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Utilizare plăcută!
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Ghid de iniţiere rapidă
Ascultarea mesajelor noi înregistrate pe robotul telefonic (numai pentru 
modelul CD145)
Apăsaţi  de pe unitatea de bază pentru a activa robotul telefonic; ledul este aprins
Apăsaţi din nou  pentru a dezactiva robotul telefonic; ledul este stins
Apăsaţi  de pe unitatea de bază; va începe redarea ultimului dintre mesajele noi de pe unitatea de bază; va începe redarea ultimului dintre mesajele noi

Apăsaţi  pentru a trece peste mesajul curent şi a reda mesajul următor

Apăsaţi  pentru a trece la mesajul anterior, dacă este apăsată într-un interval 
de timp de o secundă din durata de redare a mesajului curent

Apăsaţi  pentru a reasculta mesajul curent, dacă este apăsată după o secundă 
din durata de redare a mesajului curent

Apăsaţi  pentru a mări sau  pentru a reduce volumul difuzorului în 
timpul redării

Apăsaţi  pentru a şterge mesajul curent
Consultaţi ghidul utilizatorului pentru modelul CD145 pentru detalii despre 
funcţia robotului telefonic

Remedierea problemelor
Pentru mai multe informaţii, consultaţi ghidul utilizatorului livrat împreună 
cu telefonul CD140 sau CD145.
Problemă Soluţie
• Lipsă ton de apel • Verifi caţi conexiunile
  • Încărcaţi bateriile timp de cel puţin 24 de ore
  • Utilizaţi cablul de linie furnizat
• Sunet slab • Apropiaţi-vă de unitatea de bază
  • Mutaţi unitatea de bază la cel puţin un metru 

distanţă de aparatele electronice
• Pictograma  se aprinde  • Înregistraţi receptorul la unitatea de bază 
 intermitent • Apropiaţi-vă de unitatea de bază
• Nu este nimic afi şat pe  • Încercaţi din nou, deconectând şi reconectând 
 ecranul LCD al receptorului  sursa de alimentare a unităţii de bază şi urmând 
   procedura de înregistrare a unui receptor
  • Verifi caţi dacă aţi introdus cele două baterii 

reîncărcabile furnizate în compartimentul pentru 
baterii

  • Verifi caţi dacă bateriile sunt complet încărcate
• Serviciul de Identifi care a  • Verifi caţi abonarea la serviciul operatorului dvs. 
 Liniei Apelantului (CLI) nu   de reţea
 funcţionează

Aveţi nevoie de asistenţă?
Ghidul utilizatorului
Consultaţi ghidul livrat împreună cu telefonul CD140 sau CD145.

Asistenţă on-line
www.philips.com/support

Tabelul setării ţărilor
Cod Ţară * Limba 

implicită a 
mesajului

* Limbi 
disponibile 
pentru 
mesaj

01 Germania Germană 1 – Germană
2 – Turcă02 Austria Germană

03 Turcia Turcă
04 Marea Britanie Engleză 1 – Engleză
05 Irlanda Engleză
06 Franţa Franceză 1 – Franceză

2 – Italiană
3 – Portugheză
4 – Greacă
5 – Spaniolă

07 Italia Italiană
08 Portugalia Portugheză
09 Grecia Greacă
10 Spania Spaniolă
11-1 Elveţia Germană 1 – Franceză

2 – Germană
3 – Italiană
4 – Engleză

11-2 Elveţia Franceză
11-3 Elveţia Italiană
12 Franţa Franceză
13 Olanda Olandeză 1 – Olandeză

2 – Franceză
3 – Germană
4 – Engleză

14-1 Belgia Olandeză
14-2 Belgia Franceză

Cod Ţară * Limba 
implicită a 
mesajului

* Limbi 
disponibile 
pentru 
mesaj

15 Suedia Suedeză 1 – Suedeză
2 – Norvegiană
3 – Finlandeză
4 – Daneză

16 Norway Norwegian
17 Finlanda Finlandeză
18 Danemarca Daneză
21 România Română 1 – Română

2 – Poloneză
3 – Cehă
4 – Maghiară
5 – Engleză

22 Polonia Poloneză
23 Cehia Cehă
24 Ungaria Maghiară
25 Slovacia Cehă
26 Slovenia Engleză

27 Croaţia Engleză
28 Bulgaria Engleză
29 Serbia Engleză
30 Singapore Engleză 1 – Engleză

2 – Bahasa31 Indonezia Engleză
32 Malaysia Engleză
35 Australia Engleză
36 Noua Zeelandă Engleză
39 Brazilia Portugheză 

braziliană
1 – Portugheză 
      braziliană
2 – Spaniolă40 Mexico Spaniolă

* Valabil numai pentru modelul CD145. Pentru mai multe informaţii privind schimbarea limbilor mesajelor, 
consultaţi secţiunea 5.6.5 din ghidul utilizatorului pentru modelul CD145. 3111 285 32701



Memorarea unui număr în agendă
1.  Apăsaţi 
2.  Apăsaţi  ; se afi şează numărul de memorie 0
3.  Apăsaţi de mai multe ori  pentru a selecta un alt număr, de la 0 la 19
4.  Introduceţi numărul de telefon. Dacă aţi introdus un număr greşit, apăsaţi 

pentru a şterge o cifră
5.  Apăsaţi  pentru a salva numărul

Setarea melodiei soneriei
1.  Apăsaţi 
2.  Apăsaţi  ; este redată melodia soneriei curente
3.  Apăsaţi una dintre tastele numerice, de la  la  pentru a selecta melodia 

soneriei dorite.
4.  Apăsaţi  pentru a salva setările

Setarea volumului căştii
1.  Apăsaţi 
2.  Apăsaţi  ; se afi şează setările nivelului curent al volumului căştii
3.  Apăsaţi  (scăzut),  (mediu) sau  (ridicat) pentru a selecta nivelul 

dorit al volumului căştii
4.  Apăsaţi  pentru a salva setările

Efectuarea unui apel
Apăsaţi  şi formaţi numărul
SAU
Formaţi numărul şi apăsaţi  
Preluarea unui apel
În momentul în care telefonul sună, apăsaţi  .
Încheierea unui apel
Apăsaţi 

3 Utilizare plăcută!Conţinutul cutiei

Receptor 
CD140/CD145

Unitate de bază 
CD145

Sursă de alimentare 
pentru unitatea de 

bază

Cablu de linie

2 baterii 
reîncărcabile AAA

Ghidul utilizatorului 
pentru modelul 

CD140 sau CD145

Ghid de iniţiere 
rapidă

Garanţie

Este posibil ca adaptorul de linie să nu fi e conectat la cablul de linie. S-ar putea ca 
adaptorul de linie să fi e în cutie. În acest caz, trebuie să conectaţi adaptorul de linie 
la cablul de linie înainte de a introduce cablul de linie în priza corespunzătoare.

În pachetele multireceptor, veţi găsi unul sau mai multe receptoare adiţionale, 
încărcătoare cu surse de alimentare şi baterii reîncărcabile suplimentare.

 AVERTISMENT Utilizaţi numai cablurile şi bateriile livrate odată cu 
telefonul.

CD140

1 Conectaţi
Conectarea unităţii de bază

1.  Introduceţi mufa cablului de alimentare în priza de pe spatele unităţii de bază
2.  Introduceţi mufa cablului de linie în priza de pe spatele unităţii de bază
3.  Conectaţi celălalt capăt al cablului de linie la adaptor, dacă este necesar, la 

priza telefonică, iar celălalt capăt al cablului de alimentare la priza electrică

2 Instalaţi
Introduceţi bateriile reîncărcabile şi încărcaţi-le

Confi gurarea telefonului
1.  Apăsaţi  ; codul ţării disponibile se aprinde intermitent.
2.  Apăsaţi de mai multe ori pe  pentru a derula până la codul ţării dorite. 

(Vezi pagina următoare.)
3.  Apăsaţi  ; telefonul este confi gurat în funcţie de codul ţării selectate.

Introduceţi bateriile Încărcaţi receptorul timp de 24 
de ore

1 2

Conectaţi Conectaţi 
sursa de sursa de 
alimentarealimentare

Conectaţi Conectaţi 
cablul de cablul de 
linie la mufa linie la mufa 
corespun-corespun-
zătoarezătoare

Unitate de bază 
CD140

SAU
3


