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Указания за бързо стартиране
Прослушване на новите съобщения, записани на телефонния секретар 
(приложимо само при CD145)
Натиснете  на базовата станция, за да включите телефонния секретар, игналната 
лампа светва
Натиснете  отново, за да изключите телефонния секретар, сигналната лампа изгасва

Натиснете  на базовата станция и възпроизвеждането на най-старото ново 
съобщение ще започнесъобщение ще започне

Натиснете , за да прескочите настоящото съобщение и да прослушате следващото

Натиснете , за да се върнете към предишното съобщение; това става ако натиснете 
бутона не по-късно от една секунда след прослушване на настоящото съобщениебутона не по-късно от една секунда след прослушване на настоящото съобщение

Натиснете , за да повторите настоящото съобщение; това става ако натиснете 
бутона по-късно от една секудна след прослушване на настоящото съобщениебутона по-късно от една секудна след прослушване на настоящото съобщение
Натиснете , за да увеличите или  да намалите силата на звука при 
възпроизвеждане на съобщението
Натиснете , за да изтриете настоящото съобщение
Виж Инструкцията за употреба на CD145 за подробности относно функцията на 
телефонния секретар

Отстраняване на проблеми
За повече информация виж Инструкцията за употреба на Вашия CD140 
или CD145.

Разрешение Проблем

• Няма сигнал “свободно” • Проверете връзките

  • Зареждайте батериите най-малко за 24 часа

  • Използвайте доставения мрежов кабел

• Лошо качество на звука • Преместете се по-близо до базовата станция

  • Преместете базовата станция на поне 
   един метър разстояние от електрически 
   уреди

• Иконата  мига • Регистрирайте слушалката в базовата станция

  • Преместете се по-близо до базовата станция

• LCD дисплеят на слушалката  • Опитайте отново да изключите и включите 
 не показва нищо  електрозахранването на базовата стнация 
   и следвайте процедурата по регистрация 
   на слушалката

  • Проверете дали двете доставени зареждащи 
   се батерии са поставени на мястото си

  • Проверете дали доставените батерии са заредени

• Идентификация на повикване услугата  • Проверете дали е валиден абонаментът Ви към

 “Идентификация на повикване”  мрежов оператор

Нуждаете се от помощ?
Инструкция за употреба
Виж Инструкцията за употреба, доставена с Вашия CD140 или CD145.

Он-лайн помощ
www.philips.com/support

Таблица за избор на държава
Код Държава * По подраз-

биране 
изходящо 
съобщение 
език

* Изходящо 
съобщение 
езици 
достъпни

01 Германия немски 1 - немски
2 - турски02 Австрия немски

03 Турция турски

04 Великоб-
ритания

английски 1 - английски

05 Ирландия английски

06 Франция френски 1 - френски
2 - италиански
3 - португалски
4 - гръцки
5 - испански

07 Италия италиански

08 Португалия португалски

09 Гърция гръцки

10 Испания испански

11-1 Швейцария немски 1 - френски
2 - немски
3 - италиански
4 - английски

11-2 Швейцария френски

11-3 Швейцария италиански

12 Франция френски

13 Холандия холандски 1 - холандски
2 - френски
3 - немски
4 - английски

14-1 Белгия холандски

14-2 Белгия френски

Код Държава * По подраз-
биране 
изходящо 
съобщение 
език

* Изходящо 
съобщение 
езици 
достъпни

15 Швеция шведски 1 - шведски
2 - норвежки
3 - финландски
4 - датски

16 Норвегия норвежки

17 Финландия финландски

18 Дания датски

21 Румъния румънски 1 - румънски
2 - полски
3 - чешки
4 - унгарски
5 - английски

22 Полша полски

23 Чехия чешки

24 Унгария унгарски

25 Словакия Чехия

26 Словения английски

27 Хърватия английски

28 България английски

29 Сърбия английски

30 Сингапур английски 1 - английски
2 - бахаса 
      Индонезия

31 Индонезия английски

32 Малайзия английски

35 Австралия английски

36 Нова Зеландия английски

39 Бразилия бразилски 
португалски

1 - бразилски 
      португалски
2 - испански40 Мексико испански

* Приложимо само при CD145. За повече информация относно смяна на езика на изходящите 
съобщения, виж раздел 5.6.5 от Инструкцията за употреба на CD145. 3111 285 32711
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Какво има в кутията

CD140/CD145  
слушалка

CD145 
Базова станция

Захранваща 
единица за
базовата 
станция

Мрежов 
кабел

2 x AAA 
зареждащи се 

батерии

Инструкция 
за употреба 

за CD140 или 
CD145 

Указания за бързо 
стартиране

Гаранция

Мрежовият адаптор може да не е включен към мрежовия кабел. Можете да намерите 
мрежовия адаптор в кутията. В този случай, преди да включите мрежовия адаптор в 
контакта, трябва да го свържете към мрежовия кабел. 

В опаковката на комплекта ще намерите една или повече допълнителни слушалки, 
зарядни устройства със захранващи единици и допълнителни зареждащи се батерии.

ВНИМАНИЕ! Използвайте винаги кабелите и батериите, доставени заедно с 
Вашия телефон.

CD140

1 Свързване
Свързване с базовата станция

1. Включете щепсела на силовия кабел в контакта под базовата станция

2. Включете щепсела на мрежовия кабел в контакта под базовата станция

3. Свържете другия край на мрежовия кабел, ако е необходимо, заедно с мрежовия 
адаптор, към контакта на телефонната линия, а другия край на силовия кабел 
свържете с електрическия контакт

2 Инсталиране
Сложете зареждащите се батерии и ги заредете

Конфигурирайте телефона си
1. Натиснете  и достъпният код на държавата започва да мига.

2. Натиснете  многократно, за да достигнете до желания код на държава. (Виж 
следващата страница.)

3. Натиснете  и Вашият телефон е конфигуриран спрямо избрания код на държава.

Поставете батериите Заредете слушалката за 24 часа

Свържете Свържете 
електро–електро–
захранва–захранва–
нетонето

Включете Включете 
мрежовия мрежовия 
кабел към кабел към 
мрежовия мрежовия 
контактконтакт

CD140 
Базова станция

ИЛИ

Записване на номер в телефонния указател
1. Натиснете 

2. Натиснете  и запис номер 0 се показва

3. Натиснете  продължително, за да изберете друг запис с номер от 0 до 19

4. Въведете номера на телефона.  Ако въведете номера погрешно, натиснете  , 
за да го изтриете цифра

5. Натиснете , за да запомните номера

Настройване на мелодия за звънене
1. Натиснете 

2. Натиснете  и настоящата мелодия ще прозвучи

3. Натиснете един от бутоните с цифри от  до , за да изберете желаната 
мелодия на звънене

4. Натиснете , за да запомните настройката.

Регулиране на силата на звука в слушалката
1. Натиснете 

2. Натиснете  и настоящата сила на звука се показва

3. Натиснете  (нисък),  (среден) или  (висок), за да изберете желаната 
сила на звука

4. Натиснете , за да запомните настройката

Обаждане
Натиснете  и наберете номера

ИЛИ

Наберете номера и натиснете 

Отговор на повикване
Когато телефонът звъни, натиснете  .

Край на повикването
Натиснете 

3 Наслади се


