σταθμό βάσης, πατήστε 

παρατεταμένα το a για 
περίπου 3 δευτερόλεπτα. 
Ακούγεται ένα μπιπ για να 
δηλώσει πως ο σταθμός της 
βάσης είναι έτοιμος να δεχτεί 
εγγραφή. 

Εάν δεν προβείτε σε καμία ενέργεια 
πάνω στο ακουστικό εντός 
90 δευτερολέπτων, η διαδικασία 
εγγραφής θα ματαιωθεί. Εάν συμβεί 
αυτό, επαναλάβετε το στάδιο 1.
2 Στο ακουστικό, πατήστε m, 

μετακινηθείτε n στο ΠΡΟΗΓΜ. 
ΡΥΘΜ και πατήστε o, 
μετακινηθείτε n στο 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ και πατήστε o.

3 Εισάγετε το PIN όταν σας ζητηθεί 
και πατήστε o για 
επιβεβαίωση.

Εξ ορισμού, το PIN είναι 0000.
4 Στην οθόνη εμφανίζεται 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
• Μετά την επιτυχή εγγραφή, 

ακούγεται ένας τόνος 
επιβεβαίωσης και οι αριθμοί 
των ακουστικών (1 έως 5) θα 

αντιστοιχιστούν αυτόματα από 
τη βάση.

7.3 Ακύρωση εγγραφής
1 Πατήστε m στην ανενεργή 

λειτουργία, μετακινηθείτε n στο 
ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πατήστε 
o, μετακινηθείτε n στο AKΥΡ 
ΕΓΓ/ΦΗΣ και πατήστε o.

2 Εισάγετε το PIN όταν σας ζητηθεί 
και πατήστε o για 
επιβεβαίωση.

Εξ ορισμού, το PIN είναι 0000.
3 Μετακινηθείτε n για να επιλέξετε 

τον αριθμό ακουστικού που 
θέλετε να απεγγράψετε και 
πατήστε o.
• Ακούγεται ένας τόνος 

επιβεβαίωσης που 
υποδεικνύει ότι η απεγγραφή 
ήταν επιτυχής και στην οθόνη 
εμφανίζεται AKΥΡΩΘΗKΕ.

Εάν δεν προβείτε σε καμία ενέργεια 
πάνω στο ακουστικό εντός 
15 δευτερολέπτων, η διαδικασία 
απεγγραφής θα ματαιωθεί και το 
ακουστικό θα επιστρέψει στην 
ανενεργή λειτουργία.
Η εγγραφή ενός εγγεγραμμένου 
ακουστικού διαφορετικού από τα 
ακουστικά του μοντέλου που 
περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο 
μπορεί να καταργηθεί 
χρησιμοποιώντας ένα ακουστικό που 
περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

Σημείωση
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7.4 Επιλογή χώρας
Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού 
εξαρτάται από τη χώρα στην οποία 
βρίσκεστε.
Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη χώρα 
διαφορετική από αυτή που επιλέχτηκε 
στη λειτουργία KΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ.

Μετά την επιλογή της χώρας, οι 
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις γραμμής 
για την επιλεγμένη χώρα θα 
εφαρμοστούν αυτόματα στο 
τηλέφωνο (π.χ. χρόνος επανάκλησης, 
λειτουργία κλήσης, γλώσσα, κ.λπ.).
1 Πατήστε m στην ανενεργή 

λειτουργία, μετακινηθείτε n στο 
ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πατήστε 
o, μετακινηθείτε n στο ΕΠΙΛ, 
ΧΩΡΑΣ και πατήστε o.

2 Μετακινηθείτε n στη χώρα 
επιλογής σας και πατήστε o.

3 Στην οθόνη εμφανίζεται 
EΟΙΒΕΒΑΙΩΣΗ?. Πατήστε πάλι 
o για επιβεβαίωση.
• Ακούγεται ένας τόνος 

επιβεβαίωσης και η οθόνη 
επιστρέφει στην ανενεργή 
λειτουργία.

7.5 Επαναφορά τηλεφώνου
Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να 
επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του 
τηλεφώνου σας στις προεπιλεγμένες.

Μετά την επαναφορά, όλες οι 
προσωπικές σας ρυθμίσεις και οι 
καταχωρίσεις του αρχείου κλήσεων 
και της λίστας επανεπιλογής θα 

διαγραφούν και το τηλέφωνο θα 
επιστρέψει στις αρχικές 
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του. Όμως, 
ο τηλεφωνικός σας κατάλογος καθώς 
και τα μη αναγνωσμένα μηνύματα του 
τηλεφωνητή σας θα παραμείνουν 
ανέπαφα μετά την επαναφορά.

Ίσως χρειαστεί να διαμορφώσετε το 
τηλέφωνό σας ακόμη μια φορά. Σε 
αυτή την περίπτωση, θα εμφανιστεί 
ξανά η λειτουργία KΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ 
μετά την επαναφορά. (Μεταβείτε στο 
κεφάλαιο 3.3).
1 Πατήστε m στην ανενεργή 

λειτουργία, μετακινηθείτε n στο 
ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πατήστε 
o, μετακινηθείτε n στο 
EΠΑΝΑΦOΡΑ και πατήστε o.

2 Στην οθόνη εμφανίζεται 
EΟΙΒΕΒΑΙΩΣΗ?.

3 Πατήστε πάλι o για 
επιβεβαίωση.
• Ακούγεται ένας τόνος 

επιβεβαίωσης.
• Το τηλέφωνο έχει επανέλθει 

στις προεπιλεγμένες 
ρυθμίσεις του. (Βλ. 
“Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις” 
στη σελίδα 44)

7.6 Ρύθμιση προθέματος
Η λειτουργία αυτή σας δίνει τη 
δυνατότητα να ορίσετε έναν αριθμό 
προθέματος που θα μπαίνει στην 
αρχή του αριθμού κατά την 
προεπιλογή (βλ. “Προεπιλογή” στη 
σελίδα 23). Μπορείτε επίσης να 
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χρησιμοποιήσετε αυτό το 
χαρακτηριστικό για να προσθέσετε 
μια αριθμοσειρά ανίχνευσης που να 
ταιριάζει και να αντικαθιστά τα πρώτα 
ψηφία του αριθμού κατά την 
προεπιλογή.
Μπορείτε να εισάγετε το πολύ έως 
5 ψηφία για την αριθμοσειρά 
ανίχνευσης και 10 ψηφία για τον 
αυτόματο αριθμό προθέματος.
1 Πατήστε m στην ανενεργή 

λειτουργία, μετακινηθείτε n στο 
ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πατήστε 
o, μετακινηθείτε n στο 
AΥΤΟΜ ΠΡΟΘΕΜ και πατήστε 
o.

2 Στην οθόνη εμφανίζεται 
AΝΙΧΝ.ΨΗΦΙOΥ. Πατήστε o 
για να εισέλθετε.
• Εμφανίζεται η τελευταία 

αποθηκευμένη αριθμοσειρά 
ανίχνευσης (εάν υπάρχει).

3 Εισάγετε την αριθμοσειρά 
ανίχνευσης (το πολύ 5 
χαρακτήρες) και πατήστε o για 
επιβεβαίωση.

4 Στην οθόνη εμφανίζεται 
ΚΩΔΙΚΟΣ. Πατήστε o για να 
εισέλθετε.
• Εμφανίζεται ο τελευταίος 

αποθηκευμένος αριθμός 
προθέματος (εάν υπάρχει).

5 Εισάγετε τον αριθμό προθέματος 
(το πολύ 10 χαρακτήρες) και 
πατήστε o για επιβεβαίωση.
• Εμφανίζεται η ένδειξη 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΕ και η 
οθόνη επιστρέφει στην 
ανενεργή λειτουργία.  

Εάν δεν εισάγετε καμία τέτοια 
αριθμοσειρά (μείνει κενό), ο αριθμός 
προθέματος θα προστεθεί αυτόματα 
στον αριθμό προεπιλογής μετά το 
πάτημα του t.
Για αριθμούς που ξεκινούν με *, # ή P, 
ο αριθμός προθέματος δεν θα 
προστεθεί στον αριθμό προεπιλογής 
μετά το πάτημα του t.

7.7 Αλλαγή του χρόνου 
επανάκλησης

Ο χρόνος επανάκλησης (ή 
καθυστέρηση της κλήσης) είναι η 
καθυστέρηση αποσύνδεσης της 
γραμμής μετά το πάτημα του 
πλήκτρου t. Μπορεί να ρυθμιστεί 
σε σύντομο ή παρατεταμένο χρόνο.
Η προεπιλεγμένη τιμή του χρόνου 
επανάκλησης που έχει προκαθοριστεί 
στο ακουστικό σας πρέπει να είναι 
αυτή που ταιριάζει καλύτερα στο 
δίκτυο της χώρας σας και γι' αυτό δεν 
χρειάζεται να την αλλάξετε.
1 Πατήστε m στην ανενεργή 

λειτουργία, μετακινηθείτε n στο 
ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πατήστε 
o.

2 Μετακινηθείτε n στο ΧΡΟΝ 
ΕΠΑΝΑΚΛ και πατήστε o.

3 Μετακινηθείτε n στο ΣΥΝΤΟΜΟΣ 
ή ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ και πατήστε 
o για επιβεβαίωση.
• Ακούγεται ένας τόνος 

επιβεβαίωσης και η οθόνη 
επιστρέφει στο προηγούμενο 
μενού.

Σημείωση
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Η χρήση του τηλεφώνου σας δεν 
μπορεί να είναι εγγυημένη σε όλα τα 
PABX.

7.8 Αλλαγή της λειτουργίας 
κλήσης

Η προεπιλεγμένη τιμή της λειτουργίας 
κλήσης που έχει προκαθοριστεί στο 
ακουστικό σας πρέπει να είναι αυτή 
που ταιριάζει καλύτερα στο δίκτυο της 
χώρας σας και γι' αυτό δεν χρειάζεται 
να την αλλάξετε.
1 Πατήστε m στην ανενεργή 

λειτουργία, μετακινηθείτε n στο 
ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πατήστε 
o, μετακινηθείτε n στο ΛΕΙΤ. 
KΛΗΣΗΣ και πατήστε o.

2 Μετακινηθείτε n στο TOΝΙKΗ ή 
ΠΑΛΜΙKΗ και πατήστε o για 
επιβεβαίωση.
• Ακούγεται ένας τόνος 

επιβεβαίωσης και η οθόνη 
επιστρέφει στο προηγούμενο 
μενού.

7.9 Ρύθμιση ανίχνευσης πρώτου 
κουδουνίσματος

Η ανίχνευση του πρώτου 
κουδουνίσματος επιτρέπει στο 
τηλέφωνο να κουδουνήσει αμέσως 
μόλις λάβει το σήμα πρώτου 
κουδουνίσματος. Συνιστούμε να 
ρυθμίσετε την ανίχνευση πρώτου 
κουδουνίσματος στο ΑΠΕΝΕΡ, εάν 
είστε συνδρομητές στην υπηρεσία 
αναγνώρισης κλήσεων. Εάν δεν είστε 

γραμμένοι στην υπηρεσία 
αναγνώρισης κλήσεων, συνιστούμε 
να ρυθμίσετε την ανίχνευση πρώτου 
κουδουνίσματος στο ENEPΓO. 
(Βλ. ενότητα 6.2.2).
1 Πατήστε m στην ανενεργή 

λειτουργία, μετακινηθείτε n στο 
ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πατήστε 
o.

2 Μετακινηθείτε n στο ΠΡΩΤO 
ΚOΥΔ, και πατήστε o.

3 Μετακινηθείτε n στο ENEPΓO ή 
ΑΠΕΝΕΡ και πατήστε o για 
επιβεβαίωση. 
• Ακούγεται ένας τόνος 

επιβεβαίωσης και η οθόνη 
επιστρέφει στο προηγούμενο 
υψηλότερο επίπεδο του 
μενού.

7.10 Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Σημείωση

Παράμετρος Προεπιλεγμένη 
τιμή

Ένταση 
κουδουνίσματος

EΠΙΠΕΔO 3

Μελωδία 
κουδουνίσματος

MΕΛΩΔΙΑ 1

Ένταση 
ακουστικού/
μεγαφώνου

Μεσαίο 
(ΕΠΙΠΕΔΟ 3)

Ήχος πλήκτρων ENEPΓO
Γλώσσα μενού ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΗ ΧΩΡΑ
Αυτόματος 
τερματισμός

ENEPΓO

Όνομα 
ακουστικού

PHILIPS

Ώρα/ημερομηνία 00:00; 01-01
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8 Τηλέφωνο με 
τηλεφωνητή

Το τηλέφωνό σας έχει έναν 
τηλεφωνητή ο οποίος, όταν είναι 
ενεργοποιημένος, ηχογραφεί τις 
αναπάντητες κλήσεις. Ο τηλεφωνητής 
μπορεί να αποθηκεύσει έως 59 
μηνύματα. Ο μέγιστος χρόνος 
εγγραφής ανά μήνυμα είναι 3 λεπτά, 
ή 15 λεπτά συνολικά για όλα τα 
μηνύματα. Το μέγιστο μέγεθος ενός 
εξερχόμενου μηνύματος είναι 1 
λεπτό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
τα πλήκτρα ελέγχου στο σταθμό 
βάσης για να πραγματοποιήσετε τις 
βασικές λειτουργίες του τηλεφωνητή 
όπως ειδοποίηση, αναπαραγωγή 
μηνυμάτων, διαγραφή μηνυμάτων και 
ρύθμιση της έντασης του σταθμού 
βάσης. Για μια περιγραφή της κάθε 
λειτουργίας των πλήκτρων ελέγχου 
στο σταθμό βάσης, ανατρέξτε στην 
“Επισκόπηση του σταθμού βάσης” 

Ξυπνητηρι ΑΠΕΝΕΡ
Ήχος 
ξυπνητηριού

MΕΛΩΔΙΑ 2

Λειτουργία 
κλήσης

ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗ ΧΩΡΑ

Χρονος 
επανάκλησης

ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗ ΧΩΡΑ

PIN 0000
Αυτόματο 
πρόθεμα

ΚΕΝΟ

Πρώτo 
κoυδoύνισμα

ENEPΓO

Μνήμη 
τηλεφωνικού 
καταλόγου

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ, Ο 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ 
ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Μνήμη 
επανεπιλογής

ΚΕΝΗ

Αρχείο κλήσεων ΚΕΝΗ
Για τηλέφωνο με τηλεφωνητή
Λειτουργία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Καθυστέρηση 
κουδουνίσματος

5

Εξερχόμενο 
μήνυμα

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜ
ΕΝΟ 
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ 
ΜΗΝΥΜΑ (Η 
ΓΛΩΣΣΑ 
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 
ΧΩΡΑΣ)

Παράμετρος Προεπιλεγμένη 
τιμή

ENEPΓO/
ΑΠΕΝΕΡ 
απάντησης

ENEPΓO

Επιλογή 
απάντησης

ΑΠΕΝΕΡ

Απομακρυσμένη 
πρόσβαση

ΑΠΕΝΕΡ

Παράμετρος Προεπιλεγμένη 
τιμή
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(Ενότητα 2.4) για περισσότερες 
λεπτομέρειες. Μπορείτε επίσης να 
χρησιμοποιήσετε το μενού του 
τηλεφωνητή στο ακουστικό για 
πρόσβαση στις λειτουργίες του 
τηλεφωνητή. Αυτές οι διαδικασίες 
περιγράφονται παρακάτω. Υπάρχει 
επίσης ένα μενού για τη ρύθμιση των 
επιλογών του τηλεφωνητή.
Ο τηλεφωνητής είναι ENEPΓO από 
προεπιλογή. Για εναλλαγή της 
ενεργοποίησης και απενεργοποίησης 
του τηλεφωνητή, πατήστε το e στο 
σταθμό βάσης. Εναλλακτικά, 
μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να 
απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή 
σας μέσω του ακουστικού σας 
(Ανατρέξτε στην ενότητα 8.3 
παρακάτω.)

8.1 Αναπαραγωγή μηνυμάτων

8.1.1 Αναπαραγωγή μηνυμάτων 
μέσω του ακουστικού

Όταν υπάρχουν νέα μηνύματα, 
αναβοσβήνει το εικονίδιο . Το 
μήνυμα που ηχογραφήθηκε πρώτο 
αναπαράγεται πρώτο μέσω του 
μεγαφώνου. Όταν έχει ολοκληρωθεί η 
αναπαραγωγή όλων των νέων 
μηνυμάτων, ο τηλεφωνητής θα 
σταματήσει και το εικονίδιο  θα 
σταματήσει να αναβοσβήνει.
1 Πατήστε το m στη λειτουργία 

αδράνειας, μετακινηθείτε με το 
n στο TΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ και 
πατήστε το o.

2 Εμφανίζεται το AΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. 
Πατήστε το o για να ξεκινήσει η 
αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων.
• Το ακουστικό εμφανίζει το 

NΕO και τον αριθμό των νέων 
μηνυμάτων στη μορφή 1/4, 
όπου το 1 είναι ο αριθμός του 
μηνύματος που αναπαράγεται 
και το 4 είναι ο αριθμός των 
νέων μηνυμάτων.

• Αν δεν υπάρχουν νέα 
μηνύματα, το ακουστικό 
εμφανίζει τον αριθμό των 
παλιών μηνυμάτων με την ίδια 
μορφή (όμως, δεν εμφανίζεται 
το ‘NΕO’.) και κάνει 
αναπαραγωγή των παλιών 
μηνυμάτων.

• Αν υπάρχει διαθέσιμη η 
υπηρεσία αναγνώρισης 
καλούντος (CLI) (ενδέχεται να 
χρειάζεται συνδρομή), 
πατήστε το c κατά τη 
διάρκεια της αναπαραγωγής 
για να δείτε τον αριθμό του 
καλούντα και πληροφορίες για 
την ημερομηνία και την ώρα.

Διαθέσιμες λειτουργίες κατά την 
αναπαραγωγή
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, 
μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις 
παρακάτω λειτουργίες πατώντας το 
o. Χρησιμοποιήστε το n για να 
μετακινηθείτε μεταξύ των 
46 Τηλέφωνο με τηλεφωνητή



λειτουργιών. Πατήστε το o για να 
επιλέξετε τη λειτουργία.

8.2 Διαγραφή όλων των 
μηνυμάτων

Δεν είναι δυνατή η επαναφορά των 
διαγραμμένων μηνυμάτων.

Δε θα γίνει διαγραφή των μη 
αναγνωσμένων μηνυμάτων.
1 Πατήστε το m στη λειτουργία 

αδράνειας, μετακινηθείτε με το 
n στο TΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ και 
πατήστε το o.

2 Εμφανίζεται το AΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. 
Μετακινηθείτε με το n στο 
ΔΙΑΓΡΑΦ ΟΛΩΝ και πατήστε το 
o.

3 Στην οθόνη εμφανίζεται το 
EΟΙΒΕΒΑΙΩΣΗ?. Πατήστε ξανά 
το o για να επιβεβαιώσετε τη 
διαγραφή όλων των μηνυμάτων 
σας.

• Ακούγεται ένας ήχος 
επιβεβαίωσης και η οθόνη 
επιστρέφει στο προηγούμενο 
μενού.

8.3 ENEPΓO/ΑΠΕΝΕΡ του 
τηλεφωνητή

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να 
απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή 
από το ακουστικό, ως εξής.
1 Πατήστε το m στη λειτουργία 

αδράνειας, μετακινηθείτε με το 
n στο TΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ και 
πατήστε το o.

2 Εμφανίζεται το AΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. 
Μετακινηθείτε με το n στο 
TΗΛΕΦ. ENEPΓO/ΑΠΕΝΕΡ και 
πατήστε το o.

3 Εμφανίζεται η τρέχουσα 
κατάσταση. Μετακινηθείτε με το 
n για να επιλέξετε το ENEPΓO ή 
το ΑΠΕΝΕΡ και πατήστε το o.
• Ακούγεται ένας ήχος 

επιβεβαίωσης και η οθόνη 
επιστρέφει στο προηγούμενο 
μενού.

8.4 Αναπαραγωγή, εγγραφή ή 
διαγραφή ενός εξερχόμενου 
μηνύματος

Μπορείτε να γράψετε ένα δικό σας 
μήνυμα που θα αναπαράγεται όταν 
απαντήσει ο τηλεφωνητής σε μια 
εισερχόμενη κλήση.

Το μέγιστο μέγεθος ενός εξερχόμενου 
μηνύματος είναι 1 λεπτό.

EΠΑΝΑΛΗΨ
Η

Αναπαραγωγή του 
τρέχοντος μηνύματος

EΠΟΜΕΝΟ Αναπαραγωγή του 
επόμενου μηνύματος.

ΠΡOΗΓOΥΜ
ΕΝO

Αναπαραγωγή του 
προηγούμενου 
μηνύματος.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ Διαγραφή του 
μηνύματος που 
αναπαράγεται.

ΠΡOΒOΛ Προβολή της 
ημερομηνίας και της 
ώρας που έγινε λήψη 
του μηνύματος.

Προειδοποίηση

Σημείωση
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1 Πατήστε το m στη λειτουργία 
αδράνειας, μετακινηθείτε με το 
n στο TΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ και 
πατήστε το o.

2 Εμφανίζεται το AΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. 
Μετακινηθείτε με το n στο 
ΗΧΟΓ ΕΞΕ ΜΗΝ και πατήστε το 
o.

3 Εμφανίζεται το A„PΑΝΤ& 
HΧOΓΡ. Μετακινηθείτε με το n 
για να επιλέξετε το A„PΑΝΤ& 
HΧOΓΡ ή το MΟΝO ΑΠΑΝΤΗΣ 
και πατήστε το o.

4 Εμφανίζεται το AΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. 
Μετακινηθείτε με το n για να 
επιλέξετε το AΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, 
ΗΧΟΓ ΕΞΕ ΜΗΝ ή το 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ και πατήστε το o.
• Αν επιλεγεί το 

AΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, γίνεται 
αναπαραγωγή του τρέχοντος 
εξερχόμενου μηνύματος.

• Αν επιλεγεί το ΗΧΟΓ ΕΞΕ 
ΜΗΝ, ακούγεται ένα μπιπ και 
το ακουστικό ξεκινάει 
αυτόματα να ηχογραφεί ένα 
μήνυμα.

• Αν επιλεγεί το ΔΙΑΓΡΑΦΗ και 
έχει ήδη ηχογραφηθεί ένα 
εξερχόμενο μήνυμα, 
εμφανίζεται το ΔΙΑΓΡΑΦΗ ? . 
Πατήστε το o για διαγραφή 
του προσωπικού μηνύματος 
και αντικατάστασή του με το 
προκαθορισμένο 
προεπιλεγμένο μήνυμα.
(Αν δεν έχει ήδη ηχογραφηθεί 
ένα προσωπικό εξερχόμενο 
μήνυμα, θα ακουστεί ένας 

ήχος σφάλματος και το 
ακουστικό επιστρέφει στο 
προηγούμενο βήμα.)

8.5 Καθορισμός της λειτουργίας 
απάντησης

Υπάρχουν 2 διαθέσιμες λειτουργίες 
απάντησης: Μόνο απάντηση και 
Απάντηση & Ηχογράφηση. Από 
προεπιλογή, η λειτουργία απάντησης 
είναι η Απάντηση & Ηχογράφηση, η 
οποία επιτρέπει στον καλούντα να 
σας αφήσει ένα μήνυμα στον 
τηλεφωνητή. Αυτή μπορεί να αλλάξει 
σε Μόνο απάντηση, η οποία δεν 
επιτρέπει στον καλούντα να αφήσει 
μηνύματα στον τηλεφωνητή.
1 Πατήστε το m στη λειτουργία 

αδράνειας, μετακινηθείτε με το 
n στο TΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ και 
πατήστε το o.

2 Εμφανίζεται το AΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. 
Μετακινηθείτε με το n στο ΛΕΙΤ. 
ΑΠΑΝΤ. και πατήστε το o.

3 Εμφανίζεται η τρέχουσα 
κατάσταση. Μετακινηθείτε με το 
n για να επιλέξετε το A„PΑΝΤ& 
HΧOΓΡ ή το MΟΝO ΑΠΑΝΤΗΣ 
και πατήστε το o.
• Έχει καθοριστεί η λειτουργία 

απάντησης.
• Ακούγεται ένας ήχος 

επιβεβαίωσης και η οθόνη 
επιστρέφει στο προηγούμενο 
μενού.

Ανάλογα με τη λειτουργία απάντησης 
που έχετε επιλέξει, θα γίνει 
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αναπαραγωγή του κατάλληλου 
προεπιλεγμένου εξερχόμενου 
μηνύματος όταν απαντήσει ο 
τηλεφωνητής μια εισερχόμενη κλήση. 
Η γλώσσα του προεπιλεγμένου 
εξερχόμενου μηνύματος εξαρτάται 
από τη χώρα που έχει επιλεγεί στη 
λειτουργία καλωσορίσματος.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον 
τηλεφωνητή ώστε να κάνει 
αναπαραγωγή ενός εξατομικευμένου 
εξερχόμενου μηνύματος. Ανατρέξτε 
στην ενότητα “Αναπαραγωγή, 
εγγραφή ή διαγραφή ενός 
εξερχόμενου μηνύματος” παραπάνω.

8.6 Ρυθμίσεις τηλεφωνητή

8.6.1 Καθυστέρηση 
κουδουνίσματος

Αυτή είναι ο αριθμός των 
κουδουνισμάτων πριν να απαντήσει ο 
τηλεφωνητής και να ξεκινήσει την 
αναπαραγωγή του μηνύματος 
χαιρετισμού σας. Μπορείτε να 
ρυθμίσετε τον τηλεφωνητή να 
ξεκινήσει την αναπαραγωγή του 
μηνύματος χαιρετισμού μετά από 3 
έως 8 κουδουνίσματα ή να 
χρησιμοποιήσετε την επιλογή 
“OΙKOΝOΜΙΑ”. Η προεπιλογή 
καθυστέρηση κουδουνίσματος είναι 5.
1 Πατήστε το m στη λειτουργία 

αδράνειας, μετακινηθείτε με το 
n στο TΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ και 
πατήστε το o.

2 Εμφανίζεται το AΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. 
Μετακινηθείτε με το n στο 
PYΘMIΣEIΣ και πατήστε το o.

3 Εμφανίζεται το KΑΘΥΣΤ. KOΥΔ. 
Πατήστε το o, μετακινηθείτε με 
το n για να επιλέξετε από 3 έως 
8 ή το OΙKOΝOΜΙΑ.

4 Πατήστε ξανά το o για 
επιβεβαίωση.
• Ακούγεται ένας ήχος 

επιβεβαίωσης.

Αν επιλεγεί το OΙKOΝOΜΙΑ, η 
καθυστέρηση κουδουνίσματος 
εξαρτάται από την κατάσταση του 
τηλεφωνητή.
• Αν υπάρχουν νέα μηνύματα στον 

τηλεφωνητή, θα απαντήσει την 
κλήση μετά από 2 κουδουνίσματα.

• Αν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα 
στον τηλεφωνητή, θα απαντήσει 
την κλήση μετά από 6 
κουδουνίσματα.

• Συνεπώς, αν θέλετε να ελέγξετε αν 
έχετε μηνύματα χωρίς να 
χρεωθείτε για την κλήση, μπορείτε 
να κλείσετε το τηλέφωνο μετά το 
3ο κουδούνισμα.

8.6.2 Απομακρυσμένη πρόσβαση
Μπορείτε να ελέγξετε τα μηνύματα 
στον τηλεφωνητή σας καλώντας από 
μια εξωτερική γραμμή και 
πληκτρολογώντας το κωδικό 
απομακρυσμένης πρόσβασης*, ώστε 
να μπορέσετε να λάβετε τα μηνύματα 
του τηλεφωνητή σας. Το 
πληκτρολόγιο του τηλεφώνου που 
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χρησιμοποιείτε για την κλήση 
λειτουργεί όπως οι λειτουργίες στον 
τηλεφωνητή σας.

Αυτή η επιλογή είναι 
απενεργοποιημένη από προεπιλογή.
* Ο κωδικός απομακρυσμένης 
πρόσβασης (που είναι ο ίδιος με τον 
κωδικό PIN) αποτρέπει τη μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον 
τηλεφωνητή σας.

8.6.2.1 Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση 
απομακρυσμένης 
πρόσβασης

1 Πατήστε το m στη λειτουργία 
αδράνειας, μετακινηθείτε με το 
n στο TΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ και 
πατήστε το o.

2 Εμφανίζεται το AΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. 
Μετακινηθείτε με το n στο 
PYΘMIΣEIΣ και πατήστε το o.

3 Εμφανίζεται το KΑΘΥΣΤ. KOΥΔ. 
Μετακινηθείτε με το n στο 
A„POΜ „PΡΟΣΒΑΣ και πατήστε 
το o.

4 Εμφανίζεται η τρέχουσα 
κατάσταση. Μετακινηθείτε με το 
n για να επιλέξετε το 
ΕΝΕΡΓΟΠ/ΣΗ ή το 
AΠΕΝΕΡΓOΠ/ΣΗ και πατήστε το 
o.
• Ακούγεται ένας ήχος 

επιβεβαίωσης και η οθόνη 
επιστρέφει στο προηγούμενο 
μενού.

8.6.2.2 Έλεγχος του Τηλεφωνητή 
από μια εξωτερική κλήση

1 Από το εξωτερικό σας τηλέφωνο, 
καλέστε το σπίτι σας.
• Θα απαντήσει ο τηλεφωνητής 

και θα ξεκινήσει την 
αναπαραγωγή του μηνύματος 
χαιρετισμού σας.

2 Πατήστε το πλήκτρο # και 
πληκτρολογήστε τον κωδικό 
απομακρυσμένης πρόσβασης 
(είναι ο ίδιος με το PIN σας).
• Αν ο κωδικός πρόσβασης δεν 

είναι σωστός, θα ακουστεί 
ένας ήχος σφάλματος. Στη 
συνέχεια, εισάγετε ξανά τον 
κωδικό PIN. Αν ο κωδικός PIN 
είναι πάλι λάθος, ο 
τηλεφωνητής θα κλείσει 
αμέσως τη γραμμή.

• Αν ο κωδικός 
απομακρυσμένης πρόσβασης 
είναι σωστός, θα ακουστεί 
ένας σύντομος ήχος 
επιβεβαίωσης.

Η λειτουργία ακυρώνεται αν δεν 
εισαχθεί ο κωδικός PIN εντός 7 
δευτερολέπτων. 
Αν ο τηλεφωνητής είναι 
απενεργοποιημένος, το τηλέφωνο θα 
εισέλθει σε λειτουργία 
απομακρυσμένης πρόσβασης μετά 
από 10 κουδουνίσματα. Στη συνέχεια, 
θα ακουστεί ένα μπιπ, μετά από το 
οποίο θα πρέπει να εισάγετε τον 
κωδικό PIN. Εισάγετε το PIN (η 
προεπιλογή είναι το 0000) για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
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απομακρυσμένης πρόσβασης. 
Μπορείτε στη συνέχεια να ENEPΓO 
τον τηλεφωνητή και να κάνετε 
αναπαραγωγή των ηχογραφημένων 
μηνυμάτων.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς να 
προσπελάσετε τις λειτουργίες του 
τηλεφωνητή με τη χρήση του 
πληκτρολογίου του τηλεφώνου σας.

8.6.3 Επιλογή απάντησης στο 
ακουστικό

Αν έχει ενεργοποιηθεί η ENEPΓO 
απάντησης στο ακουστικό, μπορείτε 
να ακούσετε το εισερχόμενο μήνυμα 
κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης 

μέσω του μεγαφώνου του ακουστικού 
και να αποφασίσετε αν θα 
απαντήσετε ή όχι. Για να απαντήσετε 
την κλήση, πατήστε το t.
1 Πατήστε το m στη λειτουργία 

αδράνειας, μετακινηθείτε με το 
n στο TΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ και 
πατήστε το o.

2 Εμφανίζεται το AΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. 
Μετακινηθείτε με το n στο 
PYΘMIΣEIΣ και πατήστε το o.

3 Εμφανίζεται το KΑΘΥΣΤ. KOΥΔ. 
Μετακινηθείτε με το n στο 
EΜΦΑΝΙΣΗ και πατήστε το o.

4 Εμφανίζεται η τρέχουσα 
κατάσταση. Μετακινηθείτε με το 
n για να επιλέξετε το ENEPΓO ή 
το ΑΠΕΝΕΡ και πατήστε το o.
• Ακούγεται ένας ήχος 

επιβεβαίωσης και η οθόνη 
επιστρέφει στο προηγούμενο 
μενού.

Από προεπιλογή, η επιλογή 
απάντησης είναι ρυθμισμένη σε 
ΕΝΕΡΓΟ στο σταθμό βάσης, που 
σημαίνει πως μπορείτε να ακούσετε 
τον καλούντα που αφήνει ένα μήνυμα. 
Αν θέλετε να τη ρυθμίσετε σε 
ΑΠΕΝΕΡ, χρησιμοποιήστε το 
πλήκτρο "-/+ icon" στο σταθμό βάσης 
για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου σε 
ΑΠΕΝΕΡ.

8.6.4 Ρύθμιση της γλώσσας 
εξερχόμενου μηνύματος

Μετά την επιλογή της λειτουργίας 
Καλωσορίσματος, τα εξερχόμενα 

Πλήκτρο Ενέργεια
1 Μετάβαση στο 

προηγούμενο μήνυμα.
2 Αναπαραγωγή όλων 

των ηχογραφημένων 
μηνυμάτων (νέων και 
παλιών) ή επανάληψη 
της αναπαραγωγής του 
τρέχοντος μηνύματος.

3 Μετάβαση στο επόμενο 
μήνυμα.

6 Διαγραφή του 
μηνύματος που 
αναπαράγεται.

7 Ενεργοποίηση του 
τηλεφωνητή.

8 Διακοπή της 
αναπαραγωγής 
μηνυμάτων.

9 Απενεργοποίηση του 
τηλεφωνητή.
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μηνύματα αντιστοιχούν στη χώρα που 
έχει επιλεγεί. Όμως, μπορείτε να 
αλλάξετε τη γλώσσα των 
προεπιλεγμένων εξερχόμενων 
μηνυμάτων, ως εξής.
1 Πατήστε το m στη λειτουργία 

αδράνειας, μετακινηθείτε με το 
n στο TΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ και 
πατήστε το o.

2 Εμφανίζεται το AΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. 
Μετακινηθείτε με το n στο 
PYΘMIΣEIΣ και πατήστε το o.

3 Εμφανίζεται το KΑΘΥΣΤ. KOΥΔ. 
Μετακινηθείτε με το n στο 
ΓΛΩΣΣΑ ΦΩΝΗΣ και πατήστε το 
o.

4 Εμφανίζεται η τρέχουσα 
κατάσταση. Μετακινηθείτε με το 
n για να επιλέξετε τη γλώσσα 
και πατήστε το o.
• Ακούγεται ένας ήχος 

επιβεβαίωσης και η οθόνη 
επιστρέφει στο προηγούμενο 
μενού.

9 Τεχνικά 
χαρακτηριστικά

Οθόνη
• Προοδευτικός οπίσθιος φωτισμός 

της οθόνης υγρών κρυστάλλων 
(LCD)

• Ο οπίσθιος φωτισμός παραμένει 
ενεργός για 8 δευτερόλεπτα μετά 

από κάθε ενεργοποίηση, όπως 
εισερχόμενη κλήση, πατήματα 
πλήκτρων, αφαίρεση του 
ακουστικού από το σταθμό βάσης, 
κ.λπ.

• Το χρώμα του οπίσθιου φωτισμού 
της LCD είναι πορτοκαλί.

Γενικά χαρακτηριστικά τηλεφώνου
• Αναγνώριση του ονόματος και 

αριθμού του καλούντος
• 5 κανονικές + 5 πολυφωνικές 

μελωδίες κουδουνίσματος

Λίστα τηλεφωνικού καταλόγου, 
λίστα επανεπιλογής και αρχείο 
κλήσεων
• Λίστα τηλεφωνικού καταλόγου με 

100 καταχωρίσεις
• Λίστα επανεπιλογής με 10 

καταχωρίσεις
• Αρχείο κλήσεων με 20 

καταχωρίσεις

Μπαταρία
• 2 μπαταρίες HR AAA NiMh 

600mAh

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
ραδιοσυχνότητας
• Ζώνη συχνοτήτων: 1880 - 1900 Mhz
• Μέγιστη ισχύς εξόδου: 250 mW

Βάρος και διαστάσεις
CD255
Βάση:
• 174 γραμμάρια
• 82 mm × 112,5 mm × 118 mm 

(Υ × Π × Μ)
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Ακουστικό:
• 135,5 γραμμάρια
• 162 mm × 30,5 mm × 48,5 mm 

(Υ × Π × Μ)

SE255
Βάση:
• 174 γραμμάρια
• 77 mm × 115 mm × 116,5 mm 

(Υ × Π × Μ)
Ακουστικό:
• 135,5 γραμμάρια
• 162 mm × 31,5 mm × 48 mm 

(Υ × Π × Μ)

Κλίμακα θερμοκρασίας
• Λειτουργία: Μεταξύ 0 και 35°C 

(32 έως 95°F).
• Αποθήκευση: Μεταξύ -20 και 70°C 

(-4 έως 158°F).

Σχετική υγρασία
• Λειτουργία: Έως 95% στους 40°C
• Αποθήκευση: Έως 95% στους 

40°C

10 Συχνές ερωτήσεις

www.philips.com/support

Στο κεφάλαιο αυτό, θα βρείτε τις 
συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις 
σχετικά με το τηλέφωνό σας.

10.1 Σύνδεση

Το ακουστικό δεν ενεργοποιείται!
• Φορτίστε τις μπαταρίες: 

Τοποθετήστε το ακουστικό στο 
σταθμό βάσης για να φορτιστεί. 
Μετά από λίγο, το τηλέφωνο θα 
ενεργοποιηθεί.

Το ακουστικό δεν φορτίζεται!
• Ελέγξτε τις συνδέσεις του 

φορτιστή.

Το εικονίδιο  δεν αναβοσβήνει 
κατά τη φόρτιση!
• Γεμάτη μπαταρία: Η μπαταρία δεν 

χρειάζεται φόρτιση.
• Κακή επαφή μπαταρίας: 

Μετακινήστε λίγο το ακουστικό.
• Ακάθαρτη επαφή: Καθαρίστε την 

επαφή των μπαταριών με ένα πανί 
νωπό με οινόπνευμα.

Χάθηκε η επικοινωνία στη διάρκεια 
μιας κλήσης!
• Φορτίστε την μπαταρία
• Μετακινηθείτε πιο κοντά στο 

σταθμό βάσης.

Το τηλέφωνο βρίσκεται “εκτός 
εμβέλειας”!
• Μετακινηθείτε πιο κοντά στο 

σταθμό βάσης.
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10.2 Ρύθμιση

Στο ακουστικό εμφανίζεται 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ και το εικονίδιο  
αναβοσβήνει!
• Μετακινηθείτε πιο κοντά στο 

σταθμό βάσης.
• Βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης 

είναι ενεργοποιημένος.
• Διεξάγετε επαναφορά της 

συσκευής σας και επανεκκινήστε 
τη διαδικασία εγγραφής του 
ακουστικού.

10.3 Ήχος

Το ακουστικό δεν κουδουνίζει!
Βεβαιωθείτε ότι το ΕΝΤΑΣΗ KOΥΔ. 
δεν είναι ρυθμισμένο στο ΧΩΡΙΣ ΗΧΟ 
και βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο  δεν 
εμφανίζεται στην οθόνη (βλ. “Ρύθμιση 
της έντασης κουδουνίσματος” στη 
σελίδα 38).

Ο καλών δεν με ακούει!
Το μικρόφωνο μπορεί να είναι 
σιγασμένο: Στη διάρκεια μιας κλήσης, 
πατήστε s.

Δεν ακούγεται τόνος κλήσης!
• Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος: 

Ελέγξτε τις συνδέσεις.
• Οι μπαταρίες είναι άδειες: Φορτίστε 

τις μπαταρίες.
• Μετακινηθείτε πιο κοντά στο 

σταθμό βάσης.
• Χρησιμοποιείται λάθος καλώδιο 

γραμμής: Χρησιμοποιήστε το 

παρεχόμενο καλώδιο τηλεφωνικής 
γραμμής.

• Ίσως απαιτείται προσαρμοστής 
τηλεφωνικής γραμμής: Εάν ισχύει, 
συνδέστε τον προσαρμοστή με το 
καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής.

Ο καλών δεν με ακούει καθαρά!
• Μετακινηθείτε πιο κοντά στο 

σταθμό βάσης.
• Μετακινήστε το σταθμό βάσης 

τουλάχιστον ένα μέτρο μακριά από 
οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
συσκευή.

Συχνή παρεμβολή θορύβου στο 
ραδιόφωνο ή την τηλεόραση!
• Μετακινήστε το σταθμό βάσης όσο 

το δυνατόν πιο μακριά από τις 
ηλεκτρικές συσκευές.

10.4 Συμπεριφορά προϊόντος

Το πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί!
• Ξεκλειδώστε το πληκτρολόγιο: 

Πατήστε παρατεταμένα * στην 
ανενεργή λειτουργία.

Το ακουστικό θερμαίνεται όταν 
πραγματοποιώ μια κλήση μεγάλης 
διάρκειας!
• Πρόκειται για φυσιολογική 

συμπεριφορά. Το ακουστικό 
καταναλώνει ενέργεια κατά την 
κλήση.

Το ακουστικό δεν μπορεί να 
εγγραφεί στο σταθμό βάσης!
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• Έχει εγγραφεί ο μέγιστος αριθμός 
ακουστικών (5). Για να εγγράψετε 
ένα νέο ακουστικό, απεγγράψτε 
ένα από τα υπάρχοντα.

• Αφαιρέστε και αντικαταστήστε τις 
μπαταρίες του ακουστικού.

• Δοκιμάστε πάλι αποσυνδέοντας 
και συνδέοντας την παροχή 
ρεύματος του σταθμού βάσης και 
ακολουθήστε τη διαδικασία 
εγγραφής ενός ακουστικού (βλ. 
“Εγγραφή” στη σελίδα 40).

Ο αριθμός του καλούντος δεν 
εμφανίζεται!
• Η υπηρεσία δεν είναι 

ενεργοποιημένη: Ελέγξτε τη 
συνδρομή σας με την εταιρία 
τηλεφωνία σας.

Δεν μπορώ να αλλάξω τις 
ρυθμίσεις του φωνητικού μου 
ταχυδρομείου.
• Η διαχείριση του φωνητικού 

ταχυδρομείου γίνεται από την 
εταιρία τηλεφωνίας σας και όχι από 
το ίδιο το τηλέφωνο. Παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με την εταιρία 
τηλεφωνίας σας εάν θέλετε να 
αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Το ακουστικό μου περνάει 
συνεχώς στην ανενεργή 
λειτουργία!
• Εάν δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο 

μέσα σε 15 δευτερόλεπτα, το 
ακουστικό θα επιστρέψει αυτόματα 
στην ανενεργή λειτουργία. Επίσης, 
το ακουστικό θα επιστρέψει στην 

ανενεργή λειτουργία αυτόματα 
όταν το τοποθετήσετε πίσω στο 
σταθμό βάσης (εάν η λειτουργία 
αυτόματου τερματισμού είναι 
ενεργοποιημένη).

Αδυναμία αποθήκευσης μιας 
καταχώρισης στον τηλεφωνικό 
κατάλογο και εμφάνιση της 
ένδειξης MΝΗΜΗ ΠΛΗΡΗΣ!
• Διαγράψτε κάποια καταχώριση για 

να ελευθερώσετε μνήμη πριν 
αποθηκεύσετε πάλι την επαφή 
σας.

Το PIN είναι λάθος!
• Το προεπιλεγμένο PIN είναι 0000.
• Διεξάγετε επαναφορά του 

ακουστικού για να επανέλθετε στο 
προεπιλεγμένο PIN, εάν το έχετε 
αλλάξει πριν (βλ. “Επαναφορά 
τηλεφώνου” στη σελίδα 42).

Ο τηλεφωνητής δεν ηχογραφεί 
κλήσεις.
• Βεβαιωθείτε πως ο τηλεφωνητής 

είναι συνδεδεμένος με το 
μετασχηματιστή και πως ο 
μετασχηματιστής έχει συνδεθεί στη 
τροφοδοσία, η οποία έχει τάση.

• Ελέγξτε αν είναι 
απενεργοποιημένος ο 
τηλεφωνητής ή αν έχει επιλεγεί η 
λειτουργία Μόνο απάντηση.

• Ελέγξτε αν είναι πλήρης η μνήμη 
του τηλεφωνητή. Αν είναι, 
διαγράψετε μερικά ή όλα τα 
μηνύματα.
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• Δοκιμάστε να κλείσετε την 
τροφοδοσία από την παροχή και, 
στη συνέχεια, να την ανοίξετε ξανά 
μετά από 1 λεπτό.

Δεν είναι δυνατή η 
πραγματοποίηση της 
απομακρυσμένης λειτουργίας
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε 

ενεργοποιήσει την 
απομακρυσμένη πρόσβαση 
(ανατρέξτε στην Ενότητα 8.6.2).

• Βεβαιωθείτε πως έχετε 
πληκτρολογήσει στο σωστό κωδικό 
απομακρυσμένης πρόσβασης.

• Χρησιμοποιήστε ένα τονικό 
τηλέφωνο.

Αν οι παραπάνω λύσεις δε σας 
βοηθήσουν, αφαιρέστε την 
τροφοδοσία από το ακουστικό και τη 
βάση. Περιμένετε 1 λεπτό και 
δοκιμάστε ξανά.

Σημείωση
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