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Daftarkan produk Anda dan dapatkan dukungan di 

www.philips.com/welcome

Panduan cepat
1  Hubungkan

2  Memulai

3  Siap Digunakan



Petunjuk keselamatan penting
•	Gunakan hanya catu daya yang tercantum dalam data teknis.
•	 Jangan biarkan produk terkena cairan.
•	Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan tipe yang salah.

•	 Buanglah baterai bekas sesuai dengan petunjuk. (Rujuk ke 
petunjuk pengguna online)

1 Hubungkan
Hubungkan ke perangkat stasiun 
utama

1 Hubungkan masing-
masing ujung adaptor 
daya ke:
•	 lubang masukan 

DC di bagian 
belakang stasiun 
basis;

•	 soket daya di dind-
ing.

2 Hubungkan masing-
masing ujung kabel 
saluran ke:
•	 soket telepon di 

bagian belakang 
stasiun basis;

•	 soket telepon di 
dinding.

Hanya untuk versi multi handset:
3 Hubungkan masing-masing ujung adaptor daya ke:
•	 lubang masukan DC di bagian belakang stasiun basis;
•	 soket daya di dinding.

Memanggil Di mode siaga Di menu
MENU/OK Masuk ke menu opsi Masuk ke menu opsi Mengkonfirmasi	pilihan
REDIAL/C Masuk ke daftar redial Masuk ke daftar redial Membatalkan operasi

Menambah volume suara Mengakses buku telepon Menggulir ke atas

Mengurangi volume suara Mengakses daftar penelepon Menggulir ke bawah

Membuat dan menerima panggilan
Mengakhiri panggilan Menghidupkan/mematikan handset 

(tekan dan tahan)
Keluar dari menu/operasi

Meredam/membunyikan mikrofon
Tombol panggil ulang*
*tergantung jaringan

 /  Menyesuaikan volume speaker.
•	Memutar pesan sebelumnya.
•	Memutar ulang pesan yang sekarang.
•	Menghapus pesan yang sekarang.
•	Menghapus semua pesan (tekan dan tahan).
Lompat ke pesan berikutnya. 
Menghidupkan/mematikan mesin penjawab.
Memulai/berhenti mendengarkan pesan yang telah direkam.
•	Menemukan handset.
•	Mendaftarkan handset tambahan.

 
 
Menampilkan koneksi antara handset dan stasiun basis. Semakin 
banyak bar yang ditampilkan, semakin bagus kekuatan sinyalnya. 

Menandakan panggilan yang diterima di daftar penelepon.
Menandakan panggilan yang keluar di daftar redial.
Berkedip saat ada panggilan tak terjawab baru. Terus menyala 
dengan stabil saat menelusuri panggilan tak terjawab di daftar 
penelepon.
Berkedip saat menerima panggilan masuk. Terus menyala dengan 
stabil selama panggilan aktif.
Deringan mati.

Mesin penjawab: berkedip saat ada pesan baru. Terus menyala 
dengan stabil saat mesin penjawab telepon dihidupkan.

Jika Anda menggunakan kotak pesan suara dari penyedia layanan, 
ikon ini akan berkedip bila ada pesan baru. 
Terus menyala dengan stabil bila pesan suara telah dilihat di 
daftar penelepon.
Ikon ini tidak ditampilkan bila tidak ada pesan suara.
* Layanan ini tergantung jaringan
Tampil saat Anda menggulir daftar ke atas/bawah atau 
menambah/mengurangi volume suara.
Ada lebih banyak angka di sebelah kanan. Tekan REDIAL/C 
untuk membaca.

 /

Pengeras suara

MENU/OK
REDIAL/C

Earpiece

Mikrofon



2 Memulai
Konfigurasi telepon Anda Isi daya telepon Anda

Isi daya selama 8 jam

1 Baterai sudah terpasang di handset. Lepaskan perekat dari 
penutup baterai sebelum mengisi baterai.

2 Saat menggunakan telepon Anda untuk pertama kali, Anda akan 
melihat pesan sambutan (tergantung negara).

3 Setel negara dan bahasa jika diminta.
4 Setel tanggal dan waktu.
•	 Jika waktu dalam format 12 jam, tekan tombol  /  

untuk memilih [AM] atau [pM].

Pasang handset pada stasiun basis untuk mengisi daya handset. 
Bila handset dipasang dengan benar pada stasiun basis, Anda akan 
mendengar suara sentakan.

 » Pengisian daya handset dimulai.

Catatan
•	 Isilah daya baterai selama 8 jam sebelum digunakan pertama 

kali.

Periksa tingkat baterai
Ikon Status

Bila handset dilepas dari stasiun basis/pengisi daya, bar 
akan menandakan tingkat baterai (penuh ke rendah).
Bila handset dipasang pada stasiun basis/pengisi daya, 
bar yang ada akan terus berkedip hingga pengisian 
selesai.

Ikon baterai kosong akan berkedip dan Anda akan 
mendengar nada peringatan.
Baterai hampir habis dan perlu diisi ulang.



3 Siap Digunakan
Menelepon
•	Untuk membuat panggilan, tekan  dan panggil nomor 

telepon.
•	Untuk menjawab panggilan, tekan  bila telepon berdering.
•	Untuk mengakhiri panggilan, tekan .

Mengatur volume handset
Tekan  atau  untuk mengatur volume saat panggilan aktif.

Buku Telepon
Menambah record
1 Tekan MENU/OK, kemudian pilih [phONEbOOK] > 

[ADD NEw], kemudian tekan MENU/OK	untuk	konfirmasi.
2 Masukkan nama, kemudian tekan MENU/OK	untuk	konfirmasi.
3 Masukkan nama, kemudian tekan MENU/OK	untuk	konfirmasi.
Melakukan panggilan dari buku telepon
1 Tekan  atau, tekan MENU/OK, kemudian pilih 

[phONEbOOK] > [VIEw], kemudian tekan MENU/OK 
untuk	konfirmasi.

2 Pilih kontak.
3 Tekan  untuk membuat panggilan.
Memori akses langsung
Anda punya 2 memori akses langsung (Tombol 1 dan 2). Untuk 
memanggil nomor telepon yang telah disimpan secara otomatis, 
tekan dan tahan tombol-tombolnya di mode siaga.
Tergantung negara Anda, tombol 1 dan 2 sudah diatur ke [1_
VOICEMAIL] (nomor pesan suara) dan [2_INfO sVC] 
(nomor layanan informasi) operator jaringan Anda (tergantung 
jaringan).

Daftar penelepon
1 Tekan  dan pilih record.
Untuk membuat panggilan
2 Tekan .
Untuk melihat perincian lebih lanjut
2 Tekan MENU/OK.
3 Pilih [VIEw].
Untuk menyimpan record panggilan ke buku telepon
2 Tekan MENU/OK.
3 Pilih [sAVE NUMbER].
4 Tekan MENU/OK	untuk	konfirmasi.
5 Masukkan nama.
6 Tekan MENU/OK	untuk	konfirmasi.
7 Tekan MENU/OK untuk menyimpan.
Untuk menghapus record panggilan
2 Tekan MENU/OK.
3 Pilih [DELEtE] atau [DELEtE ALL].
4 Tekan MENU/OK	untuk	konfirmasi.

Daftar redial
1 Tekan REDIAL/C dan pilih record.
Untuk membuat panggilan
2 Tekan .
Untuk menyimpan record panggilan ke buku telepon
2 Tekan MENU/OK.
3 Pilih [sAVE NUMbER].
4 Tekan MENU/OK	untuk	konfirmasi.
5 Masukkan nama.
6 Tekan MENU/OK	untuk	konfirmasi.
7 Tekan MENU/OK untuk menyimpan.
Untuk menghapus record panggilan
2 Tekan MENU/OK.
3 Pilih [DELEtE] atau [DELEtE ALL].
4 Tekan MENU/OK	untuk	konfirmasi.

Merekam pengumuman  
(hanya untuk CD195 )
1 Tekan MENU/OK > [ANsw MAChINE] > 

[ANNOUNCEMENt], kemudian tekan MENU/OK untuk 
konfirmasi.

2 Pilih [ANswER ONLy] atau [RECORD ALsO], 
kemudian tekan MENU/OK	untuk	konfirmasi.

3 Pilih [RECORD NEw], kemudian tekan MENU/OK untuk 
konfirmasi.

4 Mulailah merekam di dekat mikrofon setelah bunyi bip.
5 Tekan MENU/OK untuk berhenti merekam.

 » Anda dapat mendengarkan pengumuman yang baru 
direkam pada handset.

Mendaftarkan handset
Anda dapat mendaftarkan handset tambahan ke stasiun basis. 
Stasiun basis dapat mendaftarkan hingga 4 handset.
1 Tekan MENU/OK pada handset.
2 Tekan [sERVICEs] > [REgIstER], kemudian tekan 

MENU/OK	untuk	konfirmasi.
3 Masukkan PIN sistem (0000). 
4 Tekan MENU/OK	untuk	konfirmasi	PIN.
5 Tekan dan tahan  pada stasiun basis selama 5 detik.

 » Pendaftaran selesai dalam waktu kurang dari 2 menit.

Mengembalikan setelan default
Anda dapat menyetel ulang setelan telepon ke setelan pabriknya 
semula.
1 Tekan MENU/OK.
2 Tekan [sERVICEs] > [REsEt], kemudian tekan 

MENU/OK	untuk	konfirmasi.
 » Handset	akan	menampilkan	permintaan	konfirmasi.

3 Tekan MENU/OK	untuk	konfirmasi.
 » Semua setelan telah disetel ulang.



Data teknis
Baterai
•	CORUN: 

2 x baterai 600 mAh isi-ulang AAA NiMH 1,2 V
•	GPI: 

2 x baterai 600 mAh isi-ulang AAA NiMH 1,2 V
•	 BYD: 

2 x baterai 600 mAh isi-ulang AAA NiMH 1,2 V
•	 SANIK: 

2 x baterai 600 mAh isi-ulang AAA NiMH 1,2 V
Adaptor
Basis dan pengisi daya: 
•	 Philips: SSW-1920UK-2: 

Masukan: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A; Keluaran: 6 V 500 mA
•	 Philips: S003PB0600050: 

Masukan: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A; Keluaran: 6 V 500 mA

Catatan
•	 Anda	dapat	memasang	filter	DSL	(digital	subscriber	line)	untuk	

mencegah derau dan masalah ID penelepon yang disebabkan 
oleh interferensi DSL.

•	Dengan ini, Philips Consumer Lifestyle, menyatakan 
bahwa CD190/195 telah sesuai dengan persyaratan 
mendasar dan ketetapan lain yang terkait dengan Directive 
1999/5/EC. Anda dapat menemukan Pernyataan Kepatuhan di 
www.p4c.philips.com.

http://www.p4c.philips.com


Pertanyaan yang sering diajukan
Tidak ada bar sinyal yang ditampilkan pada layar.
•	Handset di luar jangkauan. Dekatkan ke perangkat stasiun utama.
•	 Jika handset menampilkan [UNREgIstERED], letakkan 

handset pada basis sampai bar sinyal muncul.
Jika saya gagal mendaftarkan handset tambahan ke stasiun 
basis, apa yang harus saya lakukan?
Memori basis Anda sudah penuh. Cabut pendaftaran handset yang 
tidak terpakai dan coba lagi.
Tidak ada nada panggil
•	 Periksa sambungan telepon Anda.
•	Handset di luar jangkauan. Dekatkan ke perangkat stasiun utama.
Tidak dapat mengubah setelan pesan suara, apa yang harus 
saya lakukan?
Layanan pesan suara dikelola oleh penyedia layanan Anda, bukan 
oleh telepon. Hubungi penyedia layanan Anda untuk mengubah 
setelan.
Tidak ada tampilan
•	 Pastikan baterai telah diisi.
•	 Pastikan listrik dan telepon tersambung.

Handset di pengisi daya tidak terisi.
•	 Pastikan baterai telah dimasukkan dengan benar.
•	 Pastikan handset dipasang dengan benar pada pengisi daya. Ikon 

baterai bergerak saat pengisian.
•	 Pastikan penyetelan nada dudukan dihidupkan. Saat handset 

diletakkan dengan benar pada pengisi daya, Anda dapat 
mendengar nada dudukan.

•	 Kontak pengisian daya sudah kotor. Cabut catu daya terlebih 
dahulu dan bersihkan kontaknya dengan kain lembap.

•	 Baterai rusak. Belilah baterai baru dari dealer Anda.
Audio buruk (suara pecah, bergema, dsb.)
•	Handset hampir berada di luar jangkauan. Dekatkan ke 

perangkat stasiun utama.
•	Telepon menerima interferensi dari peralatan listrik terdekat. 

Jauhkan stasiun basis dari peralatan tersebut.
•	Telepon berada di lokasi yang berdinding tebal. Jauhkan basis 

dari dinding tersebut.
Handset tidak berdering.
Pastikan nada dering handset telah dihidupkan.
Identitas penelepon tidak ditampilkan.
•	 Layanan tidak diaktifkan. Tanyakan ke penyedia layanan Anda.
•	 Informasi penelepon dirahasiakan atau tidak tersedia.

Bila Anda melihat simbol tempat 
sampah yang disilang pada produk, artinya 
produk tersebut dicakup dalam European 
Directive 2002/96/EC.
Reproduksi secara keseluruhan atau sebagian 
tidak diizinkan tanpa izin tertulis dari pemilik 
hak cipta. Merek dagang merupakan milik 
Koninklijke Philips Electronics N.V. atau 
pemiliknya masing-masing.
Semua hak dilindungi undang-undang.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
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Selamat Datang di Philips
Daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome

Butuh bantuan?
Petunjuk pengguna / bantuan online
www.philips.com/support

Penting:
PT Citrakreasi Mukmur
Jl. Daan Mogot No 111
Jakarta 11460, Indonesia
Tel: +62-21-5664790
Fax:+62-21-5682433
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