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Αντιµετώπιση προβληµάτων
Για µια πιο ευρεία περίληψη, ανατρέξτε στην σελίδα 46 του Εγχειριδίου Χρήσης του DECT 522 ή στην 
σελίδα 50 του Εγχειριδίου Χρήσης του DECT 527

Χρειάζεστε βοήθεια;
Εγχειρίδιο χρήσης
Ανατρέξτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου σας DECT 522 ή DECT 527

Ηλεκτρονική βοήθεια: www.p4c.philips.com

Πρόβληµα Λύση

Όχι τονικός ήχος κλήσης

Κακή ποιότητα ήχου

Το εικονίδιο  αναβοσβήνει

Η υπηρεσία Αναγνώρισης 
Καλούντος δεν λειτουργεί

∆εν ακούγεται ο ήχος χτύπου

• Ελέγξτε τις συνδέσεις του καλωδίου της τηλεφωνικής γραµµής
• Φορτίστε τις µπαταρίες της συσκευής για τουλάχιστον 24 ώρες
• Χρησιµοποιήστε το παρεχόµενο καλώδιο τηλεφωνικής 

σύνδεσης

• Μετακινηθείτε πιο κοντά στον σταθµό βάσης
• Μετακινήστε την µονάδα βάσης τουλάχιστον ένα µέτρο από 

οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή

• Μετακινηθείτε πιο κοντά στην µονάδα βάσης
• Εγγράψτε την συσκευή στη µονάδα βάσης

• Ελέγξτε τη σύνδεσή σας µε τον τηλεφωνικό φορέα σας

• Εάν εµφανίζεται το εικονίδιο  η ένταση χτύπου είναι 
απενεργοποιηµένη (Off). Αυξήστε την ένταση χτύπου 

Καλωσήλθατε
Σύντοµος οδηγός

Σύνδεση

Τοποθέτηση

Καλορίζικο

1
2

3

* Ο µετασχηµατιστής δεν θα πρέπει να συνδεθεί µε το καλώδιο της τηλεφωνικής 
γραµµής Εάν συµβαίνει αυτό, συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραµµής µε τον 
µετασχηµατιστή προτού τον τοποθετήσετε στην πρίζα της τηλεφωνικής γραµµής.

Σε πακέτα πολλαπλών συσκευών, θα βρείτε µια ή περισσότερες συσκευές, φορτιστές 
µε τις µονάδες παροχής ρεύµατος και επιπλέον επαναφορτιζόµενες µπαταρίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ  Χρησιµοποιείτε πάντοτε τα καλώδια και τις µπαταρίες που παρέχονται 
µε το τηλέφωνό σας.

Τι περιέχει η συσκευασία;

Σύντοµος οδηγός

Καλωσήλθατε
Σύντοµος οδηγός

Σύνδεση

Τοποθέτηση

Καλορίζικο

1
2

3

Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο DECT
Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο DECT µε αυτόµατο τηλεφωνητή

DECT 522
DECT 527

Εγχειρίδιο χρήσης

��������������������������� ��������

�����������

Συσκευή Μονάδα βάσης

Καλώδιο τηλεφωνικής γραµµής*

Μετασχηµατιστής ρεύµατος για την 
µονάδα βάσης

Κάλυµµα µπαταρίας 2 x AAA επαναφορτιζόµενες 
µπαταρίες

Πληροφορίες εγγύησης

Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο DECT
Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο DECT µε αυτόµατο τηλεφωνητή

DECT 522
DECT 527
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A Τοποθετήστε τις µπαταρίες

Τοποθετήστε τις µπαταρίες και κυλίστε το 
κάλυµµα στην θέση του

1 Σύνδεση

A Τοποθετήστε την µονάδα βάσης

Τοποθετήστε την µονάδα βάσης κοντά στην 
πρίζα τηλεφώνου και ρεύµατος 

2 Τοποθέτηση 3 Καλορίζικο
Βασικές λειτουργίες για να ξεκινήσετε

B Συνδέστε τα καλώδια στη βάση

Αναποδογυρίστε την µονάδα βάσης και 
συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραµµής 
και το καλώδιο ρεύµατος στις υποδοχές που 
βρίσκονται στην κάτω πλευρά της βάσης

Γ Συνδέστε τα καλώδια στις πρίζες

Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου της 
τηλεφωνικής γραµµής στην επιτοίχια πρίζα και 
την άλλη άκρη του καλωδίου ρεύµατος στην 
πρίζα του ηλεκτρικού. Επαναφέρετε το ρεύµα.

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

Εάν δείτε την οθόνη αναµονής (άνω), ρυθµίστε 
την ηµεροµηνία και την ώρα όπως φαίνεται 
παρακάτω.

 Εάν εµφανιστεί η οθόνη Υποδοχής
• Η οθόνη Υποδοχής θα εµφανιστεί στιγµιαία, 

και στη συνέχεια θα εµφανιστεί ένας 
κατάλογος χωρών. 

• Πατήστε κατ’ επανάληψη  ή  για 
να βρείτε την χώρα σας και στη συνέχεια 
πατήστε Επιλογή

> Η συσκευή και η βάση θα µηδενιστούν για να 
φορτώσουν τις σωστές ρυθµίσεις. 

 Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας
• Πατήστε Μενού. Πατήστε κατ’ επανάληψη 

 για να εµφανιστούν οι Ρυθμίσεις Ώρας 
και στη συνέχεια πατήστε Επιλογή

• Πατήστε Επιλογή ξανά και εισάγετε την 
ηµεροµηνία (ΗΗ/MM/ΕΕ) και ακολούθως την 
ώρα (ΩΩ:ΛΛ)

• Πατήστε Αποθήκ.

 Το τηλέφωνό σας είναι πλέον 
ρυθµισµένο και έτοιµο για χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ   
Η συσκευή πρέπει να φορτιστεί για 
τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την 
πρώτη χρήση της

B
Φορτίστε την συσκευή για 24 ώρες

Τοποθετήστε την συσκευή στη βάση για να 
φορτίσουν οι µπαταρίες. Το εικονίδιο της 
µπαταρίας δεν εµφανίζεται.

Γ Ρυθµίστε το τηλέφωνό σας Πραγµατοποίηση κλήσης
Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό και πατήστε 

Απάντηση κλήσης
Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, πατήστε 

Λήξη κλήσης
Πατήστε 

Ρύθµιση έντασης ακουστικού
Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης, πατήστε  ή 

Επανάκληση τελευταίου αριθµού που καλέσατε
• Πατήστε  στην λειτουργία αναµονής

• Πατήστε κατ’ επανάληψη  ή  µέσω του 
καταλόγου επανάκλησης

• Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθµό που 
εµφανίζεται

Ρυθµίσεις συσκευής
• Πατήστε Μενού και στη συνέχεια πατήστε 

κατ’ επανάληψη  για να µεταβείτε στις 
Ρυθμίσεις και πατήστε Επιλογή

• Πατήστε Επιλογή για να επιλέξετε Ρύθμ. 
Συσκευής

• Πατήστε ξανά Επιλογή για να επιλέξετε Ήχος 
κλήσης

• Πατήστε κατ’ επανάληψη  ή  για 
να επιλέξετε Εξωτερική κλήση ή 
Εσωτερική κλήση και πατήστε Επιλογή 

• Πατήστε κατ’ επανάληψη  ή  για να 
επιλέξετε τον ήχο κλήσης και µετά πατήστε 
Επιλογή για επιβεβαίωση

Προσθήκη καταχώρισης στον τηλεφωνικό 
κατάλογο
• Πατήστε Όνοµα

• Πατήστε κατ’ επανάληψη  για την Εισ. 
Καταχώρισης και µετά πατήστε Επιλογή

• Εισάγετε το όνοµα (µέγιστο 12 χαρακτήρες). 
Πατήστε ΟΚ.

• Εισάγετε τον αριθµό (µέγιστο 24 ψηφία). 
Πατήστε Αποθήκ.

• Πατήστε κατ’ επανάληψη  ή  για 
να επιλέξετε τον ήχο κλήσης. Πατήστε 
Επιλογή. Η οθόνη δείχνει [Καταχώριση] 
Αποθηκεύτηκε.

Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο
• Πατήστε  στην λειτουργία αναµονής Οι 

καταχωρίσεις εµφανίζονται µε αλφαβητική 
σειρά.

• Πατήστε κατ’ επανάληψη  ή  για να 
ψάξετε τον κατάλογο

• Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθµό που 
εµφανίζεται

Τηλε-ειδοποίηση
• Για να σας βοηθήσει να βρείτε την χαµένη 

συσκευή, πατήστε  στη µονάδα βάσης. Η 
συσκευή αρχίζει να κουδουνίζει

• Όταν βρείτε την συσκευή, πατήστε  για να 
σταµατήσει
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