Зареєструйте продукт та одержуйте технічну
підтримку на веб-сайті www.philips.com/welcome
Набір номера з телефонної книги

d в режимі очікуванн.
2. Перейдіть до : запису в телефонній книзі.
3. Натисніть r.

1. Натисніть

Розпочинаєтьс виклик.

Прослухайте повідомлення, записані на автовідповідач (тільки для
телефонів з автовідповідачем)
Натисніть

o на базовій станції, щоб увімкнути автовідповідач

(увімкнеться світловий діод).
Знову натиснітьo, щоб вимкнути автовідповідач (світловий діод вимкнеться)
Натисніть

p на базовій станції, щоб прослухати повідомлення з

телефону (спочатку відтворитьс останнє записане повідомлення).

s, щоб перейти до наступного повідомлення.
Натисніть R, щоб повернутис до попереднього повідомлення

Натисніть

(якщо поточне повідомлення триває не менше 1 секунди).
Натисніть

R, щоб ще раз прослухати поточне повідомлення

(якщо поточне повідомлення триває не менше 1 секунди).
Натисніть

-+, щоб налаштувати гучність динаміка під час відтворенн

повідомлення.
Натисніть

f, щоб видалити поточне повідомлення.

За більш детальною інформацією про функції автовідповідача зверніться
до Посібника користувача.

Усунення несправностей
За більш детальною інформацією зверніться до Посібника користувача,
що постачаєтьс з Вашим телефоном.
Проблеми
Рішенн
• Відсутній тон набору!

• На трубці
відображено
ПОШУК... і миготить

• Перевірте з'єднання
• Зарядіть акумултор
• Скористайтесь мережевим кабелем із
комплекту
• Підійдіть ближче до базової станції
• Розмістіть базову станцію на відстані не
менше 1 метра від електричних пристроїв
• Підійдіть ближче до базової станції
• Перезавантажте свій пристрій і знову
зареєструйте трубку

символ !
• Не відображено
номер абонента!

• Перевірте свої підписку в оператора
мережі.

• Абонент мене погано
чує!

Запрошуємо до Philips!
Зареєструйте продукт та одержуйте технічну підтримку на веб-сайті
www.philips.com/welcome

Потрібна допомога?
Посібник користувача
Зверніться до Посібника користувача, що постачаєтьс в комплекті.
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Вказівник по швидкому
запуску
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З’єднатись
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Встановити
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Насолоджуйтесь

CD150
CD155
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Комплектація

3

З’єднатись
Під’єднайте базову станцію

1. Розмістіть базову станцію посередині між розеткою телефонної лінії та
розеткою дл електрики.

Здійснення виклику
Наберіть номер (максимум 24 знаки) і натисніть клавішу
АБО

Базова станція з кронштейном
дл Вашого телефону АБО

Натисніть клавішу
знаки).

Коли телефон дзвонить, натисніть клавішу

r.

Завершенн виклику
Щоб завершити розмову, натисніть клавішу

новий автовідповідач

Блок живлення

e.

Налаштування гучності у трубці
2. Під’єднайте телефонний кабель та кабель для електрики до відповідних
роз’ємів у задній частині базової станції.
3. Протилежні кінці електричного та телефонного кабелів розмістіть у
відповідні розетки.

Акумуляторні батареї
2 x AAA NiMH

r.

r, щоб зайнти лінію і наберіть номер (максимум 24

Відповідь на виклик

Кришка
акумулятора

Трубка

Насолоджуйтесь

З’єднувальний
провід*

2

:

Вставте акумулятори і заряджайте
Заряджайте трубку протягом
24 годин

щоб вибрати ГУЧНІСТЬ 1, ГУЧНІСТЬ 2

Налаштування мелодії дзвінка

m

Встановити
Вставте батареї

Під час виклику натисніть
або ГУЧНІСТЬ 3.

:

1. Натисніть клавішу
у режимі очікуванн, перейдіть
до
ПEPCOН.МEНЮ і натисніть
OK, перейдіть
до МЕЛОД. ТРУБК
і натисніть
OK, перейдіть
до ДЗВІНКИ і натисніть
OK.
2. Перейдіть до
обраної мелодії, щоб прослухати її.
OK дл установки мелодії дзвінка.
3. Натисніть
Після відтворення обраної мелодії екран повертається до попере.
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<
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Збереженн контакту в телефонній книзі
Посібник користувача

Гарантійний листок

m
<

Вказівник по швидкому
запуску

*У комплекті може бути і мережевий адаптер, що постачається окремо від
кабеля. У цьому випадку необхідно з’єднати мережевий адаптер до
мережевого шнуру перш ніж вмикати його у розетку.

Налаштуйте свій телефон (при необхідності)

У комплектах із декількома трубками ви знайдете одну або декілька
додаткових трубок, зарядний пристрій і додатковий акумулятор.

1. Натисніть
OK для відображення списку країн.
дл вибору своєї країни.
2. Перейдіть до
3. Натисніть
OK для підтвердження свого вибору.
Ваш телефон тепер готовий для використання.

УВАГА Завжди застосовуйте кабелі й зарядні пристрої, що постачаються у
комплектації з телефоном.

Протягом декількох хвилин заряджання з'явиться єкран Вітаємо
Вашого проживанн. Якщо екран з привітанням з'явився,

<

<

:

:

1. Натисніть клавішу
у режимі очікування, перейдіть
до ТЕЛЕФ.
КНИГА і натисніть
OK, натисніть
OK, щоб створити НОВИЙ
ЗАПИС.
2. На екрані з'витьс ВВЕСТИ ІМ'Я.

<

3. Введіть ім.’ контакту (максимум 12 символів) і натисніть
OK.
4. Наберіть номер (максимум 24 знаки) і натисніть
Відтворитьс вибраний сигнал.

<

Доступ до телефонної книги

d

1. Натисніть
в режимі очікуванн і збереження
телефонної книги.
OK.
2. Щоб переглнути деталі, натисніть

<

<OK.

:

дл переглду

