
 

Hallgassa meg az üzenetrögzítőre felvett üzeneteket (csak az üzenetrögzítős 
telefon esetén)
Nyomja meg a bázisállomáson található o gombot az üzenetrögzítő bekapcsolásához 

(a LED bekapcsolt állapotú).

Nyomja meg ismét a o gombot az üzenetrögzítő kikapcsolásához (a LED kikapcsolt 

állapotú).

Nyomja meg a p gombot a bázisállomáson az üzenetek lejátszásához (a készülék 

elsőnek az utolsóként felvett üzenetet játssza le).

Nyomja meg a s gombot az aktuális üzenet átugrásához és a következő lejátszásához

Nyomja meg a R gombot az előző üzenetre történő visszatéréshez (ha az aktuális 

üzenet lejátszása közben 1 másodpercen belül lenyomja).

Nyomja meg a R gombot az aktuális üzenet lejátszásához (ha az aktuális üzenet 

lejátszása közben 1 másodpercen belül lenyomja). 

Nyomja meg a -+ gombot a hangszóró hangerejének beállításához az üzenet 

lejátszása közben.

Az aktuális rekord törléséhez nyomje meg a f gombot.

Az üzenetrögzítő funkcióval kapcsolatos részleteket tekintse meg új telefonjának használati 

útmutatójában.

Híváskezdeményezés a telefonkönyvből
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a d gombot. 

2. Görgessen a : telefonkönyv-bejegyzéshez.

3. Nyomja meg az  r gombot. 

A hívás megkezdődik.

Hibakeresés
További információkért kérjük tekintse meg a telefonjához mellékelt Használati 

útmutatót.

Üdvözöljük a Philips világában!
Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást
www.philips.com/welcome

Segítségre van szüksége?
Használati útmutató
Tekintse meg az új telefonjához mellékelt Használati útmutatót.

Online súgó
www.philips.com/support 

Probléma Megoldás
• Nincs tárcsahang! • Ellenőrizze a csatlakozásokat.

• Töltse fel az akkumulátorokat
• Használja a mellékelt telefonkábelt

• A hívó nem hall engem 
tisztán!

• Lépjen közelebb a bázisállomáshoz
• A bázisállomást legalább 1 méter távolságra vigye el 

az elektomos készülékektől.
• A kézibeszélőn 

megjelenik a KERESÉS... 

üzenet és a  ikon 
villog!

• Lépjen közelebb a bázisállomáshoz
• Állítsa alaphelyzetbe az egységet, majd indítsa újra a 

kézibeszélő regisztrációját.

• A készülék nem jeleníti 
meg a hívó 
telefonszámát!

• A hálózati szolgáltatónál ellenőrizze az előfizetését
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Csatlakozás

Telepítés

Használat



Használat3
Híváskezdeményezés
Tárcsázza a számot (legfeljebb 24-számjegy) és nyomja meg a r gombot.
VAGY

Nyomja meg a r gombot a vonal fogadásához és tárcsázza a számot (legfeljebb 24-
számjegy).
Hívásfogadás
Ha megszólal a telefon, nyomja meg a rgombot.
Hívás befejezése
A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a e gombot.

Hangszóró hangerejének beállítása
Hívás közben nyomja meg a  : gombot és válasszon a HANGERŐ 1, HANGERŐ 
2 vagy VOLUME  3 lehetőség közül.

Kapcsolat tárolása a telefonkönyvben
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a m gombot, görgessen a : gombbal a

TELEFONKÖNYV lehetőséghez és nyomja meg az<OK gombot, ÚJ
BEJEGYZÉS megadásához nyomja meg az <OK gombot.

2. NÉV MEGADÁSA jelenik meg a képernyőn.

3. Adja meg a kapcsolat nevét (legfeljebb 12 karakter) és nyomja meg az <OK gombot.
4. Adja meg a számot (legfeljebb 24-számjegy) és nyomja meg az <OK.gombot.

Érvényesítő hang hallható.

A telefonkönyv elérése
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a d gombot és görgessen a : gombbal a

telefonkönyv tallózásához. 
2. A részletek megtekintéséhez nyomja meg az <OK gombot.

A csengődallam beállítása
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a m gombot, görgessen a : gombbal a

SAJÁT BEÁLLlehetőséghez és nyomja meg az <OK gombot, görgessen a  :
gombbal  a  KÉZIB. HANG  lehetőséghez és nyomja meg az <OK gombot,
görgessen a : gombbal a CSENGETÉS lehetőségre és nyomja meg az <OK
gombot.

2. Görgessen :  gombbal a kívánt dallamhoz és játssza le a dallamot. 
3. Nyomja meg az <OK gombot a csengőhang kiválasztásához. 

Egy érvényesítő hang hang hallható, és a kijelző visszatér az előző képernyőhöz.

Mi van a dobozban?

Kézibeszélő

Bázisállomás a tartóval az 
új alaptelefonhoz 

VAGY

Tápegység2 AAA NiMH 
akkumulátor

Akkutartó fedele 

GaranciajegyHasználati útmutató

*A vezetékes adapter a dobozban található, amelyet a telefonkábelről leválasztott 
állapotban szállítunk. Ebben az esetben, azelőtt kell csatlakoztatnia a vezetékes adaptert 
a telefonkábelhez, mielőtt a telefonkábelt a hálózati aljzatba helyezi.

A több kézibeszélőt tartalmazó csomagokban, egy vagy több további kézibeszélőt, töltő 
tápegységeket és akkumulátorokat is talál.

FIGYELEM Mindig a telefonhoz mellékelt kábeleket és akkumulátorokat használja.

Beüzemelési útmutató

Telefonkábel*

az Ön új üzenetrögzítős 
telefonjához

Csatlakozás
A bázisállomás csatlakoztatása

Telepítés
Helyezze be az akkumulátorokat, és töltse fel őket

1
1. Helyezze a bázisállomást közpponti helyre a telefon hálózati aljzat és az elektromos hálózati

aljzat közelébe.

2. Csatlakoztassa a telefonkábelt és a tápkábelt a bázisállomás hátoldalán lévő megfelelő
csatlakozókhoz.

3. A telefonkábel és a tápkábel másik végét csatlakoztassa a megfelelő aljzatokhoz.

2

Telefon konfigurálása (amennyiben szükséges)
Pár perces töltés után megjelenik az Üdvözlőképernyő, attól függően, hogy melyik orszában 
él. Ha az Üdvözlőképernyő megjelenik:

1. Nyomja meg az <OK gombot  az országok listájának megjelenítéséhez. 

2. Görgessen : az országa megtalálásához.
3. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az <OK gombot.
A telefonkészülék használatra kész.

 Helyezze be az akkumulátorokat Töltse a kézibeszélőt 24 órán át
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