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Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη 

www.philips.com/welcome

Οδηγός 
γρήγορης έναρξης



• Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία 
ρεύματος που αναγράφεται στο εγχειρίδιο 
χρήσης.

• Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή 
με υγρά.

• Εάν η εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
αντικατασταθεί από λάθος τύπο μπαταρίας, 
υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

• Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες 
εσωτερικές μπαταρίες σύμφωνα με τις 
οδηγίες. (Ανατρέξτε στο πλήρες εγχειρίδιο 
χρήσης στο Διαδίκτυο)

• Αυτό είναι ένα προϊόν με λειτουργία handsfree, 
το οποίο παράγει ήχο υψηλής έντασης. 
Φροντίστε ώστε το προϊόν να μην βρίσκεται 
πολύ κοντά στο αυτί σας.
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Ορισμός χώρας, γλώσσας, 
ημερομηνίας και ώρας.
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Καταχώρηση του τηλεφώνου 
1  Ρυθμίστε τη βάση του αρχικού σας ασύρματου 
τηλεφώνου σε λειτουργία δήλωσης για να 
συνδεθείτε στο τηλέφωνο handsfree (όπως 
περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης του αρχικού 
σας τηλεφώνου). 2  Εντοπίστε το  στη βάση 
και πατήστε το παρατεταμένα για περίπου 10 
δευτερόλεπτα για να μπείτε στη λειτουργία 
δήλωσης. 3  Εάν ο κωδικός PIN της βάσης 
του αρχικού σας τηλεφώνου δεν αναγνωριστεί 
αυτόματα, πληκτρολογήστε τον στην οθόνη του 
τηλεφώνου handsfree.
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Φορέστε /τοποθετήστε το 
κλιπ.

>15cm

<1.5m
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Πραγματοποίηση κλήσης
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Απάντηση σε κλήση
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Κύριο μενού

Πραγμα-
τοποίηση / 
αποδοχή κλήσης
Αρχείο 
καταγραφής 
κλήσεων
Ισχύς σήματος

Επίπεδο 
μπαταρίας

Ευρετήριο

Ρυθμίσεις

Επιλογή / 
επιβεβαίωση
Πίσω / άκυρο

Επιλογές

BackspaceΣίγαση 
μικροφώνου
Τερματισμός 
κλήσης

Alex

Σίγαση 
εισερχόμενης 
κλήσης

Alex



Πώς μπορώ να συνδέσω το 
τηλέφωνο handsfree με τα άλλα μου 
τηλέφωνα; 
 
Όταν ρύθμισα το τηλέφωνο για 
πρώτη φορά, δεν δήλωσα τη 
συσκευή. Πώς μπορώ να το κάνω 
τώρα;

• Μεταβείτε στο μενού  >  > [Υπηρεσίες] > [Καταχώριση] 
και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα 5

Η δήλωση αποτυγχάνει συνεχώς. • Η μνήμη της βάσης είναι πλήρης. Διαγράψτε τις συσκευές χειρός 
που δεν χρησιμοποιείτε (βλ. το εγχειρίδιο χρήσης της βάσης) και 
δοκιμάστε ξανά.

• Εσφαλμένος κωδικός πρόσβασης. Ελέγξτε τον κωδικό στο 
εγχειρίδιο χρήσης της βάσης.

Δεν εμφανίζεται η αναγνώριση 
καλούντος.

• Η υπηρεσία μπορεί να μην είναι ενεργοποιημένη. Συμβουλευτείτε 
τον πάροχο υπηρεσιών σας.

• Το άτομο που σας καλεί μπορεί να έχει μπλοκάρει την αποστολή 
των στοιχείων του.

• Η βάση μπορεί να μην υποστηρίζει την αναγνώριση καλούντος.



Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης

www.philips.com/support
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