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חיוני מידע

לבטיחותך
הבא: המידע את בקפידה קרא ,CD 130 מכשיר התקנת לפני

זרם דרישות
להוציא  חד-פאזי, חילופין זרם של 220-240 וולט, חשמל זקוק לאספקת זרם המכשיר  <

הפסקת התקשורת עלולה להתנתק במקרה של .EN 60950 בתקן IT המוגדרות התקנות
חשמל.

בתקן  המופיעים לקריטריונים בהתאם כמסוכנת מסווגת החשמל זהירות! רשת
הזרם מהשקע תקע שליפת המכשיר הינה באמצעות את לכבות הדרך היחידה .EN 60950
קלה. גישה הזמן אליו כל המכשיר ושקיימת ממוקם בקרבת שהשקע החשמלי ודא החשמלי.

הטלפון קו
להשמע צליל חיוג.  לא עלול עם המכשיר אחרת המסופק יחד הטלפון השתמש תמיד בכבל  <
ישירות  ה-DSL מחובר שפילטר ודא ,(DSL) מהיר מערכת אינטרנט וקיימת אצלך במידה  <

(אחד הנכון לחיבור הפילטר מחוברים והטלפון שהמודם בבית ובדוק טלפון שקע לכל
ספציפי לכל אחד).

? לעזרה זקוק
נפוצות: ושאלות תקלות איתור

www.p4c.philips.com באינטרנט: עזרה

ו-34 33 עמודים תקלות: איתור



IL

5  

האריזה תוכן

טלפון*שנאי כבל
לחגורה  תפס

למדינה) (בהתאם

+

-+

-

יחידת
CD 130 בסיס אחת

אחד CD 130 נטענותאלחוטי סוללות 2 
NiMh AAA 550 mAh 

הפעלה מקוצרותאחריותהוראות הפעלה הוראות

חבר  כזה, החשמלי. במקרה מהכבל ארוז בנפרד השנאי באריזה את ותמצא ייתכן *הערה:
החשמל. לשקע החיבור לפני הטלפון לכבל השנאי את תחילה

מספר  או נוסף אחד אלחוטי תמצא אלחוטיים רבים, מכשיר CD 130 בה הערה: באריזת
נוספות. נטענות וסוללות זרם לאספקת מטענים אלחוטיים,
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בסיס ויחידת אלחוטי

CD 130 אלחוטי
אפרכסת 1

צג 2
8 בעמ‘ אייקונים ראה

OK מקש תפריט ומקש 3
להגיע כדי התחלתי במצב קצרה לחיצה לחץ -

לתפריט הראשי.
הבא השלב קצרה לבחירת לחיצה לחץ -

בתפריט.
במצב  OK לאישור על קצרה לחיצה לחץ -

טלפונים. וספר עריכה
היוצאות השיחות וברשימת השיחות ביומן -
הטלפונים. בספר שנבחר הנתון לשמירת
חזרה ומקש השתקה מקש השיחות, יומן 4

להגיע כדי התחלתי במצב קצרה לחיצה לחץ -
היוצאות. השיחות לרשימת

להשתקת/ביטול השתקת במצב שיחה -
מיקרופון האלחוטי.

האחרונה. הספרה לביטול עריכה, במצב -
ובשם. במספר לצפייה טלפונים, ספר במצב -

השם/המספר השיחות למעבר בין ביומן -
והשעה/התאריך.

ניווט מקשי 5
או הבאה מעלה/מטה למעבר לרשומה דפדף -

השיחות ברשימת השיחות, ביומן הקודמת
הטלפונים. בספר או היוצאות

ממצב השיחות ליומן להגעה מעלה דפדף -
התחלתי.

לספר התחלתי ממצב להגעה מטה דפדף -
הטלפונים.
מקש ניתוק 6

או השיחה את לנתק כדי קצרה לחיצה לחץ -
התחלתי). למצב (לחזור לצאת כדי

האלחוטי. לכיבוי ארוכה לחיצה לחץ -
רשימת טלפונים, וספר עריכה ממצב ליציאה -

השיחות. ויומן היוצאות השיחות
והזן # פועל/כבוי צלצול  7

להזין # לחיצה קצרה כדי לחץ  -
(P) הפסקה להזין כדי ארוכה לחיצה לחץ -

חיוג. בזמן
את לחיצה ארוכה כדי לכבות ולהדליק לחץ -

הצלצול.

1

2

3

4

5

6

7

8

10
12 11

9
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בסיס ויחידת אלחוטי

אינטרקום 8
פנימית. שיחה ליזום כדי קצרה לחיצה לחץ -

מקש איתות 9
תאריך/שעה. למסך האלחוטי שם ממסך לעבור כדי התחלתי במצב ארוכה לחיצה לחץ -

שיחה. מרכזיה בזמן לשירותי R על לחיצה -

מיקרופון 10

נעילת מקשים והזנה   11
. להזין כדי קצרה לחיצה לחץ -

התחלתי. במצב המקשים לוח נעילת את לנעול/לשחרר כדי ארוכה לחיצה לחץ -
מענה כפתור 12

התחלתי. במצב לשיחה להשיב כדי לחץ -
לחיוג השיחות וביומן היוצאות השיחות ברשימת הטלפונים, בספר ארוכה לחיצה לחץ -

שנבחר. המספר
דיבורית). מצב להפעלת פעמיים (לחץ פועל/כבוי* האלחוטי רמקול -

באפרכסת  הקול עוצמת את פתאומי באופן להגביר עלולה הדיבורית *זהירות! הפעלת
לאוזנך. מדי קרוב לא יהיה ודא שהאלחוטי ביותר. גבוהה לרמה

CD 130 יחידת בסיס

איתור אלחוטיים מקש
הוא האלחוטי כאשר את למצוא מאפשר איתור האלחוטיים מקש

עד המקש על לחץ מלאות. והסוללות שלו הקליטה בטווח מצוי
האלחוטיים איתור מקש על בשנית לחץ האלחוטי. צלצול לשמיעת

האיתור. לסיום
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צג האלחוטי על אייקונים הנראים
בצג. בכותרת האייקונים הבאים יופיעו לגבי פעולת הטלפון. מידע מציג הצג

 

יופיעו שהאייקונים לפני נטענה שהסוללה עד להמתין לפעמים צורך יהיה הראשונה בהפעלה
בצג

להטענה. שהסוללה זקוקה מסמן מלאה. ההבהוב באופן טעונה ON הסוללה יופיע כאשר

תפוס. כבר או שהקו פנימית שמתבצעת שיחה מציין מהבהב סמל חיצונית. שיחה מתבצעת

הקולי. חדשה מצוייה בתא הודעה

השיחות. ביומן חדשות רשומות או השיחות ביומן רשומות הצגת

לספר הטלפונים. גישה

מופעל. המעורר השעון

רמקול האלחוטי פועל.

הצלצול מבוטל.

רשום  אינו שהאלחוטי מהבהב מציין סמל הבסיס. יחידת בטווח ומצוי נרשם האלחוטי
מחוץ לטווח. מצוי או ליחידת הבסיס

בתפריט. הבא לשלב לכניסה טלפונים ספר במצב תפריט. למצב בכניסה מופעל

בתפריט. יותר גבוה לשלב לכניסה טלפונים ספר במצב תפריט. למצב בכניסה  מופעל
שהוזנו. הספרה/האות האחרונים עריכה למחיקת במצב מופעל

זמינות. זמינות נוספות שפעולות מציין
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הבסיס יחידת התקנת

התקנת יחידת הבסיס
אליהם. להגיע יוכלו שהכבלים לשקע הטלפון והחשמל כך מספיקה בקרבה המכשיר את מקם
ליחידת הבסיס. הטלפון כבל החשמל ואת כבל את הבסיס, חבר יחידת של התקנה נאותה ל

מהיר אינטרנט מערכת אצלך וקיימת במידה לשקעים. החשמלי הכבל ואת הטלפון כבל את חבר
והטלפון  שהמודם בבית ובדוק שקע טלפון לכל ישירות ה-DSL מחובר שפילטר ודא ,(DSL)

אחד). לכל ספציפי (אחד הנכון הפילטר לחיבור מחוברים

בתקן  המופיעים לקריטריונים בהתאם כמסוכנת מסווגת החשמל זהירות! רשת
הזרם מהשקע תקע שליפת המכשיר הינה באמצעות את לכבות הדרך היחידה .EN 60950
קלה. גישה הזמן אליו כל המכשיר ושקיימת ממוקם בקרבת שהשקע החשמלי ודא החשמלי.

עלול שגוי וחיבור היות לשקעים הנכונים מחוברים הטלפון יהיו וקו הזרם שאספקת לכך דאג
למכשיר. להזיק

לא להשמע  עלול אחרת המכשיר עם יחד המסופק הטלפון בכבל זהירות! השתמש תמיד
חיוג. צליל

המכשיר. עם יחד שסופק הטלפון כבל את חבר 1
חבר לאספקת הזרם. 2

1 2
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הסוללות הרכבת

באלחוטי הסוללות והחלפת הרכבת
בהתאם להסבר הסוללות את הכנס הסוללות, מכסה את פתח להכנסת הסוללות,

הנח בהטענה. צורך קיים מהבהב, הסוללה אייקון כאשר המכסה. את וסגור
להמתין מספר  צורך ויהיה ייתכן מלאה. לטעינה 24 שעות להגעה למכשיר להטען

בצג. אייקונים לראות יהיה הראשונה לפני שניתן בהפעלה הטענה לצורך דקות

בזמן טעינה  מחוברת לשקעים להיות חייבת תמיד זהירות: יחידת הבסיס
נטענות. השתמש תמיד בסוללות הפעלה. או

או קצרה חיים תוחלת שלהם אחרים וחלקים הסוללות את מכסה אינה האחריות
המתבלים. כאלה

אחרת  המכשיר עם יחד המסופק הטלפון בכבל תמיד זהירות! השתמש
חיוג. צליל להשמע לא עלול

הביתית. את הסוללות לאשפה להשליך  אין

הסוללות ותוחלת חיי טווח
ההגעה מלאים. עם ופריקה הטענה מחזורי 3 לאחר מגיעה האופטימלית חיי הסוללות תוחלת
הבסיס יחידת את מקם השיחה יורדת, התקרב ליחידת הבסיס. איכות וכאשר הטווח לגבול

האופטימלי. לטווח להגיע כדי חשמליים ממכשירים רחוק

חיי הסוללות אורך
שיחה בזמן

חיי הסוללות אורך
המתנה טווח מחוץ לביתטווח בתוך הביתבמצב

שעות 12 שעותעד 150 מטרעד 50 מטרעד 300 עד

 GAP התאמה לתקן
ההפעלה  לתקן תואמים הבסיס ™DECT ויחידות GAP שכל האלחוטיים GAP מבטיח תקן

משמעות ,GAP-ל תואמים הבסיס ויחידת CD 130 קשר לאופן יצורם. האלחוטי המינימלי בלא
קבלת שיחה, אלחוטי, ביצוע רישום הינן: פחותה אחריות חלה שהפעולות עליהן היא הדבר

במידה ותשתמש באלחוטי אחר זמינים להיות שלא עשויים שיחה וחיוג. המצבים המתקדמים
בסיס  מדגם CD 130 ליחידת האלחוטי את לרשום מנת על שלך. הבסיס יחידת מ-CD 130 עם
המתואר בהוראות  הפעולות את סדר לבצע תחילה עליך יהיה יצרן אחר GAP של תקן תואמת

.30 בעמ‘ המופיע הפעולות סדר את למלא כך ואחר היצרן
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GAP התאמה לתקן
הבסיס למצב יחידת הבא את ,CD 130 ליחידת הבסיס אחר של יצרן אלחוטי מנת לרשום על

בהוראות היצרן. המופיע הפעולות סדר את כך ובצע אחר (30 (עמ‘ רישום

.DECT טכנולוגית על תגמול לצורך של ETSI הרשום סמל מסחרי ™DECT הינו

בתפריטים השימוש

במקשי  השתמש התחלתי. ממצב לתפריט כניסה לחץ על לשם

התפריט. ברשימת מטה או מעלה לדפדף הניווט  כדי

לאישור הבחירה. OK  מקש לחץ על

לשלב לחזרה מהתפריט או BACK  ליציאה מקש לחץ על
בתפריט. הקודם
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התפריט מבנה

PHONEBOOK

DEL.NUMBER

DELETE LIST

EDIT NUMBER

ADD NUMBER

LANGUAGEרשימת שפות

PERSONAL SETHANDSET TONEHIGH/MEDIUM/
LOW/RINGER OFF RING VOLUME

AUTO ANSWERON/OFF

HANDSET NAME

KEY TONEON/OFF

RING MELODYMELODY 1 - 10

CLOCK/ALARMDATE & TIME

ALARM TONEMELODY 1/2/3

SET ALARMOFF/ON ONCE/ON DAILY

ADVANCE SETRECALL TIMESHORT/LONG

PREFIX

CALL BARRING

BARR NUMBERNUMBER 1/2/3/4

BARR MODEON/OFF

REGISTRATION

UNREGISTER

PIN

RESET UNIT

SOS NUMBERNUMBER 1/2/3
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או מספר רשומת טקסט
רבות ככל פעמים המתאים המקש על לחץ תו, אחר תו הטלפונים בספר השמות את ניתן להזין

הרצוי. לתו להגעה הדרוש

התו. למחיקת לחץ על בלשונית

"Peter" לכתיבת דוגמא
P לחץ  פעם אחת :

PE : לחץ  פעמיים

PET לחץ  פעם אחת :

PETE : לחץ  פעמיים

PETER : פעמים לחץ  שלוש

האלחוטי וכיבוי הפעלת

האלחוטי. את ולכבות להפעיל מקש כדי על ארוכה לחיצה לחץ

המקשים נעילת/ביטול נעילת לוח

התחלתי. במצב המקשים נעילת לוח את לנעול/לשחרר מקש כדי על ארוכה לחיצה לחץ
.KEYS LOCKED יופיע במסך

מקשים לוח
מקשים

רב-לחיצה פעולות סדר

1* < > _ 1 [רווח]
2A B C 2
3D E F 3
4G H I 4
5J K L 5
6M N O 6
7P Q R S 7
8T U V 8 ?
9W X Y Z 9
00 - / \ # +
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חיוג

ניתוק / לשיחה מענה
לשיחה. לענות כדי הטלפון צלצול לחץ על  לאחר  .1 

מהבהב בשיחה נכנסת.

הבסיס. ביחידת להחלפת האלחוטי או השיחה מקש לסיום על לחץ .2

הבסיס מיחידת האלחוטי את הרם (27 עמ‘ (ראה מענה אוטומטי הפעלת מצב אם הערה:
לשיחה. להשיב כדי מהמטען או

מדי  קרוב האלחוטי את תחזיק שיחה נכנסת, אל בזמן מצלצל האלחוטי אזהרה: כאשר
לשמיעה. להזיק עלולה הצלצול קול ועוצמת היות לאוזן

חיוג
חיוג ישיר

. לחץ  .1

. מספר הטלפון חייג את .2

החיוג מספר לפני מוקדם של חיוג

. מספר הטלפון חייג את .1

. על לחץ .2

. ב- השתמש רשומות לתיקון הערה:

הטלפונים מספר חיוג

. על למטה לחץ .1

שם. ובחר
 

דפדף ברשימה .2

. על לחץ .3
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חיוג

דיבורית) (חיוג האלחוטי רמקול וכיבוי הפעלת

מציין שהרמקול מופעל. קול ברמקול. עוצמת 5 דרגות קיימות הערה:

האלחוטי. רמקול על להפעלת פעמיים לחץ .1

הרמקול. על לניתוק שנית לחץ .2

לרמה  באפרכסת הקול עוצמת את באופן פתאומי להגביר עלולה הדיבורית אזהרה: הפעלת
לאוזנך. מדי יהיה קרוב לא ודא שהאלחוטי ביותר. גבוהה

שיחה בזמן הרמקול ועוצמת האפרכסת עוצמת כוונון

קול ברמקול). עוצמות ו-5 באפרכסת קול עוצמות (קיימות 3 לחץ על

שיחה בזמן האלחוטי מיקרופון השתקת

האלחוטי. מיקרופון השתקת להשתקת/ביטול לחץ על

השיחה זמן מונה
השבה  או מספר (חיוג שיחה ביצוע (HH-MM-SS) בעת בצג האלחוטי יופיע זמן השיחה מונה

לשיחה).
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היוצאות השיחות רשימת
שחוייגו. האחרונים המספרים 5 את מכילה היוצאות השיחות רשימת

השיחות היוצאות לרשימת / יציאה כניסה
. על לחץ .1

. היוצאות השיחות ברשימת דפדף .2

ליציאה. לחץ על   .3

היוצאות השיחות מרשימת חיוג
. על לחץ .1

. היוצאות השיחות ברשימת דפדף .2

. על לחץ .3

הטלפונים בספר היוצאות השיחות מרשימת מספרים שמירת

רשומה. לבחירת ודפדף  על לחץ .1

 .SAVE NUMBER יוצג , על לחץ .2

.ENTER NAME יוצג , על לחץ .3

.SAVED יוצג , על  ולחץ השם את הזן .4

.13 ראה עמ‘ ומספר טקסט רשומת ב- . השתמש תו למחיקת הערה:

היוצאות השיחות ברשימת מספר עריכת

רשומה. לבחירת ודפדף  על לחץ .1

.EDIT NUMBER אל על  להגעה למטה לחץ על  ולחץ  .2

. על  המספר ולחץ את תקן , לחץ על   .3
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היוצאות השיחות רשימת

היוצאות השיחות מרשימת מספר מחיקת

רשומה. לבחירת ודפדף  על לחץ .1

.DEL NUMBER אל על  להגעה למטה על ולחץ לחץ .2

לאישור. על לחץ ,DELETE? 3. לחץ על יוצג 
אישור ארוך. יישמע צליל

היוצאות השיחות מרשימת המספרים כל מחיקת

.DELETE LIST אל על  להגעה למטה ולחץ על  אחר כך , על  לחץ .1

לאישור. על לחץ ,DELETE? על יוצג לחץ .2 
ארוך. צליל אישור יישמע
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הטלפונים ספר
האלחוטי. של הטלפונים בספר ומספרים שמות 30 לאחסן ניתן

אלפביתי. בסדר מאוחסנים השמות

חדשה רשומה הוספת
.PHONEBOOK יוצג התחלתי, על במצב לחץ .1

.ADD NUMBER על יוצג לחץ .2

.ENTER NAME על יוצג לחץ .3

.ENTER NUMBER יוצג . על שם ולחץ הזן .4

לאישור. על  הזן את המספר ולחץ .5

על לרווח. לחץ . ב- השתמש תו למחיקת  הערה:
.13 עמ‘ ראה ומספר טקסט רשומת

התחלתי. למצב לחזרה על  או על   הערה: לחץ
ברישום). (תלוי השיחות ומיומן היוצאות השיחות מרשימת גם רשומה ליצור ניתן

בספר הטלפונים מספר שם או שינוי
.PHONEBOOK על במצב התחלתי, יוצג לחץ .1

.EDIT NUMBER אל על  להגעה למטה על ולחץ לחץ .2

בשם. לצפייה על  ולחץ רשומה דפדף לבחירת , על לחץ .3

במספר. לצפייה על  החדש ולחץ את השם הזן .4

לאישור. על  החדש ולחץ המספר את הזן .5
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הטלפונים ספר

הטלפונים ספר ברשומות צפייה

ברשימה, מעלה/מטה על ודפדף  התחלתי במצב לחץ .1
או

"E"). הרשומה  עבור 33 או "D" 3 עבור הרצוי (לדוגמא השם של הראשונה את האות הזן  
מהרשימה. תבחר באות המתחילה הראשונה

. על לחץ בפרטים: לצפייה .2

הטלפונים ספר ברשומות דפדוף בזמן מספר עריכת

רשומה. לבחירת על ודפדף  התחלתי במצב לחץ .1

.EDIT NUMBER אל על  להגעה על ולחץ לחץ .2

. חדש  והזן שם העכשווי על לצפייה בשם לחץ .3

החדש   המספר את הזן העכשווי, במספר על לצפייה לחץ .4 

לאישור. על ולחץ

הטלפונים ספר ברשומות דפדוף בעת רשומה מחיקת

רשומה. לבחירת על ודפדף  התחלתי במצב למטה לחץ .1

.DEL NUMBER אל על  להגעה למטה על ולחץ לחץ .2

לאישור. על לחץ ,DELETE? על יוצג לחץ .3 
אישור ארוך. יישמע צליל

ספר ברשומות דפדוף בזמן הטלפונים ספר רשומות כל מחיקת
הטלפונים

. על  ולחץ התחלתי מטה במצב לחץ .1

.DELETE LIST אל על להגעה למטה לחץ .2

לאישור. על לחץ ,DELETE? על יוצג לחץ .3 
אישור ארוך. יישמע צליל
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הטלפונים ספר

הטלפונים מספר התחלתי במצב רשומה מחיקת

.PHONEBOOK יוצג התחלתי, במצב על לחץ .1

.DEL NUMBER אל על  להגעה למטה לחץ ולחץ .2

רשומה. לבחירת ודפדף  ברשימה על לצפייה לחץ .3

לאישור. על לחץ ,DELETE? על יוצג לחץ .4 
אישור ארוך. יישמע צליל

התחלתי במצב הטלפונים ספר רשומות כל מחיקת

.PHONEBOOK יוצג התחלתי, על במצב לחץ .1

.DELETE LIST אל על  להגעה למטה על ולחץ לחץ .2

לאישור. על לחץ ,DELETE? על יוצג לחץ .3 
אישור ארוך. יישמע צליל



IL

21  

שיחות יומן
שיחה מזוהה. במידה ונרשמת לשירות זה אפשרי מצב

שהתקבלו: החיצוניות האחרונות השיחות 20 את מאחסן השיחות יומן
הספק). אצל ברישום (תלוי מזוהה שיחה שירות -

/ יציאה מיומן השיחות גישה

רשומה. לבחירת על ודפדף  למעלה לחץ .1

לצפייה בפרטים. על לחץ .2

ליציאה מיומן השיחות. על לחץ .3

השיחות ביומן צפייה
לראות את: בצג ניתן
המתקשר* שם •

הטלפונים)* בספר וקיים (במידה המתקשר שם את •
מזוהה** לא והשיחה במידה UNKNOWN CALL  •

להרשמה. כפוף *
אפשרית. בלתי מזוהה שיחה ברשימה, קיימים שאינם מספרים **

והתאריך השעה . על לחיצה השיחה ע“י ושעת התאריך הטלפון, את מספר להציג ניתן
בספק. תלויים

השיחות מיומן מספר חיוג

רשומה. לבחירת על ודפדף  למעלה לחץ .1

. על לחץ .2

הטלפונים בספר השיחות מיומן מספר שמירת

רשומה. לבחירת על ודפדף  למעלה לחץ .1

.SAVE NUMBER יוצג , על לחץ .2

.ENTER NAME יוצג , על לחץ .3

.SAVED יוצג , על  השם ולחץ את הזן .4
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שיחות יומן

השיחות מיומן רשומה מחיקת

רשומה. לבחירת על ודפדף  למעלה לחץ .1

.DEL NUMBER אל על ולחץ למטה  להגעה לחץ .2

לאישור. על לחץ ,DELETE? על יוצג לחץ .3

השיחות ביומן הרשומות כל מחיקת

. על  על ולחץ למעלה לחץ .1

.DELETE LIST אל על להגעה לחץ .2

לאישור. על לחץ .3
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באינטרקום השימוש
שיחות חינם ביצוע מאפשר מצב זה בלבד. רבים אלחוטיים בקונפיגורציה של תפעל פעולה זו

ועידה. שיחת ולהשתמש באופצית לשני מאלחוטי אחד שיחות חיצוניות העברת פנימיות,

בסיס  ליחידת רשומים כאשר האלחוטיים אפשריים רק שיחה והעברת הערה: אינטרקום
זהה.

פנימית שיחה
. על לחץ .1

אחת  בסיס ליחידת אלחוטיים 5 עד לרשום האלחוטי (ניתן מספר את הזן .2 
([1-5 אלחוטי  [מספרי

 או

האלחוטיים. כל אל חיוג לחץ על

פנימית. שיחה לנתק כדי על כדי לענות ועל  לחץ .3

תהיה זמינה. לא פעולה זו Philips CD 130 איננו מכשיר הערה: במידה והאלחוטי

שיחה בזמן ניהול מסויים שיחה לאלחוטי העברת
ניהולה: בזמן מסויים לאלחוטי שיחה להעביר ניתן

. את מספר האלחוטי  על והזן ארוכה לחיצה לחץ .1

. על לחץ .2

חיצונית ושיחה פנימית שיחה בין החלפה

. את מספר האלחוטי  על והזן ארוכה לחיצה לחץ .1

וחיצונית. שיחה פנימית בין להחלפה על ארוכה לחיצה לחץ .2

בזמן שיחה האפשרויות באמצעות שיחת ועידה

. את מספר האלחוטי  על והזן ארוכה לחיצה לחץ .1

להשתתף יכולים המשתתפים 3 .CONFERENCE יוצג , על ארוכה לחיצה לחץ .2
בשיחה.
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נוספות פעולות

האלחוטיים איתור
האלחוטיים. את לאתר מאפשרת זו פעולה

באלחוטי כלשהו מקש על לחץ יצלצלו. הרשומים האלחוטיים כל הבסיס. לחץ על ביחידת
האיתור. לאחר הצלצול את להפסיק כדי

ספרות קבוצת חיוג
השלוחה, את ולא מסויימת הראשי של חברה מספרה הטלפונים רק את בספר לדוגמא הזנת אם

זה. השלוחה המסויימת ולחייג מספר הוספת מספר זו מאפשרת את פעולה

הטלפונים. ספר רשומות לפתיחת על  חיוג ולחץ צליל קבל .1

הראשון. החלק לחיוג על  ולחץ רשומה דפדף לבחירת .2

חיוג. לסמן כדי תהבהב ספרה כל , השלוחה את הזן .3

והתראה שעון הגדרות
הגדרת התאריך והזמן

.CLOCK/ALARM אל על  להגעה למטה על ולחץ לחץ .1

.DATE &TIME ,יוצגו על לחץ .2

. התאריך  את על והזן לחץ .3

לאישור. על  השעה ולחץ את ,הזן על לחץ .4
להצגת התאריך והשעה. על ארוכה לחיצה לחץ .5

מעודכנים  להיות עשויים והשעה קו ISDN התאריך והנך מחובר באמצעות הערה: במידה
.ISDN-ה במערכת והשעה התאריך הגדרות את בדוק שיחה. כל לאחר
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פעולות נוספות

השעון הגדרות ושינוי הגדרת

.CLOCK/ALARM אל מטה  להגעה על ולחץ לחץ .1

.SET ALARM אל מטה  להגעה על ולחץ לחץ .2

(OFF או ONCE ON או  המתאימה ההגדרה לבחירת דפדף , על לחץ .3
.(DAILY ON

לאישור. על לחץ .4

:ON DAILY ,ON ONCE בבחירת

לאישור. על  השעה ולחץ את הזן

התחלתי. במצב ויוצג דקה למשך לכל היותר יצלצל השעון

הצלצול. להפסקת כלשהו מקש על לחץ ההתראה השמע עם הערה:

ההתראה צליל הגדרת

.CLOCK/ALARM אל על  להגעה למטה על ולחץ לחץ .1

.ALARM TONE אל על  להגעה למטה על ולחץ לחץ .2

 MELODY 2 או MELODY 1) המתאימה ההגדרה לבחירת דפדף , על לחץ .3
.(MELODY 3 או

לאישור. על לחץ .4
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הגדרות אישיות

צילצול מצב ללא עוצמת צילצול האלחוטי או הגדרת
מנותק) (צלצול

.PERSONAL SET אל על  להגעה למטה על ולחץ לחץ .1

.RING VOLUME על  יוצג HANDSET TONE לחץ יוצג , על לחץ .2

  LOW או MEDIUM או HIGH) המתאימה ההגדרה לבחירת דפדף , על לחץ .3

יושמע הצלצול העכשווי. .(RINGER OFF או

לאישור. על לחץ .4

מדי  קרוב האלחוטי את תחזיק שיחה נכנסת, אל בזמן מצלצל האלחוטי אזהרה: כאשר
לשמיעה. להזיק עלולה הצלצול קול ועוצמת היות לאוזן

האלחוטי צלצול בחירת
.PERSONAL SET אל על ולחץ למטה  להגעה לחץ .1

למטה   על ודפדף לחץ ,HANDSET TONE יוצג , על לחץ .2 
.MELODY RING אל להגעה

הזמינים 1-10. מהצילצולים אחד דפדף לבחירת , על לחץ .3 
יושמע. העכשווי הצילצול

לאישור. על לחץ .4

צליל המקשים הפעלת / ביטול הפעלת
.PERSONAL SET אל על ולחץ למטה  להגעה לחץ .1

אל  למטה  להגעה על ודפדף לחץ ,HANDSET TONE יוצג , על לחץ .2
.KEY TONE

לאישור. על  דפדף לבחירת ON או OFF ולחץ , על לחץ .3
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הגדרות אישיות

שם חדש לאלחוטי הגדרת
האלחוטי. שם עבור אותיות 10 ניתן להזין .PHILIPS ברירת המחדל היא:

.PERSONAL SET אל על ולחץ למטה  להגעה לחץ .1

.HANDSET NAME אל על ולחץ למטה  להגעה לחץ .2

לאישור. על  השם ולחץ את הזן , על לחץ .3

אוטומטי מצב מענה ביטול הפעלת / הפעלת
מהמטען. האלחוטי באמצעות הרמת נענית השיחה ON במצב

.PERSONAL SET אל על ולחץ למטה  להגעה לחץ .1

.AUTO ANSWER אל על ולחץ למטה  להגעה לחץ .2

לאישור. על  דפדף לבחירת ON או OFF ולחץ , על לחץ .3

הצג שפת שינוי
.PERSONAL SET אל על ולחץ למטה  להגעה לחץ .1

.LANGUAGE אל על ולחץ למטה  להגעה לחץ .2

לאישור. על  ולחץ השפה אל לבחירת דפדף , על לחץ .3
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האיתות זמן שינוי
האיתות מתוכנתת זמן של המחדל ברירת מרכזיה. בשירותי השימוש בעת זו שימושית הגדרה
אין צורך  ולכן הנך נמצא בה במדינה הטלפון ביותר לרשת CD 130 ככזו המתאימה במכשיר

לשנותה.

.ADVANCE SET אל על ולחץ למטה  להגעה לחץ .1

.RECALL TIME יוצג , על לחץ .2

לאישור. על  דפדף לבחירת SHORT או LONG ולחץ , על לחץ .3

שיחות חסימת שינוי או הגדרת
ספרות חסימת באמצעות מסויימות לשיחות בטלפון השימוש הגבלת את מאפשר זה תפריט

שונים. חסומים מספרים 4 להגדיר ניתן היוצאות. השיחות במספרי (קידומת) מסויימות

.ADVANCE SET אל על ולחץ למטה  להגעה לחץ .1

.CALL BARRING אל על ולחץ למטה  להגעה לחץ .2

.(0000 היא PIN קוד קוד PIN  (ברירת המחדל של על והזן לחץ .3

. על אל BARR NUMBER ולחץ לחץ למטה להגעה , על לחץ .4

. על  3 או 4 ולחץ ,2 החסום 1, המספר מיקום דפדף לבחירת .5

ספרות)  4 הספרות המקסימלי הוא המספר החסום (מספר הזן את .6 

לאישור. על ולחץ

.00 החסום המספר את הזן בינלאומיות, שיחות לחסום ברצונך אם לדוגמא הערה:
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מתקדמות הגדרות

שיחות חסימת הפעלת ביטול / הפעלת
.ADVANCE SET אל על ולחץ למטה  להגעה לחץ .1

.CALL BARRING אל על ולחץ למטה  להגעה לחץ .2

.(0000 היא PIN קוד קוד PIN  (ברירת המחדל של על והזן לחץ .3

לאישור. על  דפדף לבחירת ON או OFF ולחץ , על לחץ .4

קידומת מספר הגדרת ביטול או הגדרת
אורך הקידומת ביותר. הספק הזול קידומת לחיוג את הטלפון להגדיר זו מאפשרת פעולה

מספר בתחילת כל אוטומטית תוזן היא הקידומת, הגדרת לאחר ספרות. 5 המקסימלי הוא
שיחוייג.

.ADVANCE SET אל על ולחץ למטה  להגעה לחץ .1

.PREFIX אל על ולחץ למטה  להגעה לחץ .2

על   ולחץ ספרות) 5 קידומת  (מקסימום מספר קידומת: הזן מספר הגדרת .3
לאישור.

או
על  בלחיצה העכשווי הקידומת מספר את מספר קידומת: מחק לביטול הגדרת

לאישור. על  בצג ולחץ שיוצג "-----" (קידומת ריקה)   עד

חירום מספר שינוי או הגדרת
השיחות שחסימת למרות לחייגם שניתן חירום מספרי 3 הזנת מאפשרת החירום מספר פעולת

צורך יש חירום מספר לצורך שינוי ספרות. הוא 4 חירום של מספר המקסימלי אורכו מופעלת.
.PIN בקוד

.ADVANCE SET אל על ולחץ למטה  להגעה לחץ .1

.SOS NUMBER אל על ולחץ למטה  להגעה לחץ .2

.(0000 היא PIN קוד קוד PIN  (ברירת המחדל של על והזן לחץ .3

. על  2 או 3 ולחץ מספר החירום 1, דפדף לבחירת מיקום , על לחץ .4

לאישור. על  ולחץ ספרות) 4 הזן מספר חירום (מקסימום .5
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האלחוטי רישום
הבסיס. אלחוטיים ליחידת עד 5 לרשום ניתן

חייבים נוספים אלחוטיים מחדש. לא מכוון ניתן לרשום אותו באופן בוטל האלחוטי ורישום במידה
השימוש. לפני הבסיס ליחידת להירשם

ודא ,CD 130 בסיס ליחידת פיליפס מתוצרת שאינם אלחוטיים לרשום ברצונך זהירות: אם
.(10 עמ‘ (ראה תקין באופן יפעלו לא הם אחרת GAP תואמי אלה שאלחוטיים

כאשר  שניות כ-5 למשך הבסיס האלחוטיים ביחידת איתור על מקש לחץ האלחוטי רישום
דקה: בתוך בטלחוטי הבאות אז את הפעולות בצע התחלתי. במצב הבסיס יחידת

.ADVANCE SET אל על ולחץ למטה  להגעה לחץ .1

.REGISTRATION אל על ולחץ למטה  להגעה לחץ .2

 (0000 קוד PIN היא PIN  (ברירת המחדל של קוד והזן , על לחץ .3 

לאישור. על ולחץ
ע“י 5) יקושר אוטומטית (1 עד ומספר האלחוטי אישור ארוך והרישום הצליח יישמע צליל במידה

הבסיס. יחידת

האלחוטי רישום ביטול
.ADVANCE SET אל על  להגעה למטה על ולחץ לחץ .1

.UNREGISTER אל על  להגעה למטה על ולחץ לחץ .2

 (0000 קוד PIN היא קוד PIN  (ברירת המחדל של על והזן לחץ .3 

. על ולחץ

.UNREGISTERED יופיע בצג . על  ולחץ האלחוטי מספר דפדף לבחירת .4

ליחידת הבסיס לפני הרישום את לבטל ודא לתיקון, האלחוטי במידה ומסרת את הערה:
השירות. למרכז אותו שתחזיר
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 PIN קוד שינוי
של המקסימלי אורכו אישי. אותו לקוד לשנות ממליצים "0000". אנו הוא המחדל בברירת הקוד

8 ספרות. הוא PIN קוד

.ADVANCE SET אל על ולחץ למטה  להגעה לחץ .1

.PIN אל על ולחץ למטה  להגעה לחץ .2

. על  PIN העכשווי  ולחץ קוד את הזן , על לחץ .3

לאישור. על  PIN חדש  ולחץ קוד הזן .4

והאלחוטי) הבסיס (יחידת המחדל לברירת איפוס
יימחקו האיפוס שלאחר לב שים .(32 עמ‘ (ראה המחדל ברירת להגדרות הטלפון את לאפס ניתן

שינוי. יישאר ללא הטלפונים ספר אך השיחות יומן ורשומות ההגדרות האישיות כל

.ADVANCE SET אל על ולחץ למטה  להגעה לחץ .1

.RESET UNIT אל על ולחץ למטה  להגעה לחץ .2

לאישור. על לחץ .CONFIRM? יוצג , על לחץ .3
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האיפוס) (לאחר מחדל ברירת הגדרות

MEDIUM האלחוטי: צילצול עוצמת
MELODY 1 האלחוטי: צילצול
VOLUME 2 האלחוטי: אפרכסת קול עוצמת
VOLUME 3 האלחוטי: רמקול קול עוצמת

ON האלחוטי: מקשי צליל
ON מתרוקנות: סוללות צליל

למדינה בהתאם משתנה תפריט (אלחוטי): שפת
OFF אוטומטי: מענה

PHILIPS אלחוטי: שם
01-01    00:00 שעה/תאריך (אלחוטי):

למדינה בהתאם משתנה איתות: זמן
0000 :PIN קוד
OFF התראה:

MELODY 1 התראה: צליל
ריק שיחות: חסימת
ריק חירום: מספר
ריק היוצאות: השיחות רשימת

שינוי ללא הטלפון: זיכרון
ריק שיחות: יומן
ריק קידומת:
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תקלות איתור

בטלפון תקלות איתור

פתרונותסיבותבעיות

אינו מהבהב אייקון הסוללה
יחידת על האלחוטי כאשר

הבסיס.

רופפים. סוללות מגעי •
מלוכלכים. מגעים •

מלאות. הסוללות •

מעט את האלחוטי. הזז •
את המגעים באמצעות נקה •

באלכוהול. ספוגה מטלית
להטעין. צורך אין •

חיוג. צליל הזרם מנותק.אין •

ריקות. הסוללות •

מיחידת מדי רחוק האלחוטי •
הבסיס.

חוט טלפון שגוי. •

אינו (אם קיים) השנאי •
הטלפון. לחוט מחובר

החיבורים. את בדוק • 
נתק הטלפון: את אפס

החיבורים. את חזרה וחבר
למשך הסוללות את הטען •

שעות. 24 לפחות
הבסיס. ליחידת התקרב •

השתמש בחוט הטלפון •
המצורף.

קיים) (אם השנאי את חבר •
הטלפון. לחוט

צילצול. מכובה.אין הצילצול הקול• עוצמת את הגבר •
.(26 (עמ‘

מוצג. אינו הטווח מנותק.אייקון הזרם •
מיחידת מדי רחוק האלחוטי •

הבסיס.

את החיבורים. בדוק •
הבסיס. ליחידת התקרב •

רשוםאייקון הטווח מהבהב. אינו האלחוטי •
ליחידת הבסיס.

ליחידת האלחוטי את רשום •
.(30 (עמ‘ הבסיס

בקו. מיחידתרישרושים מדי רחוק האלחוטי •
הבסיס.

מדי קרובה הבסיס יחידת •
למכשירי חשמל, לקירות

המתכת למסגרות או בטון
הדלתות. של

התקרב ליחידת הבסיס. •

הבסיס יחידת את הזז •
יותר טוב מיקום ומצא

האפשר) ככל (גבוה

מופיע  באלחוטי
:"not available"

נוסף אלחוטי להוסיף בנסיון •
ליחידת הבסיס,

בשימוש באלחוטי. •

האלחוטי הוספת נוהל •
נכשל, נסה שנית.

מספר את עברת •
.(5) המקסימלי האלחוטיים
כבר תפוסה הבסיס יחידת •

אחר. באלחוטי

אספקת את וחבר נתק •
הבסיס. ליחידת הזרם
את מחדש וחבר נתק •

האלחוטי. סוללות
רישום נוהל את בצע •
.(30 (עמ‘ האלחוטי

את רישום האלחוטי. בטל •

זמין. שיהיה עד המתן •
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פתרונותסיבותבעיות

או רחש ברדיו הפרעת
בטלויזיה

CD 130 או  הבסיס יחידת •
מדי החשמל קרובים חיבור

חשמל. למכשירי

חיבור החשמל הרחק את •
ככל הבסיס יחידת את או

האפשר.
(CLI) מזוהה שיחה שירות

פועל. אינו
מופעל. אינו השירות מול• ההרשמה את בדוק •

הרשת. ספק
רשומה לשמור ניתן לא

הטלפונים. בספר
מלא. הטלפונים ספר לשחרר• כדי רשומה מחק •

בזיכרון. מקום
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מידע

בטיחות מידע
לביצוע יש לדאוג לחלופה חשמל. ללא זרם חירום שיחות בשעת איננו מיועד לביצוע זה טלפון

חירום. שיחות

תקן תו
האחרות  הרלוונטיות ובהוראות בדרישות Philips מצהירה בזאת שמכשיר CD 130 עומד חברת

המדינות אנלוגיות בלבד של טלפונים לרשתות לחבר מוצר זה ניתן .1999/5/EC תקנה של
.www.p4c.philips.com האינטרנט באתר תו התקן נמצא באריזה. המוזכרות

הוראות בטיחות
עלול הבסיס. אתה יחידת את האלחוטי או את אל תפתח במגע עם מים. האלחוטי להביא את אין

מוליכים. חומרים עם במגע לבוא לסוללה ההטענה או למגעי תאפשר אל גבוה. למתח להיחשף
התפוצצות. סכנת המצורף: מזה אחר מסוג בסוללות תשתמש אל

הסביבה איכות על שמירה
ומכשיר משומשות סוללות האריזה, חומרי להשלכת בנוגע האשפה פינוי לתקנות לציית הקפד

למיחזור. אותם להביא האפשר במידת השתדל ישן,

המיחזור את לקדם המיועדים סטנדרטיים בסמלים והאריזה הסוללות את סימנה פיליפס
לאשפה. המתאימה ההשלכה ואת

הלאומית. המיחזור למערכת כספית תרומה שולמה

למחזר. חומר שניתן הינו האריזה המסומן חומר
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