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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
PHILIPS BASELINE PRO CLI
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Επεξήγηση συμβόλων
Έναρξη / λήξη χρονομέτρησης διάρκειας τηλεφωνήματος.
Αποθήκευση αριθμού στη μνήμη.
Έλεγχος αριθμού που βρίσκεται αποθηκευμένος στη μνήμη.
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του μικροφώνου του χειροτηλεφώνου ή
αποσιώπηση του μικροφώνου της συσκευής (mute).
Επανάκληση του τελευταίου αριθμού που κλήθηκε ή εισαγωγή παύσης σε
αριθμό που αποθηκεύθηκε στη μνήμη.
Μεταβίβαση κλήσης.
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση μεγαφώνου συσκευής.
Ρύθμιση έντασης μεγαφώνου συσκευής.
Ένδειξη των 4 τελευταίων αναπαντήτων κλήσεων
Πλοήγηση προς τα πάνω στη λίστα των αναπαντήτων κλήσεων
Πλοήγηση προς τα κάτω στη λίστα των αναπαντήτων κλήσεων
Κομβία μνήμης.
Σε κάθε κομβίο μνήμης μπορούν να αποθηκευθούν δύο αριθμοί το πολύ
21 ψηφίων.
Επιλογή του δεύτερου αριθμού που είναι αποθηκευμένος σε μία θέση
μνήμης (ένα κομβίο μνήμης).
Μήνυμα αποθηκευμένο.
Όταν ο ενδείκτης είναι αναμμένος, υπάρχει φωνητικό μήνυμα
αποθηκευμένο.
Ένταση κουδουνισμού.
Υπάρχουν 3 διαβαθμίσεις στην ένταση (απενεργοποιημένο, χαμηλή και
υψηλή ένταση αντίστοιχα).
Ο ενδείκτης κουδουνισμού αναβοσβήνει κατά την διάρκεια εισερχόμενης
κλήσης.
Χροιά κουδουνισμού.
Υπάρχουν 3 είδη χροιάς (χαμηλή, μεσαία και υψηλή τονικότητα
αντίστοιχα).
Ένταση ακουστικού χειροτηλεφώνου.
Υπάρχουν 2 διαβαθμίσεις έντασης (κανονική και υψηλή αντίστοιχα).
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Οθόνη συσκευής
Η οθόνη της συσκευής είναι 21 ψηφίων.
Αν πληκτρολογηθεί αριθμός μεγαλύτερος των 21 ψηφίων, τότε φαίνονται στην οθόνη
τα τελευταία 21 ψηφία του αριθμού.
Εμφανιζόμενα στην οθόνη σύμβολα
Σύμβολο λίστας αναπαντήτων κλήσεων
Σύμβολο αποθήκευσης
Σύμβολο ελέγχου αποθηκευμένου αριθμού
Αποδοχή εισερχόμενης κλήσης
Σηκώστε το ακουστικό ή πιέστε

για να αποδεχτείτε την κλήση.

Αν ο αριθμός του καλούντα είναι διαθέσιμος, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. Στην
αντίθετη περίπτωση, θα εμφανιστούν 6 παύλες.
Μεταφορά μιας κλήσης
Κατά την διάρκεια μιας συνομιλίας, πιέστε

και καλέστε κάποιον άλλον αριθμό.

Όταν ο καλούμενος απαντήσει, τοποθετήστε το ακουστικό στη θέση του ή πιέστε
Η κλήση σας έχει τώρα μεταβιβαστεί στον αριθμό που εσείς καλέσατε.
Ενδιερώτηση
Κατά την διάρκεια μιας συνομιλίας, πιέστε και καλέστε κάποιον άλλον αριθμό.
Μπορείτε να συνομιλήσετε με τον αριθμό που καλέσατε ή να γυρίσετε στην αρχική
σας κλήση πιέζοντας πάλι .
Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση του χειροτηλεφώνου
-

Σηκώνετε το χειροτηλέφωνο.

-

Πληκτρολογείτε τον αριθμό.

-

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε (και να απενεργοποιήσετε) το μεγάφωνο της
συσκευής πιέζοντας

.

Ο ενδείκτης (LED) είναι αναμμένος όταν το μεγάφωνο είναι ενεργοποιημένο.
3/10

.

H
-

Με το πέρας της συνομιλίας, τοποθετείτε το χειροτηλέφωνο στη θέση του.

Πραγματοποίηση κλήσης χωρίς τη χρήση χειροτηλεφώνου (hands-free)
-

Πιέζετε

.

-

Πληκτρολογείτε τον αριθμό.

-

Με το πέρας της συνομιλίας, πιέζετε άλλη μία φορά

.

Πραγματοποίηση κλήσης αριθμού που είναι αποθηκευμένος στη μνήμη

-

Σηκώνετε το χειροτηλέφωνο ή πιέζετε

.

Σημείωση: Σε κάθε ένα από τα κομβία μνήμης είναι δυνατό να είναι αποθηκευμένοι
δύο αριθμοί.
-

Επιλέγετε τον αριθμό που είναι αποθηκευμένος στη μνήμη από τα κομβία
μνήμης, ως εξής:
α) πιέζοντας το αντίστοιχο κομβίο μνήμης, όταν ο αριθμός είναι ο πρώτος
αποθηκευμένος στο κομβίο μνήμης.
β) πιέζοντας πρώτα

και έπειτα το αντίστοιχο κομβίο μνήμης, όταν ο

αριθμός είναι ο δεύτερος αποθηκευμένος στο κομβίο μνήμης.
Έλεγχος αριθμών που είναι αποθηκευμένοι στα κομβία μνήμης
-

Σηκώνετε το χειροτηλέφωνο ή πιέζετε

.

Σημείωση: Σε κάθε ένα από τα κομβία μνήμης είναι δυνατό να είναι αποθηκευμένοι
δύο αριθμοί.
-

Μπορείτε να ελέγξετε τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στα κομβία
μνήμης, ως εξής:

4/10

H
α) πιέζοντας πρώτα

και στη συνέχεια το αντίστοιχο κομβίο μνήμης, στην

περίπτωση που ο αριθμός είναι ο πρώτος αποθηκευμένος στο κομβίο μνήμης.
β) πιέζοντας πρώτα

, έπειτα

και τέλος το αντίστοιχο κομβίο μνήμης,

όταν ο αριθμός είναι ο δεύτερος αποθηκευμένος στο κομβίο μνήμης.
Αποθήκευση στη μνήμη (στα κομβία μνήμης) αριθμού, το πολύ 21 ψηφίων

-

Σηκώνετε το χειροτηλέφωνο ή πιέζετε

.

Σημείωση 1: Σε κάθε ένα από τα κομβία μνήμης είναι δυνατό να αποθηκευθούν δύο
αριθμοί.
-

Για να αποθηκεύσετε τον πρώτο αριθμό σε ένα κομβίο μνήμης:
-

Πιέζετε

και πληκτρολογείτε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.

-

Πιέζετε άλλη μία φορά

και έπειτα το κομβίο μνήμης στο οποίο θέλετε να

αποθηκεύσετε τον αριθμό.
-

Για να αποθηκεύσετε το δεύτερο αριθμό σε ένα κομβίο μνήμης:
-

Πιέζετε

και πληκτρολογείτε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.

-

Πιέζετε άλλη μία φορά

, στη συνέχεια

και τέλος το κομβίο μνήμης

στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό.
Σημείωση 2: Στην περίπτωση που χρειάζεται να προσθέσετε παύσεις σε έναν αριθμό,
πιέζετε

.

Κάθε φορά που πιέζετε το κομβίο προσθέτετε και μία παύση.
Κάθε παύση υπολογίζεται σαν ψηφίο.
Σημείωση 3: Κάθε θέση μνήμης είναι χωρητικότητας 21 ψηφίων.
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Αποθήκευση στη μνήμη αριθμού με περισσότερα των 16 ψηφίων
Υπενθύμιση: Κάθε θέση μνήμης είναι χωρητικότητας 21 ψηφίων.
Όταν ο προς αποθήκευση αριθμός έχει περισσότερα των 21 ψηφίων, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε δύο ή περισσότερες θέσεις μνήμης, ώστε να αποθηκευθεί
ολόκληρος ο αριθμός.
Σημείωση: Οι αριθμοί που αποθηκεύονται κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να έχουν
μέγιστο μήκος 32 ψηφία. Για να καλέσετε έναν αποθηκευμένο αριθμό μεγαλύτερο
των 21 ψηφίων, πληκτρολογήστε τις θέσεις μνήμης στις οποίες τον έχετε
αποθηκεύσει με τη σωστή σειρά.
Λίστα αναπάντητων κλήσεων
-

Το σύμβολο

αναβοσβήνει: υπάρχουν νέες αναπάντητες κλήσεις.

-

Το σύμβολο

είναι σταθερά αναμμένο: δεν υπάρχουν νέες αναπάντητες κλήσεις

(αυτές που υπάρχουν στη λίστα έχουν ήδη ελεγχθεί).
-

Πιέστε

για να δείτε τους αριθμούς των αναπάντητων κλήσεων.

-

Διατρέξτε τη λίστα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα

και

για να κινηθείτε

προς τα πάνω η κάτω αντίστοιχα.
Ο μέγιστος αριθμός αποθηκευμένων αναπάντητων κλήσεων στη λίστα είναι
τέσσερις.
Η πέμπτη αναπάντητη κλήση αντικαθιστά την παλαιότερη αναπάντητη κλήση στη
λίστα.
Μόνο αναπάντητες κλήσεις με μέγιστο αριθμό 21 ψηφίων μπορούν να
καταγραφούν στη λίστα.
Κλήση ενός αριθμού από τη λίστα αναπάντητων κλήσεων
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-

Πιέζετε
για να εμφανιστεί η λίστα με τις αναπάντητες κλήσεις.
Διατρέξτε τη λίστα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα
και
για να κινηθείτε
προς τα πάνω η κάτω αντίστοιχα.

-

Αφού επιλέξτε έναν αριθμό σηκώστε το ακουστικό ή πιέστε
το συγκεκριμένο αριθμό.

για να καλέσετε

Αφού κληθεί ο συγκεκριμένος αριθμός, παύει να υπάρχει ως καταχώρηση στη λίστα
των αναπάντητων κλήσεων.
Καταχώρηση του αριθμού μιας αναπάντητης κλήσης στη μνήμη
-

Πιέστε
για να εμφανιστεί η λίστα με τις αναπάντητες κλήσεις.
Διατρέξτε τη λίστα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα
και
για να κινηθείτε
προς τα πάνω η κάτω αντίστοιχα.

-

Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε. Πιέστε
τη θέση μνήμης στην οποία θέλετε να τον αποθηκεύσετε.

και στη συνέχεια

Επανάκληση του αριθμού που κλήθηκε τελευταίος
-

Σηκώνετε το χειροτηλέφωνο ή πιέζετε

-

Πιέζετε

.

.

Απενεργοποίηση του μικροφώνου του χειροτηλεφώνου (mute) ή αποσιώπηση
του μικροφώνου της συσκευής
-

Πιέζετε

.

Ο ενδείκτης (LED) δίπλα στο σύμβολο φωτίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η
αποσιώπηση.
Η ομιλία σας δεν ακούγεται στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής.
Πιέζοντας μία ακόμη φορά

καταργείτε την αποσιώπηση.
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Σημείωση: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο του χειροτηλεφώνου
πιέζοντας

που βρίσκεται πάνω στο χειροτηλέφωνο.

Όταν κλείνει η τηλεφωνική γραμμή, καταργείται αυτομάτως και η αποσιώπηση του
μικροφώνου.
Χρονομέτρηση της διάρκειας κλήσης

-

Αφού πληκτρολογήσετε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε, πιέζετε

.

Στην οθόνη της συσκευής φαίνεται να μετριέται ο χρόνος που αντιστοιχεί στη
διάρκεια του τηλεφωνήματος.

Αν ξεχάσετε να πατήσετε

, η διαδικασία μέτρησης θα ξεκινήσει 6

δευτερόλεπτα μετά από την κλήση του τελευταίου ψηφίου του αριθμού.

-

Με το πέρας της συνομιλίας, πιέζετε ξανά

-

Στην οθόνη της συσκευής φαίνεται η διάρκεια του τηλεφωνήματος.

-

Για να ελέγξετε τη διάρκεια του τελευταίου τηλεφωνήματος:
-

Σηκώνετε το χειροτηλέφωνο ή πιέζετε

-

Πιέζετε

.

.

.

Στην οθόνη της συσκευής φαίνεται η διάρκεια του τελευταίου τηλεφωνήματος.
Ρύθμιση της έντασης του μεγαφώνου της συσκευής
Σύρετε το ρυθμιστή της έντασης που βρίσκεται στο πλαϊνό μέρος της συσκευής και
φέρει τα σύμβολα

.
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Ρύθμιση της έντασης του κουδουνισμού
Επιλέγετε μία από τις 3 θέσεις του επιλογέα, ο οποίος βρίσκεται στο πλαϊνό μέρος της
συσκευής και φέρει το σύμβολο

(απενεργοποιημένο, χαμηλή και υψηλή

ένταση αντίστοιχα).

Ρύθμιση της χροιάς του κουδουνισμού
Επιλέγετε μία από τις 3 θέσεις του επιλογέα, ο οποίος βρίσκεται στο πλαϊνό μέρος της
συσκευής και φέρει τα σύμβολα

(χαμηλή, μεσαία και υψηλή τονικότητα

αντίστοιχα).
Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού του χειροτηλεφώνου
Επιλέγετε μία από τις 2 θέσεις του επιλογέα, ο οποίος βρίσκεται στο πίσω μέρος της

συσκευής και φέρει τα σύμβολα

(κανονική και υψηλή αντίστοιχα).

Έλεγχος ύπαρξης φωνητικού μηνύματος
Όταν ο ενδείκτης που είναι δίπλα στο σύμβολο

είναι αναμμένος, τότε υπάρχει

αποθηκευμένο μήνυμα.
Ρύθμιση ώρας
Κάτω από την επιφάνεια με τα 10 κομβία μνήμης, υπάρχουν 3 κομβία, με τα σύμβολα
Ηours, Minutes και Set Clock.
Το αριστερό κομβίο αντιστοιχεί στις ώρες, το μεσαίο στα πρώτα λεπτά της ώρας και το
δεξί κομβίο στη λειτουργία ρύθμισης της ώρας.
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-

Πιέζετε το κομβίο «Set clock».

-

Πιέζετε και κρατάτε πατημένο το κομβίο «Ηours» μέχρι να εμφανισθεί ο
επιθυμητός αριθμός.

-

Πιέζετε και κρατάτε πατημένο το κομβίο «Minutes» μέχρι να εμφανισθεί ο
επιθυμητός αριθμός.

-

Πιέζετε ξανά το κομβίο «Set clock» ή τοποθετείτε στη θέση του το
χειροτηλέφωνο.

Ρυθμίσεις εγκατάστασης
Κάτω από την επιφάνεια με τα 10 κομβία μνήμης, υπάρχουν 3 διακόπτες με τα
σύμβολα ΤΒR (100, 300, 600), MESSAGE (ON, OFF) και RECALL (ETH, TBR).
ΤΒR: Recall timing
RECALL type: ETH=Earth Recall ή TBR=Time Break Recall.
Οι ρυθμίσεις τους εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του τηλεφωνικού κέντρου.

ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
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