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Svarīgi drošības norādījumi
• Izmantojiet tikai tehniskajos datos norādīto barošanas avotu.
• Nepieļaujiet produkta saskari ar šķidrumiem.
• Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareiza tipa 

bateriju.

• Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem. 
(skatiet tiešsaistē pieejamo lietošanas instrukciju)

1 Pievienot
Pievienot bāzes staciju

1 Ievietojiet katru 
strāvas adaptera galu:
• līdzstrāvas ieejas 

ligzdā bāzes stacijas 
aizmugurē;

• sienā esošajā 
kontaktligzdā.

2 Ievietojiet katru 
tālruņa līnijas vada 
galu:
• tālruņa ligzdā bāzes 

stacijas aizmugurē;
• sienā esošajā tālruņa 

kontaktligzdā.

Attiecas tikai uz komplektiem ar vairākām klausulēm.
3 Ievietojiet katru strāvas adaptera galu:

• līdzstrāvas ieejas ligzdā bāzes stacijas aizmugurē;
• sienā esošajā kontaktligzdā.

Zvana laikā Dīkstāves režīmā Izvēlnē
MENU/OK Atvērt opciju izvēlni Atvērt opciju izvēlni Apstiprināt atlasi
REDIAL/C Atvērt atkārtošanas sarakstu Atvērt atkārtošanas sarakstu Atcelt darbību

Palielināt skaļumu Atvērt tālruņu katalogu Ritināt augšup

Samazināt skaļumu Atvērt zvanu žurnālu Ritināt lejup

Zvanīt un saņemt zvanus
Beigt zvanus Ieslēgt/izslēgt klausuli  

(nospiediet un turiet)
Aizvērt izvēlni/darbību

Izslēgt/ieslēgt mikrofona skaņu
Atkārtošanas taustiņš*
* atkarīgs no tīkla

 / Skaļruņa skaļuma regulēšana
• Atskaņot iepriekšējo ziņojumu
• Vēlreiz atskaņot pašreizējo ziņojumu
• Dzēst visus pašreizējos ziņojumus
• Dzēst visus ziņojumus (nospiediet un turiet)
Pārslēgt uz nākamo ziņojumu 
Ieslēgt/izslēgt automātisko atbildētāju
Sākt/pārtraukt klausīties ierakstītos ziņojumus
• Meklēt klausules
• Reģistrēt papildu klausules

 
 

Joslu skaits norāda saites starp klausuliun bāzes staciju statusu. Jo 
vairāk joslu ir redzams, jo labāks ir signāls vai savienojums.

Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti ienākošie zvani.
Norāda izejošo zvanu numuru atkārtošanas sarakstā.
Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans. Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu 
žurnālā tiek pārlūkoti neatbildētie zvani.
Mirgo, kad tiek saņemts uz ienākošo zvanu. Pastāvīgi ieslēgta 
zvana laikā.

Zvana signāls ir izslēgts.
Automātiskais atbildētājs: mirgo, ja ir jauns ziņojums. Rāda, kad ir 
ieslēgts tālruņa automātiskais atbildētājs.
Ja lietojat pakalpojumu sniedzēja nodrošinātu balss pastkastīti, 
šī ikona mirgo, kad ir saņemts jauns ziņojums. 
Pastāvīgi ieslēgta, ja balss ziņojumi jau ir skatīti zvanu žurnālā.
Ikona nav redzama, ja nav neviena balss ziņojuma.
* Šī pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.
Tiek parādīta, ritinot sarakstu augšup/lejup vai palielinot/
samazinot skaļumu.
Labajā pusē ir vairāk ciparu. Lai lasītu, nospiediet REDIAL/C.

 /

Skaļrunis

MENU/OK
REDIAL/C

Auss skaļrunis

Mikrofons



2 Lietošanas sākšana
Tālruņa konfigurēšana Uzlādējiet tālruni

Lādējiet 8 stundas

1 Baterijas ir iepriekš ievietotas klausulē. Pirms uzlādes noņemiet 
lenti, kas atrodas uz bateriju nodalījuma vāciņa.

2 Lietojot tālruni pirmo reizi, redzēsiet sveiciena paziņojumu 
(atkarībā no valsts).

3 Ja tiek parādīta uzvedne, iestatiet valsti un valodu.
4 Iestatiet datumu un laiku.

• Ja lietojat 12 stundu formātu, nospiediet taustiņu / , 
lai izvēlētos [AM] vai [pM].

Lai uzlādētu klausuli, uzlieciet to uz bāzes stacijas. Ja klausule uz bāzes 
stacijas novietota pareizi, atskan bāzes stacijas savienojuma signāls.

 » Sākas klausules uzlāde.

Piezīme.

• Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.

Pārbaudiet bateriju uzlādes līmeni
Ikona Statuss

Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas/lādētāja, joslas 
norāda bateriju uzlādes līmeni (no pilna līdz zemam).
Ja klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, 
joslas tiek ritinātas, līdz tiek pabeigta lādēšana.

Mirgo tukšas baterijas ikona, un ir dzirdams modinātāja 
signāls.
Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.



3 Izbaudiet!
Zvanu veikšana
• Lai zvanītu, nospiediet  un ievadiet tālruņa numuru.
• Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet .
• Lai beigtu sarunu, nospiediet .

Pielāgojiet auss skaļruņa skaļumu
Nospiediet  vai , lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu.

Tālruņu katalogs
Ieraksta pievienošana
1 Nospiediet MENU/OK, atlasiet [TALR. KATALOgs] 

> [pIEvIEN. jAUNU] un nospiediet MENU/OK, lai 
apstiprinātu.

2 Ievadiet vārdu un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
3 Ievadiet numuru un nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
Zvanīšana, izmantojot tālruņu katalogu
1 Nospiediet  vai MENU/OK un atlasiet [TALR. 

KATALOgs] > [Skatīt], un pēc tam nospiediet 
MENU/OK, lai apstiprinātu.

2 Atlasiet kontaktpersonu.
3 Nospiediet taustiņu , lai piezvanītu.
Tiešās piekļuves atmiņa
Ierīcei ir divas tiešās piekļuves atmiņas (taustiņš 1 un 2). Lai 
automātiski zvanītu un saglabātu tālruņa numuru, dīkstāves režīmā 
nospiediet un turiet nospiestus šos taustiņus.
Atkarībā no valsts taustiņam 1 un 2 ir iepriekš iestatīts attiecīgi 
balss pasta numurs [1_vOICEMAIL] un pakalpojumu sniedzēja 
informācijas dienesta numurs [2_INfO svC].

Zvanu žurnāls
1 Nospiediet  un atlasiet ierakstu.
Zvanīšana
2 Nospiediet .
Papildinformācijas skatīšana
2 Nospiediet MENU/OK.
3 Atlasiet [Skatīt].
Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu katalogā
2 Nospiediet MENU/OK.
3 Atlasiet [Saglabāt numuru].
4 Nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
5 Ievadiet vārdu.
6 Nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
7 Nospiediet MENU/OK, lai saglabātu.
Zvana ieraksta dzēšana
2 Nospiediet MENU/OK.
3 Atlasiet [DzēSt] vai [DzēSt viSuS].
4 Nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.

Numuru atkārtošanas saraksts
1 Nospiediet REDIAL/C un atlasiet ierakstu.
Zvanīšana
2 Nospiediet .
Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu katalogā
2 Nospiediet MENU/OK.
3 Atlasiet [sAgLAb. NUMURU].
4 Nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
5 Ievadiet vārdu.
6 Nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
7 Nospiediet MENU/OK, lai saglabātu.
Zvana ieraksta dzēšana
2 Nospiediet MENU/OK.
3 Atlasiet [DzēSt] vai [DzēSt viSu].
4 Nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.

Paziņojuma ierakstīšana  
(tikai modelim CD195)
1 Nospiediet MENU/OK un atlasiet [aut.  atbilDēt.] 

> [Paziņošana], pēc tam nospiediet MENU/OK, lai 
apstiprinātu.

2 Atlasiet [TIKAI ATbILD.] vai [ierakStīt arī] un 
nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.

3 Atlasiet [ierakStīt] un nospiediet MENU/OK, lai 
apstiprinātu.

4 Pēc signāla sāciet ierakstīšanu, atrodoties tuvu mikrofonam.
5 Nospiediet MENU/OK, lai pārtrauktu ierakstīšanu.

 » Klausulē varat noklausīties tikko ierakstīto paziņojumu.

Klausuļu reģistrēšana
Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules. Bāzes stacijā var 
reģistrēt maksimums 4 klausules.
1 Nospiediet klausules pogu MENU/OK.
2 Atlasiet [pAKALpOjUMI] > [reģiStrēt] un nospiediet 

MENU/OK, lai apstiprinātu.
3 Ievadiet sistēmas PIN (0000). 
4 Nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu PIN.
5 Nospiediet un 5 sekundes turiet bāzes stacijas taustiņu .

 » Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana
Varat atiestatīt tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas 
iestatījumiem.
1 Nospiediet MENU/OK.
2 Atlasiet [pAKALpOjUMI] > [atieStatīt] un nospiediet 

MENU/OK , lai apstiprinātu.
 » Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.

3 Nospiediet MENU/OK, lai apstiprinātu.
 » Visi iestatījumi ir atiestatīti.



Tehniskie rādītāji
Baterija
• CORUN: 

divas AAA NiMH 1,2 V, 600 mAh akumulatoru baterijas
• GPI: 

divas AAA NiMH 1,2 V, 600 mAh akumulatoru baterijas
• BYD: 

divas AAA NiMH 1,2 V, 600 mAh akumulatoru baterijas
• SANIK: 

divas AAA NiMH 1,2 V, 600 mAh akumulatoru baterijas
Adapteris
Bāzes stacija un lādētājs: 
• Philips: SSW-1920EU-2: 

ieeja: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A; izeja: 6 V, 500 mA
• Philips: S003PV0600050: 

ieeja: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A; izeja: 6 V, 500 mA

Piezīme.

• Varat instalēt DSL (ciparu abonentlīnijas) filtru, lai novērstu 
troksni un problēmas ar zvanītāja ID, ko izraisa DSL traucējumi.

• Ar šo WOOX Innovations paziņo, ka šis izstrādājums atbilst 
Direktīvas 1999/5/EC svarīgākajām prasībām un citiem 
būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija pieejama vietnē 
www.p4c.philips.com.

http://www.p4c.philips.com


Bieži uzdotie jautājumi
Ekrānā nav redzamas signāla joslas.
• Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes 

stacijai.
• Ja klausules ekrānā redzams [reģiStr. noņ.], ielieciet 

klausuli bāzes stacijā, līdz ekrānā ir redzama signāla josla.
Kā rīkoties, ja neizdodas reģistrēt papildu klausules bāzes 
stacijā?
Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Noņemiet reģistrāciju klausulēm, ko 
nelietojat, un mēģiniet vēlreiz.
Nav izsaukuma signāla.
• Pārbaudiet tālruņa savienojumus.
• Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes 

stacijai.
Kā rīkoties, ja nevar mainīt balss pasta iestatījumus?
Balss pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis 
tālrunis. Lai mainītu iestatījumus, sazinieties ar savu pakalpojumu 
sniedzēju.
Nav rādījuma.
• Pārliecinieties, vai baterijas ir uzlādētas.
• Pārbaudiet barošanas avota un tālruņa savienojumus.

Lādētājā ieliktā klausule netiek uzlādēta.
• Pārliecinieties, vai baterijas ir ieliktas pareizi.
• Pārliecinieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Uzlādes laikā 

redzama animēta baterijas ikona.
• Pārliecinieties, vai ir ieslēgts statīva pieslēgšanas tonis. Ja klausule 

ir pareizi ievietota lādētājā, dzirdama pieslēgšanas skaņa.
• Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, 

pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.
• Baterijas ir bojātas. Iegādājieties jaunas pie izplatītāja.
Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u.tml.)
• Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk 

bāzes stacijai.
• Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. 

Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
• Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes 

staciju prom no šīs vietas.
Klausule nezvana.
Pārliecinieties, vai ir ieslēgts klausules zvana signāls.
Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.
• Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
• Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.

Laipni lūdzam Philips!
Reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/welcome

Vai jums nepieciešama palīdzība?
Lietošanas instrukcija, tiešsaistes palīdzība
www.philips.com/support

Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu 
urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu 
attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK.
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