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Mi van a dobozban ...

A

A bázisállomás csatlakoztatása
●

Hálózati kábel

●

VAGY

●

●

Dugja be a hálózati kábel
dugóját a bázisállomás alján
lévõ aljzatba.
Dugja be a telefonkábel
dugóját a bázisállomás alján
lévõ aljzatba.
Dugja be a hálózati adaptert
a fali csatlakozó aljzatba.
Dugja be a telefonkábelt a
telefon csatlakozó aljzatába.

Hívás kezdeményezéséhez

Hívás fogadásához

Nyomja le a

Nyomja le a

gombot.

TIPP: A telefonvonal lefoglalása elõtt elõre tárcsázhatja a számot.
Beszélgetés közben, nyomja le kétszer a
gombot a kézibeszélõ
hangszórójának aktiválásához.

A fülhallgató hangerejének beállítása kapcsolat közben
A

Fel vagy Le lenyomásával növelheti vagy csökkentheti a hangerõt.

Bázisállomás
CD 130 vagy CD 135

Telefonzsinór
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A

A készülék összeállítása
Minden esetben használjon újratölthetõ akkukat.
Helyezze be az akkukat

B

Töltse 24 órán
keresztül a kézibeszélõt

1. Nyomja la a

Kezelési utasítás
CD 130 vagy CD 135

Garanciajegy

gombot, KÉZIB. HANG látható.

3. Nyomja le a

gombot, lapozás le

6. A

gomb lenyomásakor a készülék lejátssza a dallamot.
Fel vagy Le lenyomásával lapozhat a dallamok listájában.
lenyomásával véglegesítse a választást.

Név és szám tárolása a telefonkönyvben
1. Szabad állapotban nyomja le

A dátum és az idõ beállítása
Használja mindig a
telefonkészülékhez szállított
kábeleket és akkukat!

a CSENG.DALLAM

kiválasztásához.

5. A

A többrészes csomagban további kézibeszélõk, töltõadapterek, telefonkábelek és
akkuk találhatók.

Le gombot a SAJÁT BEÁLL.-hoz.

gombot, majd a

2. Nyomja le a

4. A
Gyors eligazítás

gombot és tárcsázza a számot.

A csengõdallam beállítása a kézibeszélõn

VAGY

Újratölthetõ
akkuk

A készülék használata

1. Nyomja le a
2. A

gombot.

gombbal válassza ki az

ÉBRESZTÕÓRA pontot.
3. A
IDÕ-t.

4. Nyomja le a
aktuális dátumot.

gombot és írja be az

5. Nyomja le a
pontos idõt.

gombot és írja be a

gombbal jelenítse a DÁTUM ÉS 6. A
megnyomásával véglegesítse a
beállításokat.

2. A

. TELEFONKÖNYV látható.

lenyomásával válassza ki a SZÁM BEÜTÉSE pontot.

3. Nyomja le a

gombot, SZÁM HOZZÁAD látható.

4. Nyomja le a

gombot, NÉV MEGADÁSA látható.

5. Írja be a számot, majd a szám tárolásához nyomja le a

gombot.

3111 285 28591

VAGY
Kézibeszélõ Kézibeszélõ
CD 130
CD 135
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Csatlakoztatás

Az ébresztõóra beállítása vagy a beállítás módosítása

Hibaelhárítás

1. Nyomja le a

A bõvebb magyarázatokat lásd a kézikönyv.

gombot, majd a

Le gombot az

ÉBRESZTÕÓRA kiválasztásához.
2. Nyomja le a

Probléma
Le gombot az ÉBR. BEÁLL.

gombot, majd a

●

Nincs tárcsahang.

megjelenítéséhez.
3. Nyomja le a

●
●

lapozzon a KI, EGYSZER vagy

gombot, majd

NAPONTA pontra.
4. A

Megoldás

lenyomásával erõsítse meg a választást.

●

Gyenge hangminõség.

●

Az EGYSZER vagy NAPONTA választása esetén:
Adja meg az idõpontot, majd a

lenyomásával erõsítse meg a

●

beállítást.
TIPP: Hangjelzés közben bármely gombot lenyomva megszûnik a
hangjelzés.

1. Nyomja le a

gombot, majd a

Le gombot a SAJÁT

●

●

●

Kézibeszélõ átnevezése

Nem jelenik meg semmi a
kijelzõben.

Nincs Hívó-azonosító, gyenge
minõségû összeköttetés
szélessávú DSL Internet
kapcsolat esetén.

●

●

BEÁLL. kiválasztásához.
2. Nyomja le a

gombot, majd a

Le gombot a KÉZIB. TIPUS

kiválasztásához.
3. Nyomja le a

●

gombot, és írja be a nevet (a szövegbevitelt lásd a

kézikönyv).
4. A beállítás megerõsítéséhez nyomja le a

gombot.

Új üzenetek meghallgatása az üzenetrögzíton
Ha az üzenetrögzíto új üzeneteket vett fel, a kézibeszélo kijelzojén villog a
ikon és a CD 135 bázisállomáson is villog a LED.
Nyomja le a kézibeszélon a

TIPP: Az üzenetrögzíto muködését lásd a CD 135 leírásában.

Gyors eligazítás

Helyezze a bázisállomást legalább
1 méter távolságra bármilyen
elektromos készüléktõl.

1

Csatlakoztatás

Ellenõrizze, hogy a készülék
csatlakoztatása rendben van-e.
Töltse fel az akkukat.
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Összeállítás

A házban minden telefon
csatlakozójában legyen egy-egy
DSL szûrõ.
Ellenõrizze, hogy a modem és a
telefon megfelelõ
szûrõcsatlakozóba van-e bedugva
(mindegyikhez külön egy).
Ha meghibásodott egy szûrõ,
cserélje ki, és végezzen újabb
tesztet.
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Használat

Segítségre van szüksége?
Felhasználói kézikönyv
Vegye elõ a kézikönyvet, melyet a CD 130 vagy CD 135 készülékkel
kapott.

gombot. Megkezdodik a legújabb üzenet

lejátszása.

Ellenõrizze a csatlakozásokat.
Használja a dobozban található
telefonzsinórt.

Üdvözöljük

Online segítség
www.p4c.philips.com

philips

