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 1 Σημαντικό

Αφιερώστε χρόνο για να 
διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης 
πριν χρησιμοποιήσετε το 
τηλέφωνό σας. Περιέχουν 
σημαντικές πληροφορίες και 
σημειώσεις σχετικές με τη 
χρήση του τηλεφώνου σας. 

1.1 ÁðáéôÞóåéò çëåêôñéêÞò 
ôñïöïäïóßáò

• Áõôü ôï ðñïúüí áðáéôåß 
çëåêôñéêÞ ôñïöïäïóßá ìå 
åíáëëáóóüìåíç ìïíïöáóéêÞ 
ôÜóç 220-240 Volt, ìå 
åîáßñåóç ôéò åãêáôáóôÜóåéò 
ÉÔ ðïõ ïñßæïíôáé óôï 
ðñüôõðï EN 60950. Óå 
ðåñßðôùóç äéáêïðÞò ôçò 
çëåêôñéêÞò ôñïöïäïóßáò, ç 
åðéêïéíùíßá ìðïñåß íá ÷áèåß.

• Ôï äßêôõï çëåêôñéêÞò 
ôñïöïäïóßáò ôáîéíïìåßôáé ùò 
åðéêßíäõíï âÜóåé êñéôçñßùí 
ôïõ ðñïôýðïõ EN 60950. 

 Ï ìïíáäéêüò åíäåäåéãìÝíïò 
ôñüðïò äéáêïðÞò ôçò 
çëåêôñéêÞò ôñïöïäïóßáò 
áõôïý ôïõ ðñïúüíôïò åßíáé 
ç áðïóýíäåóç ôçò ìïíÜäáò 
çëåêôñéêÞò ôñïöïäïóßáò 
áðü ôçí ðñßæá ðáñï÷Þò 
ñåýìáôïò. Âåâáéùèåßôå üôé 
ç ðñßæá âñßóêåôáé êïíôÜ óôç 
óõóêåõÞ êáé üôé ðÜíôïôå 
åßíáé åýêïëá ðñïóâÜóéìç.

• Ç ôÜóç óôï ôçëåöùíéêü 
äßêôõï ôáîéíïìåßôáé óáí 
ÔÍV-3 (Telecommunication 
Network Voltages) óýìöùíá 
ìå ôïí ïñéóìü ôïõ ðñïôýðïõ 
ÅÍ 60950.

 Προσοχή
• Αυτή η συσκευή δεν έχει 

σχεδιαστεί για να κάνει 
τηλεφωνήματα έκτακτης 
ανάγκης σε περίπτωση 
διακοπής ρεύματος. Πρέπει 
να προβλέψετε κάποια 
εναλλακτική λύση για να 
κάνετε τηλεφωνήματα 
έκτακτης ανάγκης.

• Υψηλή τάση. Μην ανοίγετε 
ποτέ το προϊόν και μην 
επιχειρείτε καμία επισκευή.

Σημαντικό
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• Κρατήστε το προϊόν μακριά 
από υγρά.

• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ 
μπαταρίες διαφορετικού 
τύπου από αυτές που 
παρέχονται μαζί με το 
προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος 
έκρηξης αν οι μπαταρίες 
έχουν αντικατασταθεί από 
ακατάλληλο τύπο.

• Όταν το τηλέφωνο 
κουδουνίζει, αποφεύγετε να 
τοποθετείτε το ακουστικό 
πολύ κοντά στο αυτί, καθώς 
μπορεί να βλάψει την ακοή 
σας. 

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

• Μην αφήνετε μικρά 
μεταλλικά αντικείμενα να 
έρθουν σε επαφή με το 
προϊόν. Αυτό μπορεί να 
αλλοιώσει την ποιότητα του 
ήχου και να προκαλέσει 
ζημιά στο προϊόν.

Η ενεργοποίηση του handsfree 
μπορεί να αυξήσει απότομα 
την ένταση στο ακουστικό 
σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο: 
φροντίστε το ακουστικό να 
μην είναι πολύ κοντά στο 
αυτί σας.

• Απευθυνθείτε επίσης στα 
σημάδια Προσοχής στα 
κεφάλαια και υποκεφάλαια.

1.2 Óõììüñöùóç
ÌÝ ôÞí ðáñïýóá ç åôáéñßá 
Philips Consumer Electronics, 
äçëþíåé üôé ôá SE240x 
óõììïñöþíïíôáé ðñüò ôéò 
ïõóéþäåéò áðáéôÞóåéò êáé ôéò 
ëïéðÝò ó÷åôéêÝò äéáôÜîåéò ôçò 
ïäçãßáò 1999/5/ÅÊ. 
H äÞëùóç ðéóôüôçôáò 
âñßóêåôáé óôç óåëßäá 
www.p4c.philips.com.

Αυτό το προϊόν μπορεί να 
συνδεθεί μόνο με αναλογικά 
τηλεφωνικά δίκτυα των 
χωρών που αναφέρονται στη 
συσκευασία.

Σημαντικό
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1.3 ×ñÞóç GAP óôÜíôáñ 
compliance

Ôï GAP óôÜíôáñ åããõÜôáé 
üôé üëá ôá DECT™ GAP 
÷åéñïôçëÝöùíá êáé ïé óôáèìïß 
âÜóçò åßíáé óõìâáôÜ ìå Ýíá 
åëÜ÷éóôï óôÜíôáñ ëåéôïõñãßáò, 
Üó÷åôá ìå ôï ìïíôÝëï ôïõò. Ôï 
÷åéñïôçëÝöùíï êáé ï óôáèìüò 
âÜóçò SE240 åßíáé óõìâáôÜ 
ìå GAP, ôï ïðïßï óçìáßíåé 
üôé åããõþíôáé ïé åëÜ÷éóôåò 
ëåéôïõñãßåò: êáôá÷þñéóç åíüò 
÷åéñïôçëåöþíïõ, ëÞøç ìéáò 
ãñáììÞò, ðñáãìáôïðïßçóç 
ìéáò êëÞóçò êáé ëÞøç ìéáò 
êëÞóçò.

Ôá ðñïçãìÝíá ÷áñáêôçñéóôéêÜ 
ìðïñåß íá ìçí åßíáé äéáèÝóéìá, 
áí ôá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå 
ìå Üëëá ìïíôÝëá. Ãéá 
íá êáôá÷ùñßóåôå êáé 
íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï 
÷åéñïôçëÝöùíï SE240/245 ìå 
Ýíá óôáèìü âÜóçò óõìâáôü 
ìå GAP áðü äéáöïñåôéêü 
ìïíôÝëï, áêïëïõèÞóôå 
ðñþôá ôç äéáäéêáóßá ðïõ 
ðåñéãñÜöåôáé óôéò ïäçãßåò ôïõ 
êáôáóêåõáóôÞ, 

ìåôÜ áêïëïõèÞóôå ôç 
äéáäéêáóßá ðïõ ðåñéãñÜöåôáé 
óôéò ïäçãßåò ãéá ôçí åããñáöÞ 
åíüò ÷åéñïôçëåöþíïõ, âëÝðå 
óåëßäá 47.

Ãéá íá êáôá÷ùñßóåôå 
Ýíá ÷åéñïôçëÝöùíï áðü 
äéáöïñåôéêü ìïíôÝëï óôï 
óôáèìü âÜóçò SE240/245, 
âÜëôå ôï óôáèìü âÜóçò óå 
ëåéôïõñãßá åããñáöÞò êáé ìåôÜ 
áêïëïõèÞóôå ôç äéáäéêáóßá 
ðïõ ðåñéãñÜöåôáé óôéò ïäçãßåò 
ôïõ êáôáóêåõáóôÞ ôïõ 
÷åéñïôçëåöþíïõ.

 1.4 Áíáêýêëùóç & 
áðüññéøç

Ïäçãßåò áðüññéøçò ðáëéþí 
ðñïúüíôùí
Óêïðüò ôçò ïäçãßáò WEEE 
(Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment, Áðüâëçôá 
Çëåêôñéêïý êáé Çëåêôñïíéêïý 
Åîïðëéóìïý, 2002/96/ÅÊ) 
åßíáé ç äéáóöÜëéóç ôïõ üôé 
ôá ðñïúüíôá áíáêõêëþíïíôáé 
åöáñìüæïíôáò ôéò êáëýôåñåò 
äéáèÝóéìåò ôå÷íéêÝò 
åðåîåñãáóßáò, 

Σημαντικό
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áíÜêôçóçò êáé áíáêýêëùóçò 
ðñïêåéìÝíïõ íá äéáóöáëßæåôáé 
ç õãåßá ôùí áíèñþðùí 
êáé õøçëÞ ðåñéâáëëïíôéêÞ 
ðñïóôáóßá.

Ôï ðñïúüí óáò åßíáé 
ó÷åäéáóìÝíï êáé 
êáôáóêåõáóìÝíï ìå õëéêÜ 
êáé åîáñôÞìáôá õøçëÞò 
ðïéüôçôáò, ôá ïðïßá ìðïñïýí 
íá áíáêõêëùèïýí êáé íá 
åðáíá÷ñçóéìïðïéçèïýí. Ìçí 
áðïññßðôåôå ôï ðáëéü óáò 
ðñïúüí óôïí êÜäï ôùí êïéíþí 
ïéêéáêþí áðïññéìÜôùí. 

Åíçìåñùèåßôå ó÷åôéêÜ ìå 
ôï îå÷ùñéóôü óýóôçìá 
áðïêïìéäÞò áðïâëÞôùí 
çëåêôñéêþí êáé çëåêôñïíéêþí 
ðñïúüíôùí ôçò ðåñéï÷Þò óáò, 
ôï ïðïßï åðéóçìáßíåôáé ìå 
áõôü ôï óýìâïëï: 

×ñçóéìïðïéÞóôå ìßá áðü ôéò 
áêüëïõèåò åíáëëáêôéêÝò 
ìåèüäïõò áðüññéøçò: 

1 Áðïññßøôå ïëüêëçñï 
ôï ðñïúüí (ìáæß ìå ôá 
êáëþäéá, ôá âýóìáôá êáé ôá 
áîåóïõÜñ ôïõ) óôá óçìåßá 
áðïêïìéäÞò áðïññéìÜôùí 
ðïõ öÝñïõí ôçí Ýíäåéîç 
WEEE. 

2 ÅÜí áãïñÜóåôå Ýíá íÝï 
ðñïúüí ãéá áíôéêáôÜóôáóç, 
ðáñáäþóôå ïëüêëçñï 
ôï ðáëéü óáò ðñïúüí óôï 
êáôÜóôçìá áãïñÜò. Åêåß èá 
ðñÝðåé íá ôï äå÷ôïýí âÜóåé 
ôùí áðáéôÞóåùí ôçò ïäçãßáò 
WEEE. 

Ïäçãßåò äéÜèåóçò ãéá 
ìðáôáñßåò

 

Ïé ìðáôáñßåò äåí ðñÝðåé 
íá áðïññßðôïíôáé ìáæß 
ìå ôá êïéíÜ ïéêéáêÜ 
áðïññßìáôá. 

Ðëçñïöïñßåò óõóêåõáóßáò
Ç Philips Ý÷åé óçìÜíåé ôçí 
ìðáôáñßá êáé ôç óõóêåõáóßá 
ìå ôõðïðïéçìÝíá óýìâïëá, ôá 
ïðïßá Ý÷ïõí ó÷åäéáóôåß ãéá ôçí 
ðñïþèçóç ôçò áíáêýêëùóçò 
êáé ôçò åíäåäåéãìÝíçò 
áðüññéøçò ôçò óõóêåõÞò óáò 
üôáí áõôÞ ðáëáéùèåß.

Σημαντικό
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¸÷åé êáôáâëçèåß ìéá 
÷ñçìáôéêÞ åéóöïñÜ 
óôï ó÷åôéêü åèíéêü 
óýóôçìá áíÜêôçóçò & 
áíáêýêëùóçò.

 Ôï õëéêü óõóêåõáóßáò 
ðïõ öÝñåé áõôÞ 
ôç óÞìáíóç åßíáé 
áíáêõêëþóéìï.

1.5 ÇëåêôñéêÜ, ìáãíçôéêÜ 
êáé çëåêôñïìáãíçôéêÜ 
ðåäßá (“EMF”)

• Ç åôáéñßá Philips Royal 
Electronics êáôáóêåõÜæåé 
êáé äéáèÝôåé ðïëëÜ 
êáôáíáëùôéêÜ ðñïúüíôá, ôá 
ïðïßá óõíÞèùò, üðùò êáé 
êÜèå çëåêôñïíéêÞ óõóêåõÞ, 
åêðÝìðïõí êáé ëáìâÜíïõí 
çëåêôñïìáãíçôéêÜ óÞìáôá.

• Ìéá áðü ôéò ðñùôïðüñåò 
åðáããåëìáôéêÝò áñ÷Ýò ôçò 
Philips åßíáé íá ëáìâÜíåé 
üëá ôá áðáñáßôçôá ìÝôñá 
áóöáëåßáò êáé ðñïóôáóßáò 
ôçò õãåßáò ãéá ôá ðñïúüíôá 
ìáò, 

 íá ôçñåß üëïõò ôïõò 
éó÷ýïíôåò íïìéêïýò 
êáíïíéóìïýò êáé íá 
áíôáðïêñßíåôáé óôá ðñüôõðá 
ôùí çëåêôñïìáãíçôéêþí 
ðåäßùí ðïõ éó÷ýïõí 
êáôÜ ôçí ðáñáãùãÞ ôùí 
ðñïúüíôùí.

• Ç åôáéñßá Philips Ý÷åé 
áíáëÜâåé ôçí åõèýíç íá 
áíáðôýóóåé, íá ðáñÜãåé 
êáé äéáèÝôåé óôçí áãïñÜ 
ðñïúüíôá ðïõ äåí 
ðñïêáëïýí öèïñÝò óôçí 
õãåßá.

• Ç åôáéñßá Philips âåâáéþíåé 
üôé, áí ôá ðñïúüíôá ôçò 
÷ñçóéìïðïéçèïýí áíÜëïãá 
ìå ôïí ðñïïñéóìü ôïõò, åßíáé 
áóöáëÞ ãéá ÷ñÞóç üðùò 
ðñïêýðôåé áðü ôéò óçìåñéíÜ 
äéáèÝóéìåò åðéóôçìïíéêÝò 
åîåëßîåéò.

• Ç åôáéñßá ðáßæåé åíåñãü 
ñüëï óôçí áíÜðôõîç äéåèíþí 
ðñïôýðùí áóöáëåßáò êáé 
çëåêôñïìáãíçôéêþí ðåäßùí, 
ìå áðïôÝëåóìá íá Ý÷åé 
ãñÞãïñá ôçí äõíáôüôçôá 
íá åíóùìáôþóåé Ýãêáéñá 
ôéò ðåñáéôÝñù åîåëßîåéò ùò 
ðñüôõðá óôá ðñïúüíôá ôçò.

Σημαντικό
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 2.1 Περιεχόμενα κουτιού

2.2 Επιπλέον χρήσιμες 
πληροφορίες 

• Για τη λειτουργία αρχείου 
κλήσεων, γίνετε συνδρομητής της 
Υπηρεσίας Αναγνώρισης Γραμμής 
του δικτύου σας. 

• Για τη λειτουργία φωνητικού 
μηνύματος, γίνετε συνδρομητής 
στην υπηρεσία φωνητικού 
μηνύματος του δικτύου σας.

  Σημείωση
* Ο προσαρμογέας τηλεφώνου 
μπορεί να μην είναι συνδεδεμένος 
με το τηλεφωνικό καλώδιο. Σε αυτήν 
την περίπτωση, παρακαλούμε να 
συνδέσετε το τηλεφωνικό καλώδιο 
στον προσαρμογέα τηλεφώνου, πριν 
το βυσματώσετε στην πρίζα του 
τηλεφώνου. 

 Προσοχή
Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια 
και τις μπαταρίες που παρέχονται 
μαζί με το προϊόν.

2 Το δικό σας Ψηφιακό Ασύρματο 
Τηλέφωνο SE240

Ακουστικό 
SE240 

Προσαρμογέας 
ισχύος

Πορτάκι 
μπαταριών 

Tηλεφωνικό 
καλώδιο*

2x AAA επανα-
φορτιζόμενες 

μπαταρίες 

Βάση SE240 Οδηγίες χρήσης Οδηγός ταχείας 
εγκατάστασης 

Πληροφορίες 
εγγύησης 

Το δικό σας Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο SE240 

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.



  2.3 Σύνοψη του 
ακουστικού

1 Ακουστικό
2 Οθόνη
Βλέπε σελίδα 14 για μια 
σύνοψη των εικονιδίων στην 
οθόνη.
3 Πλήκτρο Μενού
Εισέλθετε στο κύριο μενού.
Επιλέξτε την επιλογή που 
εμφανίζεται στην οθόνη.
Επιβεβαιώστε μία επιλογή 
του μενού - στην οθόνη 
εμφανίζεται OK.
  4 Αρχείο κλήσεων/

Μετακίνηση προς τα 
πάνω/ Αύξηση έντασης 
ήχου

Άνοιγμα του αρχείου κλήσεων.
Μετακίνηση προς τα πάνω σε 
λίστες και ρυθμίσεις. 
Αύξηση της έντασης ήχου του 
ακουστικού.
  5 Ομιλία/Επανάκληση
 Πραγματοποίηση ή απάντηση 
μιας κλήσης.
Χρήση της λειτουργίας 
επανάκλησης (R).

Το δικό σας Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο SE240 

3
4

13

6

7

8

5

14

12

11

9

1

2

10

11



12 Το δικό σας Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο SE240 

  6 Πλήκτρα one-touch (με 
ένα πάτημα) 

Πιέστε και κρατήστε για 
κλήσεις αριθμών προεπιλογής 
one-touch (με ένα πάτημα)
 7 /Κλείδωμα του 

πληκτρολογίου
Πιέστε και κρατήστε 
για να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε το κλείδωμα 
του πληκτρολογίου.
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, 
πιέστε και κρατήστε για να 
αλλάξετε από παλμική κλήση 
σε τονική κλήση.
Επιλέξτε τον αστερίσκο
8 Πλήκτρο Ηχείου
Ενεργοποιήστε και 
απενεργοποιήστε το ηχείο 
κατά τη διάρκεια μίας κλήσης.

 Προσοχή
Ç åíåñãïðïßçóç ôïõ 
handsfree ìðïñåß íá áõîÞóåé 
áðüôïìá ôçí Ýíôáóç óôï 
ç÷åßï óå Ýíá ðïëý õøçëü 
åðßðåäï. Âåâáéùèåßôå üôé ôï 
÷åéñïôçëÝöùíï äå âñßóêåôáé 
ðïëý êïíôÜ óôï áõôß óáò.

9 Ενδοεπικοινωνία 
(χρειάζονται τουλάχιστον 
2 ακουστικά)

Στη λειτουργία αναμονής, 
χρησιμοποιήστε για να 
πραγματοποιήστε μια 
εσωτερική κλήση. 
Κατά τη διάρκεια μιας 
κλήσης χρησιμοποιήστε για 
να μεταφέρετε μία εξωτερική 
κλήση σε άλλο ακουστικό.
10 Πλήκτρο 0
Σε λειτουργία αναμονής, 
πιέστε και κρατήστε για να 
αλλάξετε από το όνομα του 
χειροτηλεφώνου στην οθόνη 
ημερομηνίας/ώρας.
11 #/Χωρίς ήχο/Παύση
Πιέστε και κρατήστε για 
να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοιήσετε το κουδούνι 
του ακουστικού. 
Όταν καλείτε ή αποθηκεύετε 
έναν αριθμό, πιέστε και 
κρατήστε για να εισάγετε μία 
παύση (P). 
Επιλέξτε #, που εμφανίζεται 
σαν . 
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12  Τερματισμός/Έξοδος/ 
Ενεργοποίηση-
Απενεργοποίηση 
ακουστικού 

Τερματισμός μιας κλήσης.
Στη λειτουργία ρυθμίσεων, 
επιστρέψτε στη λειτουργία 
αναμονής.
Πιέστε και κρατήστε για 
να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοιήσετε το κουδούνι 
του ακουστικού (όταν είναι σε 
λειτουργία αναμονής).
13 Ευρετήριο/Μετακίνηση 

προς τα κάτω/ Μείωση 
έντασης ήχου

Άνοιγμα του ευρετηρίου.
Μετακίνηση προς τα κάτω σε 
λίστες και μενού.
Μείωση της έντασης ήχου του 
ακουστικού.
 14 Επανάκληση/

Μετακίνηση προς τα 
δεξιά/∆ιαγραφή/Σίγαση

 Άνοιγμα της λίστας 
επανάκλησης.
Μετακίνηση προς τα δεξιά.
∆ιαγράψτε τους χαρακτήρες 
στην οθόνη όταν εισάγετε 
ονόματα και αριθμούς.

Σίγαση/Επανενεργοποίηση του 
μικροφώνου κατά τη διάρκεια 
μίας κλήσης.
Επιστρέψτε στο προηγούμενο 
επίπεδο του μενού - στην 
οθόνη εμφανίζεται BACK.
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  2.4 Οθόνη του ακουστικού

1 Εικονίδια κατάστασης
 Κατάσταση μπαταρίας.
 Εμφανίζεται όταν η 
γραμμή χρησιμοποιείται.

 Αναβοσβήνει όταν υπάρχει 
μία εισερχόμενη κλήση.
 Αναβοσβήνει όταν έχετε 
νέα φωνητικά μηνύματα.

 ∆εν εμφανίζεται όταν 
δεν έχετε νέα φωνητικά 
μηνύματα.
 Εμφανίζεται όταν έχετε 
χαμένες κλήσεις και νέους 
αριθμούς στο αρχείο 
κλήσεων.
 Εμφανίζεται όταν το 
ευρετήριο είναι ανοιχτό.
 Ôï îõðíçôÞñé åßíáé 
åíåñãïðïéçìÝíï.

 Ôï ìåãÜöùíï ôïõ 
÷åéñïôçëåöþíïõ 
åíåñãïðïéÞèçêå
 Εμφανίζεται όταν το 
κουδούνι του ακουστικού 
είναι απενεργοποιημένο.
 Είναι μόνιμα αναμμένο 
όταν το ακουστικό είναι 
καταχωρισμένο στην 
εμβέλεια του σταθμού 
βάσης.

 Αναβοσβήνει όταν το 
ακουστικό είναι εκτός 
εμβέλειας ή αναζητά μία 
βάση.

 Συμβουλή
Σε λειτουργία αναμονής, 
πιέστε και κρατήστε  
για να αλλάξετε από το 
όνομα του χειροτηλεφώνου 
στην οθόνη ημερομηνίας 
και ώρας.

2 Εμφανίζεται 
 Πιέστε  ή  για να 

μετακινηθείτε στις επιλογές 
του μενού, για να ανοίξετε 
τον τηλεφωνικό κατάλογο 
ή τη λίστα κλήσεων στη 
λειτουργία αναμονής.

23

1

4

Το δικό σας Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο SE240 
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3 Εμφανίζεται OK 
 Πιέστε το πλήκτρο  

για να επιλέξετε και να 
επιβεβαιώσετε μία ρύθμιση.

4 Εμφανίζεται BACK 
 Πιέστε  για να 

επιστρέψετε στην 
προηγούμενη επιλογή 
μενού, για να ακυρώσετε 
μία ενέργεια ή για να 
διαγράψετε ένα 
χαρακτήρα.

Το δικό σας Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο SE240 
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   2.5 Σύνοψη της βάσης

1

 1 Σύνοψη της βάσης
Η αναζήτηση είναι ένας 
χρήσιμος τρόπος για να βρείτε 
χαμένα ακουστικά.
1 Πιέστε  στη βάση.

Όλα τα ακουστικά 
κουδουνίζουν.

2 Πιέστε ξανά  για να 
ακυρώσετε την κλήση 
αναζήτησης ή πιέστε 
οποιοδήποτε πλήκτρο 
στο ακουστικό για να 
σταματήσετε την κλήση 
αναζήτησης.

Το δικό σας Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο SE240 
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Λειτουργία αναμονής
Αν δεν πιέσετε κανένα 
πλήκτρο στο ακουστικό για 
15 δευτερόλεπτα, η οθόνη 
θα επιστρέψει αυτόματα 
στη λειτουργία αναμονής. 
Θα επιστρέψει επίσης στη 
λειτουργία αναμονής όταν το 
ακουστικό τοποθετείται στη 
βάση ή στο φορτιστή.

  2.6 Πλοήγηση του μενού
Τα βασικά βήματα της 
πλοήγησης στο μενού και στις 
λειτουργίες της οθόνης.
1 Από την οθόνη αναμονής, 

πιέστε .
Το κύριο μενού έχει 
ανοίξει.

2 Χρησιμοποιήστε τα 
πλήκτρα  και  
για να μετακινηθείτε στο 
μενού. 

3 Εμφανίζονται οι επιλογές 
των λειτουργικών πλήκτρων 
OK και BACK.

 
 Πιέστε  για να επιλέξτε 

OK και να ανοίξετε 
ένα υπομενού ή να 
επιβεβαιώσετε μία επιλογή.

 Πιέστε  για να 

Το δικό σας Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο SE240 

επιλέξετε BACK και 
να επιστρέψετε στο 
προηγούμενο επίπεδο 
μενού, για να διορθώσετε 
έναν χαρακτήρα ή για να 
ακυρώσετε μία ενέργεια.

4 Πιέστε  για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.



18

3 Εκκίνηση

3.1 Τοποθέτηση της 
βάσης

Τοποθετήστε τη βάση σε 
κοντινή απόσταση από το 
τηλεφωνικό καλώδιο και τις 
πρίζες ηλεκτρικού ρεύματος.

 Συμβουλή
Η θέση στην οποία θα 
τοποθετήσετε τη βάση μπορεί 
να έχει αποτέλεσμα στην 
εμβέλεια και στη λειτουργία 
του προϊόντος. Αποφεύγετε 
την τοποθέτηση της βάσης 
πολύ κοντά σε μεγάλα 
μεταλλικά αντικείμενα 
όπως αρχειοθήκες, σώματα 
καλοριφέρ ή ηλεκτρικές 
συσκευές. Αυτό ενδέχεται να 
μειώσει την εμβέλεια και την 
ποιότητα του ήχου. Κτίρια 
με παχείς εσωτερικούς και 
εξωτερικούς τοίχους μπορούν 
να μειώσουν τη μετάδοση 
σημάτων προς και από τη 
βάση.

 3.2 Σύνδεση με το σταθμό 
βάσης

 Προσοχή
• Φροντίστε να συνδέσετε τον 

προσαρμογέα ισχύος και το 
τηλεφωνικό καλώδιο σωστά.

• Χρησιμοποιείτε πάντα 
το τηλεφωνικό καλώδιο 
που παρέχεται μαζί με 
τη μονάδα. ∆ιαφορετικά, 
μπορεί να μην έχετε 
τηλεφωνικό σήμα.

 Σημείωση
Σε μερικές χώρες ο 
προσαρμογέας τηλεφώνου 
μπορεί να μη συνδέεται με 
το τηλεφωνικό καλώδιο. 
Σε αυτήν την περίπτωση 
παρακαλούμε να συνδέσετε 
το τηλεφωνικό καλώδιο στον 
προσαρμογέα τηλεφώνου, πριν 
το βυσματώσετε στην πρίζα 
του τηλεφώνου.

Εκκίνηση



1 Τοποθετήστε το βύσμα του 
τηλεφωνικού καλωδίου και 
του καλωδίου ρεύματος 
στις πρίζες στο πίσω μέρος 
της βάσης.

2 Τοποθετήστε τα άλλα άκρα 
του τηλεφωνικού καλωδίου 
και του καλωδίου 
ρεύματος στην πρίζα 
τηλεφώνου και στην πρίζα 
ηλεκτρικού ρεύματος.

  3.3 Εγκατάσταση 
και φόρτιση των 
μπαταριών του 
ακουστικού

 Προσοχή
• Το ακουστικό πρέπει να 

φορτιστεί για τουλάχιστον 
24 ώρες πριν το 
χρησιμοποιήσετε για πρώτη 
φορά.

• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ 
μπαταρίες διαφορετικού 
τύπου από αυτές που 
παρέχονται μαζί με το 
προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος 
έκρηξης αν οι μπαταρίες 
έχουν αντικατασταθεί από 
ακατάλληλο τύπο.

Το SE240 σας παρέχεται μαζί 
με δύο επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες.

1 Ανοίξτε το πορτάκι 
μπαταριών (αν είναι 
κλειστό). 

Εκκίνηση 19
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2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες 
όπως περιγράφεται και 
ξανατοποθετήστε το 
πορτάκι στη θέση του.

3 Τοποθετήστε το ακουστικό 
στη βάση με την πρόσοψη 
προς τα πάνω για να 
φορτίσετε τις μπαταρίες. 
Ένας ήχος επιβεβαιώνει 
ότι το ακουστικό είναι 
τοποθετημένο σωστά και η 
φόρτιση αρχίζει.

4 Όταν οι μπαταρίες είναι 
αρκετά φορτισμένες, 
το ακουστικό θα κάνει 
αυτόματη καταχώριση στη 
βάση.
Εμφανίζεται η οθόνη 
αναμονής. Ή αν η οθόνη 
εμφανίζει ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ: 
πρέπει να επιλέξετε τη 
χώρα σας. 
Βλέπε επόμενη σελίδα.

Επιλογή της χώρας σας
• Πιέστε .

Το όνομα της χώρας 
εμφανίζεται στην οθόνη. 

• Πιέστε  ή  για να 
επιλέξετε τη χώρα σας και 
μετά πιέστε .
Η γλώσσα της οθόνης και 
άλλες σημαντικές ρυθμίσεις 
ορίζονται για την χώρα που 
επιλέξατε.

• Πιέστε  για να 
επιστρέψετε στην 
προηγούμενη οθόνη.

 Σημείωση
• Αν λάβετε κάποια κλήση 

πριν ρυθμιστεί η χώρα, 
μπορείτε να απαντήσετε 
στην κλήση. Όταν 
τερματιστεί η κλήση, η 
οθόνη επιστρέφει στην 
αρχική οθόνη, έτοιμη για να 
ορίσετε τη χώρα. 
H Αναγνώριση Καλούντος 
δε θα λειτουργεί ώσπου να 
επιλέξετε μία χώρα.

Εκκίνηση
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• Αν κάνετε κάποιο λάθος 
καθώς επιλέγετε τη 
χώρα σας, παρακαλούμε 
αναφερθείτε στο κεφάλαιο 
‚Ρύθμιση χώρας‘, στη 
σελίδα 50.

5 Αφήστε το ακουστικό εκεί 
ώσπου να φορτιστούν 
πλήρως οι μπαταρίες 
(τουλάχιστον 24 ώρες).
Οι μπαταρίες του 
ακουστικού είναι πλήρως 
φορτισμένες όταν 
σταματήσει το κινούμενο 
σχέδιο και το εικονίδιο  

(μπαταρία φορτισμένη) 
εμφανίζεται.

 Προσοχή
Αν εισάγετε αλκαλικές 
μπαταρίες αντί για 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
τύπου NiMH, θα εμφανιστεί 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠ/ΣΗ στην οθόνη. 
Αντικαταστήστε τις αμέσως με 
τις μπαταρίες που παρέχονται 
μαζί με το προϊόν.

3.4 Χρήση πολλαπλών 
συσκευών

Αν έχετε αγοράσει ένα πακέτο 
πολλαπλών συσκευών, θα 
έχετε επιπρόσθετα ακουστικά, 
φορτιστές, προσαρμογείς 
ισχύος και επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες ΑΑΑ.
1 Τοποθετήστε τους 

φορτιστές στην πρίζα 
ηλεκτρικού ρεύματος.

2 Εγκαταστήστε τις 
μπαταρίες που παρέχονται 
μαζί με το προϊόν στα άλλα 
ακουστικά.

3 Τοποθετήστε τα ακουστικά 
στους φορτιστές για να 
φορτιστούν πλήρως οι 
μπαταρίες για τουλάχιστον 
24 ώρες. 
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4 Χρήση του 

SE240 σας

4.1 Κλήσεις

 4.1.1 Πραγματοποίηση 
κλήσης

1 Πιέστε .
2 Επιλέξτε τον τηλεφωνικό 

αριθμό.

 4.1.2 Pre-Dial 
(Πληκτρολόγηση 
κλήσης με κατεβασμένο 
ακουστικό)

1 Εισάγετε τον αριθμό 
τηλεφώνου (έως και 
24 ψηφία). Αν κάνετε 
κάποιο λάθος πιέστε .

2 Πιέστε  για να καλέσετε 
τον αριθμό τηλεφώνου που 
καταχωρίστηκε.

 4.1.3 Επιλογή αριθμών one-
touch (με ένα πάτημα) 
1 και 2

1 Πιέστε και κρατήστε  ή 
 ώσπου να εμφανιστεί 

και να κληθεί ο αριθμός.
Αν δεν υπάρχει κανένας 
αριθμός στη μνήμη, θα 
ακούσετε έναν ήχο.

 4.1.4 Πραγματοποίηση 
κλήσης από το 
ευρετήριο 

1 Πιέστε .
Εμφανίζεται η πρώτη 
εγγραφή στο ευρετήριο.

2 Μετακινηθείτε  ή 
 στην εγγραφή που 

επιθυμείτε.
3 Πιέστε  για να καλέσετε 

τον αριθμό.

 Συμβουλή
Αντί να μετακινηθείτε στην 
οθόνη για να αναζητήσετε 
τις εγγραφές τηλεφωνικού 
καταλόγου, πιέστε το 
αριθμητικό πλήκτρο που 
αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα 
της εγγραφής ευρετηρίου που 
επιθυμείτε να εντοπίσετε. 
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Για παράδειγμα, πιέζοντας  
θα εμφανιστούν οι εγγραφές 
που αρχίζουν με Α. 
Πιέζοντας ξανά , θα 
εμφανιστούν οι εγγραφές που 
αρχίζουν με Β, κλπ...

 4.1.5  ÁíáìïíÞ êëÞóçò
Áí åßóôå óõíäñïìçôÞò 
óôçí Õðçñåóßá ÁíáìïíÞò 
ÊëÞóçò, ôï áêïõóôéêü èá 
åêðÝìøåé Ýíáí Þ÷ï ãéá íá óáò 
ðëçñïöïñÞóåé üôé õðÜñ÷åé ìßá 
äåýôåñç åéóåñ÷üìåíç êëÞóç. 
Ï áñéèìüò êáé ôï üíïìá 
ôïõ äåýôåñïõ êáëïýíôá èá 
åìöáíßæïíôáé åðßóçò áí åßóôå 
óõíäñïìçôÞò óôçí Õðçñåóßá 
Áíáãíþñéóçò ÃñáììÞò (CLI). 
Ðáñáêáëïýìå åðéêïéíùíÞóôå ìå 
ôïí ðáñï÷Ýá ôïõ äéêôýïõ óáò 
ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò 
ó÷åôéêÜ ìå áõôÞí ôçí õðçñåóßá. 
Ãéá íá áðáíôÞóåôå óôç äåýôåñç 
êëÞóç ðéÝóôå .

 4.1.6 Πραγματοποίηση μίας 
κλήσης από το αρχείο 
κλήσεων

1 Πιέστε .
Εμφανίζεται η πρώτη 
εγγραφή στο αρχείο κλήσεων.

2 Μετακινηθείτε  ή 
 στην εγγραφή που 

επιθυμείτε.
3 Πιέστε  για να καλέσετε 

τον αριθμό.

 Σημείωση
Πρέπει να γίνετε συνδρομητής 
της Υπηρεσίας Αναγνώρισης 
Γραμμής του δικτύου σας 
για να έχετε τη δυνατότητα 
να δείτε τον αριθμό του 
καλούντα στο αρχείο κλήσεων. 
Βλέπε ‘Αρχείο κλήσεων’ στη 
σελίδα 33 για περισσότερες 
λεπτομέρειες.

 4.1.7 Απάντηση μιας κλήσης
1 Το τηλέφωνο κουδουνίζει 

και  αναβοσβήνει στην 
οθόνη. Πιέστε  ή πιέστε 

 για να απαντήσετε 
στην κλήση μέσω του 
ηχείου.

 Προσοχή
Όταν το τηλέφωνο 
κουδουνίζει, αποφεύγετε να 
τοποθετείτε το ακουστικό πολύ 
κοντά στο αυτί, καθώς μπορεί 
να βλάψει την ακοή σας. 
Ç åíåñãïðïßçóç ôïõ 
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handsfree ìðïñåß íá áõîÞóåé 
áðüôïìá ôçí Ýíôáóç óôï 
ç÷åßï óå Ýíá ðïëý õøçëü 
åðßðåäï. Âåâáéùèåßôå üôé ôï 
÷åéñïôçëÝöùíï äå âñßóêåôáé 
ðïëý êïíôÜ óôï áõôß óáò.

 Συμβουλή
Αν η Αυτόματη απάντηση 
είναι ενεργοποιημένη (βλέπε 
σελίδα 41), απλά σηκώστε το 
χειροτηλέφωνο από τη βάση 
του για να απαντήσετε στην 
κλήση. Η αρχική ρύθμιση είναι 
ανενεργή, οπότε πρέπει να 
πιέσετε  για να απαντήσετε 
στην κλήση.

 Σημείωση
Μία εισερχόμενη κλήση έχει 
προτεραιότητα σε σχέση με τα 
άλλα συμβάντα. Κάθε φορά 
που υπάρχει μία εισερχόμενη 
κλήση, οποιαδήποτε άλλη 
λειτουργία που βρίσκεται 
σε εξέλιξη, όπως ρυθμίσεις 
τηλεφώνου, μενού πλοήγησης, 
κλπ. θα τερματίζεται. 

   4.1.8 Ρύθμιση έντασης
1 Κατά τη διάρκεια μιας 

κλήσης, πιέστε  ή 
 για να ρυθμίσετε την 

ένταση του ακουστικού ή 
του ηχείου. 
Το επίπεδο της έντασης 
εμφανίζεται στην οθόνη 
του χειροτηλεφώνου. 

 4.1.9 Σίγαση
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε 
τη σίγαση του μικροφώνου, 
ώστε να μπορέσετε να 
μιλήσετε με κάποιον άλλον στο 
δωμάτιο χωρίς να σας ακούει 
ο καλών. 
1 Κατά τη διάρκεια μίας 

κλήσης, πιέστε .
Έχει ενεργοποιηθεί η 
σίγαση του μικροφώνου. 

2 Πιέστε ξανά  για να 
ενεργοποιήσετε εκ νέου το 
μικρόφωνο.

 4.1.10 Τερματισμός μιας 
  κλήσης

1 Πιέστε .
Η διάρκεια της κλήσης 
εμφανίζεται στην οθόνη 
του ακουστικού για 
περίπου 5 δευτερόλεπτα.
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 Συμβουλή
Αν ο Αυτόματος τερματισμός 
είναι ενεργοποιημένος 
(βλέπε σελίδα 42), απλά 
επανατοποθετήστε το 
χειροτηλέφωνο στη βάση για 
να τερματίσετε την κλήση. Η 
αρχική ρύθμιση είναι ενεργή.

 4.2 Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση του 
χειροτηλεφώνου

1 Πιέστε και κρατήστε  
έως ότου απενεργοποιηθεί 
το χειροτηλέφωνο.

2 Πιέστε και κρατήστε 
 ξανά για να 

ενεργοποιήσετε το 
χειροτηλέφωνο και πάλι.

4.3 Ενδοεπικοινωνία
Αυτή η λειτουργία είναι 
διαθέσιμη μόνο όταν 
υπάρχουν τουλάχιστον δύο 
καταχωρισμένα ακουστικά. 
Σας επιτρέπει να κάνετε 
εσωτερικά τηλεφωνήματα, 
να μεταφέρετε εξωτερικά 
τηλεφωνήματα από ένα 
ακουστικό σε άλλο ακουστικό 
και να χρησιμοποιείτε τη 
λειτουργία συνδιάσκεψης.

 4.3.1 Κλήση άλλου 
ακουστικού 

1 Πιέστε .
• Αν έχετε δύο 

χειροτηλέφωνα, το άλλο 
χειροτηλέφωνο καλείται 
αυτόματα. 

• Αν έχουν δηλωθεί 
περισσότερα από δύο 
χειροτηλέφωνα στη 
βάση, 

εμφανίζονται οι αριθμοί 
τους, π.χ. INT 2345*. 
Εισάγετε τον αριθμό 
του χειροτηλεφώνου 
που επιθυμείτε να 
καλέσετε, ή πιέστε  
για να καλέσετε όλα τα 
χειροτηλέφωνα.

2 Πιέστε  για να 
τερματίσετε την κλήση.

 Σημείωση
Αν το ακουστικό δεν ανήκει 
στην εμβέλεια του SE240/245, 
αυτή η λειτουργία μπορεί να 
μην είναι διαθέσιμη.
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  4.3.2 Μεταφορά μιας 
εξωτερικής κλήσης σε 
άλλο ακουστικό 

1 Κατά τη διάρκεια μιας 
εξωτερικής κλήσης 
πιέστε . 

 Ο καλών τίθεται σε 
αναμονή.

2 Εισάγετε τον αριθμό του 
ακουστικού που επιθυμείτε 
να καλέσετε. 
Αν υπάρχουν μόνο δύο 
ακουστικά, το άλλο 
ακουστικό καλείται 
αυτόματα. 

3 Όταν το άλλο ακουστικό 
απαντάει, αναγγείλετε τον 
καλούντα και μετά πιέστε 

 για να μεταφέρετε την 
κλήση. 
Αν το άλλο ακουστικό 
δεν απαντάει, πιέστε  
για να ξαναμιλήσετε στον 
καλούντα. 

  Σημείωση
Πριν τη μεταφορά της κλήσης, 
ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 
να αλλάξει μεταξύ εσωτερικών 
και εξωτερικών κλήσεων με το 
πλήκτρο .

  4.3.3 Κλήση τριμερούς 
συνδιάσκεψης

1 Κατά τη διάρκεια μιας 
εξωτερικής κλήσης 
πιέστε .
Ο καλών τίθεται σε 
αναμονή.

2 Εισάγετε τον αριθμό του 
ακουστικού που επιθυμείτε 
να καλέσετε.
Αν υπάρχουν μόνο δύο 
ακουστικά, το άλλο 
ακουστικό καλείται 
αυτόματα. 

3 Όταν το άλλο ακουστικό 
απαντάει, αναγγείλετε την 
κλήση και μετά πιέστε 
και κρατήστε  για να 
συνδέσετε και τις δύο 
κλήσεις. 

 Αν το άλλο ακουστικό 
δεν απαντάει, πιέστε  
για να ξαναμιλήσετε στον 
καλούντα. 

4 Πιέστε  για να 
τερματίσετε την κλήση.

 4.4 Φωνητικά μηνύματα 
Αν είστε συνδρομητής 
στην υπηρεσία φωνητικού 
μηνύματος του δικτύου σας 
(εφόσον είναι διαθέσιμο), το 
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SE240 σας εμφανίζει  όταν 
έχετε νέα μηνύματα.
Ανάλογα με τη χώρα σας 
και τις υπηρεσίες δικτύου, ο 
αριθμός τηλεφωνητή μπορεί να 
υπάρχει σαν προεπιλογή στο 
χειροτηλέφωνό σας για κλήση 
one-touch (με ένα πάτημα), 
χρησιμοποιώντας το πλήκτρο 

.

 Σημείωση
Ο αριθμός υπηρεσίας 
φωνητικών μηνυμάτων υπάρχει 
σαν προεπιλογή μόνο αν η 
χώρα όπου αγοράστηκε το 
τηλέφωνο προσφέρει 
υπηρεσίες φωνητικών 
μηνυμάτων.
Αν ο αριθμός φωνητικού 
μηνύματος δεν υπάρχει σαν 
προεπιλογή, μπορείτε να 
προσθέσετε έναν αριθμό, ή 
να διαγράψετε τον υπαρκτό 
αποθηκευμένο αριθμό. 
Βλέπε ‘Συσχέτιση πλήκτρων 
one-touch με μία εγγραφή στο 
ευρετήριό σας’ στη σελίδα 32.

4.4.1 Καλέστε την υπηρεσία 
φωνητικού μηνύματος 
του δικτύου σας

1 Πιέστε και κρατήστε . 
Εμφανίζεται και καλείται 
ο αριθμός. Ακολουθείστε 
τις οδηγίες της φωνής 
για αναπαραγωγή, 
αποθήκευση και διαγραφή 
των μηνυμάτων σας.

 Ή
 Αν εμφανίζεται το εικονίδιο 

, πιέστε  για να 
καλέσετε τον αριθμό του 
τηλεφωνητή.

 Σημείωση
Μπορείτε να σβήσετε το 
εικονίδιο . Κατά την 
επιθεώρηση του αρχείου 
κλήσεων, πιέστε και κρατήστε 

.
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5 Τηλεφωνικός 

κατάλογος 

Ο τηλεφωνικός κατάλογος 
του χειροτηλεφώνου του 
SE240 μπορεί να αποθηκεύσει 
έως και 100 ονόματα και 
αριθμούς.

 Σημείωση
Οι αριθμοί μπορούν να 
έχουν έως και 24 ψηφία 
και τα ονόματα έως και 
12 χαρακτήρες. Οι εγγραφές 
αποθηκεύονται με αλφαβητική 
σειρά.

 5.1 Επιθεώρηση και κλήση 
εγγραφών τηλεφωνικού 
καταλόγου

 Σημείωση
Όταν πιέσετε  για πρώτη 
φορά, η οθόνη εμφανίζει το 
όνομα των αριθμών one-touch 
(με ένα πάτημα) υπηρεσίας 
δικτύου που είναι εκ των 
προτέρων αποθηκευμένοι, 
αν είναι διαθέσιμοι, π.χ. 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ.

1 Πιέστε .
Η οθόνη εμφανίζει την 
πρώτη εγγραφή.

2 Μετακινηθείτε  ή 
 στην εγγραφή που 

επιθυμείτε.
 Ή
 Για να ερευνήσετε 

αλφαβητικά, πιέστε  και 
κατόπιν πιέστε το πλήκτρο 
με το πρώτο γράμμα του 
ονόματος, π.χ. αν το όνομα 
αρχίζει με Ν, πιέστε  
δύο φορές. 
Η οθόνη εμφανίζει την 
πρώτη εγγραφή που 
αρχίζει με Ν. Αν είναι 
απαραίτητο, μετακινηθείτε 
στην ακριβή εγγραφή.

3 Πιέστε  για να 
καλέσετε την εγγραφή που 
εμφανίζεται.

 5.2 Αποθήκευση μίας 
εγγραφής 

1 Πιέστε . 
ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ εμφανίζεται.

2 Πιέστε .
ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ εμφανίζεται.

3 Πιέστε .
ΕΙΣΑΓ ΟΝΟΜΑ εμφανίζεται.
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4 Εισάγετε ένα όνομα και 
πιέστε .

5 Εισάγετε έναν 
αριθμό. Πιέστε για να 
αποθηκεύσετε .

6 Πιέστε  για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

 Σημείωση
Ακυρώστε την αποθήκευση 
μιας εγγραφής, πιέζοντας  
οποιαδήποτε στιγμή κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας.

5.3 Εισαγωγή ονομάτων
Χρησιμοποιήστε το 
αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο 
για να εισάγετε ονόματα στον 
τηλεφωνικό κατάλογο.
Βλέπε ‘5.4 Πίνακας 
χαρακτήρων’.
Για παράδειγμα, για να 
εισάγετε το όνομα ‘Paul’.
P  Πιέστε  μία φορά 
A Πιέστε  μία φορά
U  Πιέστε  δύο φορές
L Πιέστε  τρεις φορές

Για να εισάγετε ένα κενό, 
πιέστε .
Πιέστε  για να διαγράψετε 
ένα χαρακτήρα ή πιέστε 
και κρατήστε  για να 
διαγράψετε όλους τους 
χαρακτήρες.

 5.4 Πίνακας χαρακτήρων
Χρησιμοποιήστε το 
πληκτρολόγιο για να εισάγετε 
ονόματα και χαρακτήρες.

 Κενό 1 - 

< > *

 A B C 2

 D E F 3

 G H I 4

 J K L 5

 M N O 6

 P Q R S 7

 T U V 8 ?

 W X Y Z 9

 0     
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5.5 Εισαγωγή μιας παύσης 
Αν το SE240 σας έχει 
συνδεθεί με τηλεφωνικό 
μεταλλάκτη μπορεί να 
χρειαστεί να εισάγετε μία 
παύση σε ένα αποθηκευμένο 
αριθμό. Αυτό δίνει στο 
τηλεφωνικό μεταλλάκτη 
χρόνο να βρει εξωτερική 
γραμμή. Μία παύση συνήθως 
αποθηκεύεται μετά από 
τον κωδικό πρόσβασης του 
τηλεφωνικού μεταλλακτή 
(π.χ. 9).

1 Καθώς αποθηκεύετε 
έναν αριθμό πιέστε και 
κρατήστε  ώσπου 
να εμφανιστεί P στην 
οθόνη. Μετά συνεχίστε να 
αποθηκεύετε τον αριθμό.

 5.6 Επιθεώρηση μίας 
εγγραφής

1 Πιέστε  δύο φορές.
2 Μετακινηθείτε  στη 

ΛΙΣΤΑ ΕΓ/ΦΩΝ και πιέστε 

 .

3 Εισάγετε το πρώτο γράμμα 
του ονόματος για να 
ερευνήσετε αλφαβητικά και 
κατόπιν μετακινηθείτε  
ή  στην ακριβή 
εγγραφή.

4 Πιέστε  για να 
εμφανιστεί ο αριθμός.

5 Πιέστε  για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

 5.7 Αλλαγή μίας εγγραφής
1 Πιέστε .
2 Μετακινηθείτε στην 

εγγραφή που επιθυμείτε να 
επεξεργαστείτε και πιέστε 

. 
ΑΛ/ΞΕ ΑΡΙΘΜΟ εμφανίζεται. 

 Πιέστε το πλήκτρο  εκ 
νέου.

3 Επεξεργαστείτε το 
όνομα και πιέστε  
για να επιβεβαιώσετε. 
Χρησιμοποιήστε  για να 
διαγράψετε χαρακτήρες.

4 Επεξεργαστείτε τον αριθμό 
και πιέστε  για να 
επιβεβαιώσετε.

5 Πιέστε  για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.
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 5.8 ∆ιαγραφή μίας 
εγγραφής

1 Πιέστε .
2 Μετακινηθείτε  ή 

 στην εγγραφή που 
επιθυμείτε να διαγράψετε 
και πιέστε .

3 Μετακινηθείτε  στο 
∆ΙΑΓ/ΦΗ ΛΙΣΤ και πιέστε .

4 Η οθόνη εμφανίζει 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ. Πιέστε .

5 Πιέστε  για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

 5.9 ∆ιαγραφή όλων των 
εγγραφών 

1 Πιέστε  δύο φορές.
2 Μετακινηθείτε  στο 

∆ΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ και πιέστε .
3 Η οθόνη εμφανίζει 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ. Πιέστε  
για να επιβεβαιώσετε ή  
για να επιστρέψετε στη 
λειτουργία αναμονής.

 5.10 Πλήκτρα one-touch (με 
ένα πάτημα) 

Τα πλήκτρα  ή  έχουν 
τηλεφωνικούς αριθμούς σαν 
προεπιλογή για κλήσεις one-
touch (με ένα πάτημα).

 Σημείωση
Οι αριθμοί προεπιλογής 
συνήθως σας δίνουν τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε 
υπηρεσίες που προσφέρονται 
από το δίκτυό σας, αυτό όμως 
εξαρτάται από την χώρα και 
το δίκτυό σας. Μπορείτε να 
ρυθμίσετε τα πλήκτρα εύκολης 
χρήσης να καλούν αριθμούς 
αποθηκευμένους στο 
ευρετήριο του ακουστικού.

5.10.1 Κλήση αριθμού 
one-touch (ενός 
πατήματος)

1 Πιέστε και κρατήστε  ή 
. 

Εμφανίζεται και καλείται ο 
αριθμός.

2 Πιέστε  για να 
ακυρώσετε την κλήση 
και να επιστρέψετε στη 
λειτουργία αναμονής.
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   5.10.2 Αποθήκευση 
μίας εγγραφής 
τηλεφωνικού 
καταλόγου σαν 
αριθμός one-touch 
(απευθείας μνήμη)

1 Πιέστε  δύο φορές.
2 Μετακινηθείτε  στο 

ΑΠΕΥΘ. ΜΝΗΜΗ και πιέστε 
.

3 Πιέστε  ή  για να 
επιλέξετε ΠΛΗΚΤΡΟ 1 ή 
ΠΛΗΚΤΡΟ 2 και πιέστε .
Εμφανίζεται η τρέχουσα 
εγγραφή, αν υπάρχει 
κάποια.

4 Πιέστε  εκ νέου για 
να ανοίξετε το μενού 
επιλογών.

5 Πιέστε  στο ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
μίας εγγραφής από τον 
τηλεφωνικό κατάλογο.

6 Μετακινηθείτε  ή 
 στην εγγραφή που 

επιθυμείτε. Πιέστε  για 
να επιβεβαιώσετε ή  
για να επιστρέψετε στη 
λειτουργία αναμονής.

5.10.3 ∆ιαγραφή αριθμού 
one-touch (ενός 
πατήματος)

1 Πιέστε  δύο φορές.
2 Μετακινηθείτε  στο 

ΑΠΕΥΘ. ΜΝΗΜΗ και πιέστε 
.

3 Πιέστε  ή  για να 
επιλέξετε ΠΛΗΚΤΡΟ 1 ή 
ΠΛΗΚΤΡΟ 2 και πιέστε .

 Εμφανίζεται η τρέχουσα 
εγγραφή.

4 Πιέστε  εκ νέου για 
να ανοίξετε το μενού 
επιλογών.

5 Πιέστε  για να 
επιλέξετε ∆ΙΑΓΡΑΦΗ και 
πιέστε .

6 Η οθόνη εμφανίζει 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ. Πιέστε  για 
να επιβεβαιώσετε.
ΚΕΝΟ εμφανίζεται.
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  6 Ένδειξη αριθμού 

καλούντα και 

αρχείο κλήσεων

Αν είστε συνδρομητής στην 
Υπηρεσία Αναγνώρισης 
Γραμμής (CLI) και στην 
περίπτωση που η ταυτότητα 
του καλούντα δεν είναι κρυφή, 
ο αριθμός του καλούντος 
θα εμφανιστεί, καθώς και η 
ημερομηνία και η ώρα της 
κλήσης (αν παρέχονται από το 
δίκτυο).

 Σημείωση
• Αν ο αριθμός του καλούντος 

είναι αποθηκευμένος στον 
τηλεφωνικό κατάλογο μαζί 
με ένα όνομα, θα εμφανιστεί 
και το όνομα.

• Πληροφορίες για 
εισερχόμενες κλήσεις θα 
ποικίλλουν ανάλογα με τη 
χώρα και το τηλεφωνικό σας 
δίκτυο. Μερικοί παροχείς 
μπορεί να χρεώνουν μία 
συνδρομή για την Υπηρεσία 
Αναγνώρισης Γραμμής τους.

 6.1 Αρχείο κλήσεων
Το αρχείο κλήσεων περιέχει 
λεπτομέρειες για χαμένες 
ή ληφθέντες κλήσεις. Οι 
λεπτομέρειες μπορεί να 
συμπεριλαμβάνουν την 
ημερομηνία και την ώρα 
της κλήσης, ανάλογα με τον 
παροχέα δικτύου σας. Οι 
εγγραφές εμφανίζονται σε 
χρονολογική σειρά με την πιο 
πρόσφατη κλήση στην κορυφή 
της λίστας.

 Σημείωση
• Το αρχείο κλήσεων 

αποθηκεύει τις λεπτομέρειες 
έως και 20 κλήσεων.

• Όταν το αρχείο κλήσεων 
γεμίσει, μία νέα κλήση 
αντικαθιστά την παλαιότερη 
στην λίστα.

• Αν λάβετε περισσότερες 
από μία κλήσεις από τον 
ίδιο αριθμό, μόνο η πιο 
πρόσφατη αποθηκεύεται στο 
αρχείο κλήσεων.

Ένδειξη αριθμού καλούντα και αρχείο κλήσεων
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 Αν ο αριθμός έχει 
περισσότερα από 
12 ψηφία, πιέστε  για 
να δείτε τον υπόλοιπο 
αριθμό.

 Πιέστε  ξανά για να 
δείτε την ημερομηνία και 
ώρα της κλήσης.

3 Πιέστε  για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

 Σημείωση 
Το εικονίδιο  σταματά να 
αναβοσβήνει, όταν έχουν 
επιθεωρηθεί όλες οι νέες 
κλήσεις.

6.1.2 Πραγματοποίηση μίας 
κλήσης από το αρχείο 
κλήσεων

1 Πιέστε  για να ανοίξετε 
το αρχείο κλήσεων.

2 Μετακινηθείτε  ή  
στην καταχώριση που 
επιθυμείτε.

3 Πιέστε  για να 
καλέσετε.

Όταν έχετε αναπάντητες 
κλήσεις (εισερχόμενες κλήσεις 
στις οποίες δεν απαντήσατε), 
το εικονίδιο  θα εμφανιστεί 
στην οθόνη σε όλα τα 
χειροτηλέφωνα που είναι 
καταχωρισμένα στη βάση. Αν 
ένα ακουστικό χρησιμοποιείται 
για την επιθεώρηση των 
αρχείων κλήσεων, το εικονίδιο 
στα άλλα ακουστικά συνεχίζει 
να αναβοσβήνει (μόνο για 
χρήστες πακέτου πολλαπλών 
συσκευών).

 6.1.1 Eπιθεώρηση του 
αρχείου κλήσεων

1 Πιέστε .
Ο πιο πρόσφατος αριθμός 
- ή όνομα εφόσον 
έχει αποθηκευτεί στον 
τηλεφωνικό κατάλογο 
- εμφανίζεται. Το εικονίδιο 

 που αναβοσβήνει, 
σημάνει τις νέες κλήσεις.

2 Μετακινηθείτε  ή  
στο αρχείο κλήσεων.
Στο τέλος του αρχείου 
θα ακούσετε ένα 
χαρακτηριστικό ήχο.

Ένδειξη αριθμού καλούντα και αρχείο κλήσεων
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 6.1.3 Αποθήκευση ενός 
αριθμού από το 
αρχείο κλήσεων στον 
τηλεφωνικό κατάλογο

1 Πιέστε .
Η πιο πρόσφατη κλήση 
εμφανίζεται. 

2 Μετακινηθείτε  
ή  στον αριθμό 
που επιθυμείτε να 
αποθηκεύσετε και πιέστε 

.
3 ΑΠΟΘΗΚ ΑΡΙΘΜ εμφανίζεται. 

Πιέστε .
4 Εισάγετε ένα όνομα και 

πιέστε .
5 Ο αριθμός εμφανίζεται. 

Επεξεργαστείτε τον αριθμό 
αν είναι απαραίτητο 
και πιέστε  για να 
αποθηκεύσετε.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΕ εμφανίζεται.

6 Πιέστε  για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

 6.1.4 ∆ιαγραφή μίας 
εγγραφής του αρχείου 
κλήσεων

1 Πιέστε .

Η πιο πρόσφατη κλήση 
εμφανίζεται. 

2 Μετακινηθείτε  ή 
 στον αριθμό που 

επιθυμείτε.
3 Πιέστε  κατόπιν 

μετακινηθείτε  στο 
∆ΙΑΓΡΑΦΗ και πιέστε .

4 Η οθόνη εμφανίζει 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ.Πιέστε  για 
να επιβεβαιώσετε ή  
για να ακυρώσετε και να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

6.1.5 ∆ιαγραφή ολόκληρου 
του αρχείου κλήσεων

1 Πιέστε .
Η πιο πρόσφατη κλήση 
εμφανίζεται. 

2 Πιέστε  κατόπιν 
μετακινηθείτε  στο 
∆ΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ και πιέστε .

3 Η οθόνη εμφανίζει 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ. Πιέστε  
για να επιβεβαιώσετε ή  
για να ακυρώσετε και να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

Ένδειξη αριθμού καλούντα και αρχείο κλήσεων
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 6.2 Επανάκληση 
Το SE240 σας δίνει τη 
δυνατότητα να κάνετε 
επανάκληση των τελευταίων 
πέντε αριθμών που κλήθηκαν.
Οι αριθμοί μπορούν να έχουν 
έως και 24 ψηφία.

 6.2.1 Επανάκληση του 
τελευταίου αριθμού 

1 Πιέστε .
Εμφανίζεται ο τελευταίος 
αριθμός που καλέσατε. 

2 Χρησιμοποιήστε  και 
 για να μετακινηθείτε 

στη λίστα.
3 Πιέστε  για να καλέσετε 

τον αριθμό ή  για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

 6.2.2 Αντιγραφή ενός αριθμού 
επανάκλησης στον 
τηλεφωνικό κατάλογο

1 Πιέστε , μετακινηθείτε 
 ή  στην εγγραφή 

που επιθυμείτε να 
αντιγράψετε και πιέστε 

 . 
2 Display showsΗ οθόνη 

εμφανίζει ΑΠΟΘΗΚ ΑΡΙΘΜ. 

Πιέστε .
3 Εισάγετε ένα όνομα και 

πιέστε .
4 Επεξεργαστείτε τον αριθμό 

αν είναι απαραίτητο και 
πιέστε .
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΕ εμφανίζεται.

5 Πιέστε  για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

 6.2.3 ∆ιαγραφή μίας 
εγγραφής της λίστας 
επανάκλησης

1 Πιέστε , μετακινηθείτε 
 ή  στην εγγραφή 

που επιθυμείτε να 
διαγράψετε και πιέστε . 

2 Μετακινηθείτε  στο 
∆ΙΑΓΡΑΦΗ και πιέστε .

3 Η οθόνη εμφανίζει 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ. Πιέστε  για 
να επιβεβαιώσετε, στη 
συνέχεια πιέστε  για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

Ένδειξη αριθμού καλούντα και αρχείο κλήσεων
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6.2.4 ∆ιαγραφή ολόκληρης 
της λίστας 
επανάκλησης

1 Πιέστε  κατόπιν πιέστε 
 και μετακινηθείτε  

στο ∆ΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ και στη 
συνέχεια πιέστε .

2 Η οθόνη εμφανίζει 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ. Πιέστε  για 
να επιβεβαιώσετε.
ΚΕΝΟ εμφανίζεται.

3 Πιέστε  για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

7 Pολόι & 

Ξυπνητήρι

Αν γίνετε συνδρομητής στην 
υπηρεσία Αναγνώρισης 
Καλούντος του δικτύου σας, 
η ώρα στο SE240 σας μπορεί 
να ρυθμίζεται αυτόματα κάθε 
φορά που δέχεστε μία κλήση, 
ανάλογα με τον παροχέα 
δικτύου σας 

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε 
ή να τροποποιήσετε την ώρα, 
χρησιμοποιώντας το μενού 
Ρολόι & Ξυπνητήρι.

 7.1 Ρύθμιση ημερομηνίας 
και ώρας

1 Πιέστε , μετακινηθείτε 
 στο ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠ/ΡΙ και 

πιέστε .
Η οθόνη εμφανίζει ΗΜΕΡ/

ΝΙΑ-ΩΡΑ.
2 Πιέστε . Εισάγετε την 

ημερομηνία σε μορφή 
ΗΗ-ΜΜ π.χ. 04 08 για 4 
Αυγούστου και πιέστε .

Pολόι & Ξυπνητήρι
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4 Εισάγετε την ώρα σε 
μορφή 24 ωρών ΩΩ - ΛΛ, 
π.χ. 14 45 για 2.45μμ 
και πιέστε  για να 
επιβεβαιώσετε.

5 Πιέστε  για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

 Συμβουλή
Πιέστε  για να ακυρώσετε 
οποιαδήποτε στιγμή.

7.2 Ρύθμιση ξυπνητηριού
1 Πιέστε , μετακινηθείτε 

 στο ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠ/ΡΙ και 
πιέστε .

2 Μετακινηθείτε  στο 
ΡΥΘΜΣ ΞΥΠ/ΡΙ και πιέστε 

 .
3 Μετακινηθείτε  ή  

στο ΚΛΕΙΣΤΟ, ΜΙΑ ΦΟΡΑ ή 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ και πιέστε .
4 Αν επιλέξετε ΜΙΑ ΦΟΡΑ ή 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, εισάγετε την 
ώρα σε μορφή 24 ωρών 
ΩΩ - ΛΛ, π.χ. 14 45 για 
2.45μμ και πιέστε .

5 Πιέστε  για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

Όταν το ξυπνητήρι ηχεί, πιέστε 
οποιοδήποτε πλήκτρο για να 
τερματίσετε το κουδούνισμα.

 Σημείωση
• Όταν το ξυπνητήρι 

ενεργοποιείται, εμφανίζεται 
το εικονίδιο . 

• Το ξυπνητήρι θα κουδουνίζει 
στο μεσαίο επίπεδο. 
ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ και  θα 
αναβοσβήνουν στην οθόνη.

 7.3 Ρύθμιση μελωδίας 
κουδουνίσματος 
ξυπνητηριού

∆ιατίθενται τρεις μελωδίες 
κουδουνίσματος ξυπνητηριού.
1 Πιέστε , μετακινηθείτε 

 στο ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠ/ΡΙ και 
πιέστε .

2 Μετακινηθείτε  στο 
ΗΧΟΣ ΞΥΠ/ΡΙ και πιέστε .
Οι μελωδίες 
αναπαράγονται.

3 Μετακινηθείτε  ή  
στο ΜΕΛΩ∆ΙΑ 1, 2 ή 3 και 
πιέστε .

Pολόι & Ξυπνητήρι
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8 Προσωπικές 

ρυθμίσεις

8.1 Ήχοι χειροτηλεφώνου
 Προσοχή

Όταν το τηλέφωνο 
κουδουνίζει, αποφεύγετε να 
τοποθετείτε το ακουστικό πολύ 
κοντά στο αυτί σας, καθώς 
αυτό μπορεί να βλάψει την 
ακοή σας.

  8.1.1 Ένταση 
κουδουνίσματος

Επιλέξτε από: Χωρίς Ήχο, 
Σιγανό, Μεσαίο, ∆υνατό και 
Ενίσχυση.

 Σημείωση
Η αρχική ρύθμιση είναι 
∆υνατό.

1 Πιέστε , μετακινηθείτε 
 στο ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ και 

πιέστε .
ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ εμφανίζεται.

2 Πιέστε .
ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥ∆ εμφανίζεται.

3 Πιέστε .

Η ισχύουσα ένταση 
αναπαράγεται.

4 Πιέστε  ή  για να 
προσαρμόσετε το επίπεδο 
έντασης του 
κουδουνίσματος και πιέστε 

 για να αποθηκεύσετε 
τη ρύθμιση.

5 Πιέστε  για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

  8.1.2 Μελωδία 
κουδουνίσματος

Επιλέξτε από 10 μελωδίες 
κουδουνίσματος.
1 Πιέστε , μετακινηθείτε 

 στο ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ και 
πιέστε .
ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ εμφανίζεται.

2 Πιέστε , μετακινηθείτε 
 στο ΜΕΛ/∆ΙΑ ΚΟΥ∆ και 

πιέστε .
Η τρέχουσα μελωδία 
αναπαράγεται.

3 Πιέστε  ή  για 
να επιλέξετε τη μελωδία 
κουδουνίσματος.
Αναπαράγεται ένα 
δείγμα της μελωδίας 
κουδουνίσματος.
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4 Πιέστε  για να 
αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

5 Πιέστε  για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

 8.1.3 Ήχοι πλήκτρων 
ενεργοποιημένοι/
απενεργοποιημένοι 

Όταν πιέζετε ένα πλήκτρο 
στο χειροτηλέφωνο, ακούτε 
έναν χαρακτηριστικό ήχο. 
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή 
να απενεργοποιήσετε αυτούς 
τους ήχους.

1 Πιέστε , μετακινηθείτε 
 στο ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ και 

πιέστε .
ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ εμφανίζεται.

2 Πιέστε , μετακινηθείτε 
 στο ΗΧΟΣ ΠΛΗΚ/ΩΝ και 

πιέστε .
3 Μετακινηθείτε  ή  

για να επιλέξετε ΑΝΟΙΚΤΟ ή 
ΚΛΕΙΣΤΟ και πιέστε  για 
να επιβεβαιώσετε.

4 Πιέστε  για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

8.1.4 Πρώτος χτύπος 
Το SE240 σας θα ανιχνεύσει 
αυτόματα την Αναγνώριση 
Καλούντος (εξαρτώμενη από τη 
συνδρομή). Το τηλέφωνό σας 
δε θα κουδουνίσει έως ότου 
εμφανιστεί αυτή η πληροφορία. 
Αν επιθυμείτε να ακούσετε το 
κουδούνισμα πριν εμφανιστεί 
η Αναγνώριση Καλούντος, 
μπορείτε να ρυθμίσετε 
χειροκίνητα ΠΡΩΤ. ΧΤΥΠΟΣ στο 
ΑΝΟΙΚΤΟ.

1 Πιέστε , μετακινηθείτε 
 στο ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ και 

πιέστε .
ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ εμφανίζεται.

2 Πιέστε , μετακινηθείτε 
 στο ΠΡΩΤ. ΧΤΥΠΟΣ και 

πιέστε .
3 Μετακινηθείτε  ή  

για να επιλέξετε ΑΝΟΙΚΤΟ ή 
ΚΛΕΙΣΤΟ και πιέστε  για 
να επιβεβαιώσετε.

4 Πιέστε  για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

Προσωπικές ρυθμίσεις
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8.2 Όνομα 
χειροτηλεφώνου

Εξατομικεύστε το 
χειροτηλέφωνό σας, για 
παράδειγμα, με ένα όνομα ή 
τόπο - Πέτρος ή Υπνοδωμάτιο. 
1 Πιέστε , μετακινηθείτε 

 στο ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ και 
πιέστε .

2 Μετακινηθείτε  στο 
ΟΝΟΜΑ ΧΕΙ/ΗΣ και πιέστε 

.
Εμφανίζεται το τρέχον 
όνομα.

3 Πιέστε  για να 
διαγράψετε το τρέχον 
όνομα.

4 Εισάγετε το όνομα που 
επιθυμείτε - έως και 10 
χαρακτήρες και πιέστε  
για να αποθηκεύσετε.

5 Πιέστε  για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

 8.3 Αυτόματη απάντηση
Όταν η αυτόματη απάντηση 
είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε 
να απαντήσετε σε μία 
κλήση σηκώνοντας απλά το 
χειροτηλέφωνο από τη βάση 
ή από το φορτιστή. Αν είναι 
απενεργοποιημένη, πρέπει να 
πιέσετε  για να απαντήσετε 
σε μία κλήση. Η αρχική 
ρύθμιση είναι ανενεργή.

1 Πιέστε , μετακινηθείτε 
 στο ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ και 

πιέστε .
2 Μετακινηθείτε  στο ΑΥΤ. 

ΑΠΑΝΤ. και πιέστε .
3 Μετακινηθείτε  ή  

για να επιλέξετε ΑΝΟΙΚΤΟ ή 
ΚΛΕΙΣΤΟ και πιέστε  για 
να επιβεβαιώσετε.

4 Πιέστε  για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

Προσωπικές ρυθμίσεις
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  8.4 Αυτόματος 
τερματισμός

Όταν ο αυτόματος τερματισμός 
είναι ενεργοποιημένος, 
μπορείτε να τερματίσετε μία 
κλήση επανατοποθετώντας 
απλά το χειροτηλέφωνο στη 
βάση ή στο φορτιστή. Αν είναι 
απενεργοποιημένος, πρέπει να 
πιέσετε  για να τερματίσετε.
Η αρχική ρύθμιση είναι ενεργή.

1 Πιέστε , μετακινηθείτε 
 στο ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ και 

πιέστε .
2 Μετακινηθείτε  στο ΑΥΤ. 

ΤΕΡΜ. και πιέστε .
3 Μετακινηθείτε  ή  

για να επιλέξετε ΑΝΟΙΚΤΟ ή 
ΚΛΕΙΣΤΟ και πιέστε .

4 Πιέστε  για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

8.5 Γλώσσα παρουσίασης

1 Πιέστε , μετακινηθείτε 
 στο ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ και 

πιέστε .
2 Μετακινηθείτε  στο 

ΓΛΩΣΣΑ και πιέστε .

3 Μετακινηθείτε  ή  
για να επιλέξετε τη γλώσσα 
που επιθυμείτε και πιέστε 

 για να επιβεβαιώσετε.
4 Πιέστε  για να 

επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

 8.6 Κλείδωμα του 
πληκτρολογίου

Αποφύγετε τυχαίες κλήσεις 
κατά τη μεταφορά του 
χειροτηλεφώνου, κλειδώνοντας 
το πληκτρολόγιο.

1 Πιέστε  και κρατήστε. 
Η οθόνη εμφανίζει ΚΛΕΙ∆.

ΠΛΗΚΤΡ.
2 Για να ξεκλειδώσετε το 

χειροτηλέφωνο, πιέστε  
και κρατήστε ξανά.

 Σημείωση
Ενώ το πληκτρολόγιο είναι 
κλειδωμένο, μπορείτε να 
απαντάτε στις εισερχόμενες 
κλήσεις κανονικά.

Προσωπικές ρυθμίσεις



43

9 Προηγμένες 

ρυθμίσεις

 9.1 Χρόνος Recall
Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη 
για να έχετε πρόσβαση σε 
ορισμένες υπηρεσίες δικτύου 
και PABX/τηλεφωνικών 
μεταλλακτών. Ο αρχικός 
χρόνος recall του SE240 
είναι κατάλληλος για τη χώρα 
σας και τον τηλεφωνητή 
δικτύου σας. Είναι απίθανο να 
χρειαστεί να αλλάξετε αυτή 
τη ρύθμιση, εκτός και αν σας 
συμβουλέψουν να το κάνετε.

 Σημείωση
Η χρήση του SE240 σας δεν 
μπορεί να εγγυηθεί για όλα τα 
PABX.

1 Πιέστε , μετακινηθείτε 
 στο ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και 

πιέστε .
2 Εμφανίζεται ΧΡΟΝ. RECALL. 

Πιέστε .

3 Μετακινηθείτε  ή 
 για να επιλέξετε τη 

ρύθμιση που επιθυμείτε, 
ΒΡΑΧΥ, ΜΕΣΑΙΟ ή ΜΕΓΑΛΟ 
και πιέστε  για να 
επιβεβαιώσετε.

4 Πιέστε  για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

 9.2 Τρόπος κλήσης
Ο αρχικός τρόπος κλήσης 
του SE240 ενδείκνυται για 
τη χώρα και το δίκτυό σας. 
Είναι απίθανο να χρειαστεί 
να αλλάξετε αυτή τη 
ρύθμιση, εκτός και αν σας 
συμβουλέψουν να το κάνετε.

1 Πιέστε , μετακινηθείτε 
 στο ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και 

πιέστε .
2 Μετακινηθείτε  στο 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΣ. και πιέστε 
.

3 Μετακινηθείτε  ή  
για να επιλέξετε ΤΟΝΙΚΟ ή 
ΠΑΛΜΙΚΟ και πιέστε  για 
να επιβεβαιώσετε.

4 Πιέστε  για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

Προηγμένες ρυθμίσεις
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9.3 Φραγή κλήσεων
Αποτρέψτε την κλήση 
ορισμένων αριθμών από το 
SE240 σας.
Αποθηκεύστε έως και τέσσερις 
συγκεκριμένους αριθμούς, ο 
καθένας έως και 4 ψηφία - για 
παράδειγμα, διεθνή ή τοπικά 
προθέματα.

Παρακάμψετε τη φραγή 
κλήσεων, καθιστώντας τη 
ρύθμιση Ανενεργή ή Ενεργή.

 Σημείωση
Αν ενεργοποιήσετε τη Φραγή 
κλήσεων, θα εμφανιστεί, ΦΡΑΓΗ 

ΚΛΗΣ στην οθόνη σας στη 
λειτουργία αναμονής.

9.3.1 Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση της 
φραγής κλήσεων

1 Πιέστε , μετακινηθείτε 
 στο ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και 

πιέστε .
2 Μετακινηθείτε  στο 

BARR ΚΛΗΣΕΩΝ και πιέστε 
.

3 Εισάγετε το πρωτότυπο 
PIN (αρχική ρύθμιση 
0000) και πιέστε .

4 BARRING εμφανίζεται. Πιέστε 
.

5 Μετακινηθείτε  ή  
για να επιλέξετε ΑΝΟΙΚΤΟ 
ή ΚΛΕΙΣΤΟ και πιέστε  
για να επιβεβαιώσετε. 
Μπορείτε τώρα να ορίσετε 
τον αριθμό (βλέπε πιο 
κάτω).

9.3.2 Ρύθμιση ενός αριθμού 
προς φραγή

1 Πιέστε , μετακινηθείτε 
 στο ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και 

πιέστε .
2 Μετακινηθείτε  στο 

BARR ΚΛΗΣΕΩΝ και πιέστε 
.

3 Εισάγετε το πρωτότυπο 
PIN (αρχική ρύθμιση 
0000) και πιέστε .

4 Μετακινηθείτε  στο 

BARRING ΑΡΙΘ και πιέστε 

 .
Εμφανίζεται BARRING ΑΡΙΘ 1.

5 Μπορείτε να μετακινηθείτε 
 στον επόμενο αριθμό 

αν χρειάζεται.

Προηγμένες ρυθμίσεις
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6 Πιέστε  και εισάγετε 
τα ψηφία στα οποία 
επιθυμείτε να κάνετε 
φραγή. Πιέστε  για να 
επιβεβαιώσετε.

7 Πιέστε  για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

9.4 Κλήση baby
Όταν έχει ενεργοποιηθεί, 
αυτή η λειτουργία σας δίνει τη 
δυνατότητα να καλέσετε έναν 
αριθμό, πιέζοντας οποιοδήποτε 
πλήκτρο στο χειροτηλέφωνό 
σας (εκτός ). Αυτή η 
λειτουργία είναι πολύ χρήσιμη 
για πρόσβαση σε υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης.

9.4.1 Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση της 
κλήσης baby

1 Πιέστε , μετακινηθείτε 
 στο ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και 

πιέστε .
2 Μετακινηθείτε  στο 

ΚΛΗΣΗ BABY και πιέστε .

3 Εισάγετε το πρωτότυπο 
PIN (αρχική ρύθμιση 
0000) και πιέστε .

4 ΛΕΙΤ. BABY εμφανίζεται. 
Πιέστε .

5 Μετακινηθείτε  ή  
για να επιλέξετε ΑΝΟΙΚΤΟ ή 
ΚΛΕΙΣΤΟ και πιέστε  για 
να επιβεβαιώσετε.

6 Πιέστε  για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

 Σημείωση
Αν ενεργοποιήσετε την Kλήση 
baby, θα εμφανιστεί ΕΝΕΡ ΚΛ 

BABY στην οθόνη σας στη 
λειτουργία αναμονής.
Για να απενεργοποιήσετε την 
Kλήση baby ξανά: 
1 Πιέστε .
2 ΚΛΕΙΣΤΟ εμφανίζεται. Πιέστε 

 για να επιβεβαιώσετε.

9.4.2 Ρύθμιση του αριθμού 
κλήσης baby

1 Πιέστε , μετακινηθείτε 
 στο ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και 

πιέστε .
2 Μετακινηθείτε ΚΛΗΣΗ BABY 

και πιέστε .

Προηγμένες ρυθμίσεις
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 9.5 Καταχώριση
Έως και 5 ακουστικά 
μπορούν να εγγραφούν 
σε ένα σταθμό βάσης. Τα 
πρόσθετα ακουστικά πρέπει 
να καταχωρισθούν στη βάση 
πριν από τη χρήση τους. 

 Σημείωση
• Οι οδηγίες που 

περιγράφονται παρακάτω 
ισχύουν ειδικά για το 
ακουστικό του SE240 σας. 
Αν θέλετε να καταχωρίσετε 
ένα ακουστικό άλλου 
κατασκευαστή, μπορεί 
να διαφέρουν οι οδηγίες. 
Σε αυτήν την περίπτωση 
παρακαλούμε αναφερθείτε 
στις οδηγίες του 
κατασκευαστή του επιπλέον 
ακουστικού.

• Το PIN του συστήματος 
απαιτείται πριν μπορέσετε 
να καταχωρίσετε ή να 
διαγράψετε ακουστικά. Το 
αρχικό PIN είναι 0000.

Προηγμένες ρυθμίσεις

3 Εισάγετε το πρωτότυπο 
PIN (αρχική ρύθμιση 
0000) και πιέστε .

4 Μετακινηθείτε  στο 
ΑΡΙΘΜΟΣ BABY και πιέστε 

.
5 Εισάγετε τον αριθμό. 

Πιέστε  για να 
επιβεβαιώσετε.

6 Πιέστε  για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

9.4.3 Κλήση ενός αριθμού 
κλήσης baby

1 Όταν ένας αριθμός 
κλήσης baby έχει 
αποθηκευτεί και η 
ρύθμιση Κλήση baby 
είναι ενεργοποιημένη, 
πιέστε οποιοδήποτε 
πλήκτρο (εκτός ) στο 
πληκτρολόγιο, για να 
καλέσετε τον αριθμό.

 Σημείωση
Όταν η κλήση baby είναι 
ενεργοποιημένη, μπορείτε 
ακόμα να απαντάτε στις 
εισερχόμενες κλήσεις 
κανονικά.
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 9.5.1 Καταχώριση ενός 
ακουστικού 

1 Στη μονάδα βάσης πιέστε 
και κρατήστε  για 
περίπου 3 δευτερόλεπτα. 

 Σημείωση
 Η βάση μπορεί να δεχθεί 

την καταχώριση από 
άλλο ακουστικό μέσα σε 
90 δευτερόλεπτα. 

 Αν πιεστεί , η 
καταχώριση ακυρώνεται.

2 Στο χειροτηλέφωνο, πιέστε 
 και μετακινηθείτε 
 στο ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και 

πιέστε .
3 Μετακινηθείτε  στο 

ΕΓΓΡΑΦΗ και πιέστε .
4 Αν είναι απαραίτητο, 

μετακινηθείτε  ΕΓΓΡΑΦ 

ΒΑΣΗΣ και πιέστε . 
5 Εισάγετε τον αριθμό 

της βάσης στην 
οποία επιθυμείτε να 
καταχωρίσετε το 
χειροτηλέφωνό σας. 

 Αν έχετε μόνο 1 σταθμό 
βάσης, πιέστε . 
Αν έχετε 2 σταθμούς 
βάσης, πιέστε  ή  , 
κλπ.
Η οθόνη εμφανίζει ΨΑΧΝΕΙ.

Όταν το χειροτηλέφωνο 
καταχωρίζεται στη βάση, 
του παραχωρείται ο 
επόμενος διαθέσιμος 
αριθμός χειτοτηλεφώνου 
(εμφανίζεται στην οθόνη 
του χειροτηλεφώνου).

9.5.2 Επιλογή βάσης 
Μπορείτε να καταχωρίσετε 
το SE240 χειροτηλέφωνό σας 
έως και σε 4 βάσεις. Αφού 
γίνει η καταχώριση, μπορείτε 
να εναλλάσσετε τις βάσεις, για 
παράδειγμα, βάσεις στο σπίτι 
και στη δουλειά.

1 Στο χειροτηλέφωνο, πιέστε 
 και μετακινηθείτε 
 στο ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και 

πιέστε .
2 Μετακινηθείτε  στο 

ΕΓΓΡΑΦΗ και πιέστε .
3 ΕΠΙΛ ΒΑΣΗΣ εμφανίζεται. 

Πιέστε .
Οι διαθέσιμες βάσεις 
εμφανίζονται με τον 
αριθμό της τρέχουσας 
βάσης να αναβοσβήνει.
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4 Μετακινηθείτε  ή  
στη βάση που επιθυμείτε 
– 1, 2, 3 ή 4 – και πιέστε 

. 
Όταν εντοπιστεί η βάση, 
θα ακούσετε έναν 
χαρακτηριστικό ήχο. Αν 
δεν εντοπιστεί, η οθόνη 
εμφανίζε Α∆ΗΛΩΤΟ.

 9.5.3 Ακύρωση δήλωσης ενός 
χειροτηλεφώνου 

1 Στο χειροτηλέφωνο, πιέστε 
 και μετακινηθείτε 
 στο ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και 

πιέστε .
2 Μετακινηθείτε  στο 

ΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΗΛ. και πιέστε 
.

3 Εισάγετε το 4ψήφιο 
πρωτότυπο PIN και πιέστε 

.
4 Μετακινηθείτε  ή  

στο χειροτηλέφωνο που 
επιθυμείτε να ακυρώσετε 
και πιέστε .

 Στην οθόνη του 
χειροτηλεφώνου 
εμφανίζεται Α∆ΗΛΩΤΟ.

  9.6 PIN
Το 4ψήφιο πρωτότυπο PIN 
χρησιμοποιείται για την 
καταχώριση ή τη διαγραφή 
ενός χειροτηλεφώνου και 
για την αλλαγή κάποιων 
ρυθμίσεων στο SE240 σας. Η 
αρχική ρύθμιση είναι 0000. 
Μπορείτε να αλλάξετε αυτό το 
PIN για μεγαλύτερη ασφάλεια

1 Πιέστε , μετακινηθείτε 
 στο ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και 

πιέστε .
2 Μετακινηθείτε  στο PIN 

και πιέστε .
3 Εισάγετε το ισχύον 

πρωτότυπο PIN (αρχική 
ρύθμιση 0000) και πιέστε 

.
4 Εισάγετε το νέο PIN και 

πιέστε . 
5 Πιέστε  για να 

επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

Προηγμένες ρυθμίσεις
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 Σημείωση
Σημειώστε το PIN σας. Αν 
το ξεχάσετε, θα χρειαστεί 
να κάνετε επαναφορά του 
χειροτηλεφώνου σας.

 9.7 Επαναφορά
Αυτό θα επαναφέρει το SE240 
σας στις αρχικές ρυθμίσεις 
του.

 Σημείωση
Οι εγγραφές που έχουν 
αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό 
κατάλογο και τα νέα μηνύματα 
του αυτόματου τηλεφωνητή 
διατηρούνται. 

1 Πιέστε , μετακινηθείτε 
 στο ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και 

πιέστε .
2 Μετακινηθείτε  στο 

ΕΠΑΝ/ΡΑ ΡΥΘΜ και πιέστε 
.

3 Εμφανίζεται ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ. 
Πιέστε .

4 Πιέστε  για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

9.7.1 Αρχικές ρυθμίσεις
Όνομα 
χειροτηλεφώνου PHILIPS
Ήχος πλήκτρων Ανοικτό
Αυτόματη 
απάντηση Κλειστό
Αυτόματος 
τερματισμός Ανοικτό
Μελωδία 
κουδουνίσματος Ring 1
Ένταση 
κουδουνίσματος Μεσαίο
Ένταση 
ακουστικού 3
Τηλεφωνικός 
κατάλογος

Αν αλλοίω-
το

Αρχείο κλήσεων Κενό
Λίστα επανάκλησης Κενό
Πρωτότυπο PIN 0000
Κλείδωμα του 
πληκτρολογίου Κλειστό
Pολόι 00:00
Ξυπνητήρι Κλειστό
Τρόπος κλήσης Τονικό

Προηγμένες ρυθμίσεις
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 9.8 Αυτόματο πρόθεμα
Μπορείτε να ρυθμίσετε το 
SE240 να ανιχνεύει τον αριθμό 
κλήσης και να τον αντικαθιστά 
με άλλον αριθμό. Μπορείτε 
να εισάγετε έναν αριθμό έως 
και 5 ψηφίων προς ανίχνευση 
και να τον αντικαταστήσετε 
με έναν αριθμό έως και 
10 ψηφίων.

1 Πιέστε , μετακινηθείτε 
 στο ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και 

πιέστε .
2 Μετακινηθείτε  στο 

ΠΡΟΘΕΜΑ και πιέστε .
3 ΑΝΙΧΝ ΨΗΦΙΟΥ εμφανίζεται.

Πιέστε .
4 Εισάγετε τον αριθμό που 

επιθυμείτε να ανιχνεύσετε 
(max 5) και πιέστε .

5 Μετακινηθείτε στο 
ΠΡΟΘΕΜΑ ΝΒ και πιέστε .

6 Εισάγετε τον αριθμό με 
τον οποίο επιθυμείτε να 
αντικατασταθεί (max 10) 
και πιέστε .

7 Πιέστε  για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
αναμονής.

 9.9 Ρύθμιση χώρας
Αν μετεγκατασταθείτε σε άλλη 
χώρα, μπορείτε να ρυθμίσετε 
το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να 
είναι συμβατό με τις ρυθμίσεις 
δικτύου αυτής της χώρας.

 Σημείωση
Αν κάνετε κάποιο λάθος 
κατά την επιλογή χώρας στη 
λειτουργία καλωσορίσματος, 
μπορείτε επίσης να κάνετε 
επαναφορά της χώρας σας.

Ανάλογα με τη χώρα σας, 
αυτή η επιλογή μπορεί να 
εμφανίζεται ως ΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ή η χώρα σας να 
μην εμφανίζεται.

1 Πιέστε , μετακινηθείτε 
 στο ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και 

πιέστε .

Προηγμένες ρυθμίσεις
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2 Μετακινηθείτε  στο 
ΕΠΙΛ. ΧΩΡΑΣ και πιέστε .

3 Εισάγετε το 4ψήφιο 
πρωτότυπο PIN και πιέστε 

.
4 Μετακινηθείτε  ή  

για να εμφανιστεί η χώρα 
που επιθυμείτε και πιέστε 

 για να επιβεβαιώσετε.

Προηγμένες ρυθμίσεις
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10 Συντήρηση και 

αντικατάσταση

10.1 Καθαρισμός
• Απλά καθαρίστε το 

ακουστικό και τη βάση με 
ένα υγρό (όχι πολύ υγρό) 
πανί ή ένα αντιστατικό πανί. 

• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ 
υγρά καθαρισμού οικιακής 
χρήσης διότι θα προκαλέσει 
ζημιά στο προϊόν.

• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ 
στεγνό πανί διότι μπορεί 
να προκαλέσει στατική 
εκκένωση.

10.2 Αντικατάσταση 
μπαταρίας

 Προσοχή
Χρησιμοποιείτε πάντα 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
AAA.

1 Απομακρύνετε το κάλυμμα 
των μπαταριών.

2 Απομακρύνετε τις παλιές 
μπαταρίες.

3 Τοποθετήστε τις νέες 
μπαταρίες στο ακουστικό.

Συντήρηση και αντικατάσταση 
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4 Τοποθετήστε ξανά το 
κάλυμμα των μπαταριών. 11 Τεχνικά στοιχεία

Χρόνος ζωής μπαταρίας και 
εμβέλεια
Χρόνος ομιλίας και χρόνος 
αναμονής 
Όταν η μπαταρία έχει 
φορτιστεί πλήρως, ο χρόνος 
ομιλίας του SE240 είναι 
περίπου 10 ώρες και ο χρόνος 
αναμονής είναι περίπου 
150 ώρες.

Προειδοποίηση χαμηλής 
μπαταρίας 
Το επίπεδο της μπαταρίας 
εμφανίζεται στο πάνω 
αριστερό μέρος της οθόνης 
του ακουστικού.
Όταν το επίπεδο της 
μπαταρίας μειώνεται 
ακούγεται ένας ήχος κάθε 
λεπτό (κατά τη διάρκεια μιας 
κλήσης) και το εικονίδιο  
αναβοσβήνει. Όταν το επίπεδο 
φόρτισης της μπαταρίας 
είναι υπερβολικά χαμηλό το 
τηλέφωνο κλείνει αυτόματα 
λίγο μετά την προειδοποίηση. 



54

Τα προσεγγιστικά επίπεδα της 
φόρτισης των μπαταριών είναι:

  Πλήρως φορτισμένο.
  Μερικώς φορτισμένο.
  Πεσμένο.

Τύπος μπαταρίας
Οι μπαταρίες που 
χρησιμοποιούνται στο SE240 
σας είναι AAA NiMh 550mAh.

Προειδοποίηση εκτός 
εμβέλειας 
Σε ιδανικές συνθήκες η 
εμβέλεια του τηλεφώνου 
είναι ως και 50 μέτρα σε 
εσωτερικούς χώρους και 300 
μέτρα σε εξωτερικούς χώρους. 
Όταν φτάνετε στα όρια 
εμβέλειας κατά τη διάρκεια 
μιας κλήσης, το ακουστικό 
εκπέμπει έναν προειδοποιητικό 
ήχο. 

Αν το ακουστικό κινείται 
εκτός εμβέλειας το ακουστικό 
εκπέμπει έναν ήχο λάθους, 
η κλήση χάνεται και κάποιες 
άλλες λειτουργίες δε θα είναι 
διαθέσιμες. Θα ακούσετε έναν 
ήχο λάθους αν επιχειρήσετε 
να τις χρησιμοποιήσετε, με 
την προϋπόθεση ότι ο ήχος 
λάθους έχει ενεργοποιηθεί. 

Όταν ξαναβρεθείτε στην 
εμβέλεια της βάσης, η βάση 
ξαναεκπέμπει άλλον ήχο.

Τεχνικά στοιχεία 
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12 Συχνές 
ερωτήσεις

Φόρτιση

Το εικονίδιο  δεν 
αναβοσβήνει όταν το 
ακουστικό αποτίθεται στη 
βάση 
• Κακή επαφή μπαταρίας 

- μετακινήστε λίγο το 
ακουστικό.

• Βρώμικες επαφές - 
καθαρίστε την επαφή της 
μπαταρίας με ένα πανί 
ποτισμένο με οινόπνευμα.

• Η μπαταρία είναι πλήρως 
φορτισμένη - δε χρειάζεται 
φόρτιση.

Κλήσεις

∆εν υπάρχει τηλεφωνικό σήμα 
• ∆εν υπάρχει ρεύμα - ελέγξτε 

τις συνδέσεις. Κάνετε 
επαναφορά στο τηλέφωνο: 
τραβήξτε το βύσμα και 
βυσματώστε το εκ νέου στο 
ηλεκτρικό δίκτυο.

• Οι μπαταρίες είναι 
αποφορτισμένες - φορτίστε 
τις μπαταρίες τουλάχιστον 
για 24 ώρες.

• Είστε πολύ μακριά από τη 
βάση - μετακινηθείτε πιο 
κοντά στη βάση

• Λάθος τηλεφωνικό καλώδιο 
- χρησιμοποιήστε το 
τηλεφωνικό καλώδιο που 
παρέχεται.

• Ο προσαρμογέας 
τηλεφώνου (αν χρειαστεί) 
δεν έχει συνδεθεί στο 
τηλεφωνικό καλώδιο - 
συνδέστε τον προσαρμογέα 
τηλεφώνου (αν χρειαστεί) 
στο τηλεφωνικό καλώδιο.

Κακή ποιότητα ήχου 
Η βάση είναι πολύ κοντά 
σε ηλεκτρικές συσκευές, 
ενισχυμένους τοίχους από 
σκυρόδεμα ή μεταλλικά 
πλαίσια πόρτας - μεταφέρετε 
τη βάση σε απόσταση 
τουλάχιστον ενός μέτρου από 
κάθε ηλεκτρική συσκευή.

Συχνές ερωτήσεις 

www.philips.com/support
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Το εικονίδιο  αναβοσβήνει
• Το ακουστικό δεν είναι 

καταχωρημένο στη βάση 
- καταχωρίστε το ακουστικό 
στη βάση.

• Είστε πολύ μακριά από τη 
βάση - μετακινηθείτε πιο 
κοντά στη βάση.

∆εν υπάρχει ήχος 
κουδουνίσματος
Ο ήχος κουδουνίσματος είναι 
απενεργοποιημένος. 
Αυξήστε την ένταση.

Η Υπηρεσία Αναγνώρισης 
Γραμμής Καλούντα (CLI) δε 
λειτουργεί 
Ελέγξτε τη συνδρομή σας με 
τον παροχέα του δικτύου σας.

Ευρετήριο

Μία εγγραφή ευρετηρίου δε 
μπορεί να αποθηκευθεί
Το ευρετήριο έχει γεμίσει. 
∆ιαγράψτε μία εγγραφή για να 
απελευθερώσετε μνήμη.

Οθόνη

∆εν υπάρχει ένδειξη
• ∆οκιμάστε να 

επαναφορτίσετε ή να 
αντικαταστήσετε τις 
μπαταρίες.

• Προσπαθήστε να 
αποσυνδέσετε και να 
συνδέσετε την τροφοδοσία 
ισχύος της βάσης 
και ακολουθείστε τη 
διαδικασία καταχώρισης 
του ακουστικού (βλέπε 
σελίδα 46).

• Η βάση μπορεί να είναι 
απασχολημένη με άλλο 
ακουστικό. Περιμένετε 
ώσπου να είναι διαθέσιμη. 

Εγγραφή

Αδύνατη η καταχώριση 
άλλου ακουστικού
Φτάσατε το μέγιστο αριθμό 
των 5 ακουστικών. Η οθόνη 
εμφανίζει μία κινούμενη 
παύλα. Πρέπει να διαγράψετε 
ένα ακουστικό για να 
καταχωρίσετε ένα νέο.

Συχνές ερωτήσεις 
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Παρεμβολή

Παρεμβολές θορύβων στο 
ραδιόφωνό σας ή στην 
τηλεόραση
Η βάση σας ή ο φορτιστής 
μπορεί να βρίσκεται πολύ 
κοντά. Μετακινήστε την/τον 
όσο πιο μακριά γίνεται. 

Συχνές ερωτήσεις 
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13 Ευρετήριο

A

Ακύρωση δήλωσης ενός 
χειροτηλεφώνου 48

Αλλαγή PIN συστήματος 48
Αλλαγή αριθμών τηλεφώνου 

one-touch (με ένα 
πάτημα) 12, 32

Αλλαγή έντασης 
κουδουνίσματος 39

Αλλαγή μελωδίας 
κουδουνίσματος 
χειροτηλεφώνου 39

Αλλαγή μεταξύ εσωτερικών και 
εξωτερικών κλήσεων 26

ÁíáìïíÞ êëÞóçò 23
Αναγνώριση καλούντος 33
Αναγνώριση του καλούντος 33
Ανακύκλωση του τηλεφώνου 

σας 7
Απάντηση μιας κλήσης 11, 23
Αποθήκευση ενός αριθμού 

από το αρχείο κλήσεων στον 
τηλεφωνικό κατάλογο 35

Αποθήκευση ενός αριθμού 
επανάκλησης στον 
τηλεφωνικό κατάλογο 36

Ä

∆ιαγραφή ενός αριθμού από 
τη λίστα επανάκλησης 36

∆ιαγραφή μιας εγγραφής του 
αρχείου κλήσεων 35

∆ιαγραφή μιας εγγραφής του 
τηλεφωνικού καταλόγου 31

∆ιαγραφή όλων των 
εγγραφών του τηλεφωνικού 
καταλόγου 31

E

Eγγραφή του χειροτηλεφώνου 
σας σε μια βάση 47

Εγκατάσταση των 
μπαταριών 19

Ειδοποίηση ενός 
χειροτηλεφώνου 16

Εμφάνιση εικονιδίων και 
συμβόλων 14

Eπιθεώρηση ενός αρχείου 
κλήσεων 34

Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση του 
απόρρητου 23, 24

Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση του ήχου 
πλήκτρων 40

Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση του 
χειροτηλεφώνου 25

Ευρετήριο
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Ένταση ακουστικού 11, 13, 
24

Ένταση του ηχείου 16, 24
Επανάκληση του τελευταίου 

αριθμού 36
Επαναφορά του 

ακουστικού 49
Επεξεργασία ενός αριθμού 

πλήκτρου one-touch 32
Επεξεργασία μιας εγγραφής 

του τηλεφωνικού 
καταλόγου 30

Επιθεώρηση εγγραφών 
τηλεφωνικού 
καταλόγου 28, 30

Ê

Κλείδωμα του 
πληκτρολογίου 12, 42

Κλήση άλλου 
χειροτηλεφώνου 25

Κλήση διάσκεψης 26
Κλήση υπηρεσίας 

τηλεφωνητή 26

M

Μεταφορά μιας εξωτερικής 
κλήσης σε άλλο 
χειροτηλέφωνο 26

Í

Νέα μηνύματα 16

Ð

Περιεχόμενα συσκευασίας 10
Πλήκτρα one-touch (με ένα 

πάτημα) 12, 22, 31
Πλήκτρα χειροτηλεφώνου 11
Πληροφορίες ασφάλειας 5
Πλοήγηση στο μενού 17
Πλοήγηση του μενού 17
Πραγματοποίηση κλήσης 22
Πραγματοποίηση κλήσης από 

τον τηλεφωνικό κατάλογο 22
Πραγματοποίηση μίας κλήσης 

από το αρχείο κλήσεων 23
Πρόσβαση στη λίστα 

επανάκλησης 13, 36
Προσθήκη εγγραφής στον 

τηλεφωνικό κατάλογο 28
Πώς να θέσετε καλούντα σε 

αναμονή για να απαντήσετε 
σε δεύτερο καλούντα 26

Ñ

Ρύθμιση ανίχνευσης 
προθέματος και κλήσης 
αντικατάστασης  50

Ρύθμιση έντασης 
κουδουνίσματος 39

Ρύθμιση ημερομηνίας και 
ώρας 37

Ρύθμιση λειτουργίας 
επανάκλησης (flash) 11, 43

Ευρετήριο
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Ρύθμιση μελωδίας 
κουδουνίσματος 38, 39

Ρύθμιση της έντασης του 
ακουστικού 11, 24

Ρύθμιση τρόπου κλήσης 43

Ó

Σύνδεση με το σταθμό 
βάσης 18

Σύνοψη βάσης 16
Σύνοψη του 

χειροτηλεφώνου 11

T

Τερματισμός μιας κλήσης 13, 
24, 42

Ö

Φόρτιση μπαταριών 19

Ευρετήριο
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