Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu

www.philips.com/welcome
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Naudokitės

Svarbios saugos instrukcijos
• Naudokite tik šioje techninėje informacijoje nurodytus maitinimo
šaltinius.
• Saugokite gaminį nuo skysčių.

Ausinė
REDIAL/C
MENU/OK

Skambina

1 Prijunkite

• Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo, gali kilti sprogimas.
• Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi nurodymų. (Žr.
vartotojo vadovą internete)

Budėjimo režimu

Meniu

Įvesti perrinkimo sąrašą

Atšaukti operaciją

Padidinti garsą

Atidaryti telefonų knygą

Slinkti aukštyn

Sumažinti garsą

Atidaryti skambučių žurnalą

Slinkti žemyn

MENU/OK Įvesti parinkčių meniu
REDIAL/C Įvesti perrinkimo sąrašą

Mikrofonas

Įvesti parinkčių meniu

Prijunkite stotelę
1 Maitinimo adapterio
galus prijunkite prie:
• nuolatinės srovės
įvesties lizdo, esančio
bazinės stotelės
užpakalinėje dalyje;
• maitinimo lizdo
sienoje.
2 Telefono linijos galus
prijunkite prie:
• telefono linijos lizdo
bazinės stotelės
užpakalinėje dalyje;
• telefono linijos lizdo
sienoje.

Patvirtinti pasirinkimą

Skambinti ir priimti skambučius
Baigti skambutį

Įjungti / išjungti ragelį (paspaudus palaikyti) Išeiti iš meniu / išjungti operaciją

Išjungti / įjungti mikrofoną
Atšaukimo mygtukas*
*priklausomai nuo tinklo

Tik versijai su keliais telefono rageliais:
3 Maitinimo adapterio galus prijunkite prie:
• nuolatinės srovės įvesties lizdo, esančio bazinės stotelės
užpakalinėje dalyje;
• maitinimo lizdo sienoje.

Garsiakalbis

Skambutis išjungtas.

/
/

Reguliuoti garsiakalbio garsą.
• Leisti ankstesnę žinutę.
• Kartoti dabartinę žinutę.
• Naikinti dabartines žinutes.
• Naikinti visas žinutes (laikyti nuspaudus).
Pereiti prie kitos žinutės.
Įjungti / išjungti autoatsakiklį.
Paleisti ar sustabdyti įrašytų pranešimų perklausą.
• Rasti ragelius.
• Užregistruoti papildomus ragelius.

Rodo ragelio ir bazinės stotelės ryšį. Kuo daugiau juostelių,
tuo geresnis ryšys.
Rodoma nuolat, kai naršote po priimamus skambučius skambučių
žurnale.
Rodo perrinkimo sąraše esantį siunčiamą skambutį.
Pradeda mirksėti, kai yra naujas praleistas skambutis.
Rodoma nuolat, kai naršote po praleistus skambučius skambučių
žurnale.
Mirksi priimant skambutį. Rodoma nuolat pokalbio metu.

Autoatsakiklis: mirksi, kai yra nauja žinutė. Ji dega nuolatos, kai
įjungtas telefono autoatsakiklis.
Jei naudojatės balso pašto paslauga iš savo paslaugų teikėjo, kai
gaunate naują žinutę, ši piktograma mirksi.
Dega nuolatos, kai balso žinutės baigiamos peržiūrėti skambučių
žurnale.
Kai nėra balso žinučių, ši piktograma nerodoma.
* Tai priklauso nuo tinklo
Rodoma, kai slenkate aukštyn / žemyn per sąrašą arba didinate ar
mažinate garsą.
Dešinėje pusėje daugiau skaitmenų. Paspauskite REDIAL/C ir
perskaitykite.

2 Kaip pradėti
Sukonfigūruokite telefoną

1 Telefono ragelyje yra įdėtos baterijos. Prieš kraudami ištraukite
baterijų juostelę iš baterijų skyriaus dangtelio.
2 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys sveikinimo
pranešimas (tai priklauso nuo šalies).
3 Jei liepiama, pasirinkite šalį ir kalbą.
4 Nustatykite datą ir laiką.
• Jei laiką skaičiuojate 12 valandų formatu, paspaudę /
mygtuką pasirinkite [am] arba [pm].

Įkraukite telefoną

Kraukite 8 val.
Norėdami įkrauti telefono ragelį, pastatykite jį ant stotelės.
Kai tinkamai pastatysite telefono ragelį ant stotelės, išgirsite
prisijungimo garsą.
»» Pradedamas krauti telefono ragelis.

Pastaba
• Prieš pirmą kartą naudodami baterijas kraukite 8 valandas.

Patikrinkite baterijos įkrovos lygį
Piktograma Būsena
Kai ragelis yra atjungtas nuo bazinės stotelės /
įkroviklio, juostelės rodo akumuliatoriaus įkrovos
lygį (nuo pilno iki tuščio).
Kai ragelis prijungtas prie bazinės stotelės /
įkroviklio, juostelės juda, kol baterija baigiama krauti.
Tuščios baterijos piktograma mirksi ir pasigirsta
įspėjamasis tonas.
Baterija beveik išeikvota ir ją reikia įkrauti.

3 Naudokitės
Skambinimas

• Jei norite paskambinti, paspauskite
ir surinkite telefono numerį.
• Jei norite atsiliepti į skambutį, kai
telefonas skamba,
paspauskite .
• Jei norite baigti pokalbį, paspauskite
.

Ausinės garso stiprumo reguliavimas

Norėdami sureguliuoti garso stiprumą, pokalbio metu paspauskite
arba .

Telefonų knyga
Įrašo pridėjimas

1 Paspauskite MENU/OK, tada pasirinkite [Tel. knyga] >
[PRID. NAUJĄ] ir norėdami patvirtinti paspauskite
MENU/OK.
2 Įveskite vardą, tada paspauskite MENU/OK, kad
patvirtintumėte.
3 Įveskite numerį, tada paspauskite MENU/OK, kad
patvirtintumėte.

Skambinimas iš telefonų knygos
1 Paspauskite arba MENU/OK, tada pasirinkite
[Tel. knyga] > [Rodyti] ir norėdami patvirtinti
paspauskite MENU/OK.
2 Pasirinkite adresatą.
3 Paspauskite
, jei norite skambinti.

Tiesioginės prieigos atmintis
Turite 2 tiesioginės prieigos atmintis (1 ir 2 mygtukai). Jei norite
automatiškai surinkti išsaugotą telefono numerį, veikiant budėjo
režimui paspauskite ir palaikykite šiuos mygtukus.
Pagal jūsų šalį 1 ir 2 mygtukai atitinkamai iš anksto nustatyti kaip
jūsų tinklo operatoriaus [1_BAL. PAŠT.] (balso pašto numeris)
ir [2_INF. PASL.] (priklausomai nuo tinklo).

Skamb. žurnal.
1 Paspauskite

ir pasirinkite įrašą.

Jei norite skambinti
2 Paspauskite

.

Jei norite daugiau informacijos
2 Paspauskite MENU/OK.
3 Pasirinkite [Rodyti].

Jei norite išsaugoti skambučio įrašą telefonų knygoje
2
3
4
5
6
7

Paspauskite MENU/OK.
Pasirinkite [IŠSAUG. NUM.].
Paspauskite MENU/OK ir patvirtinkite.
Įveskite vardą.
Paspauskite MENU/OK ir patvirtinkite.
Paspauskite MENU/OK ir išsaugokite.

Jei norite ištrinti skambučio įrašą
2 Paspauskite MENU/OK.
3 Pasirinkite [Naikinti] arba [NAIK.VISUS].
4 Paspauskite MENU/OK ir patvirtinkite.

Perrink. sąr.

1 Paspauskite REDIAL/C ir pasirinkite įrašą.

Jei norite skambinti
2 Paspauskite

.

Jei norite išsaugoti skambučio įrašą telefonų knygoje
2
3
4
5
6
7

Paspauskite MENU/OK.
Pasirinkite [IŠSAUG. NUM.].
Paspauskite MENU/OK ir patvirtinkite.
Įveskite vardą.
Paspauskite MENU/OK ir patvirtinkite.
Paspauskite MENU/OK ir išsaugokite.

Jei norite ištrinti skambučio įrašą
2 Paspauskite MENU/OK.
3 Pasirinkite [Naikinti] arba [NAIK.VISUS].
4 Paspauskite MENU/OK ir patvirtinkite.

Įrašykite savo pranešimą
(tik modeliui CD195)

1 Paspauskite MENU/OK ir pasirinkite [Atsakiklis ]
> [Pranešimas], tada paspauskite MENU/OK, kad
patvirtintumėte.
2 Pasirinkite [Tik atsakyti] arba [ĮRAŠ.T. P. ] ir norėdami
patvirtinti paspauskite MENU/OK.
3 Pasirinkite [ĮRAŠ. NAUJ] ir norėdami patvirtinti paspauskite
MENU/OK.
4 Po signalo pradėkite diktuoti pranešimą arti mikrofono.
5 Norėdami užbaigti įrašymą, paspauskite MENU/OK.
»» Telefono ragelyje galite išklausyti naujai įrašytą pranešimą.

Ragelių registravimas

Bazinėje stotelėje galite užregistruoti papildomų ragelių. Bazinėje
stotelėje galite užregistruoti iki 4 ragelių.
1 Ant ragelio paspauskite MENU/OK.
2 Pasirinkite [Paslaugos] > [Įregistruoti] ir
norėdami patvirtinti paspauskite MENU/OK.
3 Įveskite sistemos PIN kodą (0000).
4 Norėdami patvirtinti PIN kodą, paspauskite MENU/OK.
5 Bazinėje stotelėje paspauskite ir 5 sekundes laikykite .
»» Registravimas bus baigtas per mažiau nei 2 minutes.

Numatytųjų nustatymų atkūrimas

Galite atkurti telefono nustatymų pradines gamykloje nustatytas
reikšmes.
1 Paspauskite MENU/OK.
2 Pasirinkite [Paslaugos] > [NUSTAT.VĖL] ir norėdami
patvirtinti paspauskite MENU/OK
»» Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
3 Paspauskite MENU/OK ir patvirtinkite.
»» Iš naujo nustatomi visi nustatymai.

Techniniai duomenys
baterija
• CORUN:
2 x AAA NiMH 1,2 V pakartotinai įkraunamos 600 mAh
baterijos
• GPI:
2 x AAA NiMH 1,2 V pakartotinai įkraunamos 600 mAh
baterijos
• BYD:
2 x AAA NiMH 1,2 V pakartotinai įkraunamos 600 mAh
baterijos
• SANIK:
2 x AAA NiMH 1,2 V pakartotinai įkraunamos 600 mAh
baterijos

Adapteris
Bazinė stotelė ir įkroviklis:
• „Philips“: SSW-1920EU-2:
įvestis: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A; išvestis: 6 V 500 mA
• „Philips“: S003PV0600050:
įvestis: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A; išvestis: 6 V 500 mA

Pastaba
• Galite įdiegti DSL (skaitmeninės abonento linijos) filtrą,
jei norite išvengti triukšmo ir su skambintojo ID susijusių
problemų, atsirandančių dėl DSL trukdžių.
• Šiuo dokumentu „WOOX Innovations“ pareiškia, kad šis
gaminys atitinka būtinus reikalavimus ir kitas atitinkamas
direktyvos 1999/5/EB nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite
www.p4c.philips.com.

Dažniausiai užduodami klausimai
Ekrane nerodoma nė viena signalo juostelė.

Ragelį įstačius į įkroviklį jis nekraunamas.

• Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau
bazinės stotelės.
• Jei ragelio ekrane rodoma [IŠREGISTR.], įstatykite ragelį į
bazinę stotelę ir palaukite, kol pasirodys signalo juostelė.

• Patikrinkite, ar tinkamai įdėtos baterijos.
• Patikrinkite, ar ragelis tinkamai įstatytas į įkroviklį. Baterijos
piktograma kraunant keičiasi.
• Patikrinkite, ar įjungtas prijungimo prie stotelės tonas. Ragelį
tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prijungimo garsą.
• Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo
šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.
• Netinkamos naudoti baterijos. Įsigykite naujas baterijas iš savo
pardavėjo.

Ką daryti, jei bazinėje stotelėje nepavyksta užregistruoti
papildomų ragelių?
Pilna bazinės stotelės atmintis. Išregistruokite nenaudojamus
ragelius ir bandykite dar kartą.

Nėra rinkimo signalo
• Patikrinkite telefono jungtis.
• Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau
bazinės stotelės.

Ką daryti, jei nepavyksta pakeisti balso pašto nustatymų?
Balso pašto paslaugą tvarko jūsų paslaugų teikėjas, bet ne telefonas.
Kreipkitės į paslaugų teikėją, kad jis pakeistų nustatymus.

Blogas garsas (girdimas girgždesys, aidas ir pan.)
• Ragelis yra beveik už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau
bazinės stotelės.
• Telefonui trukdo netoliese esantys elektros prietaisai. Perkelkite
bazinę stotelę toliau nuo jų.
• Telefonas yra patalpoje storomis sienomis. Perkelkite bazinę
stotelę toliau nuo jų.

Neveikia

Ragelis neskamba.

• Patikrinkite, ar įkrautos baterijos.
• Patikrinkite maitinimą ir telefono jungtis.

Nerodomas skambintojo ID.

Patikrinkite, ar įjungtas ragelio skambutis.
• Paslauga neįjungta. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
• Skambintojo informacija sulaikoma arba neprieinama.

Sveiki atvykę į „Philips“
Įregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome

Reikia pagalbos?
Vartotojo vadovas / pagalba internete
www.philips.com/support

Jei matote perbrauktos šiukšlių
dėžės su ratukais simbolį,
pritvirtintą prie gaminio, tai
reiškia, kad gaminiui galioja Europos direktyva
2002/96/EC.
© „WOOX Innovations Limited“, 2013.
Visos teisės ginamos.
„Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra
registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių
ženklai, kuriuos „WOOX Innovations Limited“
naudoja pagal „Koninklijke Philips N.V.“ suteiktą
licenciją.
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