Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:

www.philips.com/welcome

CD190
CD195

Короткий
посібник
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Під'єднання

2

Початок роботи

3

Використання

Важливі заходи безпеки
• Використовуйте лише блок живлення, вказаний у технічних
характеристиках.
• Не допускайте контакту виробу з рідинами.
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• Ризик вибуху батареї у випадку її заміни батареєю
невідповідного типу.
• Утилізуйте використані батареї, дотримуючись інструкцій.
(Див. посібник користувача в Інтернеті).

Динамік

У режимі дзвінка
MENU/OK Перехід до меню параметрів

У стані бездіяльності
Перехід до меню параметрів

У меню
Підтвердження вибору

REDIAL/C
MENU/OK

REDIAL/C Перехід до списку номерів
повторного набору

Перехід до списку номерів
повторного набору

Скасування операції

Збільшення гучності

Перехід до телефонної книги

Прокручування вгору

Зменшення гучності

Перехід до журналу викликів

Прокручування вниз

Мікрофон

Під’єднання

Під’єднання базової станції
1 Під’єднайте два кінці
адаптера живлення
до:
• вхідного роз’єму
постійного струму
на дні базової
станції;
• розетки на стіні.
2 Під’єднайте кожен
кінець двожильного
мережевого кабелю
до:
• роз’єму для
телефону на дні
базової станції;
• роз’єму для
телефону на стіні.

Здійснення й отримання викликів
Завершення викликів

Увімкнення/вимкнення трубки
(натисніть та утримуйте)

Вихід із меню/операції

Увімкнення/вимкнення мікрофона.
Гучномовець

Клавіша повторного виклику*
*залежить від мережі

Лише для моделі з кількома трубками
3 Під’єднайте два кінці адаптера джерела живлення до:
• вхідного роз’єму постійного струму на дні зарядного
пристрою для додаткової трубки;
• розетки на стіні.

Блимає під час вхідного дзвінка.
Відображається без блимання під час здійснення дзвінка.

/
/

Налаштування гучності гучномовця.
• Відтворення попереднього повідомлення.
• Повторне відтворення поточного повідомлення.
• Видалення поточних повідомлень.
• Видалення всіх повідомлень (натисніть та утримуйте).
Перехід до наступного повідомлення.
Увімкнення/вимкнення автовідповідача.
Прослуховування/зупинення прослуховування записаних
повідомлень.
• Пошук трубок.
• Реєстрація додаткових трубок.

Сигнал дзвінка вимкнено.
Кількість поділок повідомляє про стан зв’язку трубки з
базовою станцією. Що більше поділок, то кращий сигнал або
зв’язок.
Відображається без блимання під час перегляду вхідних
дзвінків у журналі викликів.
Повідомляє про вихідний дзвінок у списку номерів
повторного набору.
Блимає, коли пропущенодзвінок.
Відображається без блимання під час перегляду пропущених
дзвінків у журналі викликів.

Автовідповідач: блимає у разі надходження нового
повідомлення. Відображається, коли увімкнено автовідповідач.
Блимає у разі надходження нового голосового повідомлення.
Відображається без блимання після перегляду
голосовихповідомлень у журналів викликів.
Не відображається у разі відсутності голосового повідомлення.
* Ця послуга залежить від мережі
З’являється під час прокручування списку вгору/вниз і
збільшення/зменшення рівня гучності.
Справа доступні інші цифри. Для прочитання натисніть
REDIAL/C.
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Початок роботи

Налаштування телефону

1 Батареї попередньо встановлені у трубці. Перед
заряджанням зніміть із кришки батарейного відсіку стрічку з
інформацією щодо батарей.
2 У разі використання телефону вперше з’являється
привітання (залежно від країни).
3 Після появи відповідного запиту виберіть країну та мову.
4 Встановіть дату та час.
• Якщо час у 12-годинному форматі, натисніть клавішу / ,
щоб вибрати [am] або [pm].

Заряджання трубки

Заряджати 8 годин
Щоб зарядити трубку, поставте її на базову станцію. Якщо
трубку встановлено на базову станцію належним чином, чути
звук встановлення.
»» Трубка починає заряджатися.

Примітка
• Перед першим використанням заряджайте батареї
протягом 8 годин.

Перевірка рівня заряду батарей
Піктограма Опис
Якщо трубку не встановлено на базову станцію/
зарядний пристрій, поділки повідомляють про
стан батареї (від повний до низького заряду).
Якщо трубку встановлено на базову станцію/
зарядний пристрій, поділки переміщаються до
завершення зарядження.
Блимає піктограма розрядженої батареї і лунає
попереджувальний сигнал.
Батарея розрядилася і її потрібно зарядити.

3

Використання

Виклики

• Щоб здійснити виклик, натисніть
та наберіть номер
телефону.
• Щоб відповісти на виклик, коли дзвонить телефон, натисніть
.
• Щоб завершити виклик, натисніть клавішу
.

Налаштування гучності динаміка/
гучномовця
Щоб налаштувати гучність під час виклику, натискайте

Телефонна книга

Журнал викликів
1 Натисніть

і виберіть запис.

Здійснення виклику
2 Натисніть

.

Перегляд детальнішої інформації
2 Натисніть MENU/OK.
3 Виберіть [ПEPEГЛ].

/

.

Додавання запису
1 Натисніть MENU/OK.
2 Виберіть [Телеф. книга] > [ДОДАТИ НОВ.] і для
підтвердження натисніть MENU/OK.
3 Введіть ім’я і для підтвердження натисніть MENU/OK.
4 Введіть номер і для підтвердження натисніть MENU/OK.

Здійснення виклику з телефонної книги
1 Щоб перейти до списку записів телефонної книги, натисніть
або MENU/OK > [Телеф. книга] > [ПEPEГЛ].
2 Виберіть зі списку телефонної книги контакт.
3 Щоб здійснити виклик, натисніть клавішу
.

Пам’ять безпосереднього доступу
Доступні 2 пам’яті безпосереднього доступу (клавіші 1 та 2).
Щоб автоматично набрати збережений номер, натисніть та
утримуйте клавіші в стані бездіяльності.
Залежно від країни, клавіші 1 і 2 є попередньо налаштованими
відповідно на [1_ГОЛОС.ПОШ.] (номер голосової пошти)
та [2_ІНФ.СЛУЖБА] (номер інформаційної служби)
Вашого постачальника послуг (залежно від мережі).

Збереження запису виклику в телефонній книзі
2
3
4
5
6
7

Натисніть MENU/OK.
Виберіть [ЗБEP.НOМEP].
Для підтвердження натисніть MENU/OK.
Введіть ім’я.
Для підтвердження натисніть MENU/OK.
Для збереження натисніть MENU/OK.

Видалення запису виклику
2 Натисніть MENU/OK.
3 Виберіть [Bидaлити] або [Bидaлити вce].
4 Для підтвердження натисніть MENU/OK.

Список номерів повторного набору
1 Натисніть REDIAL/C і виберіть запис.

Здійснення виклику
2 Натисніть

.

Збереження запису виклику в телефонній книзі
2
3
4
5
6
7

Натисніть MENU/OK.
Виберіть [ЗБEP.НOМEP].
Для підтвердження натисніть MENU/OK.
Введіть ім’я.
Для підтвердження натисніть MENU/OK.
Для збереження натисніть MENU/OK.

Видалення запису виклику
2 Натисніть MENU/OK.
3 Виберіть [Bидaлити] або [Bидaлити вce].
4 Для підтвердження натисніть MENU/OK.

Запис повідомлення (лише CD195)

1 Натисніть MENU/OK.
2 Виберіть [AВТOВIДПOВ.] > [Оголошення] і для
підтвердження натисніть MENU/OK.
3 Виберіть [TIЛЬК.ВIДПOВ] або [ЗАПИС. ТАКОЖ],
потім натисніть MENU/OK для підтвердження.
4 Виберіть [ЗАПИС.НОВ.] і натисніть MENU/OK для
підтвердження.
5 Після звукового сигналу розпочніть запис близько від
мікрофона.
6 Натисніть MENUMENU/OK, щоб припинити запис, або
запис припиниться через 3 хвилини.
»» Щойно записане повідомлення можна прослухати за
допомогою трубки.

Реєстрація трубок

На базовій станції можна зареєструвати додаткові трубки. На
базовій станції можна зареєструвати до 4 трубок.
1 Натисніть клавішу MENU/OK на трубці.
2 Виберіть [Послуги] > [РЕЄСТР.], після чого для
підтвердження натисніть MENU/OK.
3 Введіть PIN-код (0000) системи.
4 Для підтвердження PIN-коду натисніть MENU/OK.
5 На базовій станції натисніть та утримуйте 5 секунд.
»» Реєстрація триває менше 2 хвилин.

Відновлення заводських налаштувань

Налаштування телефону можна скинути до початкових
заводських налаштувань.
1 Натисніть MENU/OK.
2 Виберіть [Послуги] > [Cкинyти], після чого для
підтвердження натисніть MENU/OK.
»» На екрані трубки відображається запит щодо
підтвердження.
3 Щоб підтвердити, натисніть MENU/OK.
»» Усі налаштування скинуто.

Технічні дані
Батарея
• CORUN:
2 акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї
типу AAA 1,2 В 600 мАгод.
• GPI:
2 акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї
типу AAA 1,2 В 600 мАгод.
• BYD:
2 акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї
типу AAA 1,2 В 600 мАгод.
• SANIK:
2 акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї
типу AAA 1,2 В 600 мАгод.

Адаптер джерела живлення
Базова станція і зарядний пристрій:
• Philips: SSW-1920EU-2:
вхідний струм: 100-240 В 50/60 Гц 0,2 А; вихідний струм:
6 В 500 мА
• Philips: S003PV0600050:
вхідний струм: 100-240 В 50/60 Гц 0,2 А; вихідний струм:
6 В 500 мА

Примітка
• Можна встановити фільтр DSL (цифрової абонентської
лінії) для усунення проблем, пов’язаних із появою шумів
та визначенням номера абонента, які виникають через
використання цифрової абонентської лінії.
• Цим повідомленням компанія WOOX Innovations
стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам
та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC.
Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті
www.p4c.philips.com.

Питання й відповіді
На екрані немає поділки сигналу.

Трубка на зарядному пристрої не заряджається.

• Трубка поза межами робочого діапазону. Перенесіть трубку
ближче до базової станції.
• Якщо на екрані трубки з’являється повідомлення
[HEЗAPEЄCТP], поставте її на базову станцію, поки не
з’явиться поділка сигналу.

• Перевірте, чи батареї вставлено належним чином.
• Перевірте, чи трубку правильно встановлено на зарядний
пристрій. Під час заряджання блимає піктограма батареї.
• Перевірте, чи увімкнено сигнал встановлення на докстанцію. Якщо трубку встановлено на зарядний пристрій
належним чином, чути звук встановлення.
• Контакти зарядного пристрою брудні. Спочатку вимкніть
електропостачання і протріть контакти вологою ганчіркою.
• Батареї пошкоджено. Придбайте у торгового представника
нові батареї.

Неможливо зареєструвати додаткові трубки для роботи
з базовою станцією. Що робити?
Пам’ять базової станції повна. Скасуйте реєстрацію для
трубок, які не використовуються, і спробуйте ще раз.

Звук виклику відсутній.
• Перевірте під’єднання телефону.
• Трубка поза межами робочого діапазону. Перенесіть трубку
ближче до базової станції.

Неможливо змінити параметри голосової пошти. Що
робити?
Налаштувати параметри голосової пошти з телефону
неможливо, оскільки послуга голосової пошти надається
постачальником послуг. З питанням зміни параметрів
зверніться до свого постачальника послуг.

Піктограм немає.
• Перевірте, чи заряджено батареї.
• Перевірте живлення і під’єднання телефону.

Ласкаво просимо
до клубу Philips

Зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome

Потрібна допомога?
Посібник користувача / Довідка в Інтернеті
www.philips.com/support

Погана якість звуку (потріскування, відлуння тощо).
• Трубка наближається до межі робочого діапазону.
Перенесіть трубку ближче до базової станції.
• На роботу телефону впливають електричні пристрої, що
знаходяться поблизу. Перенесіть базову станцію подалі від
них.
• Телефон у приміщенні із грубими стінами. Перенесіть
базову станцію подалі від них.

Телефон не дзвонить.
Перевірте, чи увімкнено мелодію дзвінка трубки.

Інформація про абонента не відображається.
• Послугу не увімкнено. Зверніться до свого постачальника
послуг.
• Інформація про абонента невідома або недоступна.

Позначення у вигляді перекресленого
контейнера для сміття на виробі означає,
що на цей виріб поширюється дія
Директиви Ради Європи 2002/96/EC.
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