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1 Σύνδεση

Μόνο για την έκδοση 
πολλών συσκευών χειρός.
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2 Έναρξη
Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας Φόρτιση του τηλεφώνου Κλήση

• Για να κάνετε μια κλήση, πατήστε  ή  και 
πληκτρολογήστε τον αριθμό.

• Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε  ή  όταν 
χτυπάει το τηλέφωνο.

• Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το .
Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού
Πατήστε  ή  για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου κατά 
τη διάρκεια της κλήσης.
Ρύθμιση πλήκτρων άμεσης κλήσης
1 Εισαγάγετε τον αριθμό και πατήστε παρατεταμένα m1, m2 ή m3.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
3 Για να πραγματοποιήσετε μια ταχεία κλήση από την 

καταχώρηση που έχετε αποθηκεύσει στο πλήκτρο άμεσης 
κλήσης, πατήστε m1, m2 ή m3 κατά τη λειτουργία αναμονής 
και στη συνέχεια πατήστε  ή  για να καλέσετε τον αριθμό.

Προσθήκη επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο
1 Πατήστε [Mενού].
2 Επιλέξτε [Τηλ. κατ/γος] > [Προσθ. νέου].
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Κύκλος 
φόρτισης 
8 ωρών

1 Όταν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο 
για πρώτη φορά, θα δείτε ένα μήνυμα 
καλωσορίσματος (ανάλογα με τη 
χώρα).

2 Ορίστε τη χώρα και τη γλώσσα, εάν 
σας ζητηθεί.

3 Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.
• Αν η ώρα είναι σε μορφή 12 ωρών, 

πατήστε το πλήκτρο  ή  για να 
επιλέξετε [π.μ.] ή [μ.μ.] (ανάλογα 
με τη χώρα).

 > 70%
 70% - 40%
 40% - 10%
 Αναβοσβήνε ι : χαμηλή 

μπαταρία
Κύλιση: φόρτιση σε εξέλιξη



3 Τηλεφωνητής (για το XL495)
Ακρόαση εγγεγραμμένων 
μηνυμάτων

e Για αναπαραγωγή του προηγούμενου 
μηνύματος ή/και επανάληψη του 
τρέχοντος μηνύματος, πατήστε .

f Για έναρξη/διακοπή ακρόασης, πατήστε 
.

Σημείωση

• Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την 
ενότητα ‘Τηλεφωνητής’ στο εγχειρίδιο 
χρήσης.

Εγγραφή μηνύματος τηλεφωνητή
1 Πατήστε [Mενού].
2 Επιλέξτε [Tηλεφωνητής] > [Μήνυμα].
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που 

εμφανίζονται στην οθόνη.
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a Για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή σε 
λειτουργία αναμονής, πατήστε .

b Για διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος, 
πατήστε .

c Για προσαρμογή της έντασης, πατήστε  
/ .

d Για αναπαραγωγή του επόμενου 
μηνύματος, πατήστε .



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το 
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Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που 
συνόδευε το καινούργιο σας τηλέφωνο ή 
κατεβάστε την πιο πρόσφατη έκδοση από 
τη διεύθυνση www.philips.com/support.

http://www.philips.com/support

