


Συνοπτική παρουσίαση λειτουργιών 1

Συνοπτική παρουσίαση λειτουργιών

Απαντήστε/τερματίστε μια κλήση

Τηλεφωνήστε

Επαναλάβατε κλήση αριθμού

Καλέστε με την λίστα τηλεφώνων

Προσθέστε όνομα στην λίστα 
τηλεφώνων

Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού
κατά την διάρκεια κλήσης

Ρυθμίστε την ένταση του μεγαφώνου
στο χειροτηλέφωνο

Ρυθμίστε το μικρόφωνο στην σιγή,
ρυθμίστε πάλι με ήχο

Δείξτε την λίστα κλήσεων

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Ρύθμιση ήχων χειροτηλεφώνου

Διαβάστε ένα γεγονός

Μεταφορά κλήσης/ενδοσυνεννόηση
(χρειάζονται τουλάχιστον 2 
χειροτηλέφωνα)

Πληκτρολογήστε τον αριθμό και ή και καλέστε τον αριθμό.

επάνω, ξεφυλλίστε με το , μετά .

κάτω, ξεφυλλίστε με το , μετά .

Πληκτρολογήστε τον αριθμό και επιλέξτε , προχωρήστε

με το προς ΜΝΗΜΗ και επιλέξτε , εισάγετε το όνομα και 

πιέστε OK.

Αύξηση έντασης με το , μείωση έντασης με το .

Κατά την διάρκεια μιας κλήσης πιέστε ΕΠΙΛΟΓΕΣ;

μετά πιέστε ΣΙΓΗ. Πιέστε ΜΕ ΗΧΟ.

Πιέστε για να μπείτε στον δακτύλιο εντολών.

Προχωρήστε προς ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ και επιλέξτε ,

προχωρήστε προς ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ και επιλέξτε .
Πιέστε για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ και εισάγετε την

τρέχουσα ημερομηνία, πιέστε OK. Προχωρήστε προς ΡΥΘΜΙΣΗ

ΩΡΑΣ, εισάγετε την τρέχουσα ώρα, μετά πιέστε OK.

Πιέστε για να μπείτε στον δακτύλιο εντολών.

Προχωρήστε προς ΗΧΟΙ και επιλέξτε .

Πιέστε για να επιλέξετε ΗΧΟΙ ΧΕΙΡΟ/ΛΕΦΩΝΟΥ.

Πιέστε για να επιλέξετε ΕΞΩΤ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ, ξεφυλλίστε
την λίστα για να ακούσετε τις μελωδίες και επιλέξτε την μελωδία σας

με το .

επάνω και ξεφυλλίστε με το .

Πιέστε και το νούμερο του χειροτηλέφωνου.

Πιέστε ΔΕΙΞΕ.

Το Πλήκτρο Πιλότος διευκολύνει την
περιήγησή σας μέσα στα μενού.
Επάνω : Κίνηση προς τα αριστερά μέσα
στα μενού και στις επιλογές.
Κάτω : Κίνηση προς τα δεξιά μέσα στα
μενού και στις επιλογές.

Πιέστε : Επιλογή ενός μενού ή των επιλογών
και για την επιβεβαίωση της επιλογής.
Χρησιμοποιείτε επίσης και σαν σύντμηση εντολής
για την πρόσβαση σε μερικά μενού.

Όταν μιλάτε χωρίς ακουστικό, πηγαίνετε προς τα πάνω με το
για να αυξήσετε την ένταση, πηγαίνετε με το προς τα κάτω
για να την μειώσετε.
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Χειροτηλέφωνο DECT 3112

μικρόφωνο

ακουστικό

Πλήκτρο πιλότος

Πιέστε για να εισέλθετε στον
δακτύλιο μενού ή για επιβεβαίωση
μιας επιλογής.

- Ξεφύλλισμα των μενού και

των επιλογών.
- τοποθέτηση του κέρσορα

δεξιά/αριστερά.
-Προς τα πάνω για την

πρόσβαση στην ΛΙΣΤΑ
ΚΛΗΣΕΩΝ από την αδρανή
λειτουργία.

-Προς τα κάτω για την

πρόσβαση ΛΙΣΤΑ ΤΗΛ/ΝΩΝ
στην αδρανή λειτουργία.

Πιέστε παρατεταμένα :
Απενεργοποίηση του κλειδώματος
πλήκτρων.

Πλήκτρο διαγραφής /
λειτουργίας R
- Διαγραφή ψηφίου κατά την
εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου ή
ενός χαρακτήρα κατά την εισαγωγή
κειμένου.
- Πιέστε παρατεταμένα: Επιστροφή
στην αδρανή λειτουργία κατά την
πλοήγηση.
- Πιέστε σύντομα: Επαναφορά σε 
προηγούμενο επίπεδο του μενού
κατά την πλοήγηση.
- Κατά την διάρκεια σύνδεσης
ενεργοποίηση της λειτουργίας R
(για υπηρεσίες του προμηθευτή
δικτύου).

Κλείδωμα πληκτρολογίου
- Πιέστε σύντομα για να εισάγετε το
*(αστερίσκος) όταν καλείτε αριθμό.
- Πιέστε παρατεταμένα:
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
του κλειδώματος πλήκτρων στην
αδρανή λειτουργία.
- Πιέστε παρατεταμένα για να 
εισάγετε την λειτουργία R (σε ένα
διάλειμμα μεταξύ των αριθμών)
όταν πληκτρολογείτε πρώτα έναν
αριθμό τηλεφώνου.

Ξυπνητήρι
- Πιέστε σύντομα, για να
επιλέξετε το 0.
- Πιέστε παρατεταμένα: 
Κλείστε /ανοίξτε το ξυπνητήρι.

Τρόπος λειτουργίας”Μην
ενοχλείτε” και πλήκτρο αλλαγής
γραφής
- Πιέστε σύντομα για να εισάγετε
την δίεση # όταν καλείτε αριθμό.
- Πιέστε σύντομα για να γράψετε
μικρά ή κεφάλαια γράμματα όταν
εισάγετε κείμενο.
- Πιέστε παρατεταμένα:
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
του τρόπου λειτουργίας ”Μην
ενοχλείτε”.
- Πιέστε παρατεταμένα: Εισάγετε το
σύμβολο διαλείμματος (P)κατά την
εισαγωγή αριθμών τηλεφώνου.

Μεγάφωνο
Πιέστε για να γίνει η σύνδεση της
κλήσης ή ενεργοποίηση του 
μεγαφώνου του χειροτηλεφώνου
κατά την διάρκεια μιας κλήσης.

Χειροτηλέφωνο
DECT 311

Πλήκτρο SMS
- Πιέστε σύντομα για να καλέσετε
το μενού ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ
SΜS από την αδρανή λειτουργία.
- Πιέστε σύντομα όταν βρίσκετε
στην λίστα τηλεφώνων ή στην λίστα
κλήσεων για να γράψετε ένα SMS.

Μεταφορά κλήσης / 
ενδοσυνεννόηση
- Πιέστε σύντομα για την έναρξη ή
τον τερματισμό εσωτερικής κλήσης.
- Πιέστε σύντομα για να δεχτείτε
εσωτερική κλήση.
- Πιέστε σύντομα για την μεταφορά
της κλήσης, όταν αυτή είναι
εσωτερική, ή μεταφερθείτε μεταξύ
εσωτερικής και εξωτερικής κλήσης.

Πλήκτρο τηλεφώνου
Πιέστε για να συνδεθείτε με το 
δίκτυο, για να αποδεχτείτε ή να 
τερματίσετε μια κλήση.
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Σύμβολα στην οθόνη του χειροτηλεφώνου /Βάση τηλεφώνου 3

Σύμβολα στην οθόνη του χειροτηλεφώνου

Βάση τηλεφώνου

Όταν τεθεί το τηλέφωνο σε λειτουργία για πρώτη φορά, πιθανόν να χρειαστεί να περιμένετε μερικά λεπτά
μέχρι να γεμίσουν οι μπαταρίες πριν εμφανιστούν σύμβολα στην οθόνη.

Πλήκτρο αναζήτησης
Το πλήκτρο αναζήτησης
σας δίνει την δυνατότητα
να εντοπίσετε ένα 
χειροτηλέφωνο που
λείπει. Πιέστε το
πλήκτρο μέχρι να
αρχίσει να κουδουνίζει
το χειροτηλέφωνο.
Μόλις βρεθεί η συσκευή,
πιέστε όποιο δικό της
πλήκτρο θέλετε, για να
σταματήσει η αναζήτηση.

1

Κατά την φόρτιση των μπαταριών, αλλάζει η εμφάνιση των γραμμών στο
σύμβολο της μπαταρίας . 
Η κατάσταση φόρτισης των μπαταριών εμφανίζεται ως εξής : γεμάτη ,
2/3 , 1/3 και μπαταρία άδεια .

Το κουδούνισμα είναι απενεργοποιημένο.

Υπάρχει μήνυμα στο φωνητικό ταχυδρομείο του προμηθευτή δικτύου.

Εσωτερική κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη. Αν το σύμβολο αναβοσβήνει,
σημαίνει ότι γίνεται μια εσωτερική κλήση από μια άλλη συσκευή.

Το μεγάφωνο του χειροτηλεφώνου ενεργοποιήθηκε. 

Η λειτουργία SMS είναι ενεργή. Αν το σύμβολο αναβοσβήνει, σημαίνει ότι
ελήφθηκε ένα καινούριο SMS. Αν το σύμβολο αναβοσβήνει γρήγορα,
σημαίνει ότι η μνήμη των SMS γέμισε.

Το χειροτηλέφωνο είναι δηλωμένο και στην εμβέλεια της βάσης. Αν το
σύμβολο αναβοσβήνει, σημαίνει ότι το χειροτηλέφωνο δεν είναι δηλωμένο
στην βάση.

Εξωτερική κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη. Αν το σύμβολο αναβοσβήνει,
σημαίνει ότι υπάρχει μια εισερχόμενη κλήση ή ότι η γραμμή είναι ήδη
κατειλημμένη από μια άλλη συσκευή.
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Πίνακας περιεχομένων4
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Δομή των μενού 5

Με το πλήκτρο πιλότος , που βρίσκεται στην πλευρά του χειροτηλέφωνου, μπορείτε να περιηγηθείτε στα

μενού .

Δομή των μενού

ΚΛΗΣΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΤΗΛ /NΩN

ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

ΗΧΟΙ

ΔΕΙΞΕ
ΣΒΗΣΙΜΟ ΟΛΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΛΗΣΗΣ
ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

ΜΗ ΕΝΟΧΛΗΤΕ

ΗΧΟΙ ΧΕΙΡΟ/ΛΕΦΩΝΟΥ
ΟΜΑΔΕΣ ΗΧΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΡΥΘΜ.ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ babysit
ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΓΛΩΣΣΑ

ΑΝΤΙΘΕΣΗ OΘONHΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΘΟΝΗΣ

ΔΕΙΞΕ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΩΡΑΣ
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΛ/ΝΟΥ
ΜΗ ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΤΗΛ
ΕΝΙΛΟΓΗ ΒΑΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

SMS

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ SΜS
ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ SΜS

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SMS
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SMS
ΚΕΝΤΡΟ SΜS

ΔΕΙΞΕ SMS
ΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΕΚΤΡΟΠΗ
ΞΑΝΑΣΤΕΙΛΕ
ΑΚΥΡΩΣΗ SΜS
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΚΛΗΣΗ

ΑΚΥΡΩΣΗ

ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡ/ΝΟ
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Πληροφορίες6

Η συσκευασία του DECT 311/ DECT 3112

Η συσκευασία του DECT 311 περιέχει: μια βάση ένα χειροτηλέφωνο

ένα καλώδιο ρεύματος

επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες NiMH
2HR AAA600 mAh οδηγίες λειτουργίας

ένα καλώδιο τηλεφώνου

κάρτα εγγύησης

1

Συμμόρφωση, περιβάλλον και ασφάλεια

Πληροφορίες

Υποδείξεις ασφαλείας: Ο παρών εξοπλισμός των συσκευών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια κλήση
επείγουσας ανάγκης, όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Χρησιμοποιήστε μια άλλη συσκευή, π.χ. ένα κινητό
τηλέφωνο, σε περιπτώσεις ανάγκης.
Συμόρφωση: ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η PHILIPS ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ DECT 311 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ 
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ (βλ. σελ. 43).
Το παρόν προϊόν προορίζεται για σύνδεση σε αναλογικό τηλεφωνικό δίκτυο στην  Πορτογαλία, Ισπανία και
Ελλάδα.
Παροχή ρεύματος: Το παρόν προϊόν χρειάζεται παροχή ρεύματος των 220-240 Volt με μονοφασικό 
εναλλασσόμενο ρεύμα, με εξαίρεση των εγκαταστάσεων ΙΤ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60-950.
Όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος, θα διακοπεί πιθανώς η σύνδεση.
Προσοχή ! Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται σύμφωνα με το πρότυπο 60-950 σαν επικίνδυνο. Η διακοπή της
συσκευής από την παροχή ρεύματος γίνεται μόνο τραβώντας το φις από την πρίζα. Να χρησιμοποιείτε γι΄
αυτό το λόγο μια πρίζα τοίχου με εύκολη πρόσβαση.
Τηλεφωνική σύνδεση : Η τάση στο τηλεφωνικό δίκτυο ταξινομείται σαν ΤΝV-3 (Telecommunication Network
Voltages) σύμφωνα με τον ορισμό του προτύπου ΕΝ 60-950.
Υποδείξεις ασφαλείας: Να φυλάσσετε το χειροτηλέφωνο μακριά από υγρά. Μην ανοίγετε το χειροτηλέφωνο
ούτε την μονάδα βάσης του τηλεφώνου. Πιθανόν να έρθετε σε επαφή με επικίνδυνες τάσεις. Οι επαφές
φόρτισης και η μπαταρία δεν επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή με καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.
Προστασία του περιβάλλοντος: Τηρήστε οπωσδήποτε τους εγχώριους κανονισμούς και τις δυνατότητες
ανακύκλωσης όταν πρόκειται να γίνει αποκομιδή των υλικών συσκευασίας, παλιών μπαταριών και παλιών
τηλεφώνων.

Στο πακέτο του DECT 3112 θα βρείτε ένα επιπλέον χειροτηλέφωνο με την θήκη φόρτιση και καλώδιο
ρεύματος, καθώς επίσης και συμπληρωματικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH 2HR AAA600 mAh.

Απαιτήσεις του προτύπου GAP: Το πρότυπο GAP εγγυάται ότι όλα τα χειροτηλέφωνα και οι μονάδες βάσης
με δυνατότητα DECT™ και GAP εκπληρώνουν τις βασικές ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου, ανεξαρτήτως
της μάρκας του προϊόντος. Το χειροτηλέφωνο και η βάση τηλεφώνου DECT 311 ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις GAP, δηλ. η λειτουργικότητα των εξής λειτουργιών είναι εγγυημένη: Κατάληψη γραμμής, λήψη
κλήσεων και κλήση αριθμών τηλεφώνου. Οι συμπληρωματικές λειτουργίες πιθανόν να μην είναι διαθέσιμες, αν
χρησιμοποιείτε ένα χειροτηλέφωνο μιας άλλης μάρκας (δηλ. όχι ένα DECT 311) στην βάση του τηλεφώνου σας.
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Εγκατάσταση του τηλεφώνου 7

Τοποθέτηση της βάσης

Εγκατάσταση του τηλεφώνου

Τοποθέτηση και αλλαγή μπαταριών

Αποδοτικότητα μπαταριών και εμβέλεια

Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης του τηλεφώνου και το καλώδιο ρεύματος στην βάση και συνδέστε το άλλο
άκρο των καλωδίων με τις αντίστοιχες πρίζες τοίχου. Μην τοποθετήσετε την βάση πολύ μακριά από τις
πρίζες του τηλεφώνου και του ρεύματος, για να φτάσει το μήκος των καλωδίων τους.
Αν χρησιμοποιείτε μια σύνδεση DSL ευρέος φάσματος για το Διαδίκτυο, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει
ένα φίλτρο DSL σε κάθε πρίζα της γραμμής σύνδεσης της κατοικίας σας. Επίσης βεβαιωθείτε ότι το μόντεμ
και το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένα με τη σωστή πρίζα φίλτρου (για κάθε συσκευή μια ξεχωριστή πρίζα).
Προσοχή ! Χρησιμοποιήστε μόνο τα καλώδια σύνδεσης που σας παραδίδονται με το τηλέφωνο.

Συνδέστε εδώ το καλώδιο τηλεφώνου

Συνδέστε εδώ το καλώδιο ρεύματος

Μην τοποθετείτε αντικείμενα σ΄ αυτό το άνοιγμα

Μην πετάτε τις μπαταρίες στα απορρίματα του νοικοκυριού.

Τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως υποδεικνύεται παραπάνω και βάλτε το καπάκι της θήκης μπαταριών στην
θέση του. Οι μπαταρίες πρέπει να φορτιστούν για 24 ώρες για να γεμίσουν εντελώς.
Η καλύτερη αποδοτικότητα των μπαταριών θα επιτευχθεί αφού φορτιστεί και αποφορτιστεί η
μπαταρία εντελώς για τρεις αλλεπάλληλες φορές.
Σε περίπτωση αλλαγής μπαταριών χρησιμοποιήστε μόνο τον εγκεκριμένο τύπο: 2HR AAA NiMH 600 mAh.
Υπόδειξη: Κατά την διαδικασία φόρτισης πρέπει να έχει συνδεθεί η μονάδα της βάσης με το δίκτυο
ρεύματος. Χρησιμοποιήστε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Προσοχή ! Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται σύμφωνα με το πρότυπο 60-950 σαν επικίνδυνο. Η διακοπή της
συσκευής από την παροχή ρεύματος γίνεται μόνο τραβώντας το φις από την πρίζα. Να χρησιμοποιείτε γι΄
αυτό το λόγο μια πρίζα τοίχου με εύκολη πρόσβαση.

Απόδοση μπαταρίας 
σε κατάσταση αναμονής

Απόδοση μπαταρίας
για ομιλία

Εμβέλεια σε
εσωτερικό χώρο

Εμβέλεια σε 
εξωτερικό χώρο

περίπου 200 ώρες περίπου 15 ώρες περίπου 50 μέτρα περίπου 300 μέτρα
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Εισαγωγή8

Για την ρύθμιση της έντασης ήχου στο χειροτηλέφωνο.

Εισαγωγή

Η οθόνη στην αδρανή λειτουργία

- την ημερομηνία και την ώρα, το όνομα του χειροτηλεφώνου και
τις οδηγίες πρόσβασης στο μενού.

Παράδειγμα πλοήγησης στα μενού

Στην αδρανή λειτουργία καλέστε τον δακτύλιο των μενού με το πλήκτρο που βρίσκεται πλάγια στο
χειροτηλέφωνο. Στον δακτύλιο θα βρείτε σε κυκλική παράταξη τα σύμβολα για την πρόσβαση στο πρώτο
επίπεδο του μενού.

Προχωρήστε εμπρός/πίσω με το , για να φθάσετε στο μενού που επιθυμείτε. Πιέστε για την
πρόσβαση σ΄ αυτό το μενού.
Στην κάτω περιοχή της οθόνης εμφανίζονται τα υπομενού σαν μικρά τετράγωνα.

Για την πρόσβαση σε ένα ειδικό υπομενού (μια επιλογή) χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πιλότος και

πιέστε για να εισέλθετε.

Το επιλεγμένο υπομενού/λειτουργία σημειώνονται με ένα .

Το σύμβολο δείχνει το υπομενού (την επιλογή), όπου βρίσκεστε τώρα.

Μερικά μενού μπορείτε να τα καλέσετε κατευθείαν με τα δικά τους πλήκτρα (π.χ.: ενδοσυνεννόηση ).

Η δομή των μενού και ο χειρισμός τους

- Η λειτουργία «Μην ενοχλείτε» και το ξυπνητήρι , αν έχει ενεργοποιηθεί.

- αναπάντητες κλήσεις , καινούρια SMS , ή μήνυμα από το

φωνητικό ταχυδρομείο του δικτύου , αν υπάρχει.

Στην αδρανή λειτουργία το τηλέφωνο DECT 311 σας δείχνει διάφορες
πληροφορίες:

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πιέστε ή .

Philips screen saver
Μετά από δύο λεπτά αδράνειας εμφανίζεται η προφύλαξη οθόνης:
Έχετε όμως την δυνατότητα να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία (βλ. σελ. 19).

Πιέστε, για να καλέσετε τον δακτύλιο των μενού.

Πηγαίνετε προς ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡ/ΝΟ και επιλέξτε .

Ξεφυλλίστε όλες τις εντάσεις και ρυθμίστε με αυτήν που προτιμάτε.

Θα ακούσετε την προσωρινά ρυθμισμένη ένταση, για να ακούσετε

άλλες εντάσεις πιέστε .

Πηγαίνετε προς ΗΧΟΙ και επιλέξτε .
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Βασικές λειτουργίες 9

Αποθήκευση ονόματος από την προεπιλογή

Βασικές λειτουργίες

Κλήση αριθμού ή απάντηση κλήσης

Κλήση με την λίστα τηλεφώνων

Επανάληψη κλήσης από την λίστα κλήσεων

Πηγαίνετε προς τα κάτω για την άμεση πρόσβαση της λίστας
των ονομάτων.
Επιλέξτε ένα όνομα από την λίστα.

Κάντε το τηλεφώνημα

Πηγαίνετε προς ΜΝΗΜΗ και επιλέξτε με το πλήκτρο .

Εισάγετε το όνομα και πιέστε OK.

Πιέστε το πλήκτρο για την πρόσβαση στις επιλογές.

Προεπιλογή

Καλέστε τον αριθμό.

Άμεση κλήση Απάντηση κλήσης
όταν καλείΚαλέστε τον αριθμό

Σύνδεση κλήσης Καλέστε τον αριθμό

Πιέστε το πλήκτρο

Σηκώστε το τηλέφωνο.

Πηγαίνετε προς τα πάνω για την άμεση πρόσβαση στην
ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ.

Κάντε μια επιλογή από την λίστα. 

Κάντε το τηλεφώνημα ή επιλέξτε ΚΛΗΣΗ στις επιλογές.

ή πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε ΚΛΗΣΗ από τις επιλογές.

ή
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Διαθέσιμες λειτουργίες κατά την διάρκεια μιας κλήσης10

Διαθέσιμες λειτουργίες κατά την διάρκεια μιας κλήσης
Κατά την διάρκεια εξωτερικών κλήσεων είναι διαθέσιμες μερικές άλλες επιλογές. Κατά την διάρκεια
εξωτερικών κλήσεων είναι διαθέσιμες μερικές άλλες επιλογές και λειτουργίες (τηλεφωνικός κατάλογος, λίστα
κλήσεων).

Καλέστε με το τις ΕΠΙΛΟΓΕΣ.

Κατά την διάρκεια εξωτερικών κλήσεων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία της ενδοσυνεννόησης
για να καλέσετε ένα άλλο χειροτηλέφωνο και, π.χ. για να μεταφέρετε την κλήση σ΄ αυτήν την συσκευή.

Χειροτηλέφωνο Μικρόφωνο Σιγή

Ενδοσυνεννόηση (μόνο για το DECT 3112)

Πιέστε για να καλέσετε ΕΠΙΛΟΓΕΣ.

Το μεγάφωνο του χειροτηλεφώνου μπορεί να ενεργοποιηθεί και να

απενεργοποιηθεί με το .

Πηγαίνετε προς τα πάνω για να αυξήσετε την ένταση όταν μιλάτε στο τηλέφωνο.

Πηγαίνετε προς τα κάτω για να μειώσετε την ένταση όταν μιλάτε στο τηλέφωνο.

Υπάρχουν 5 διαφορετικές ρυθμίσεις έντασης. Η τελευταία ρύθμιση που επιλέξατε παραμένει στην μνήμη και
θα ισχύσει για την επόμενη κλήση.

Αν έχετε κάνει αίτηση για την ενεργοποίηση της λειτουργίας Αναμονή κλήσης στον προμηθευτή του
δικτύου σας, θα ακούτε έναν προειδοποιητικό ήχο όταν έχετε μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση.
Το όνομα ή ο αριθμός του ατόμου που σας τηλεφωνεί, θα εμφανίζονται στην οθόνη άν έχετε κάνει 
αίτηση για την ενεργοποίηση της λειτουργίας «Αναγνώριση κλήσης».

Πιέστε και μετά , για να δεχθείτε την δεύτερη κλήση, (ανάλογα με το δίκτυο ίσως και κάποιο
άλλο πλήκτρο). Περισσότερες πληροφορίες θα ζητήσετε από τον προμηθευτή του δικτύου σας.

Ανοίξτε/Κλείστε το μεγάφωνο του χειροτηλεφώνου

Αναγνώριση κλήσης και Αναμονή κλήσης

Αυξομειώστε την ένταση του ακουστικού του χειροτηλεφώνου ή του
μεγαφώνου κατά την διάρκεια μιας συνομιλίας

Πιέστε ξανά για να συνεχίσετε την συνδιάλεξη (ME HXO).

Πιέστε για να επιλέξετε ΣΙΓΗ (Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί
πλέον να σας ακούσει).

Πιέστε για να καλέσετε ΕΠΙΛΟΓΕΣ.

Αν υπάρχει μόνο ένα επιπλέον χειροτηλέφωνο, τότε χτυπάει αυτό αυτόματα, διαφορετικά
επιλέξτε ένα χειροτηλέφωνο από την λίστα.
Πιέστε για να επιλέξετε ΜΕΤΑΦΟΡΑ όταν το δεύτερο χειροτηλέφωνο έχει πιάσει την γραμμή.
Στο δικό σας χειροτηλέφωνο τερματίζεται κατόπιν η κλήση.

Πηγαίνετε προς ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ (Ο συνομιλητής σας δεν
μπορεί πλέον να σας ακούσει).

Για άλλες διαθέσιμες λειτουργίες (ΕΝΑΛΛΑΓΗ και ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ), βλ. σελ. 21.
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Εισαγωγή κειμένου 11

Εισαγωγή κειμένου

Αντίστοιχη γραμματοσειρά
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Πληκτρολογήστε την λέξη ”Peter” με
την κανονική εισαγωγή κειμένου

Πιέστε 1 φορά : P

Πιέστε 2 φορές : Pe

Πιέστε 1 φορά : Pet

Πιέστε 2 φορές : Pete

Πιέστε 3 φορές : Peter

Μικρά/κεφαλαία γράμματα
Κανονικά γράφεται το πρώτο γράμμα στην αρχή  μιας πρότασης με κεφαλαίο γράμμα. Με το μπορείτε
να αλλάξετε:
- Όλοι οι χαρακτήρες με κεφαλαία (ΑΒ)
- με μικρά (αβ)
- το πρώτο γράμμα με κεφαλαία και το υπόλοιπο κείμενο με μικρά (Ab).

Τα σημεία στίξης και τα μαθηματικά σύμβολα θα τα βρείτε στα πλήκτρα και , ενώ στο πλήκτρο

θα βρείτε άλλα ειδικά σύμβολα.

Προχωρήστε με το για να τοποθετήσετε τον κέρσορα προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

Με το διαγράφετε από έναν χαρακτήρα κάθε φορά, κρατώντας το πλήκτρο πιεσμένο κάτω διαγράφετε
όλη την εισαγωγή που κάνατε.

Επιβεβαιώστε το όνομα με .

Με την κανονική εισαγωγή κειμένου
Μ΄ αυτό το σύστημα μπορείτε να εισάγετε τους χαρακτήρες τον ένα μετά τον άλλο, πιέζοντας το αντίστοιχο
πλήκτρο όσο χρειάζεται για να εμφανιστεί το επιθυμητό γράμμα.
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SMS

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ SΜS
ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ SΜS
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SΜS

SMS είναι η σύντμηση των λέξεων «Short Message Service». Γι΄ αυτήν την υπηρεσία πρέπει να κάνετε
αίτηση ενεργοποίησης της αναγνώρισης κλήσης (CLIP) και της λειτουργίας SMS στον προμηθευτή του
δικτύου σας.
Μπορείτε να ανταλλάξετε μηνύματα SMS με ένα τηλέφωνο (κινητό ή σταθερό που είναι συμβατό με την
λειτουργία μηνυμάτων), με την προϋπόθεση πάντα ότι ο παραλήπτης έχει επίσης εγγραφεί και ενεργοποιήσει
τις υπηρεσίες CLIP και SMS.
Όταν παραλάβετε το τηλέφωνό σας DECT 311, αυτό είναι ήδη ρυθμισμένο για τον τοπικό
προμηθευτή δικτύου της χώρας σας. Αν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε έναν άλλο προμηθευτή
δικτύου για την αποστολή και την λήψη μηνυμάτων SMS, πρέπει να ρυθμίσετε τους ανάλογους
αριθμούς τηλεφώνου (Βλ. σελ. 15 και το φυλλάδιο SMS).

Αποστολή νέου SMS

Τα αποσταλμένα SMS μπορούν να έχουν μέχρι και 160 χαρακτήρες (μαζί με την διεύθυνση e-mail), οι ειδικοί
χαρακτήρες ¤ και [ ] μετρούν σαν δύο.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε διάφορα SMS (εξαρτάται από το μήκος του κάθε μηνύματος).

Πρέπει να γνωρίζετε το εσωτερικό νούμερο του παραλήπτη, αν θέλετε να του στείλετε SMS στο ιδιωτικό του
πακέτο SMS. Η αναφορά λήψης συνήθως κοστίζει κάποιο τέλος. Η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιημένη
όταν παραδίδεται το τηλέφωνό σας, και πρέπει να την ενεργοποιήσετε για να μπορέσετε να στείλετε ένα SMS.

Η πρόσβαση στο μενού SMS γίνεται είτε από τον

δακτύλιο μενού ή με το πλήκτρο .

Σημαντικές πληροφορίες θα βρείτε στο φυλλάδιο
SMS που περιέχει η συσκευασία.

Πιέστε την άμεση πρόσβαση ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ SΜS και
επιλέξτε .

Εισάγετε τον αριθμό και πιέστε OK ή πηγαίνετε προς τα κάτω

με το , για να επιλέξετε τον αριθμό από την λίστα τηλεφώνων.

Σημείωση: Αν αποθηκεύσετε ένα SMS, μπορείτε να το καλέσετε αργότερα με το μενού ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ SΜS.

Εισάγετε το πακέτο προορισμού (αν υπάρχει) και πιέστε το OK.

Εισάγετε το κείμενο και πιέστε .

Πιέστε για να επιλέξετε ΣΤΕΙΛΕ ΤΩΡΑ.

Για να στείλετε ένα νέο SMS
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Ανάγνωση των SMS

Απάντηση

Ανάγνωση/Ένδειξη αριθμού

Πηγαίνετε προς ΑΠΑΝΤΗΣΗ και επιλέξτε .

Εισάγετε το κείμενο και πιέστε .

Πιέστε για να επιλέξετε ΣΤΕΙΛΕ ΤΩΡΑ.

Πηγαίνετε προς ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ SΜS και επιλέξτε .

Πιέστε για την άμεση πρόσβαση ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ SΜS.

Πιέστε για να επιλέξετε ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ SΜS

Ξεφυλλίστε στην λίστα των SMS και επιλέξτε με το πλήκτρο .

Ξεφυλλίστε στην λίστα των SMS και επιλέξτε με το πλήκτρο .

ή πηγαίνετε προς ΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟ και επιλέξτε με το πλήκτρο .

Ένα αποθηκευμένο SMS είναι σημειωμένο με το σύμβολο στην λίστα των SMS. Ένα παραληφθέν SMS
είναι σημειωμένο με το σύμβολο .

Πηγαίνετε προς ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ SΜS και επιλέξτε .

Πιέστε για την άμεση πρόσβαση ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ SΜS.

Πιέστε για την άμεση πρόσβαση ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ SΜS και
επιλέξτε .

Εισάγετε τον αριθμό και πιέστε το πλήκτρο OK ή πηγαίνετε
προς τα κάτω με το για να επιλέξετε τον αριθμό από την 
λίστα τηλεφώνων.

Εισάγετε το πακέτο προορισμού (αν υπάρχει) και πιέστε το OK.

Εισάγετε το κείμενο και πιέστε .

Πηγαίνετε προς MNHMH και επιλέξτε .

Αποθήκευση ενός νέου SMS
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Ακύρωση του SMS

Πηγαίνετε προς ΑΚΥΡΩΣΗ SΜS και επιλέξτε .

Πηγαίνετε προς ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ SΜS και επιλέξτε .

Ξεφυλλίστε στην λίστα των SMS και επιλέξτε με το πλήκτρο .

Επανάληψη αποστολής

Πηγαίνετε προς ΞΑΝΑΣΤΕΙΛΕ και επιλέξτε .

Πηγαίνετε προς ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ SΜS και επιλέξτε .

Ξεφυλλίστε στην λίστα των SMS και επιλέξτε με το πλήκτρο .

Πιέστε για την άμεση πρόσβαση ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ SΜS.

Πιέστε για την άμεση πρόσβαση ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ SΜS.

Πιέστε για να επιβεβαιώσετε OK.

Εκτροπή

Πηγαίνετε προς ΕΚΤΡΟΠΗ και επιλέξτε με το πλήκτρο .

Πιέστε για να επιλέξετε ΣΤΕΙΛΕ ΤΩΡΑ.

Εισάγετε το πακέτο προορισμού (αν υπάρχει) και πιέστε το OK.

Εισάγετε τον αριθμό και πιέστε OK.

Πηγαίνετε προς ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ SΜS και επιλέξτε .

Ξεφυλλίστε στην λίστα των SMS και επιλέξτε με το πλήκτρο .

Πιέστε για την άμεση πρόσβαση ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ SΜS.

Μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο, αν χρειαστεί, ή επιλέξτε το .
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SMS 15

SMS Ρυθμίσεις

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας SMS
Αν λειτουργούν δύο τηλέφωνα με δυνατότητα λήψης SMS στην ίδια τηλεφωνική γραμμή,
τότε πρέπει να απενεργοποιηθεί η λειτουργία SMS σε ένα από τα τηλέφωνα.

Πηγαίνετε προς ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SΜS και επιλέξτε .

Πιέστε για να επιλέξετε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Πιέστε για να επιλέξετε ΝΑΙ ή πηγαίνετε προς OXI και
επιλέξτε .

Πιέστε για την άμεση πρόσβαση ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ SΜS.

Κλήση

Πηγαίνετε προς ΚΛΗΣΗ και επιλέξτε

ή κάνετε την κλήση.

Πηγαίνετε προς ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ SΜS και επιλέξτε .

Ξεφυλλίστε στην λίστα των SMS και επιλέξτε με το πλήκτρο .

Πηγαίνετε προς ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ και επιλέξτε .

Εισάγετε το όνομα και πιέστε OK.

Πηγαίνετε προς ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ SΜS και επιλέξτε .

Ξεφυλλίστε στην λίστα των SMS και επιλέξτε με το πλήκτρο .

Εγγραφή ονόματος στον κατάλογο

Πιέστε για την άμεση πρόσβαση ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ SΜS.

Πιέστε για την άμεση πρόσβαση ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ SΜS.
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Ρύθμιση αριθμού/αριθμών του κέντρου SMS (βλ. φυλλάδιο SMS στην συσκευασία)

Επιλογή προρύθμισης ενός κέντρου SMS

Πηγαίνετε προς ΕΜΦΑΝ. ΕΙΣ/ΝΟΥ ΑΡΙΘ. και επιλέξτε .

Πηγαίνετε προς ΕΜΦΑΝ.ΕΞ/ΝΟΥ ΑΡΙΘ. και επιλέξτε .

Εισάγετε τον αριθμό και πιέστε OK.

Εισάγετε τον αριθμό και πιέστε OK.

Επιλέξτε ένα κέντρο SMS και επιβεβαιώστε με .

Πηγαίνετε προς ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SΜS και επιλέξτε .

Πηγαίνετε προς ΚΕΝΤΡΟ SΜS και επιλέξτε .

Πιέστε για την άμεση πρόσβαση ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ SΜS.

Πιέστε για να επιλέξετε ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

Επιλέξτε ένα κέντρο SMS και επιβεβαιώστε με .

Πηγαίνετε προς ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SΜS και επιλέξτε .

Πηγαίνετε προς ΚΕΝΤΡΟ SΜS και επιλέξτε .

Πιέστε για την άμεση πρόσβαση ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ SΜS.
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Χειροτηλέφωνο 17

ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ babysit
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΟΝΟΜΑ ΧΕΙΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ

Λειτουργία babysit (μόνο με το DECT 3112)

Εγγραφή/Διαγραφή ενός επιπλέον χειροτηλεφώνου

Υπόδειξη: Αν ευθύνεστε εσείς ο ίδιος για την συντήρηση του τηλεφώνου σας, θα πρέπει να ξεδηλώνετε ένα
χαλασμένο χειροτηλέφωνο, πριν το πάτε για επισκευή.

1- Τραβήξτε την πρίζα του ρεύματος της βάσης και ξαναβάλτε την.

2- Αρχίστε την δήλωση στο επιπλέον χειροτηλέφωνο με .
3- Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό RC που θα τον βρείτε στο αυτοκόλλητο στην κάτω πλευρά της Αν πετύχει
η εγγραφή, τότε το επιπλέον χειροτηλέφωνο θα λάβει ένα όνομα και έναν αριθμό (παράδειγμα: PHILIPS2).

Σημείωση:Μια κλήση ενδοσυνεννόησης είναι απαραίτητη για την έναρξη της επιτήρησης χώρου (βλ. σελ. 22).
Παρόλα αυτά μπορείτε να απαντήσετε σε τηλεφωνήματα ή και να τηλεφωνήσετε.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Λειτουργίας babysit

Μπορείτε να δηλώσετε το ανώτερο 4 χειροτηλέφωνα στην βάση. Ένα χειροτηλέφωνο μπορεί να δηλωθεί σε
4 διαφορετικές βάσεις.
Προσοχή ! Όταν δηλώνετε χειροτηλέφωνα άλλης μάρκας εκτός της Philips, βεβαιωθείτε ότι αυτές οι συσκευές
προσφέρουν την δυνατότητα GAP, γιατί διαφορετικά μπορεί να παρουσιαστούν βλάβες στην λειτουργία τους.

Διαγραφή χειροτηλέφωνου

Πιέστε για να επιλέξετε ΝΑΙ ή πηγαίνετε προς OXI και
επιλέξτε .

Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.

Πηγαίνετε προς ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ και επιλέξτε .

Πιέστε για να επιλέξετε την ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ babysit.

Διαγραφή χειροτηλέφωνου

Επιλέξτε το χειροτηλέφωνο από την λίστα και πιέστε OK.

Εισάγετε τον κωδικό RC (τετραψήφιος κωδικός) και πιέστε OK.

Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.

Πηγαίνετε προς ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ και επιλέξτε .

Πηγαίνετε προς ΕΓΓΡΑΦΗ και επιλέξτε .

Πηγαίνετε προς ΜΗ ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΤΗΛ. και επιλέξτε .

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΟΘΟΝΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΘΟΝΗΣ

DECT 311_GR_11.06.04.qxd  28.06.04  20:35  Seite 17



Χειροτηλέφωνο18

Αλλάξτε το όνομα του χειροτηλεφώνου

Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.

Πηγαίνετε προς ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ και επιλέξτε .

Πηγαίνετε προς ΟΝΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ και επιλέξτε .

Εισάγετε το όνομα και πιέστε OK.

Πιέστε παρατεταμένα για να σβήσετε το τρέχον όνομα.

Αλλαγή γλώσσας οθόνης (εξαρτάται από την χώρα)

Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.

Πηγαίνετε προς ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ και επιλέξτε .

Πηγαίνετε προς ΓΛΩΣΣΑ και επιλέξτε .

Ξεφυλλίστε την λίστα και επιλέξτε .

Αλλαγή ονόματος

Γλώσσα

Επιλογή βάσης

Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.

Πηγαίνετε προς ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ και επιλέξτε .

Πηγαίνετε προς ΕΓΓΡΑΦΗ και επιλέξτε .

Πηγαίνετε προς ΕΠΙΛΟΓΗ BΑΣΗΣ και επιλέξτε .

Επιλέξτε την βάση στην λίστα και επιβεβαιώστε με .

DECT 311_GR_11.06.04.qxd  28.06.04  20:35  Seite 18



Χειροτηλέφωνο 19

Ρύθμιση αντίθεσης οθόνης

Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.

Πηγαίνετε προς ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ και επιλέξτε .

Πηγαίνετε προς ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΟΘΟΝΗΣ και επιλέξτε .

Ανατρέξτε ανάμεσα στις διάφορες διακυμάνσεις και επιλέξτε .

Προσοχή: Αν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο μ΄ έναν αντάπτορα σε σύνδεση ISDN, τότε η ημερομηνία
και η ώρα διορθώνονται μετά από κάθε τηλεφώνημα.
Παρακαλούμε ελέγξτε την ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας της εγκατάστασης ISDN. Για ανάλογες πληροφορίες
παρακαλούμε να αποτανθείτε και στον προμηθευτή του δικτύου σας. Βλ. Συχνές Ερωτήσεις – FAQ, σελ. 39.

Αντίθεση οθόνης

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση screen saver

Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.

Πηγαίνετε προς ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ και επιλέξτε .

Πηγαίνετε προς ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΘΟΝΗΣ και επιλέξτε .

Πιέστε για να επιλέξετε ΝΑΙ ή πηγαίνετε προς OXI και
επιλέξτε .

Προστασία οθόνης

Μετά από δύο λεπτά αδράνειας εμφανίζεται η προφύλαξη οθόνης.
Έχετε όμως την δυνατότητα να απενεργοποιήσετε αυτήν τη
λειτουργία (βλ. σελ. 8)

Ημερομηνία και ώρα

Ρύθμιση ημερομηνία και ώρας

Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.

Εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία και πιέστε OK.

Πηγαίνετε προς ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ και επιλέξτε .

Πηγαίνετε προς ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ και επιλέξτε .

Επιλέξτε ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ και επιλέξτε .

Εισάγετε την τρέχουσα ώρα και πιέστε OK.

Πηγαίνετε προς ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ και επιλέξτε .
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Ενδοσυνεννόηση20

ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να κάνετε εσωτερικές κλήσεις χωρίς χρέωση, να μεταφέρετε εσωτερικές
κλήσεις από το ένα χειροτηλέφωνο στο άλλο ή να χρησιμοποιήσετε την δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (μόνο με
το DECT 3112). Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία babysit (επιτήρηση χώρου).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

Γρήγορη μεταφορά κλήσης κατά την κλήση
Κατά την διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να μεταφέρετε την κλήση χωρίς να περιμένετε να
σηκώσει κάποιος το άλλο χειροτηλέφωνο. Σ΄ αυτήν την περίπτωση θα χτυπήσουν όλα τα
χειροτηλέφωνα.

Μεταφορά κλήσης σε ένα ειδικό χειροτηλέφωνο κατά την κλήση
Κατά την διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να μεταφέρετε την κλήση σ΄ ένα ειδικό χειροτηλέφωνο.

Πιέστε για να καλέσετε το άλλο ή τα άλλα χειροτηλέφωνα.

Πιέστε για να καλέσετε το άλλο χειροτηλέφωνο.

Κατεβάστε το ακουστικό.

Κατεβάστε το ακουστικό.

Κατεβάστε το ακουστικό.

Για να καλέσετε το επιθυμητό χειροτηλέφωνο, εισάγετε τον αντίστοιχο αριθμό συσκευής

(π.χ. ).

Πιέστε και εισάγετε τον αριθμό (π.χ. ) για να καλέσετε το χειροτηλέφωνο που επιθυμείτε.

Σημείωση: Αν το χειροτηλέφωνο δεν ανήκει στην γκάμα των Philips DECT 311, αυτή η λειτουργία δεν είναι
διαθέσιμη.

Σημείωση: Αυτός που αναμένει στο ακουστικό, ακούει μουσική.

Πιέζοντας το πλήκτρο μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ των δύο κλήσεων (ΕΝΑΛΛΑΓΗ).

Σημείωση: Αυτός που αναμένει στο ακουστικό, ακούει μουσική.

Πιέζοντας το πλήκτρο μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ των δύο κλήσεων (ΕΝΑΛΛΑΓΗ).

Η πρόσβαση στο μενού ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ γίνεται

είτε από τον δακτύλιο μενού ή με το πλήκτρο .
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Ενδοσυνεννόηση 21

Μεταφορά κλήσης με τις επιλογές της Ενδοσυνεννόησης
Κατά την διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να μεταφέρετε την κλήση με τις επιλογές που
προσφέρει η ενδοσυνεννόηση.

Επιλέξτε από την λίστα χειροτηλεφώνων αυτό που θέλετε να καλέσετε και επιλέξτε .

Το αντίστοιχο χειροτηλέφωνο χτυπάει (Χειροτηλέφωνο 2). Η εξωτερική κλήση βρίσκεται σε
αναμονή.
Αν δεν απαντήσει το χειροτηλέφωνο που καλείτε, μπορείτε να δεχτείτε την κλήση στο πρώτο
χειροτηλέφωνο.

Και οι δύο συνομιλητές μπορούν τώρα να διεξάγουν την 
εσωτερική κλήση.
Πιέστε για να επιλέξετε ΜΕΤΑΦΟΡΑ (με το χειροτηλέφωνο Ι).

Πηγαίνετε προς την ΕΝΑΛΛΑΓΗ και επιστρέψτε στην εξωτερική
κλήση.

Πηγαίνετε προς ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ και επιλέξτε .

Πιέστε για να εισέλθετε στις επιλογές (με το χειροτηλέφωνο Ι).

Αν υπάρχει μόνο ένα επιπλέον χειροτηλέφωνο, τότε χτυπάει αυτόματα. Διαφορετικά:

Τηλεδιάσκεψη με τις τις επιλογές της Ενδοσυνεννόησης
Με την λειτουργία Τηλεδιάσκεψη μπορεί να συνδεθεί μια εξωτερική κλήση με δύο
χειροτηλέφωνα (με την Ενδοσυνεννόηση). Οι τρεις συνομιλητές μπορούν σ΄ αυτήν την
περίπτωση να μιλήσουν αναμεταξύ τους. Γι΄ αυτές τις τηλεδιασκέψεις δεν είναι αναγκαίο να
γίνει επιπλέον αίτηση στον προμηθευτή δικτύου.

Επιλέξτε από την λίστα χειροτηλεφώνων αυτό που θέλετε να καλέσετε και επιλέξτε .

Το αντίστοιχο χειροτηλέφωνο χτυπάει (Χειροτηλέφωνο 2). Η εξωτερική κλήση βρίσκεται σε
αναμονή.
Αν δεν απαντήσει το χειροτηλέφωνο που καλείτε, μπορείτε να δεχτείτε την κλήση στο πρώτο
χειροτηλέφωνο.

Δεχτείτε την κλήση με το χειροτηλέφωνο 2 (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το πλήκτρο . 
Και οι δύο συνομιλητές μπορούν τώρα να διεξάγουν την
εσωτερική κλήση.

Οι τρεις συνομιλητές μπορούν σ΄ αυτήν την περίπτωση να
μιλήσουν αναμεταξύ τους.

Πηγαίνετε προς την επιλογή ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ και επιλέξτε
(με το χειροτηλέφωνο Ι).

Πηγαίνετε προς ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ και επιλέξτε .

Πιέστε για να εισέλθετε στις επιλογές (με το χειροτηλέφωνο Ι).

Αν υπάρχει μόνο ένα επιπλέον χειροτηλέφωνο, τότε χτυπάει αυτόματα. Διαφορετικά:

Δεχτείτε την κλήση με το χειροτηλέφωνο 2 (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το πλήκτρο . 
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Ενδοσυνεννόηση22

Έναρξη λειτουργίας babysit/Επιτήρησης χώρου
Για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία babysit, πρέπει πρώτα να την ενεργοποιήσετε (βλ. σελ.
17) και να γίνει έναρξη μιας ενδοσυνεννόησης. Τοποθετήστε το χειροτηλέφωνο στο δωμάτιο
του μωρού και θα ακούτε τους θορύβους στο επιπλέον σας χειροτηλέφωνο.

Επιλέξτε από την λίστα χειροτηλεφώνων αυτό που θέλετε να καλέσετε και επιλέξτε .

Το αντίστοιχο χειροτηλέφωνο χτυπάει.

Απαντήστε την κλήση στο τηλέφωνο που χτυπάει.

Η επιτήρηση χώρου μπορεί τώρα να αρχίσει.

Πηγαίνετε προς ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ και επιλέξτε .

Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.

Αν υπάρχει μόνο ένα επιπλέον χειροτηλέφωνο, τότε χτυπάει αυτόματα. Διαφορετικά:
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Τηλεφωνικός κατάλογος 23

ΛΙΣΤΑ ΤΗΛ/ΝΩΝ
ΔΕΙΞΕ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ

Ρυθμίσεις ομάδων
Υπάρχουν 3 ομάδες (ομάδα A, ομάδα B και ομάδα C). Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, ο ήχος του κουδουνιού
θα σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε την ομάδα του ατόμου που σας καλεί (βλ. σελ. 34) και η οθόνη θα σας
δείξει το όνομά του. Αυτή η λειτουργία απαιτεί την ενεργοποίηση της αναγνώρισης κλήσης (CLIP).

Μπορείτε να αποθηκεύσετε50 ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου στην μνήμη του καταλόγου. 
Ο κατάλογος περιέχει όλα τα σημαντικά στοιχεία για τα άτομα με τα οποία τηλεφωνείτε καθώς και τις 
ρυθμίσεις. Τα ονόματα και οι αριθμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα χειροτηλέφωνα που έχουν
δηλωθεί σ΄ αυτήν την βάση.

Τα ονόματα αποθηκεύονται στην μνήμη σε αλφαβητική σειρά.

Μετά την εισαγωγή του αριθμού καλέστε την επιλογή ΜΝΗΜΗ.

Εισάγετε το όνομα και πιέστε OK.

Προσθήκη νέων

Προσθήκη ονομάτων και αριθμών

Αποθήκευση ονόματος και αριθμού από την προεπιλογή

Εισάγετε τον αριθμό και πιέστε OK.

Εισάγετε το όνομα και πιέστε OK.

Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.

Πηγαίνετε προς ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ και επιλέξτε .

Πηγαίνετε προς ΛΙΣΤΑ ΤΗΛ/ΝΩΝ και επιλέξτε .

Η πρόσβαση στο μενού ΛΙΣΤΑ ΤΗΛ/ΝΩΝ γίνεται είτε
από τον δακτύλιο μενού ή με το πλήκτρο .

Για να βρείτε ένα όνομα γρήγορα στον κατάλογο του τηλεφώνου, πιέστε πρώτα το αρχικό γράμμα του
(ξεφυλλίστε πάνω-κάτω αν έχετε πολλά ονόματα που αρχίζουν με το ίδιο γράμμα).

Δείξε
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Τηλεφωνικός κατάλογος24

Αλλαγή ενός ονόματος

Πηγαίνετε προς την ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ και επιλέξτε με το .

Ξεφυλλίστε την λίστα ονομάτων και επιλέξτε ένα όνομα με το .

Πιέστε για να διαγράψετε το τρέχον όνομα.

Εισάγετε το νέο όνομα και πιέστε OK.

Πηγαίνετε προς τα κάτω για την κατευθείαν πρόσβαση της λίστας
ονομάτων.

Αλλαγή ενός αριθμού τηλεφώνου

Πηγαίνετε προς την ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ και επιλέξτε με το .

Πιέστε για να διαγράψετε τον τρέχοντα αριθμό.

Ξεφυλλίστε την λίστα ονομάτων και επιλέξτε ένα όνομα με το .

Εισάγετε τον νέο αριθμό και πιέστε OK.

Υπόδειξη: Μπορείτε να αλλάξετε κάθε αριθμό πολύ απλά μετακινώντας τον κέρσορα με το στην θέση

που επιθυμείτε και πιέζοντας .

Υπόδειξη: Μπορείτε να αλλάξετε κάθε γράμμα πολύ απλά μετακινώντας τον κέρσορα με το στην θέση

που επιθυμείτε και πιέζοντας .

Πηγαίνετε προς τα κάτω για την κατευθείαν πρόσβαση της λίστας
ονομάτων.

Κάντε κλήση

Κάντε το τηλεφώνημα

ή πιέστε το πλήκτρο για την πρόσβαση των επιλογών

και πιέστε πάλι για να επιλέξετε την ΚΛΗΣΗ.

Ξεφυλλίστε την λίστα ονομάτων και επιλέξτε ένα όνομα με το .

Πηγαίνετε προς τα κάτω για την κατευθείαν πρόσβαση της λίστας
ονομάτων.
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Τηλεφωνικός κατάλογος 25

Ακύρωση ονόματος και αριθμού

Πηγαίνετε προς ΑΚΥΡΩΣΗ και επιλέξτε .

Πιέστε για να επιβεβαιώσετε το OK.

Ξεφυλλίστε την λίστα ονομάτων και επιλέξτε ένα όνομα με το .

Αποστολή ενός SMS με τον κατάλογο

Πηγαίνετε προς ΑΠΟΣΤΟΛΗ SΜS και επιλέξτε με το .

Ξεφυλλίστε την λίστα ονομάτων και επιλέξτε ένα όνομα με το .

Εισάγετε το πακέτο προορισμού (αν υπάρχει) και επιλέξτε με το .

Εισάγετε το κείμενο και πιέστε .

Πιέστε για να επιλέξετε ΣΤΕΙΛΕ ΤΩΡΑ.

Πηγαίνετε προς τα κάτω για την κατευθείαν πρόσβαση της λίστας ονομάτων.

Πηγαίνετε προς τα κάτω για την κατευθείαν πρόσβαση της λίστας ονομάτων.

Υπόδειξη: Μόλις ανοίξετε την λίστα ονομάτων, πιέζοντας το πλήκτρο έχετε την δυνατότητα να
εισάγετε αμέσως το κείμενο του SMS.

Ορισμός ομάδας για ένα όνομα και έναν αριθμό (βλ. σελ. 23)

Πηγαίνετε προς ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ και επιλέξτε με το .

Ξεφυλλίστε την λίστα ονομάτων και επιλέξτε ένα όνομα με το .

Ξεφυλλίστε τις ομάδες (A,B,C) και επιλέξτε με το .

Πηγαίνετε προς τα κάτω για την κατευθείαν πρόσβαση της λίστας ονομάτων.

Αλλαγή πακέτου SMS

Πηγαίνετε προς ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΚΕΤ. SΜS και επιλέξτε με το .

Εισάγετε τον νέο αριθμό πακέτου και πιέστε OK.

Ξεφυλλίστε την λίστα ονομάτων και επιλέξτε ένα όνομα με το .

Πηγαίνετε προς τα κάτω για την κατευθείαν πρόσβαση της λίστας ονομάτων.

DECT 311_GR_11.06.04.qxd  28.06.04  20:35  Seite 25



Λίστα κλήσεων26

Η λίστα κλήσεων μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι και 20 εγγραφές.

- αναπάντητες κλήσεις - εξερχόμενες κλήσεις

- απαντημένες κλήσεις - μηνύματα (φωνητικό ταχυδρομείο)
Η λίστα κλήσεων δείχνει την λίστα των εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων.
Αν έχετε ενεργοποιήσει την λειτουργία αναγνώρισης κλήσης (Caller Line Identification), θα γίνεται η ένδειξη
του ονόματος (ή του αριθμού) του ατόμου που σας καλεί. Επίσης θα εμφανίζεται η ημερομηνία και η ώρα της
κλήσης. Αν δεν έχετε ενεργοποιήσει την λειτουργία, η οθόνη δείχνει «Άγνωστος», αλλά εμφανίζεται η
ημερομηνία και η ώρα της κλήσης.

Δείξε

Ένδειξη λίστας κλήσεων στο χειροτηλέφωνο

Κλήση/Επανάληψη κλήσης

Ξεφυλλίστε την λίστα και διαβάστε τις πληροφορίες.

ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ
ΔΕΙΞΕ
ΣΒΥΣΙΜΟ ΟΛΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

Πηγαίνετε προς τα κάτω για την κατευθείαν πρόσβαση της
λίστας κλήσεων.

Ξεφυλλίστε την λίστα.

Πιέστε για να καλέσετε

ή πιέστε για να επιλέξετε ΚΛΗΣΗ στις επιλογές.

Πιέστε για να επιλέξετε μια εγγραφή στις εξερχόμενες κλήσεις*.

Πηγαίνετε προς τα κάτω για την κατευθείαν πρόσβαση της
λίστας κλήσεων.

Η πρόσβαση στο μενού ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ γίνεται

είτε από τον δακτύλιο μενού ή με το πλήκτρο .

*Σημείωση: Για να μπορέσετε να τηλεφωνήσετε ένα άτομο από τις
εισερχόμενες κλήσεις, χρειάζεστε την λειτουργία Αναγνώριση
κλησης.
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Λίστα κλήσεων 27

Αποθήκευση

Ξεφυλλίστε την λίστα.

Πηγαίνετε προς τη MNHMH και επιλέξτε .

Πιέστε για να επιλέξετε μια εγγραφή.

Εισάγετε το όνομα ή τον αριθμό και πιέστε OK.

Διαγραφή

Ξεφυλλίστε την λίστα.

Πηγαίνετε προς ΑΚΥΡΩΣΗ και επιλέξτε .

Πιέστε για να επιβεβαιώσετε το OK.

Πιέστε για να επιλέξετε μια εγγραφή.

Ένδειξη αριθμού

Ξεφυλλίστε την λίστα.

Πηγαίνετε προς ΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟ και επιλέξτε με το .

Πιέστε για να επιλέξετε μια εγγραφή.

Πηγαίνετε προς τα κάτω για την κατευθείαν πρόσβαση της λίστας
κλήσεων.

Πηγαίνετε προς τα κάτω για την κατευθείαν πρόσβαση της λίστας
κλήσεων.

Το όνομα και ο αριθμός αποθηκεύτηκαν τώρα στον τηλεφωνικό
κατάλογο.

Πηγαίνετε προς τα κάτω για την κατευθείαν πρόσβαση της
λίστας κλήσεων.
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Λίστα κλήσεων28

Διαγραφή όλων

Πιέστε για να επιβεβαιώσετε το OK.

Ρυθμίσεις λίστας κλήσεων

Ξεφυλλίστε τις διάφορες επιλογές και επιλέξτε με το .

Εισάγετε το κείμενο και πιέστε .

Πιέστε για να επιλέξετε ΣΤΕΙΛΕ ΤΩΡΑ.

Αποστολή ενός SMS

Διαγραφή όλων των εγγραφών της λίστας κλήσεων

Ρύθμιση λίστας κλήσεων

Ξεφυλλίστε την λίστα.

Πιέστε για να επιλέξετε μια εγγραφή.

Πιέστε για την πρόσβαση στον δακτύλιο μενού.

Πιέστε για την πρόσβαση στον δακτύλιο μενού.

Πηγαίνετε προς τα κάτω για την κατευθείαν πρόσβαση της λίστας
κλήσεων.

Εισάγετε το πακέτο προορισμού (αν υπάρχει) και πιέστε το OK.

Πηγαίνετε προς ΑΠΟΣΤΟΛΗ SΜS και επιλέξτε .

Υπόδειξη: Μόλις ανοίξετε την λίστα ονομάτων, πιέζοντας το πλήκτρο έχετε την δυνατότητα να
εισάγετε αμέσως το κείμενο του SMS.

Πηγαίνετε προς την ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ και επιλέξτε .

Πηγαίνετε προς ΣΒΥΣΙΜΟ ΟΛΩΝ και επιλέξτε .

Πιέστε για να επιλέξετε ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣ. ή πηγαίνετε με 
το πλήκτρο προς ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣ..

Πηγαίνετε προς ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΝ και επιλέξτε με το .

Πηγαίνετε προς ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ και επιλέξτε .
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Υπηρεσίες δικτύου 29

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Αυτή η λειτουργία σας δίνει την δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου.
Οι κωδικοί πρέπει να ρυθμιστούν στο τηλέφωνο (βλ. σελ. 38). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
με τον προμηθευτή του δικτύου σας.
Ένα παράδειγμα τέτοιων υπηρεσιών είναι: Εκτροπή κλήσης.

Ενεργοποίηση εκτροπής κλήσης

Απενεργοποίηση εκτροπής κλήσης

Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.

Ο αριθμός προστίθεται αυτόματα στον κωδικό εκτροπής 
κλήσης και η συσκευή θα καλέσει αυτόν τον αριθμό.

Κατεβάστε το ακουστικό.

Πιέστε για να επιλέξετε ΔΕΙΞΕ.

Πιέστε για να επιλέξετε ΑΚΥΡΩΣΗ.

Κατεβάστε το ακουστικό.

Από τώρα και στο εξής οι κλήσεις θα μεταβιβάζονται στον αριθμό που προσδιορίσατε.

Εισάγετε τον αριθμό προς τον οποίο θα γίνεται η εκτροπή

των κλήσεων και πιέστε OK.

Πιέστε για να επιλέξετε την ΕΚΤΡΟΠΗ ΚΛΗΣΗΣ.

Πηγαίνετε προς ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ και επιλέξτε .
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΛΗΣΗΣ
ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
ΜΗ ΕΝΟXΛΗΤΕ

Η συνολική διάρκεια των κλήσεων εμφανίζεται στην οθόνη.

Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.

Ένδειξη της διάρκειας κλήσης

Πιέστε για να επιλέξετε ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΛΗΣΗΣ.

Ξυπνητήρι

Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.

Ρύθμιση ώρας αφύπνισης

Πηγαίνετε προς ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ και επιλέξτε με .

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ξυπνητηριού

Συμπληρωματικά

Διάρκεια κλήσης

Κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε

το ξυπνητήρι με τις προσωπικές σας ρυθμίσεις.

Το ξυπνητήρι σταματά να χτυπά πιέζοντας ένα οποιοδήποτε πλήκτρο. 
Κατόπιν είναι ενεργή μόνο η λειτουργία επανάληψης snooze (χτυπά κάθε 5 λεπτά). Πιέστε το , 

για να κλείσετε εξ ολοκλήρου το ξυπνητήρι.

30

Πιέστε ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ για να σβήσετε τον μετρητή.

Πηγαίνετε προς ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ και επιλέξτε με .

Πηγαίνετε προς ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΑΣ και επιλέξτε με μια ημέρα.

Πηγαίνετε προς ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ, εισάγετε την ώρα και πιέστε OK.

Πηγαίνετε προς ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ και επιλέξτε με .
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Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.

Το προσωρινά ρυθμισμένο κουδούνισμα ακούγεται.

Ξεφυλλίστε την λίστα και επιλέξτε με το .

Ρύθμιση τύπου μελωδίας για το ξυπνητήρι

Πηγαίνετε προς ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ και επιλέξτε με .

Πηγαίνετε προς ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ και επιλέξτε με .

Πηγαίνετε προς ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ και επιλέξτε με .

Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.

Η προσωρινά ρυθμισμένη ένταση ακούγεται.

Ξεφυλλίστε τις διάφορες επιλογές έντασης και επιλέξτε με το .

Ρύθμιση της έντασης του ξυπνητηριού

Πηγαίνετε προς ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ και επιλέξτε με .

Πηγαίνετε προς ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ και επιλέξτε με .

Πιέστε για να επιλέξετε ΤΥΠΟΙ ΗΧΩΝ.

Πηγαίνετε προς ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ και επιλέξτε με .

Πηγαίνετε προς ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ και επιλέξτε με .
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Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.

Προσοχή ! Μόνο η επιλεγμένη, εγκεκριμένη ομάδα καλούντων μπορεί να σας βρεί κατά την διάρκεια της
ρυθμισμένης ημέρας και εντός των ορίων της προκαθορισμένης χρονικής διάρκειας.

Υπόδειξη: Μπορείτε να ρυθμίσετε το ανώτατο 4 ομάδες. Αν δεν ρυθμίσετε 
καμία ομάδα, αλλά η λειτουργία είναι ενεργή, τότε κανείς δεν μπορεί να σας βρει τηλεφωνικώς.

Πηγαίνετε προς ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ και επιλέξτε με .

Λειτουργία «Μην ενοχλείτε»
Μ΄ αυτήν την λειτουργία μπορείτε να διαχωρίζετε τις κλήσεις σας, π.χ. το βράδυ ή όταν δεν θέλετε να σας
ενοχλήσουν πλέον. Εισάγετε το χρονικό διάστημα και την επιθυμητή ομάδα.
Το χειροτηλέφωνο και η βάση δεν θα χτυπήσουν αν το άτομο που σας καλεί δεν ανήκει στην προρυθμισμένη
ομάδα.
Το φωνητικό ταχυδρομείο (αν υπάρχει) του προμηθευτή δικτύου θα απαντήσει την κλήση. Γι΄ αυτήν την
λειτουργία απαιτείται η αναγνώριση κλήσης (CLIP).

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας «Μην ενοχλείτε»

Κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή 

απενεργοποιήσετε αυτήν την λειτουργία με τις προσωπικές σας ρυθμίσεις.

Ρύθμιση λειτουργίας «Μην ενοχλείτε»

Πηγαίνετε προς ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ, ενεργοποιήστε την
ομάδα που επιτρέπεται να σας τηλεφωνήσει και επιλέξτε .

Πηγαίνετε προς ΤΕΛΟΣ ΧΡΟΝΟΥ, εισάγετε την ώρα και πιέστε 
OK.

Πηγαίνετε προς ΑΡΧΗ ΧΡΟΝΟΥ, εισάγετε την ώρα και πιέστε 
OK.

Πηγαίνετε προς ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΑΣ, εισάγετε την ημέρα ή το
χρονικό διάστημα.

Πηγαίνετε προς ΜΗ ΕΝΟΧΛΗΤΕ και επιλέξτε με .
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Πιέστε για την πρόσβαση στον δακτύλιο μενού.

Ήχοι χειροτηλεφώνου

Ρύθμιση εξωτερικού κουδουνίσματος του χειροτηλεφώνου

Πηγαίνετε προς ΗΧΟΙ και επιλέξτε .

Πιέστε για να επιλέξετε ΗΧΟΙ ΧΕΙΡΟ/ΛΕΦΩΝΟΥ.

Πιέστε για να επιλέξετε ΕΞΩΤ.ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ.

Ξεφυλλίστε μέσα στην λίστα τις διάφορες επιλογές μελωδίας.

Πιέστε για να επιλέξετε την μελωδία σας.

ΉΧΟΙ
ΗΧΟΙ ΧΕΙΡΟ/ΛΕΦΩΝΟΥ
ΟΜΑΔΕΣ ΗΧΩΝ
ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡ/ΝΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο κουδουνίσματος του
χειροτηλεφώνου για εισερχόμενες, εξωτερικές κλήσεις.

Πιέστε για την πρόσβαση στον δακτύλιο μενού.

Ρύθμιση εσωτερικού κουδουνίσματος του χειροτηλεφώνου

Πηγαίνετε προς ΗΧΟΙ και επιλέξτε .

Πιέστε για να επιλέξετε ΗΧΟΙ ΧΕΙΡΟ/ΛΕΦΩΝΟΥ.

Πιέστε για να επιλέξετε ΕΣΩΤ.ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ.

Ξεφυλλίστε μέσα στην λίστα τις διάφορες επιλογές μελωδίας.

Πιέστε για να επιλέξετε την μελωδία σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο κουδουνίσματος του
χειροτηλεφώνου για εισερχόμενες, εσωτερικές κλήσεις.
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Πιέστε για την πρόσβαση στον δακτύλιο μενού.

Ρυθμίσεις

Ρύθμιση τόνου ακουστικού

Πηγαίνετε προς ΗΧΟΙ και επιλέξτε .

Πιέστε για να επιλέξετε ΤΟΝΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ.

Ξεφυλλίστε τις διάφορες επιλογές.

και επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

Πηγαίνετε προς ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ και επιλέξτε .

Πηγαίνετε προς ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡ/ΝΟ και επιλέξτε με .

Ένταση στο χειροτηλέφωνο

Ρύθμιση έντασης ήχου χειροτηλεφώνου

Ρύθμιση ομάδων 
Υπάρχουν 3 ομάδες για να επιλέξετε τον τύπο ατόμων που σας καλούν (βλ. σελ. 23). 
Μπορείτε να προσδιορίσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο σε κάθε ομάδα.

Πιέστε για την πρόσβαση στον δακτύλιο μενού.

Πηγαίνετε προς ΗΧΟΙ και επιλέξτε .

Πιέστε για να επιλέξετε μια ομάδα (A, B, C).

Ξεφυλλίστε την λίστα με τις διάφορες μελωδίες κα επιλέξτε μία με το .

Πιέστε για την πρόσβαση στον δακτύλιο μενού.

Πηγαίνετε προς ΗΧΟΙ και επιλέξτε .

Ακούτε την προσωρινή ρύθμιση έντασης.
Ξεφυλλίστε για να ακούσετε τις διάφορες ρυθμίσεις.

Πιέστε για να επιλέξετε την ένταση που επιθυμείτε.

Πηγαίνετε προς ΟΜΑΔΕΣ ΗΧΩΝ και επιλέξτε .

Ομάδες ήχων
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Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μελωδίας αναμονής 

Μ΄ αυτήν την λειτουργία μπορείτε να ρυθμίσετε την μελωδία αναμονής που ακούει όποιος σας
τηλεφωνεί, όταν βρίσκεται σε αναμονή, π.χ. όταν γίνεται μεταφορά σ΄ ένα άλλο χειροτηλέφωνο.

Πηγαίνετε προς ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ και επιλέξτε .

Πιέστε για να επιλέξετε NAI ή πηγαίνετε προς το OXI και
επιλέξτε με .

Πηγαίνετε προς ΜΕΛ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ και επιλέξτε .

Πηγαίνετε προς ΗΧΟΙ και επιλέξτε .

Πιέστε για την πρόσβαση στον δακτύλιο μενού.

Πιέστε για την πρόσβαση στον δακτύλιο μενού.

Πιέστε για την πρόσβαση στον δακτύλιο μενού.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση τόνου πλήκτρων

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ηχητικής επιβεβαίωσης

Πηγαίνετε προς ΗΧΟΙ και επιλέξτε .

Πηγαίνετε προς ΗΧΟΙ και επιλέξτε .

Πηγαίνετε προς ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ και επιλέξτε .

Πηγαίνετε προς ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ και επιλέξτε .

Πηγαίνετε προς ΤΟΝΟΙ ΠΛΗΚΤΡΩΝ και επιλέξτε .

Πιέστε για να επιλέξετε NAI ή πηγαίνετε προς το OXI και
επιλέξτε με .

Πιέστε για να επιλέξετε NAI ή πηγαίνετε προς το OXI και
επιλέξτε με .

Πηγαίνετε προς ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ και επιλέξτε .
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ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΓΡΑΜΜΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΡΥΘΜ.ΚΩΔ.ΥΠΗΡΗΣ.

Έτοιμη να δεχθεί τηλέφωνο

Μ΄ αυτήν την λειτουργία μπορείτε να δηλώσετε μια συσκευή DECT χωρίς πλήκτρα.
Μερικές περιφερειακές συσκευές DECT, όπως π.χ. ένας επαναλήπτης σήματος, δεν έχουν πληκτρολόγιο. 
Για την δήλωση αυτών των συσκευών στη βάση πρέπει να εφαρμοστούν εντολές από το μενού. Οι οδηγίες
στο εγχειρίδιο της περιφερειακής συσκευής χρησιμεύουν για την δήλωσή της στην βάση. 

Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.

Εγγραφή συσκευής DECT

Πιέστε για να επιλέξετε ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ.

Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.

Υπόδειξη: Αυτή η ρύθμιση διευκολύνει την επιλογή του παλμικού συστήματος κλήσης (επίσης
αποκαλούμενο «αποσύνδεση βρόγχου») που χρησιμοποιείται σε χώρες χωρίς την δυνατότητα μεταβίβασης
σημάτων DTMF ή όπου υπάρχουν παλιά τηλεφωνικά συστήματα PABX.

Αλλαγή τύπου συστήματος

Πηγαίνετε προς ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ και επιλέξτε .

Πηγαίνετε προς ΓΡΑΜΜΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ και επιλέξτε .

Γραμμή ρυθμίσεων

Πηγαίνετε προς ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ και πιέστε .

Εισάγετε τον κωδικό της περιφερειακής συσκευής και 

πιέστε OK. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο 
της περιφερειακής συσκευής.

Πιέστε για να επιλέξετε ΤONIKO ή πηγαίνετε προς το 

ΠΑΛΜΙΚΟ και επιλέξτε με .

Πιέστε για να επιλέξετε ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
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Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.

Πηγαίνετε προς ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ και επιλέξτε .

Πηγαίνετε προς ΓΡΑΜΜΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ και επιλέξτε .

Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.

Ρυθμίσεις χώρας

Πηγαίνετε προς ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ και επιλέξτε .

Πιέστε για να επιλέξετε την χώρα σας.

Πηγαίνετε προς ΓΡΑΜΜΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ και επιλέξτε .

Παρακαλούμε να διαμορφώνετε το τηλέφωνό σας σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της χώρας όπου διαμένετε.

Ρύθμιση διάρκειας σήματος Flash- Πλήκτρο R (εξαρτάται από την χώρα)

Πηγαίνετε προς ΤΥΠΟΣ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ και επιλέξτε με .

Πιέστε για να επιλέξετε BPAXY flash ή πηγαίνετε προς

MAKPY flash και επιλέξτε με .

Υπόδειξη: Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες δικτύου. Η χρήση μερικών
υπηρεσιών που γίνεται με την λειτουργία R+1, R+2 και R+3 (κλήση σε αναμονή, εκτροπή κλήσης ...) θα
εξαρτηθεί από την ρύθμιση του flash (βραχύ/μακρύ) σύμφωνα με το μοντέλο της τηλεφωνικής σας
εγκατάστασης (ISDN, δημόσιο δίκτυο, εγκατάσταση με εσωτερικά νούμερα).

Πηγαίνετε προς ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΩΡΑΣ και επιλέξτε .

Ξεφυλλίστε την λίστα επιλογής χωρών.
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Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.

Πηγαίνετε προς ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ και επιλέξτε .

Πηγαίνετε προς ΓΡΑΜΜΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ και επιλέξτε .

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το πρώτο κουδούνισμα για να μην χτυπά το τηλέφωνο όταν λαμβάνει SMS.
Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το πρώτο κουδούνισμα.

Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.

Ρύθμιση/αλλαγή κωδικού υπηρεσιών

Πηγαίνετε προς ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ και επιλέξτε .

Εισάγετε τον νέο κωδικό και πιέστε OK.

Αν έχετε κάνει αίτηση για συμπληρωματικές παροχές από τον προμηθευτή του δικτύου σας, πιθανόν να 
χρειαστεί να ρυθμίσετε τους αντίστοιχους κωδικούς υπηρεσιών στο τηλέφωνό σας. 
Σαν στάνταρ προρύθμιση είναι διαθέσιμες οι παράμετροι πρόσβασης του συνηθισμένου εγχώριου 
προμηθευτή δικτύου. 
Αν έχετε κλείσει συμβόλαιο με άλλον προμηθευτή δικτύου, πρέπει να αλλάξετε αυτούς τους κωδικούς.
Λεπτομερείς πληροφορίες θα πάρετε από τον προμηθευτή του δικτύου σας.

Ρυθμίσεις κωδικών υπηρεσιών

Ρύθμιση προμηθευτή δικτύου

Πηγαίνετε προς ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ και επιλέξτε .

Πηγαίνετε προς ΓΡΑΜΜΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ και επιλέξτε .

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του πρώτου κουδουνιού

Ξεφυλλίστε τις επιλογές και επιλέξτε με το πλήκτρο τον
κατάλληλο τύπο προμηθευτή.

Πηγαίνετε προς ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και επιλέξτε .

Υπόδειξη: Αλλάξτε την ρύθμιση προμηθευτή αν η υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης δεν λειτουργεί, παρόλο
που την έχετε ενεργοποιήσει. 

Πηγαίνετε προς ΠΡΩΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ και επιλέξτε .

Πιέστε για να επιλέξετε NAI ή πηγαίνετε προς το OXI και
επιλέξτε με .

Πηγαίνετε προς ΡΥΘΜ.ΚΩΔ.ΥΠΗΡΗΣ. και επιλέξτε .

Ξεφυλλίστε την λίστα υπηρεσιών και επιλέξτε με .

Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.
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Συχνές ερωτήσεις – FAQ

Δεν λαμβάνω ήχο κλήσης μετά την εγκατάσταση του τηλεφώνου. Πώς λύνω αυτό το πρόβλημα;
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο τηλεφώνου που παραλάβατε
με την συσκευασία και όχι το καλώδιο από το προηγούμενο τηλέφωνό σας (τα καλώδια συχνά είναι
διαφορετικά).
Βεβαιωθείτε ότι έχετε φορτίσει το χειροτηλέφωνο σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες λειτουργίας.
Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το σύμβολο δήλωσης και εμβέλειας (δήλωση στη βάση) στην οθόνη. Αν το
χειροτηλέφωνο δεν είναι δηλωμένο ακόμη, θα χρειαστεί να το δηλώσετε (βλ. οδηγίες λειτουργίας).

Μπορώ να αφήσω το χειροτηλέφωνο διαρκώς επάνω στην βάση;
Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να «θυμάται» η συσκευή το βαθμό φόρτισης και να σταματήσει να φορτίζει. Το
χειροτηλέφωνο μπορεί να παραμείνει στην βάση, αυτό ισχύει για όλα τα μοντέλα που χρησιμοποιούν
μπαταρίες NiMh.

Θα χαθούν όλες οι εγγραφές στο τηλέφωνο (εγγραφές στον τηλεφωνικό κατάλογο) σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος;
Όχι, δεν θα χαθούν. Τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στο τηλέφωνό σας δεν σβήνονται αν κοπεί το ρεύμα
ή αν αποσυνδέσετε την βάση ή όταν αλλάζετε μπαταρίες. 

Έχω ρυθμίσει την ημερομηνία και την ώρα στο τηλέφωνό μου, αλλά οι πληροφορίες που
εμφανίζονται μετά από μια κλήση δεν είναι σωστές. Γιατί;
Αν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με εγκατάσταση ISDN, οι παράμετροι αυτές (ημερομηνία και ώρα)
μεταβιβάζονται αυτόματα από την εγκατάσταση ISDN στο τηλέφωνο. Αν δεν έχετε ρυθμίσει σωστά την
εγκατάσταση ISDN, ίσως γι΄ αυτό το λόγο να μεταβιβάζονται λανθασμένες πληροφορίες. Ρυθμίστε την
ημερομηνία και ώρα σωστά στην εγκατάσταση ISDN, ή, αν αυτό είναι αδύνατο, αποτανθείτε στον
προμηθευτή του δικτύου σας ή στον αντιπρόσωπο, ο οποίος σας πούλησε και εγκατέστησε το σύστημα
ISDN.

Τι είναι ή CLI και πώς να το χρησιμοποιήσω;
CLI σημαίνει Caller Line Identification δηλ. «αναγνώριση κλήσης» και πρόκειται για μια ιδιαίτερη υπηρεσία
που προσφέρει ο προμηθευτής του δικτύου σας και μπορείτε να την παραγγείλετε εκεί. Μετά την
ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, ένα τηλέφωνο με λειτουργία CLI εμφανίζει τον αριθμό τηλεφώνου
αυτών που σας τηλεφωνούν (εκτός και αν αυτοί απαγορεύουν την ένδειξη) και εσείς μπορείτε να
αποφασίσετε αν θέλετε να απαντήσετε στην κλήση ή όχι. 

Η CLI δεν λειτουργεί. Η υπηρεσία δεν ενεργοποιήθηκε από τον προρυθμισμένο προμηθευτή δικτύου
αλλά από έναν άλλο. Πώς λύνω αυτό το πρόβλημα;
Αλλάξτε την ρύθμιση «Προμηθευτής δικτύου» ή την «αναγνώριση κλήσης» ανάλογα με το μοντέλο της
συσκευής (βλ. στις οδηγίες λειτουργίας).

Η CLI δεν λειτουργεί με το τηλέφωνο Philips στην ψηφιακή μου τηλεφωνική εγκατάσταση (ISDN,
ADSL). Πώς λύνω αυτό το πρόβλημα;
Τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα για να λειτουργούν σε ένα αναλογικό δίκτυο. Αν συνδέσατε το τηλέφωνό
σας Philips σε μια ψηφιακή εγκατάσταση, η αναγνώριση κλήσης CLI δεν θα εμφανιστεί όταν υπάρχουν
εισερχόμενες κλήσεις. Οι ψηφιακές τηλεφωνικές εγκαταστάσεις (ISDN) δεν είναι πάντα συμβατές με
αναλογικά τηλέφωνα, όσον αφορά τις υπηρεσίες προμηθευτή δικτύου.
Τις σχετικές πληροφορίες περί συμβατότητας θα τις βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας της εγκατάστασης ISDN.
Αν όχι, τότε επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της ISDN εγκατάστασης, για να πληροφορηθείτε αν η
συσκευή έχει σχεδιαστεί για να εμφανίζει την αναγνώριση κλήσης σε αναλογικά τηλέφωνα. Τα ISDN που
είναι 2 ή 3 χρόνια παλιά γενικά δεν είναι συμβατά με αναλογικά τηλέφωνα για την λειτουργία αναγνώρισης
κλήσης.
Προσπαθήστε να λύσετε το πρόβλημα αλλάζοντας την ρύθμιση «Προμηθευτής δικτύου» ή την «αναγνώριση
κλήσης» (βλ. στις οδηγίες λειτουργίας).
Αν παρόλα αυτά δεν τα καταφέρετε, τότε αυτό σημαίνει ότι η υπηρεσία αυτή δεν είναι δυνατή για το
τηλέφωνό σας σε συνδυασμό με την ψηφιακή τηλεφωνική εγκατάσταση.
Επίσης προσέξτε ότι τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται σε μερικές γραμμές  ADSL μπορούν να διαχωρίσουν
ένα μέρος του σήματος αναγνώρισης κλήσης και να παρεμποδίσουν την σωστή ένδειξη κλήσης στην οθόνη.
Υπάρχει βέβαια η δυνατότητα να αγοράσει κανείς καλύτερα φίλτρα ADSL που δεν προκαλούν αυτό το
πρόβλημα.

DECT 311_GR_11.06.04.qxd  28.06.04  20:35  Seite 39



Συχνές ερωτήσεις FAQ40

Τι είναι η λειτουργία CNIP (Caller Name Identification) (Αναγνώριση ονόματος);
Όπως και με την αναγνώριση κλήσης αυτή η καινούρια λειτουργία εξαρτάται από το δίκτυο και πρέπει να
ενεργοποιηθεί από τον προμηθευτή του δικτύου σας (εξαρτάται από το συμβόλαιο σας). Μ΄ αυτήν την
λειτουργία θα έχετε την δυνατότητα να βλέπετε στην οθόνη το όνομα αυτών που σας τηλεφωνούν. Είναι
πιθανόν να μην διαθέτουν όλα τα δίκτυα αυτήν την λειτουργία, γι΄ αυτό συνιστούμε να συμβουλευτείτε τον
προμηθευτή του δικού σας δικτύου.
Σημείωση: Αν έχετε σημειώσει το όνομα ενός ατόμου στον κατάλογο του τηλεφώνου σας, θα εμφανιστεί αυτό
το όνομα σε μια εισερχόμενη κλήση, και όχι το όνομα που μεταβιβάζεται από το δίκτυο. Τα στοιχεία στον
κατάλογό σας υπερισχύουν σ΄ αυτήν την ειδική περίπτωση έναντι των στοιχείων από το δίκτυο.
Η αναγνώριση ονόματος χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία όπως η αναγνώριση κλήσης και υπόκειται στους
ίδιους περιορισμούς (παρακαλούμε ανατρέξτε στις ίδιες ερωτήσεις όπως με την αναγνώριση κλήσης αν
παρουσιαστούν προβλήματα στην λειτουργία της υπηρεσίας). Επίσης σημειώστε ότι η υπηρεσία αυτή
λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με αλφαριθμητική οθόνη.

Ποιες είναι οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την αποστολή SMS;
Αρχικά απαιτείται να έχετε εγγραφεί συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης (CLI) του
προμηθευτή του δικτύου σας καθώς και μια εγγραφή συνδρομής σ΄ έναν αντίστοιχο προμηθευτή υπηρεσιών
SMS.

Είναι δυνατόν να γράψω, να διαβάσω, να στείλω ή να λάβω SMS όταν η γραμμή είναι κατειλημμένη
από το άλλο χειροτηλέφωνο (μόνο για το DECT 3112);
Όχι, δεν είναι δυνατόν.

Τι συμβαίνει όταν στείλλω ένα SMS σ΄ ένα σταθερό τηλέφωνο χωρίς συσκευή για SMS;
Ο παραλήπτης θα μπορούσε να λάβει ένα ηχητικό μήνυμα (εξαρτάται από τον προμηθευτή δικτύου SMS).

Είναι δυνατόν να στείλω ένα SMS σ΄ ένα σταθερό τηλέφωνο σε άλλη χώρα;
Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τον προμηθευτή του δικτύου σας. Παρακαλούμε αποτανθείτε εκεί για
περισσότερες πληροφορίες.

Πώς μπορώ να βρω τον αριθμό του κέντρου SMS;
Το DECT 311 περιέχει την προρύθμιση ενός τουλάχιστον αριθμού κέντρου SMS. Εάν όμως χρειάζεται να
αποθηκεύσετε έναν άλλο αριθμό, τότε αυτοί οι αριθμοί μπορούν να ρυθμιστούν στο τηλέφωνο από το μενού
SMS /ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SΜS /ΚΕΝΤΡΟ SΜS. Τους αριθμούς των κέντρων για εισερχόμενα/εξερχόμενα SMS θα
τους πάρετε από τον προμηθευτή υπηρεσιών SMS ή από το συνημμένο παράρτημα στις οδηγίες του
τηλεφώνου.

Τι χρησιμεύει το πακέτο προορισμού;
Αυτό είναι ο αριθμός ενός προσωπικού πακέτου SMS. Είναι ένας τρόπος αποστολής SMS στο ιδιωτικό
πακέτο κάποιου ατόμου, για να μην το στέλνετε στο κανονικό πακέτο που είναι το κοινό για όλους. Αν
στείλετε ένα SMS χωρίς να καθορίσετε τον αριθμό ενός πακέτου SMS (πακέτο προορισμού), τότε το SMS θα
σταλθεί στο κανονικό πακέτο αν το τηλέφωνο του παραλήπτη περιλαμβάνει ρυθμίσεις πολλαπλών πακέτων
(εξαρτάται από τον προμηθευτή δικτύου).

Μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα όταν χρησιμοποιώ στην ίδια γραμμή το τηλέφωνό μου
Philips με δυνατότητα SMS μ΄ ένα άλλο τηλέφωνο που έχει και αυτό δυνατότητα για SMS;
Ναι, αυτό θα εμποδίσει την λήψη των SMS στα τηλέφωνα. Πρέπει να απενεργοποιήσετε την λειτουργία SMS
σε μία από τις συσκευές. Το μοντέλο DECT 311 έχει μια λειτουργία που επιτρέπει να απενεργοποιήσετε την
λειτουργία SMS. Πηγαίνετε στο μενού SMS /ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SΜS /ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / OXI.
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Βοήθεια για την αποκατάσταση προβλημάτων www.philips.com/support

Πρόβλημα Πιθανή αιτία

- Κουνήστε ελαφρά το 
χειροτηλέφωνο.
- Καθαρίστε τις επαφές με πανάκι 
εμποτισμένο με οινόπνευμα.
- Δεν χρειάζεται να φορτιστεί.

Αποκατάσταση

δεν μεταβάλλεται, όταν
το χειροτηλέφωνο βρίσκεται
στην βάση.

Δεν ακούγεται ήχος ελεύθερης 
γραμμής.

- Ελέγξτε τις συνδέσεις. Μηδενίστε
την κατάσταση του τηλεφώνου:
Βγάλτε και βάλτε πάλι το καλώδιο
ρεύματος.
- Φορτίστε τις μπαταρίες
τουλάχιστον 24 ώρες.
- Πλησιάστε την βάση.

Δεν ακούγεται ήχος κλήσης. - Ο ήχος είναι κλειστός.
- Η λειτουργία «Μην ενοχλείτε» είναι
ενεργή.

- Ανοίξτε τον ήχο (σελ. 33). 
- Απενεργοποιήστε την λειτουργία
(σελ. 32).

- Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος.
- Το χειροτηλέφωνο είναι πολύ 
μακριά από την βάση.

- Ελέγξτε τις συνδέσεις.
- Πλησιάστε την βάση.Το σύμβολο δεν

εμφανίζεται.

- Το χειροτηλέφωνο δεν είναι
δηλωμένο στην βάση.

- Δηλώστε το χειροτηλέφωνο στην
βάση (βλ. σελ. 17).

- Ακούγονται παράσιτα στην
γραμμή.

- Η απόσταση από την βάση είναι
πολύ μεγάλη.
- Η βάση βρίσκεται κοντά σε 
ηλεκτρικές συσκευές, σε τοίχους 
μπετόν αρμέ ή σε μεταλλικές
πόρτες.

- Πλησιάστε την βάση.

- Αλλάξτε το μέρος τοποθέτησης
της βάσης (όσο ψηλότερα τόσο
καλύτερα).

Το χειροτηλέφωνο δείχνει
“απέτυχε!”
- όταν δηλώνεται ένα επιπλέον 
χειροτηλέφωνο στην βάση
- όταν χρησιμοποιείται ένα 
χειροτηλέφωνο.

Παράσιτα στο ραδιόφωνο ή
την τηλεόρασή σας.

Απομακρύνετε την βάση ή τον 
αντάπτορα όσο το δυνατόν γίνεται
από άλλες συσκευές.

Η βάση DECT 311 ή ο αντάπτορας
ρεύματος είναι πολύ κοντά σε άλλες,
ηλεκτρικές συσκευές.

Η αναγνώριση κλήσης CLIP
δεν λειτουργεί.

- Η λειτουργία δεν είναι ενεργή.

- Λανθασμένη ρύθμιση προμηθευτή
δικτύου.

- Ελέγξτε το συμβόλαιο με τον 
προμηθευτή δικτύου.
- Αλλάξτε την ρύθμιση προμηθευτή
(σελ. 38).

- Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος.

- Οι μπαταρίες έπεσαν.

- Το χειροτηλέφωνο είναι πολύ 
μακριά από την βάση.

- Κακή επαφή.

- Επαφές λερωμένες.

- Μπαταρία γέμισε.

- Απέτυχε η εγγραφή ενός
χειροτηλέφωνου, προσπαθήστε ξανά.

- Συμπληρώθηκε ο μέγιστος δυνατός
αριθμός χειροτηλεφώνων που 
μπορούν να δηλωθούν.
- Ένα άλλο χειροτηλέφωνο 
χρησιμοποιεί την βάση (π.χ.: 
κατάλογος).

- Τραβήξτε και ξαναβάλτε το φις
της πρίζας στην βάση. Τηρήστε τις 
οδηγίες για την δήλωση ενός 
χειροτηλέφωνου (σελ. 17).
- Ξεδηλώστε ένα χειροτηλέφωνο.

- Περιμένετε μέχρι να είναι
ελεύθερη η βάση.

Το σύμβολο αναβοσβήνει.
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Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αποκατάσταση

Μια εγγραφή στον τηλεφωνικό
κατάλογο δεν γράφτηκε στην
μνήμη. 

H αποστολή/λήψη SMS δεν
λειτουργεί.

- Η μνήμη SMS είναι πλήρης.

Ο τηλεφωνικός κατάλογος γέμισε.

- Οι αριθμοί SMSC (εξερχόμενοι/ 
εισερχόμενοι) είναι ρυθμισμένοι
λάθος ή δεν ρυθμίστηκαν καθόλου.
- Το πακέτο SMS ή ο αριθμός του
πακέτου προορισμού είναι λάθος.
- Η λειτουργία SMS είναι OFF.

- Δεν έχετε συνδρομή.

- Η γραμμή είναι κατειλημμένη από
άλλο τηλέφωνο με δυνατότητα SMS.
- Υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας
μεταξύ των προμηθευτών δικτύου.

- Σβήστε παλιότερα SMS.

Σβήστε μια εγγραφή για να
απελευθερώσετε χώρο στην
μνήμη.

- Πληροφορηθείτε τους σωστούς 
αριθμούς SMSC από τον
προμηθευτή δικτύου.
- Ελέγξτε τους αποθηκευμένους 
αριθμούς τηλεφώνου (σελ. 16).
- Ενεργοποίηση λειτουργίας SMS
(σελ. 15).
- Επικοινωνήστε με τον
προμηθευτή σας για περισσότερες
πληροφορίες.
- Απενεργοποιήστε την λειτουργία
SMS σε μία από τις συσκευές.
Επικοινωνήστε με τον
προμηθευτή σας για περισσότερες
πληροφορίες.

Δεν λαμβάνετε καινούρια SMS.

Η εταιρία Philips έχει σημειώσει τις μπαταρίες, τους συσσωρευτές και τις συσκευασίες με τυποποιημένα σύμβολα, για να 
προωθήσει  την κανονική αποκομιδή τους.

Τα υλικά συσκευασίας και οι οδηγίες χειρισμού είναι ανακυκλώσιμα. 

Το πράσινο σύμβολο σημαίνει ότι έχει καταβληθεί μια χρηματική εισφορά για την επανεπεξεργασία και ανακύκλωση υλικών συσκευασίας.

Το DECTTM είναι σήμα κατατεθέν του ETSI προς όφελος των χρηστών της τεχνολογίας DECT.

Χωρίς αναγνώριση
καλούντος/Κακή ποιότητα
ήχου/Κακή ποιότητα σύνδεσης
κατά την χρήση του DSL
ευρέος φάσματος για το
Διαδίκτυο.

- Δεν υπάρχουν φίλτρα/διαχωριστές
ή δεν υπάρχουν αρκετά φίλτρα.

- Το μόντεμ ή και το τηλέφωνο είναι
συνδεδεμένα στην λάθος πρίζα με
φίλτρο DSL.

- Βλάβη στο φίλτρο DSL.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε
τοποθετήσεις ένα φίλτρο DSL σε
κάθε πρίζα με σύνδεση στην
γραμμή.
- Βεβαιωθείτε ότι το μόντεμ και το
τηλέφωνο έχουν συνδεθεί στη
σωστή πρίζα με φίλτρο (ξεχωριστή
πρίζα για κάθε συσκευή).
- Βλάβη σε ένα / σε πολλά φίλτρα.
Αντικαταστήστε με καινούριο φίλτρο
και προσπαθήστε ξανά.
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Declaration of conformity

We
Philips Consumer Electronics
Route d’Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT 311XX are in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive
1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950-1 (10/2001)

Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility : ETSI EN 301 489-6
V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is
ensured.

Date : 10/05/2004
Le Mans

Quality Manager
Home Communication
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Αλφαβητικό ευρετήριο περιεχομένων
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