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Conþinutul cutiei

A

3

Conectare
Conectarea unitãþii de bazã
●

Un alimentator
●

SAU

●

●

SAU
Un receptor Un receptor
CD 130
CD 135

O staþie de bazã
CD 130 sau CD 135

- +

Un cablu telefonic

SAU

Ghid de pornire
rapidã

Manual de utilizare
CD 130 sau CD 135

Certificat de
garanþie

Pentru a efectua un apel

Pentru a rãspunde la un apel

Apãsaþi

Apãsaþi

ºi formaþi numãrul.

.

INDICAÞIE: Puteþi preforma numãrul dorit înainte de a deschide linia.
În timpul unui apel, apãsaþi de 2 ori
pentru a activa difuzorul receptorului.

Pentru a regla volumul în cascã în timpul unei convorbiri
Apãsaþi în sus sau jos

pentru a mãri sau micºora volumul.

Pentru a seta melodia pentru sunetul de apel

2

+ -

Baterii
reîncãrcabile

Introduceþi mufa cablului de
alimentare în priza aflatã în
spatele staþiei de bazã.
Introduceþi mufa cablului
telefonic în priza aflatã în
spatele staþiei de bazã.
Introduceþi alimentatorul în
prizã.
Introduceþi cablul telefonic
în priza de perete.

Utilizare

A

1. Apãsaþi

Instalare

în jos pentru a ajunge la

SET. PERSON..

Utilizaþi întotdeauna baterii reîncãrcabile.
Introduceþi bateriile

ºi apãsaþi

B

Încãrcaþi receptorul
pentru 24 de ore

2. Apãsaþi

, se afiºeazã TON RECEPTOR.

3. Apãsaþi

ºi apãsaþi

MELOD. APEL.
4. Apãsaþi

, se redã melodia de apel curentã.

5. Apãsaþi în sus sau jos
În pachetele duble veþi gãsi receptoare, încãrcãtoare, cabluri ºi baterii
suplimentare.

în jos pentru a ajunge la

6. Apãsaþi

pentru a rãsfoi lista de melodii.

pentru a confirma alegerea dvs.

Pentru a memora un nume ºi un numãr în agenda telefonicã
Utilizaþi întotdeauna cablurile
ºi bateriile care au fost livrate
împreuna cu telefonul.

Pentru a regla data ºi ora
1. Apãsaþi
2. Apãsaþi

.
în jos pentru a ajunge la

CEAS/ALARMA.
3. Apãsaþi

pentru a afiºa DATA SI ORA.

1. În modul de aºteptare, apãsaþi
4. Apãsaþi
curentã.

ºi introduceþi data

5. Apãsaþi
curentã.

ºi introduceþi data

6. Apãsaþi
setãrile.

pentru a confirma

, se afiºeazã AGENDA.

2. Apãsaþi

, se afiºeazã ADAUGARE NR..

3. Apãsaþi

, se afiºeazã INTROD. NUME.

4. Introduceþi numele ºi apãsaþi
5. Introduceþi numãrul ºi apãsaþi

, se afiºeazã INTROD. NR..
pentru a memora numãrul.
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Pentru a regla sau modifica setãrile pentru ceasul de alarmã
1. Apãsaþi
ºi apãsaþi
CEAS/ALARMA.

în jos pentru a ajunge la

2. Apãsaþi
ºi apãsaþi
SET. ALARMA.

în jos pentru a ajunge la

Depanare
Pentru funcþii suplimentare consultaþi manualul.
Problema
●

3. Apãsaþi
, derulaþi cu
ODATA sau ZILNIC.

pentru a selecta DEZACTIVAT sau

●
●

●

4. Apãsaþi

Nu existã ton de linie

Indicaþie

Calitate slabã a sunetului.

●

pentru a confirma.

Dacã selectaþi ODATA sau ZILNIC:
Introduceþi ora ºi apãsaþi
pentru a confirma.

●

INDICAÞIE: Când sunã alarma, apãsaþi orice tastã pentru a o opri.

1. Apãsaþi
ºi apãsaþi
SET. PERSON..

în jos pentru a ajunge la

2. Apãsaþi
ºi apãsaþi
NUME RECEPT..

în jos pentru a ajunge la

3. Apãsaþi
manualul).

ºi introduceþi numele (introducere text, consultaþi

4. Apãsaþi

pentru a confirma.

Ascultarea mesajelor noi înregistrare pe robotul telefonic
Atunci când existã mesaje noi înregistrate pe robotul telefonic,
pictograma
clipeºte pe afiºajul receptorului iar ledul de pe
staþia de bazã CD 135 lumineazã intermitent.
Apãsaþi
pe receptor. Va începe redarea ultimului mesaj
înregistrat.
INDICAÞIE: Pentru detalii referitoare la funcþiile robotului telefonic,
consultaþi manualul pentru CD 135.

●

●
●

Pentru a redenumi un receptor

Nu se afiºeazã nici un simbol
pe afiºaj.
Nu se afiºeazã identitatea
apelantului, calitatea legãturii
este slabã cu conexiune DSL
pentru internet.

●

●

●

Verificaþi conexiunile.
Utilizaþi cablul telefonic livrat în
pachet.

Bun venit
Ghid de pornire rapidã

Încercaþi sã aºezaþi staþia de
bazã la cel puþin un metru
distanþã de orice aparate
electrice.

1

Conectare

Asiguraþi-vã cã aparatul este
alimentat.
Încãrcaþi bateriile.

2

Instalare

3

Utilizare

Asiguraþi-vã cã aveþi câte un filtru
DSL conectat direct la fiecare
prizã telefonicã utilizatã în casã.
Verificaþi dacã modemul ºi
telefonul sunt conectate la filtrul
corespunzãtor (câte un filtru
specific).
Filtrele pot fi defecte, înlocuiþi-le
ºi faceþi încã o probã.

Doriþi ajutor?
Manual de utilizare
Consultaþi manualul care a fost livrat împrunã cu aparatul dvs. CD 130
sau CD 135.
Asistenþã online
www.p4c.philips.com

philips

