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Вітаємо
Короткий посібник початківця

Прослуховування нових повідомлень, збережених автовідповідачем 
(лише для версії CD145)

Натисніть клавішу  на базі, щоб увімкнути автовідповідач. Індикатор почне світитись
Ще раз натисніть клавішу  , щоб вимкнути автовідповідач. Індикатор погасне
Натисніть клавішу  на базі, щоб почати прослуховування повідомлень, 
починаючи з найдавнішого повідомленняпочинаючи з найдавнішого повідомлення
Натисніть клавішу  , щоб пропустити поточне повідомлення і прослухати наступне
Натисніть клавішу  впродовж однієї секунди після початку прослуховування 
поточного повідомлення, щоб повернутись до попереднього повідомлення
Натисніть клавішу 
поточного повідомлення, щоб повернутись до попереднього повідомлення
Натисніть клавішу 
поточного повідомлення, щоб повернутись до попереднього повідомлення

 впродовж однієї секунди після початку прослуховування 
поточного повідомлення, щоб повернутись до попереднього повідомлення

 впродовж однієї секунди після початку прослуховування 

Натисніть клавішу  через 1 секунду після початку прослуховування 
поточного повідомлення, щоб прослухати його ще раз
Натискайте клавішу  , щоб збільшити гучність, або клавішу  , щоб 
зменшити гучність гучномовця під час прослуховування повідомлень
Натискайте клавішу 
зменшити гучність гучномовця під час прослуховування повідомлень
Натискайте клавішу  , щоб збільшити гучність, або клавішу 
зменшити гучність гучномовця під час прослуховування повідомлень

 , щоб збільшити гучність, або клавішу 

Натисніть клавішу , щоб видалити поточне повідомлення
Детальніше про роботу автовідповідача читайте в посібнику користувача 
телефону CD145
Детальніше про роботу автовідповідача читайте в посібнику користувача 
телефону CD145
Детальніше про роботу автовідповідача читайте в посібнику користувача 

Усунення неполадок
Докладнішу інформацію шукайте в посібнику користувача, яким 
укомплектовано ваш телефон CD140 або CD145.

Проблема Вирішення

• Немає сигналу лінії • Перевірте всі з’єднання
  • Заряджайте акумулятори принаймні 

впродовж 24 годин
  • Використовуйте провід з комплекту
• Низька якість звуку • Перейдіть ближче до бази
  • Перемістіть базу на відстань принаймні 

одного метра від будь-яких електронних 
приладів

• На дисплеї блимає символ  • Зареєструйте слухавку на базі
  • Перейдіть ближче до бази
• На дисплеї слухавки нічого  • Спробуйте зареєструвати слухавку ще раз 
 не видно  відповідно до процедури реєстрації, 
   спершу від’єднавши і приєднавши джерело 
   живлення бази
  • Впевніться, що два акумулятори з 

комплекту виставлено у відсік акумуляторів 
в слухавці

  • Впевніться, що акумулятори з комплекту 
заряджені

• Послуга визначення номера  • Передплатіть послугу у вашого оператора 
 не працює  мережі

Потрібна допомога?
Посібник користувача
Прочитайте посібник користувача, яким укомплектований ваш телефон CD140 
або CD145.

Допомога і Інтернеті
www.philips.com/support

Таблиця настройок країни
Код Країна * Стандартна 

мова 
привітального 
повідомлення 

* Привітальне 
повідомлення 
також 
доступне 
наступними 
мовами

01 Німеччина Німецька 1 - Німецька
2 - Турецька02 Австрія Німецька

03 Туреччина Турецька
04 Великобританія Англійська 1 - Англійська
05 Ірландія Англійська
06 Франція Французька 1 - Французька

2 - Італійська
3 - Португальська
4 - Грецька
5 - Іспанська

07 Італія Італійська
08 Португалія Португальська
09 Греція Грецька
10 Іспанія Іспанська
11-1 Швейцарія Німецька 1 - Французька

2 - Німецька
3 - Італійська
4 - Англійська

11-2 Швейцарія Французька
11-3 Швейцарія Італійська
12 Франція Французький
13 Голландія Голландська 1 - Голландська

2 - Французька
3 - Німецька
4 - Англійська

14-1 Бельгія Голландська
14-2 Бельгія Французький

15 Швеція Швецька 1 - Швецька
2 - Норвезька
3 - Фінська
4 - Датська

16 Норвегія Норвезька
17 Фінляндія Фінська
18 Данія Датська

Код Країна * Стандартна 
мова 
привітального 
повідомлення

* Привітальне 
повідомлення 
також 
доступне 
наступними 
мовами

19 Россия Англійська 1 - Русский
2 - Український 
3 - Англійська

20 Україна

21 Румунія Румунська 1 - Румунська
2 - Польська
3 - Чеська
4 - Угорська
5 - Англійська

22 Польща Польська
23 Чехія Чеська
24 Угорщина Угорська
25 Словаччина Чеська
26 Словенія Англійська
27 Хорватія Англійська
28 Болгарія Англійська
29 Сербія Англійська
30 Сінгапур Англійська 1 - Англійська

1 - Бахаза31 Індонезія Англійська
32 Малайзія Англійська
35 Австралія Англійська
36 Нове Зеландія Англійська
39 Бразилія Бразильська 1 - Бразильська

2 - Іспанська40 Мексика Іспанська

* Це стосується лише моделі CD145. Докладніше про зміну мови привітальних повідомлень читайте в 
розділі 5.6.5 посібника користувача CD145.
* Це стосується лише моделі CD145. Докладніше про зміну мови привітальних повідомлень читайте в 
розділі 5.6.5 посібника користувача CD145.
* Це стосується лише моделі CD145. Докладніше про зміну мови привітальних повідомлень читайте в 
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Збереження номера в телефонній книзі
1.  Натисніть клавішу 

2.  Натисніть клавішу  , щоб відобразити комірку пам’яті під номером 0  

3.  Натискайте клавішу , щоб вибрати іншу комірку пам’яті від 0 до 19

4.  Введіть номер телефону. Якщо ви зробили помилку, натисніть клавішу , 
щоб стерти цифру

5.  Натисніть клавішу  , щоб зберегти номер

Встановлення мелодії дзвінка
1.  Натисніть клавішу 

2.  Натисніть клавішу  , щоб відобразити поточну мелодію дзвінка

3.  Натисніть одну із цифрових клавіш від  до , щоб вибрати потрібну 
мелодію дзвінка

4.  Натисніть клавішу  , щоб зберегти настройки

Регулювання гучності слухавки
1.  Натисніть клавішу 

2.  Натисніть клавішу  , щоб відобразити поточний рівень гучності

3.  Натисніть клавішу  (низький),  (середній) або  (високий), щоб 
вибрати потрібний рівень гучності слухавки

4.  Натисніть клавішу , щоб зберегти настройки

Телефонування
Натисніть клавішу  і наберіть номер

або

Наберіть номер і натисніть клавішу 
Відповідь на дзвінок
Коли дзвонить телефон, натисніть клавішу  .
Завершення розмови
Натисніть клавішу 

3 Користуйтесь

1 2

Комплектація

Слухавка 
CD140/CD145

База CD145 Блок живлення 
для бази

Провід телефонної 
лінії

Дві акумуляторні 
батареї ААА

Посібник 
користувача 
CD140 або 

CD145

Короткий 
посібник 

початківця

Гарантія

Адаптер телефонної лінії може постачатись відокремленим від проводу 
телефонної лінії. В такому разі знайдіть адаптер в коробці. Підключіть адаптер 
телефонної лінії до проводу, перш ніж підключати провід телефонної лінії до 
телефону.

Комплекти з кількома слухавками містять одну або більше додаткових слухавок, 
додаткові зарядні пристрої та блоки живлення, а також додаткові акумуляторні 
батареї.

 УВАГА! Користуйтесь лише проводами і акумуляторами, які постачаються в 
комплекті телефону.

CD140

1 Підключіть
Підключіть базу

1.  Вставте штекер проводу живлення у відповідне гніздо в нижній частині бази

2.  Вставте штекер проводу телефонної лінії у відповідне гніздо в нижній 
частині бази

3.  Якщо необхідно, з’єднайте один кінець проводу телефонної лінії з 
адаптером, а інший кінець приєднайте до гнізда на базі

2 Встановіть
Вставте акумулятори і зарядіть їх

Настройте телефон
1.  Натисніть клавішу  , після чого почне блимати код країни.

2.  Натискайте клавішу  , щоб перейти до коду вашої країни.  (див. наступну 
сторінку.)

3.  Натисніть клавішу  , після чого ваш телефон буде настроєний відповідно 
до вибраної вами країни.

Вставте акумулятори Заряджайте слухавку впродовж 
24 годин

База CD140
або

Вставте блок Вставте блок 
живлення в живлення в 
розеткурозетку

Вставте 
провід провід 
телефонної телефонної 
провід 
телефонної 
провід провід 
телефонної 
провід 

лінії у лінії у 
телефонної 
лінії у 
телефонної телефонної 
лінії у 
телефонної 

гніздо гніздо 
лінії у 
гніздо 
лінії у лінії у 
гніздо 
лінії у 

телефонної телефонної 
мережімережі
телефонної 
мережі
телефонної телефонної 
мережі
телефонної 
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