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BG Цифров безжичен 
телефон

 Внимание!
Използвайте само презареждащи 
се батерии.
Заредете телефона в 
продължение на 24 часа преди 
употреба.
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1 Важно

Прочетете този наръчник на 
потребителя преди да използвате 
своя CD Той съдържа важна 
информация и бележки, касаещи 
Вашия телефон

1.1 Изисквания за 
мощност на 
захранване

• Този уред изисква захранване 
от 220-240 волта АС При 
спиране на захранването, 
връзката може да се разпадне

• Електрическата мрежа се 
класифицира като опасна 
Единственият начин да 
изключите зарядното 
устройство от захранване, е да 
изключите кабела от контакта. 
Електрическият контакт трябва 
да е лесно достъпен

 Внимание!
• Не позволявайте зарядните 

контактни елементи или 
батерията да са в контакт с 
метални предмети.

• Не позволявайте зарядното 
устройство да влезе в контакт 
с течности.

• Никога не използвайте друга 
батерия, освен оригиналната, 
доставена заедно с уреда, или 
препоръчана от Philips: риск от 
експлозия.

• Винаги използвайте кабелите, 
доставени заедно с уреда.

• Активиране на устройство 
хендс-фрии може да повиши 
звука в слушалката до много 
високо ниво: не дръжте 
слушалката твърде близо до 
ухото си.

• Този уред не е проектиран 
за аварийни позвънявания 
при прекъснато електрическо 
захранване. Трябва да се 
намери алтернатива за 
аварийни позвънявания.

1.2 Съгласуваност
Ние от Philips декларираме, че 
този уред отговаря на важните 
изисквания и е съгласуван с 
други съответни разпоредби на 
Наредба 1999/5/ЕО Декларацията 
за съгласуваност можете да 
намерите на следния адрес:
www.p4c.philips.com

1.3  Рециклиране и 
унищожаване 

Инструкции за унищожаване 
на стари уреди: 
Наредба WEEE (Наредба за 
отпадъчни електрически и 
електронни уреди: 2000/96/ЕО)  
е издадена с цел такива уреди да 
бъдат рециклирани с използване 
на най-добри техники на 
обработка, възстановяване и 
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Инструкции за унищожаване 
на батерии:

Батериите не трябва да се 
изхвърлят заедно с общата 
смет от дома.

Информация за опаковката:
Philips са маркирали опаковката 
със стандартни символи, 
предназначени да поощрят 
рециклирането и подходящия 
начин на изхвърляне на Вашите 
отпадъци.

Фирмата е оказла финансова 
помощ на обединената 

национална система за 
възстановяване и рециклиране.

Маркираната с етикет 
опаковка подлежи на 

рециклиране.

1.4 Прилага се GAP - 
стандарт.

GAP-стандартът гарантира това, 
че всички DECT™ GAP слушалки 
и базови станции отговарят на 
стандарта за минимум опериране, 
независимо от тяхната марка. 
Вашият уред CD140/145 
- слушалка и базова станция, 
отговарят на GAP, което означава, 
че минимум гарантираните 
функции са: регистриране 
на слушалка, отваряне линия, 
приемане на обаждане и 
набиране. Определени по-
съвременни функции може да 

рециклиране, за опазване на 
здравето на човека и на околната 
среда. 
Вашият уред е проектиран и 
произведен с висококачествени 
материали и компоненти, които 
подлежат на рециклиране и 
повторна употреба. 
Информирайте се за наличието 
на местна отделна система за 
събиране на електрически и 
електронни уреди, отбелязани с 
този символ.

Използвайте един от 
следните начини за 
унищожаване:
• Изхвърлете целия уред  

(заедно с всичките му кабели, 
щепсели и аксесоари) в 
предназначените от WEEE за 
целта места.

• Ако закупите нов уред за да 
замените предишния, можете 
да предадете на търговеца 
целия комплект на стария 
уред. Той трябва да го приеме, 
съгласно указанията по WEEE-
Наредбата.
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не се поддържат ако използвате 
друга слушалка освен тази на 
CD140/145 с Вашата базова 
станция.
За да регистрирате и използвате 
Вашите слушалки CD140/145 
с различна базова станция по 
GAP - стандарт, първо следвайте 
процедурата, описана в наръчника 
на производителя, след което 
следвайте процедурата описана в 
Раздел 3.5.
За да регистрирате различна 
слушалка към CD140/145  базова 
станция, въведете базовата 
станция в режим регистрация 
(Раздел 3.5), след което 
следвайте процедурата съгласно 
инструкциите на производителя.

1.5 Електрически, 
магнитни и 
електромагнитни 
полета (ЕМФ)

1  Philips Royal Electronics 
произвежда и продава 
редица уреди за широко 
потребление, които 
обикновено, както всички 
електронни уреди, имат 
свойството да излъчват и да 
приемат електромагнитни 
сигнали.

2  Един от водещите търговски 
принципи на Philips, по 
отношение на своите 
изделия, е да се предприемат 
всички мерки за опазване на 
здравето и за осигуряване 
на безопасност, отговаряйки 
така на всички действащи 
законови изисквания, както 
и да се придържа към ЕМФ 
стандартите, приложими към 
момента на производство на 
даденото изделие.

3  Philips имат задължението да 
разработват, произвеждат и 
предлагат на пазара изделия, 
които нямат вредни за 
здравето последици.

4  Philips декларират, че 
ако нашите изделия се 
употребяват правилно и 
според предназначението 
си, те са безопасни за 
употреба, съгласно научните 
доказателства съществуващи 
към наши дни.

5  Philips играе важна роля 
в разработването на 
международните ЕМФ 
стандарти и стандартите 
за безопасност, което 
ни дава възможност да 
предвиждаме бъдещото 
развитие в стандартизацията, 
с цел ранното и прилагане в 
нашите изделия.
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2 Вашият телефон

2.1 Какво съдържа кутията

 Забележка
Адаптерът може да не е свързан с кабела Адаптерът можете да 
намерите в кутията. В такъв случай, първо трябва да свържете адаптера 
с кабела преди да включите кабела в телефонния извод.
При комплекти с няколко слушалки, ще намерите в комплекта една 
или повече слушалки, зарядни устройства със захранващи устройства, и 
допълнителни презареждащи се батерии.

Телефонна слушалка

Кабел

Наръчник на 
потребителя

Гаранционна карта

Ръководство  
за бърз старт

2xAAA  презареждащи 
се батерии

Базова станция Захранващо 
устройство

CD140CD145
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А Бутон за дневник 
повиквания

 В неактивен режим: Натиснете 
за да влезете в дневника 
повиквания

Б Бутон за телефонен 
указател

 В неактивен режим: Натиснете 
за да влезете в телефонния 
указател

В Бутон за разговор
 В неактивен режим: Натиснете 

за да отговорите при 
получаване на повикване

 В неактивен режим: Натиснете 
за да направите обаждане

 По време на разговор 
Натиснете за да прекратите 
обаждане

Г Бутон за Повторно 
набиране/Флаш

 В неактивен режим: Натиснете 
за да влезете в списъка за 
пренабиране

 В режим преди набиране 
на номер: Натиснете за да 
въведете флаш

  Забележка
 Първата цифра не може да 

се използва за флаш при 
пренабиране.

Д Бутон Изчистване/Обратно/
Изключване на звук

 В режим редкция/пренабиране 
Натиснете за кратко за да 
изтриете един знак/цифра

 В режим редкция/пренабиране 
Натиснете продължително за 
изтриване на всички знаци/
цифри

 В режим преглед на телефонен 
указател/преглед на дневник  
повиквания/списък 
пренабиране Натиснете за да 
излезете в неактивен режим

2.2 Общ преглед на 
телефона

2.2.1 Слушалка

А

Б

В

Г

Д
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 В режим настройки на телефона: 
Натиснете за да излезете към 
предишно ниво

 При свързване: Натиснете за да 
изключите микрофона

Е Буквено-цифрова клавиатира
Ж Бутон “звезда”
 В неактивен режим: Кратко 

натискане за въвеждане на *
 В неактивен режим: Натиснете 

продължително, за да активирате/
деактивирате заключването на 
клавиатурата

З Бутон хаш
 В неактивен режим/режим на 

набиране: Кратко натискане за 
въвеждане на #

 В неактивен режим: Натиснете 
продължително за да изключите 
звука на позвъняване

 В режим набиране: Натиснете 
продължително за пауза

И Прехвърляне на обаждане/
Интерком/Конферентен 
разговор

 В неактивен режим: Кратко 
натискане за повикване по 
интеркома

 При връзка при външно 
повикване: Кратко натискане 
за вътрешно обаждане, или за 
превключване между вътрешно и 
външно обаждане.

 Продължително натискане 
за конферентен разговор с 
повикващи от вън и от вътре.

Й Бутон за програмиране
 В неактивен режим: Натиснете за 

да въведете телефона в режим на 
настройки

 В режим настройки на телефона 
(освен режима на редактиране): 
Натиснете за потвърждаване и 
запазване на настройките

Е

Ж

З

И

Й
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 Показват нивото на батерията. Показва се икона за празна  
 батерия когато нивото на батерията е ниско; иначе се  

 показва икона за пълна батерия.

 Показват се при употреба на телефона. Мига при 
позвъняване.

 Мига, когато се получават нови гласови съобщения, които не 
са прослушани

 Показват се, когато се преглежда дневника повиквания.  
Мига, когато има пропуснато обаждане.

 Показва се при преглеждане на телефонния указател.

 Показва се, когато телефонът е в режим настройки 

 Показва се, когато клавиатурата е заключена

 Показва се, когато звукът на микрофона е изключен

 Показва се, когато е изключен звук на звънене

 Показва се, когато е включен телефонният секретар (TC). 
Мига при получаване на нови ТC съобщения.

 Показва се, когато се регистрира слушалката и когато тя е в 
обхвата на базовата станция. Мига, когато слушалката е извън 
обхват или търси базовата станция.

2.2.2 Икони на дисплея на 
слушалката
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В Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ на 
телефонния секретар

 Натиснете за да включите 
или изключите телефонния 
секретар.

Г Бутон за изтриване
 Изтрива настоящо съобщение 

по време на прослушване на 
съобщението

 Продължително натискане 
за изтриване на всички 
съобщения от системата 
на телефонния секретар в 
неактивен режим

   Забележка
 Непрослушаните съобщения 

няма да бъдат изтрити.
Д Бутон - назад
 Натиснете за да се върнете 

към предишно съобщение
E Бутон - напред
 При прослушване на дадено 

съобщение, прескочете към 
следващото

Ж Бутон + / - 
 При прослушване на 

съобщение увеличава (+) 
или намалява (-) звука на 
високоговорителя

З Бутон - пейджинг
 Натиснете за пейджинг до 

слушалката
 Натиснете и задръжте за три 

секунди за да стартирате 
процедурата по регистриране

А Светлинен индикатор за 
функция

 ИЗКЛ: Системата на 
телефонния секретар е 
изключена

 ВКЛ: Системата на 
телефонния секретар е 
включена

 Нормално мигане: Получено 
е ново съобщение, или е 
записано входящо съобщение.

 Бързо примигване: Кутията за 
съобщения е пълна.

Б Бутон Стоп/Старт
 Натиснете за да прослушате 

съобщение (първото 
записано съобщение ще бъде 
възпроизведено първо)

 Натиснете за да спрете 
прослушването на съобщения

2.2.3 Базова станция.

Е
Ж
З

В
Г

А
Б

Д
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3 Начало

3.1 Свържете базовата 
станция

 Внимание
Избягвайте да поставяте базовата 
станция твърде близо до 
големи предмети като например 
архивни шкафове, радиатори 
или електроуреди. Това може да 
пречи на обхвата и на качеството 
на звука. Сгради с дебели 
вътрешни и външни стени също 
могат да влошат трансмитирането 
на сигналите до и от базата.

 Внимание!
Захранване се подава, когато 
електрическият адаптер е 
включен в уреда и е свързан 
към електрически контакт. 
Единственният начин да 
прекъснете захранването към 
уреда, е чрез изключване на 
адаптера от електрическия 
контакт. Поради това, осигурете 
лесно достъпен електрически 
контакт.

Електрическият адаптер и 
телефонният кабел трябва да 
бъдат свързани правилно, тъй 
като неправилното им свързване 
може да увреди уреда.

Винаги използвайте телефонния 
кабел доставен заедно с уреда. 
В противен случай, може да не 
получите сигнал “свободно”. 

1  Включете щепсела на 
електрическия кабел в 
контакта на дъното на 
базовата станция.

2  Включете щепсела на 
мрежовия кабел в контакта 
на дъното на базовата 
станция.
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1  Отворете с плъзгане капака 
на гнездото на батериите.

2  Поставете батериите, както 
е показано в гнездото, и 
поставете обратно капака.

3.3 Поставете 
слушалката върху 
зарядната вилка

Заредете слушалката в 
продължение на поне 24 часа 
преди първа употреба.
Когато батерията е напълно 
заредена, времето за разговор с 
Вашия CD145 е приблизително 
12 часа, а времето в режим стенд-
бай е около 120 часа.

1  Поставете слушалката върху 
зарядната вилка на базовата 
станция. 

2  Когато слушалката се зареди 
напълно, се на дисплея се 
появява .

3  Свържете другият край 
на мрежовия кабел към 
извода на телефонната 
мрежа, а другият край 
на електрическия кабел, 
включете в електрически 
контакт.

 Забележка
Мрежовият адаптер може да не 
е  свързан към мрежовия кабел.  
В такъв случай, първо трябва 
да свържете мрежовия адаптер  
към мрежовия кабел преди да 
включите мрежовия кабел в 
мрежовия извод.

3.2 Инсталиране на 
презареждащите се 
батерии

Вашият CD145 се доставя с 
две презареждащи се батерии. 
Преди да използвате слушалката, 
инсталирайте батериите в 
слушалката и ги заредете напълно.
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1  Натиснете 
• На екрана ще се появят 

само кодовете на държавите, 
които са въведени в уреда.

2  Натиснете  няколкократно 
за да се придвижите до 
желания от Вас код на 
държава. (За справка, вижте 
таблицата за настройки 
държави).

3  Натиснете  за 
потвърждение

• Вашият телефон е 
конфигуриран в съответствие 
с избрания от Вас код 
на държава, след което 
телефонът се връща в 
неактивен екран.

Таблица за настройки държави

3.4 Конфигурирайте своя 
телефон

Преди да използвате 
Вашия CD145, трябва да го 
конфигурирате в съответствие с 
държавата, където се използва. 
В зависимост от Вашата страна, 
възможно е екранът с избор 
на държави да не се покаже на 
дисплея. В такъв случай, не Ви 
се налага да избирате код на 
държава за да конфигурирате 
своя телефон. След няколко 
минути зареждане, на екрана 
ще се появи селекция от 
кодове за съответните държави. 
Следвайте тези указания, за да 
конфигурирате своя телефон:

* По подразбиране, на екрана се изписва език 1 за изходящо съобщение, вижте 
Раздел 6.7 за преглед на другите възможни езици за изходящо съобщение.

Код Държава Език на изходящо 
съобщение по 
подразбиране

* Възможни езици 
на изходящо 
съобщение

01 Германия Немски 1 - Немски
2 - Турски02 Австрия Немски

03 Турция Турски
04 Велико-

британия
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
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* По подразбиране, на екрана се изписва език 1 за изходящо съобщение, вижте 
Раздел 6.7 за преглед на другите възможни езици за изходящо съобщение.

Код Държава Език на изходящо 
съобщение по 
подразбиране

* Възможни езици 
на изходящо 
съобщение

11-1 Швейцария Английски 1 - Френски
2 - Немски
3 - Италиански
4 - Английски

11-2 Швейцария
11-3 Швейцария
12 Франция
13 Холандия Английски 1 - Холандски

2 - Френски
3 - Немски
4 - Английски

14-1 Белгия
14-2 Белгия

15 Швеция Английски 1 - Шведски
2 - Норвежки
3 - Финландски
4 - Датски
5 - Английски

16 Норвегия
17 Финландия
18 Дания
21 Румъния Английски 1 - Румънски

2 - Полски
3 - Чешки
4 - Унгарски
5 - Английски

22 Полша
23 Чехия
24 Унгария
25 Словакия
26 Словения
27 Хърватия
28 България
29 Сърбия
30 Сингапур Английски 1 - Английски
31 Индонезия
32 Малайзия
35 Австралия
36 Нова Зеландия
39 Бразилия Английски 1 - Бразилски португалски

2 - Испански
3 - Английски

40 Мексико
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Преди да въведете 4-цифрения 
PIN-код, натиснете  на 
базовата станция за около три 
секунди, като базовата станция е 
в режим готовност
1  Натиснете , 
2  Въведете зададения или 

съществуващ 4-цифрен PIN-
код. (Зададеният PIN е 0000).

3  Натиснете  за стартиране 
на регистрация

 Забележка
Ако PIN кодът, който сте 
въвели е неправилен, ще чуете 
продължителен звук, и слушалката 
ще се върне в режим готовност.

 Забележка
След избиране на дадена 
държава, съответните за 
избраната държава мрежови 
настройки ще бъдат приложени 
автоматично към Вашия телефон.

 Съвет
Ако изберете дадена държава 
погрешно, или искате да 
промените държавата след 
първоначалната конфигурация, 
можете да натиснете , ,  
въведете 4-цифрения PIN-
код (зададеният PIN е 0000) 
и натиснете  в неактивен 
режим за зададените настройки. 
Слушалката отново ще върне 
селекцията от кодове на 
държави и така ще можете 
отново да изберете съответна 
държава. Ако не се налага избор 
на държава, слушалката ще се 
върне на неактивен екран след 
превключване.

3.5     Регистриране 
слушалка

Когато трябва да регистрирате 
новата слушалка, или ако Ви 
се налага да регистрирате 
слушалката към различна базова 
станция. Можете да регистрирате 
до четири слушалки към една 
базова станция.
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2  Натиснете  многократно 
за да се придвижите 
по списъка на неприети 
повиквания и да изберете 
едно от тях. 

3  Натиснете  за да наберете 
избрания номер

 Забележка
Когато паметта се напълни, най-
старият запис в дневника се 
изтрива.

4.1.4 Направете обаждане 
от телефонния 
указател

1  Натиснете  и първият 
номер запаметен в 
телефонния указател ще се 
изпише на дисплея

Номерът съхранен в паметта 
на позиция 0 ще се покаже ако 
даден телефонен номер е бил 
запаметен на тази позиция преди, 
иначе, ще се изпише само  0-. 
като номер на позиция в паметта.
2  Натиснете  многократно 

докато се изпише търсеният 
от вас номер.

 Съвет
За телефонни номера запаметени 
на позиции 0 до 9, можете 
директно да въведете номера 
на позицията в телефонния 
указател, за да намерите желания 
номер. За номера запаметени на 
позиции 10 до 19, натиснете  
многократно за достъп до тях.

4 Използване 
на телефона

4.1 Позвънете

4.1.1 Набиране
1  Въведете телефонен номер 

(максимално 24 цифри)
2  Натиснете  за да 

наберете номер
• Повикването се стартира

4.1.2 Директно набиране
1  Натиснете  да отворите 

линия
2  Въведете телефонен номер

• Повикването се стартира

4.1.3 Направете обаждане 
от дневника 
позвънявания

Тази опция е възможна, ако 
сте абониран за услугата 
Идентификация на линията на 
повикващия (ИЛП) към Вашия 
мрежов оператор. 
1  Натиснете  за да 

се покаже последно 
регистриран запис в дневник 
повиквания
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4.4  Връщане на обаждане
За да използвате тази функция, 
трябва да се абонирате за 
такава услуга при Вашия местен 
оператор. Можете да използвате 
функцията за връщане на 
обаждане, за да направите или 
приемете второ обаждане. 
Операциите, упоменати в 
Раздел 4.4.1 и 4.4.2, може да се 
различават за отделните страни 
и местните доставчици на услуги. 
Консултирайте се за подробности, 
или подновете тази услуга при 
Вашия местен оператор.

4.4.1 Как да направим 
второ повикване

По време на разговор:
1  Натиснете  за да 

задържите текущият разговор 
в изчакване

• Ще чуете тон “свободно”.
2  Въведете номера за второто 

повикване и той ще бъде 
набран.

3  Когато Ви отговорят на 
второто повикване, можете 
да натиснете  и  за да 
превключвате между двата 
разговора.

4.4.2 Как да отговорим на 
второ повикване

За да използвате тази опция, 
трябва да сте абониран за тази 
услуга към местния оператор. Ако 

3  Натиснете  за да наберете 
избрания номер.

• Повикването се стартира

4.1.5 Направете обаждане 
от списък за 
пренабиране

1  Натиснете 
• Екранът показва последно 

набрания номер.
 Забележка

Слушалката запаметява 
последните пет набрани номера.
2  Натиснете  rмногократно 

за да видите и останалите 
последно набрани номера.

3  Натиснете  за да наберете 
избрания номер.

4.1.6 Таймер за обаждания
Таймерът за обаждания показва 
продължителността на Вашия 
текущ разговор, когато затворите. 
Таймерът се показва във формат 
минути и секунди (ММ-СС).

4.2 Отговорете на 
повикване

Когато телефонът позвъни, 
натиснете .
• Повикването се стартира

4.3 Прекратете разговор
Натиснете  по време на връзка 
• Повикването се прекратява
ИЛИ
Поставете слушалката на базовата 
станция
• Повикването се прекратява
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3  Натиснете  на търсената 
слушалка

• Интерком връзката се 
осъществява

 Забележка
Ако търсената слушалка е заета, 
от търсещата слушалка ще се чуе 
тон “заето”. 

4.5.2 Как да прехвърлим 
външно повикване до 
друга слушалка

По време на външно 
повикване:
1  Натиснете 
2  Натиснете номера на 

слушалката, с която искате да 
се свържете.

• Търсената слушалка ще 
прозвъни ако е свободна, 
натиснете  на търсената 
слушалка за да стартирате 
интерком връзка, и 
външното повикване ще бъде 
автоматично оставено в 
режим на изчакване.

 Забележка
Можете да натиснете  за да 
превключите  между външно и 
вътрешно повикване.
3  Натиснете  за да 

прехвърлите външно 
повикване в повикващата 
слушалка.

по време на разговор получите 
второ повикване, ще чуете кратък 
звук повтарящ се периодично.
1  Натиснете  за да 

отговорите на второто 
повикване

• Първото повикване 
автоматично се оставя на 
изчакване.

2  Натиснете  и  се 
превключва между двата 
разговора

 Забележка
Ако сте абониран за 
услугата ID на повикващия, 
идентификационният номер на 
повикващия ще се изпише на 
екрана.

4.5 Как да използваме 
интеркома

Тази опция е възможно само 
при регистрирани поне две 
слушалки. Тя Ви позволява 
да осъществявате вътрешни 
обаждания, да прехвърляте 
външни обаждания от една 
слушалка на другата, и да 
осъществявате конферентна 
връзка. 

4.5.1 Как да осъществим 
вътрешно обаждане

1  Натиснете 
2  Натиснете номера на 

слушалката, с която искате да 
се свържете.
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По време на конферентна 
връзка:
1  Натиснете  за да оставите 

външното повикване на 
изчакване и обратно към 
вътрешно повикване.

• Външното повикване 
автоматично ще бъде 
оставено в режим на 
изчакване.

2  Натиснете и задръжте 
 за да възстановите 

конферентната връзка.
 Забележка

Всяко затваряне на една 
от слушалките по време на 
конферентна връзка, ще остави 
другата слушалка във връзка с 
външното повикване.

4.6  Как да намерите 
слушалка

Можете да намерите слушалката 
като натиснете  върху 
базовата станция.
Всички слушалки, регистрирани 
към базата, ще произведат сигнал 
за пейджинг, който можете да 
спрете като натиснете отново 

 върху слушалката или  
върху базовата станция.

• Повикващата слушалка 
прехвърля външното 
повикване до повикваната 
слушалка.

4.5.3 Как да осъществим 
конферентен 
разговор между 
трима учактника

Опцията за конферентен 
разговор Ви дава възможността 
едно външно повикване да  
бъде прието от две слушалки  
(в интерком). Тримата участника 
ще могат така да проведат общ 
разговор; не се налага абониране 
за такава услуга.

По време на външно 
повикване:
1  Натиснете  

2  Натиснете номера на 
слушалката, с която искате 
да говорите, и повикваната 
слушалка прозвънява ако е 
свободна.

3  Натиснете  на 
повикваната слушалка за 
да направите връзка с 
повикващата слушалка.

4  Натиснете и задръжте   
на повикващата слушалка.

• Конферентната връзка се 
стартира. 
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5.2 Телефонен указател
Можете да запаметите до 20 
записа на 20 различни позиции 
в паметта на слушалката. Всеки 
телефонен номер може да има 
максимално 24 цифри. Ако 
разполагате с повече от една 
слушалки, всяка от тях разполага 
със свой телефонен указател.

5.2.1 Как се запаметява 
номер в телефонния 
указател

В неактивен режим:
1  Натиснете 
2  Натиснете  
3  Натиснете  многократно 

за да изберете позицията за 
запаметяване.

4  Въведете телефонния номер.
5  Натиснете  за да 

запаметите въведения номер.
• Номерът се запаметява 

на избраната позиция в 
паметта.

 Забележка
Ако дадената позиция от паметта 
е вече заета, на дисплея ще 
се изпише номерът запаметен 
на тази позиция. Можете да 
натиснете  за да редактирате 
телефонния номер.

5 Използвайте 
своя телефон 
максимално

5.1 Повикване

5.1.1 Изключване/ 
Включване звука на 
микрофона

По време на обаждане:
1  Натиснете  

• Микрофонът се изключва и  
 се показва на дисплея.

2  Натиснете отново  за 
да включите микрофона 
обратно.

5.1.2 Как да настроим 
звука на слушалката

По време на обаждане:
1  Натиснете 
2  На дисплея се показва 

текущото ниво на силата на 
звука на слушалката

3  Натиснете ,  или  
за да изберете желаното 
ниво на силата на звука на 
слушалката.

• Телефонът ще се върне към 
обичаен екран на връзка.
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 Съвет
Можете да натиснете и да 
задържите  за да изтриете 
целия номер, след което 
натиснете  за да изтриете 
записа в телефонния указател, 
и телефонът ще се върне на 
обичайния екран на неактивен 
режим.
5  Редактиране на номер

6  Натиснете  за 
потвърждение

• Съдържанието на избраната 
позиция се обновява.

5.2.4 Изтриване на целия 
телефонен указател

1  Натиснете  
2  Натиснете  
3  Натиснете  

4  Натиснете  
• Всички записи в телефонния 

указател са изтрити.

5.3 Дневник повиквания
Тази опция е възможна ако сте 
регистриран за услугата ИЛВ 
към местния мрежов оператор. 
Вашият телефон запаметява до 
10 неприети повиквания.  ще 
примигва за да Ви напомни за 
получаването на неотговорени 
повиквания. Ако сте абониран 
за услугата ИЛП, и в случай че 
идентификацията на повикващия 

5.2.2 Достъп до 
телефонния указател

В неактивен режим:
1  Натиснете  за достъп до 

телефонния указател
• Номер, запаметен на позиция 

0, ще се изпише на екрана 
ако на тази позиция има 
запаметен от преди номер.

2  Натиснете  многократно 
за да прегледате записите в 
телефонния указател.

 Съвет
За достъп до номерата 
запаметени на позиции 0 до 9, 
можете да натиснете директно 
номерата на съответните позиции 
за да разгледате съответно 
записаните там номера.

5.2.3 Редактиране на запис 
в телефонен указател 
или изтриване на 
записан номер.

1  Натиснете 
2  Натиснете  
3  Натиснете  многократно 

за да извикате търсения 
номер.

4  Натиснете  за да изтриете 
цифрите една по една.
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5.4 Списък пренабиране
Вашият телефон може да 
запамети последните пет набрани 
номера. Запаметяват се само 
първите 24 цифри на даден 
номер.

5.4.1 Достъп до списъка 
пренабиране

1  Натиснете  
• На екрана ще се изпише 

последно набраният номер.
2  Натиснете  многократно 

за преглед на всички набрани 
номера

5.5 Настройки

5.5.1 Настройка на час
1  Натиснете  
2  Натиснете  
3  Въведете час в 24-часов 

формат (ЧЧ-ММ)
4  Натиснете  за да 

запаметите настройките

5.5.2 Настройка за 
мелодия на звънене

Вашият телефон разполага с 10 
различни мелодии на звънене.
1  Натиснете  
2  Натиснете  

• Възпроизвежда се дадена 
мелодия.

не е отменена, номерът на 
повикващия ще се изпише 
на екрана. Неотговорените 
повиквания ще се покажат в 
хронологична последователност, 
като най-скоро направеното и 
неотговорено повикване ще е 
първо в списъка. 

5.3.1 Достъп до дневник 
повиквания

1  Натиснете  за да влезете 
в дневника повиквания 
директно

• На екрана се показва 
последното повикване на 
което не е отговорено.

 Забележка
Ако дневникът повиквания е 
празен, на дисплея се показва 
“-----------”
2  Натиснете  многократно 

за да прегледате 
неотговорените повиквания.

5.3.2 Изтриване на целия 
дневник повиквания

1  Натиснете 
2  Натиснете 
3  Натиснете 
4  Натиснете 

• Всички записи в дневника са 
изтрити.
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3  Натиснете един от 
цифровите бутони от  до 

 за да изберете желаната 
мелодия на звънене.

4  Натиснете  за да 
запаметите настройките

5.5.3 Настройка на силата 
на звука на звънене

На Ваше разположение за избор, 
са три нива на силата на звука на 
звънене.
1  Натиснете 
2  Натиснете 

• Текущото ниво на тона се 
възпроизвежда и се показва на 
екрана.

3  Натиснете един от 
цифровите бутони от  до 

 за да изберете дадено 
ниво на звука на тона на 
звънене.

4  Натиснете  за да 
запаметите настройките

 Съвет
Можете да натиснете и 
задържите  за да изключите 
звука на звънене.  ще се 
покаже на дисплея.

5.5.4 Настройка на силата 
на звука на звънене 
на слушалката

На разположение са три нива на 
тона.
1  Натиснете 

2  Натиснете 
• На дисплея се показва 

текущото ниво на силата на 
звука на слушалката

3  Натиснете  (нисък),  
(среден) или  (висок), 
за да изберете желаното 
ниво на силата на звука на 
слушалката.

4  Натиснете  за да 
запаметите настройките.

5.5.5 Активиране/
Деактивиране на 
заключването на 
клавиатурата

1  Натиснете и задръжте 
•  се показва на екрана 

ако заключването на 
клавиатурата е активирано.

2  Натиснете и задръжте  
отново, за да деактивирате 
заключването на клавиатурата.

•  се показва на екрана 
ако заключването 
на клавиатурата е 
деактивирано.

 Съвет
Можете да деактивирате 
заключването на клавиатурата 
като извадите и смените 
батериите на слушалката.
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3  Натиснете  за импулсен 
режим, или  за тонален 
режим.

4  Натиснете  за да 
запаметите настройките.

5.5.8 Включване/
изключване на звука 
на клавишите

1  Натиснете  
2  Ако звукът на клавишите е 

включен от преди, натиснете 
 за да го изключите.

3  Натиснете  за да 
запаметите настройките.

• От тук нататък, при 
натискане на клавишите, 
няма да се чува звук.

5.5.9 Настройка на авто-
префикс

Максималната дължина на авто-
префикса е 10 цифри. След като 
даден номер е настроен, той 
автоматично ще бъде въвеждан 
в началото на всеки номер, който 
избирате.
1  Натиснете , 
2  Въведете обозначаващото 

число, като дължината му не 
може да е над пет цифри

3  Натиснете 
4  Въведете автоматичния 

префикс-номер
5  Натиснете  за да 

запаметите настройките.

5.5.6 Настройка на 
времето за повторно 
набиране

Времето за повторно набиране е 
времето на задържане, за което 
линията ще бъде прекъсната, 
когато натиснете .  
Предварително зададеното време 
за повторно набиране за Вашия 
CD145 трябва да отговаря най-
добре на мрежата на Вашата 
държава Не е необходимо да го 
променяте.
1  Натиснете  
2  Натиснете  
3  Натиснете един от 

цифровите бутони от  до 
 за да изберете зададено 

време.
 Забележка

Броят на възможните времеви 
опции са различни за различните 
държави.
4  Натиснете  за да 

запаметите настройките. 

5.5.7 Избиране на режим 
повикване

Тази настройка зависи от 
държавата. В някои страни е 
възможно да не се допуска 
импулсен режим.
1  Натиснете  
2  Натиснете  

• Показват се настоящите 
настройки. 
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5.5.10 Смяна на основния 
PIN

Основният PIN е 4-цифров PIN 
за регистрация на слушалката 
и за рестартиране на телефона. 
Зададеният основен PIN е 0000. 
Този PIN се използва и за защита 
на настройките на слушалката. 
Вашата слушалка ще изиска тази 
PIN, когато това е необходимо.

 Забележка
Предварително зададеният 
в уреда PIN код е 0000. Ако 
промените този PIN код, 
запазете информация за него 
на безопасно и лесно достъпно 
място. Не губете PIN кода!
1  Натиснете 
2  Натиснете 
3  Въведете зададения/текущия 

4-цифрен PIN-код (0 до 9)
4  Натиснете 
5  Въведете новия 4-цифрен 

PIN
6  Натиснете 
7  Въведете новия 4-цифрен  

PIN отново за 
препотвърждаване

8  Натиснете  за да 
запаметите настройките.

• Новият PIN е запаметен.
 Забележка

Ако се въведе погрешен PIN, 
чува се продължителен звук, и 
телефонът се връща в неактивен 
режим.

5.5.11 Програмиране на 
номера на кутията за 
гласови съобщения

Някои мрежови оператори 
предлагат услугата “гласова 
пощенска кутия”. Свържете се 
с местния оператор за повече 
информация относно тази опция. 
Можете да зададете номер на 
своята гласова пощенска кутия 
директно в . 
1  Натиснете 
2  Натиснете 
3  Въведете номера на гласовата 

пощенска кутия във Вашата 
мрежа.

4  Натиснете  за да 
запаметите настройките.

5.5.12 Достъп до номера 
на Вашата гласова 
пощенска кутия

1  Натиснете и задръжте  
за да наберете номера на 
Вашата гласова пощенска 
кутия.
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5.5.13 Връщане на 
настройките 
зададени от 
производителя

Можете да върнете телефона 
към настройките зададени от 
производителя (Вижте раздел 
7) във всеки един момент. След 
пренастройка, всички лични 
настройки и записи в дневника 
повиквания ще бъдат изтрити, 
но телефонният указател ще се 
запази.
1  Натиснете 
2  Натиснете 
3  Въведете Вашия 4-цифрен 

PIN
4  Натиснете 

• Вашият телефон е 
пренастроен към заводските 
настройки. 
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6.3 Настройка на 
времето на 
задържане

Можете да настроите броя 
позвънявания, преди телефонният 
секретар да се включи и да 
възпроизведе записаното 
изходящо съобщение за 
поздрав. Можете да настроите 
телефонният секретар да се 
включи след трето до осмо 
позвъняване, или на определена 
такса междуградски разговор. 
Предварително зададеното 
от производителя, са 6 
позвънявания.
1  Натиснете  и 
2  Натиснете 

• На екрана се показва 
настоящата настройка

3  Натиснете един от 
цифровите бутони   
(3 позвънявания), до   
(8 позвънявания) или   
(такса междуградски 
разговор) за да изберете 
времето на задържане.

4  Натиснете  за да 
запаметите настройките.

6.4 Запис на изходящо 
съобщение-поздрав

Телефонният секретар 
възпроизвежда изходящо 
съобщение-поздрав, когато 
отговори на входящо повикване. 
Вашият телефон се доставя 

6 Телефонен 
секретар

Вашият уред CD145 разполага 
с телефонен секретар, 
който записва неотговорени 
повиквания, при активиране. 
Когато телефонният секретар  е 
включен, на базовата станция 
свети индикатор с постоянна 
светлина. Можете да запаметите 
до 99 входящи съобщения, с 
максимално времетраене на 
записа от около 15 минути, 
включително и изходящото 
съобщение. 

6.1 Включване на 
телефонния секретар

1  Натиснете  на базовата 
станция за да включите 
телефонния секретар

•  се показва на екрана.

6.2 Изключване на 
телефонния секретар

1  Натиснете  на базовата 
станция за да изключите 
телефонния секретар

•  изчезва от екрана.
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с едно зададено изходящо 
съобщение за даден език. 
Можете да запишете Ваше лично 
изходящо съобщение. При запис 
за даден Вашето изходящо 
съобщение, то ще бъде това, с 
което телефонният секретар ще 
отговаря на повиквания.
1  Натиснете  и 
2  Натиснете 

Започнете записа на Вашето 
изходящо съобщение след като 
чуете тон.

 Забележка
Максималната дължина на 
изходящото съобщение-поздрав 
е 60 секунди.
3  Натиснете  за да спрете 

и да запаметите записа по 
всяко време.

• Вашето записано изходящо 
съобщение ще се възпроизведе 
автоматично през 
слушалката.

 Забележка
Ако Вашето съобщение бъде 
изтрито, телефонният секретар 
ще отговаря с предварително 
зададеното в него такова.

6.5 Прослушване 
на изходящо 
съобщение.

1  Натиснете  и 
2  Натиснете 

• Вашето изходящо съобщение 
ще се възпроизведе през 
слушалката.

3  Натиснете  или  за да 
спрете прослушването на 
изходящото съобщение

6.6 Изтриване на 
изходящо съобщение

1  Натиснете  и 
2  Натиснете 
3  Натиснете  за да 

потвърдите
Преди записаното съобщение се 
изтрива, и се чува кратък звук.

6.7 Избор на 
предварително 
зададеното 
изходящо съобщение

1  Натиснете  и 
2  Натиснете 

• На екрана се показва 
настоящата настройка

3  Въведете Вашия избор на 
език (вижте таблицата за 
настройка на държави в 
Раздел 3.4)

4  Натиснете  за да 
запаметите настройките.
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в последователността на 
записването им. Чува се 
тон след всяко съобщение. 
Старите съобщения могат 
да се прослушат едва след 
прослушване на всички нови. 
Индикаторът ще примигва 
по-бързо когато паметта за 
съобщения е запълнена.

Бутони на  базовата Описание 
станция

 Натиснете за прослушване или за спиране на 
прослушването на съобщение

 Натиснете за да прескочите настоящото 
съобщение и да прослушате следващото

 Натиснете за да се върнете на предишното 
съобщение, ако се натисне в рамките на една 
секунда от прослушването на настоящото 
съобщение. 
Натиснете за повторно прослушване на 
настоящо съобщение, ако се натисне след 
една секунда от прослушването на настоящото 
съобщение.

 Увеличете (+) или намалете (-) силата на звука  
на прослушване

 Натиснете за изтриване по време на 
прослушване на настоящо съобщение. 
Натиснете и задръжте за две секунди за 
изтриване на всички стари съобщения, в 
неактивен режим.

 Забележка
Ако по време на прослушване 
на съобщение има входящо 
повикване по телефона, 
прослушването ще спре 
автоматично. Можете да натиснете 

 за да отворите телефона.

6.8 Прослушване на 
входящи съобщения

При нови получени съобщения, 
индикаторът на базовата станция 
ще мига. Той ще престане 
да примигва след като са 
прослушани всички получени 
съобщения. Новополучените 
съобщения ще се възпроизвеждат 
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6.11 Дистанционен 
достъп до Вашия 
телефонен секретар

Тази опция Ви позволява 
да проверявате получените 
съобщения, или да оперирате 
с телефонния си секретар, като 
позвъните на него и въведете 
специален код за дистанционен 
достъп от тонален телефон.
Можете да активирате 
дистанцинния контрол по 
следния начин:
1  От външен телефон наберете 

своя CD145
2  Когато се включи 

телефонният секретар и 
започне да възпроизвежда 
изходящото съобщение, 
натиснете #

3  Въведете 4-цифрения PIN 
за дистанционен достъп 
(заводско зададеният PIN за 
дистанционен достъп е 0000)

 Забележка
Ако PIN е правилен, записаните 
съобщения ще бъдат 
възпроизведени автоматично.
Ако обаче PIN е погрешен, ще 
чуете тон за грешка, след което 
ще можете да въведете отново 
PIN кода за дистанционен 
достъп.
Ако има нови съобщения, 
всички нови такива ще бъдат 
възпроизведени първо, а след 
тях и старите съобщения, след 
продължителен тон.

6.9 Изтриване на всички 
входящи съобщения

В неактивен режим:
1  Натиснете и задръжте  за 

две секунди за изтриване на 
всички стари съобщения.

 Забележка
Нови непрослушани съобщения 
не могат да бъдат изтрити.

6.10 Екраниране на 
входящо повикване

Можете да чуете през 
високоговорителя входящо 
обаждане, на което отговаря 
телефонният секретар. Това Ви 
дава възможност да разпознаете 
повикващия и да решите дали 
да отговорите на повикването 
или не. След като веднъж 
натиснете  за да отговорите 
на повикването, записът се 
прекратява автоматично.
Налични са пет нива на силата 
на звука на високоговорителя 
В неактивен режим натиснете 

 многократно, за да 
настроите силата на звука на 
високоговорителя до най-ниско, 
за да изключите екранирането на 
повиквания. Може да натиснете 

 за да увеличите силата на 
звука на високоговорителя за 
да включите екранирането на 
повиквания.
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Бутони Описание 
1 Прескачане към 

предишно съобщение
2 Прослушване на 

съобщение 
3 Прескачане към 

следващо съобщение
6 Изтриване на 

прослушвано 
съобщение

7 Включване на 
телефонния секретар

8 Прекратяване на 
прослушването на 
съобщения 

9 Изключване на 
телефонния секретар

# Въведете кода за 
дистанционен достъп 
ако телефонният 
секретар е включен и 
се чува изходящото  
Ви съобщение. 

 Забележка
Ако телефонният секретар е 
изключен, телефонът ще влезе 
в режим на дистанционен 
достъп след 10 позвънявания. 
Потребителят може тогава да 
въведе 4-цифрения PIN код за 
дистанционен достъп (заводски 
зададеният PIN е 0000) за да 
активира опцията дистанционен 
достъп.

4  Натиснете следните бутони 
за да изпълните желаната 
функция

6.12 Смяна на PIN за 
дистанционен 
достъп

1  Натиснете 
2  Натиснете , 
3  Въведете зададения/

настоящия 4-цифрения PIN 
за дистанционен достъп 
(заводско зададеният PIN  
за дистанционен достъп е 
0000)

4  Натиснете 
5  Въведете новия PIN за 

дистанционен достъп
6  Натиснете 
7  Въведете новия PIN за 

дистанционен достъп 
отново за потвърждаване

8  Натиснете  за да 
запаметите настройките.

• Новият PIN за дистанционен 
достъп е запаметен.

 Забележка
Въведеният PIN за дистанционен 
достъп трябва да е различен от 
основния PIN.
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7 Настройки на производителя

Функции  Зададени стойности

Сила на звука на слушалката Ниво 2

Мелодия на звънене Мелодия 1

Ниво на звука на звънене Ниво 3

Тон на клавиши ВКЛ

Време на повторно повикване Зависи от държавата

Режим набиране Зависи от държавата

Основен PIN 0000

Списък пренабиране Празен

Дневник повиквания Празен

Памет на телефонния указател Остава непроменен

Телефонен секретар ВКЛ

Режим на отговор Отговор и запис

Брой позвънявания преди  6 позвънявания 
включване на тел.секретар

Тон за съобщение ИЗКЛ.

PIN за дистанционен достъп 0000

Сила на звука на базовата станция 03

Лично изходящо съобщение Празен

Зададен от производителя език на  Зависи от държавата 
изходящо съобщение

Памет на телефонния секретар Празен
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Връзката се разпада по 
време на разговор!
• Сменете ДОСТАВЕНИТЕ 

ПРЕЗАРЕЖДАЩИ СЕ 
БАТЕРИИ.

• Приближете се до базовата 
станция.

Лошо качество на звука.
• Приближете се до базовата 

станция.
• Отместете базовата станция на 

поне един метър от всякакви 
електроуреди.

Няма тон за набиране 
“свободно”
• Проверете връзките. 

Рестартирайте телефона: 
изключете и отново включете 
към електрическата мрежа.

• Заредете батериите за поне 24 
часа.

• Приближете се до базовата 
станция.

• Използвайте доставения 
мрежов кабел.

• Свържете мрежовия адаптер 
(ако е необходимо) към 
мрежовия кабел.

8 Често 
задавани 
въпроси

В този раздел ще намерите 
най-често задаваните въпроси 
и техните соътветни отговори 
касаещи Вашия телефон.

Свързване

Слушалката не се включва!
• Сменете батерията: Поставете 

слушалката в зарядното 
устройство. След няколко 
минути телефонът ще се 
включи.

• Проверете свръзките на 
зарядното устройство.

• Използвайте само 
ДОСТАВЕНИТЕ 
ПРЕЗАРЕЖДАЩИ СЕ 
БАТЕРИИ.

Телефонът изобщо не работи.
• Уверете се дали адаптерът и 

телефонният кабел са свързани 
правилно.

• Проверете дали батериите 
са зарадени и инсталирани 
правилно.

• Този телефон не работи при 
прекъснато електрозахранване.
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Индикаторът  мига.
• Приближете се до базовата 

станция.
• Проверете нивото на 

батерията.
• Регистрирайте слушалката към 

базовата станция.

Появява се индикатор 
• Сменете батериите с 

нови (използвайте само 
презареждащи се батерии).

Настройка

ID на повикващия не работи 
правилно
• Проверете в местната 

телефонна компания дали сте 
абониран за услугата ИП.

• Оставете телефонът да 
иззвъни поне веднъж преди да 
отговорите.

На повикването с изчакване 
не може да се отговаря
• Проверете в местната 

телефонна компания 
и изберете правилна 
продължителност.

На екрана на слушалката 
няма показания, и само 
индикаторът  мига.
• Опитайте отново, като 

изключите и отново включите 
към електрическата мрежа 
базовата станция, и след това  
следвайте процедурата за 
регистриране на слушалка 
(Вижте раздел 3.5).

• Извадете и отново 
инсталирайте батериите на 
слушалката.

Звук

Слушалката не звъни!
• Увеличете нивото на звука
• Уверете се дали адаптерът и 

телефонният кабел са свързани 
правилно.

• Приближете слушалката до 
базовата станция.

• Уверете се дали звънеца на 
слушалката е включен (не се 
показва ).

Повикващият не ме чува.
• Микрофонът може да е 

изключен: По време на 
разговор, натиснете 

Звукови смущения в радио 
или телевизор
• Отместете силовия адаптер 

или базовата станция 
възможно най-далеч.
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Поведение на уреда

Услугата Идентификация 
на линията на повикващия 
(ИЛП) не работи
• Проверете Вашия абонамент 

при местния оператор.

Запис в телефонния указател 
не може да се запамети
• Изтрийте друг запис за да 

освободите памет.

Слушалката не може да се 
регистрира
• Уверете се дали  е 

натиснато за три секунди.
• Всяка база може да регистрира 

до четири слушалки. 
• Всяка слушалка може да се 

регистрира само към една 
базова станция.

Забравен PIN
1  Натиснете 
2  Натиснете 
3  Натиснете ##**793

• Телефонът ще се върне към 
заводските настройки и 
можете да вземете зададения 
PIN 0000. Записите в 
телефонния указател няма да 
бъдат изтрити.

Телефонен секретар

Телефонният секретар не 
записва обаждания.
• Уверете се дали телефонният 

секретар е свързан правилно 
към силовия адаптер, и дали 
силовият адаптер е включен в 
електрически източник, който 
да е включен.

• Проверете дали паметта на 
телефонния секретар не се 
е запълнила. Ако това е така, 
изтрийте някои или всички 
съобщения.

• Опитайте да изключите 
захранването от главния 
контакт, и след около 1 минута 
включете отново.

Не сработва функцията за 
дистанционен достъп
• Уверете се дали сте въвели 

правилен код за дистанционен 
достъп.

• Използвайте телефон с 
тонално набиране.

 Забележка
Ако горните възможности 
не помогнат, изключете от 
захранване и слушалката, и 
базовата станция. Изчакайте 1 
минута и опитайте отново.
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