
CD190
CD195

Înregistraţi-vă produsul şi obţineţi asistenţă la 

www.philips.com/welcome

Ghid de iniţiere 
rapidă
1  Conectare

2  Primii paşi

3  Savuraţi experienţa



Instrucţiuni importante privind siguranţa
• Utilizaţi numai sursa de alimentare menţionată în datele tehnice.
• Evitaţi contactul produsului cu lichide.
• Risc de explozie în cazul înlocuirii bateriei cu una de tip incorect.

• Eliminaţi bateriile uzate conform instrucţiunilor. (Consultaţi 
manualul de utilizare online)

1 Conectare
Conectarea staţiei de bază

1 Conectaţi capetele 
adaptorului de 
alimentare la:
• mufa de intrare c.c. 

din partea inferioară 
a staţiei de bază;

• priza electrică de 
perete.

2 Conectaţi capetele 
cablului telefonic la:
• priza pentru telefon 

aflată în partea 
inferioară a staţiei 
de bază;

• priza telefonică de 
perete.

Numai pentru versiunea cu receptoare multiple
3 Conectaţi capetele adaptorului de alimentare la:

• mufa de intrare c.c. din partea inferioară a încărcătorului 
receptorului suplimentar.

• priza electrică de perete.

În apel În modul în aşteptare În meniul
MENU/OK Introduceţi opţiunea de meniu Introduceţi opţiunea de meniu Confirmaţi selecţia
REDIAL/C Introduceţi lista de reapelare Introduceţi lista de reapelare Anulaţi operaţia

Creşteţi volumul Accesaţi agenda telefonică Derulaţi în sus

Reduceţi volumul Accesaţi jurnalul de apeluri Derulaţi în jos

Efectuaţi şi primiţi apeluri
Terminaţi apeluri Activare/dezactivare receptor 

(ţineţi apăsat)
Ieşiţi din meniu/operaţie

Anulaţi/reporniţi sunetul 
microfonului.
Tastă de reapelare*
*în funcţie de reţea

 / Reglaţi volumul difuzorului.
• Redaţi mesajul anterior.
• Reluaţi redarea mesajului actual.
• Ştergeţi mesajele actuale.
• Ştergeţi toate mesajele (apăsaţi continuu).
Salt la mesajul următor. 
Activaţi/dezactivaţi robotul telefonic.
Porniţi/opriţi ascultarea mesajelor înregistrate.
• Localizaţi receptoare. 
• Înregistraţi receptoarele suplimentare.

 
 
Numărul de bare indică starea legăturii dintre receptor şi staţia 
de bază. Cu cât sunt afişate mai multe bare, cu atât este mai bună 
conexiunea sau este mai bune semnalul.

Indică un apel primit în jurnalul de apeluri.
Indică un apel efectuat în jurnalul de apeluri.
Luminează intermitent atunci când aveţi un apel ratat nou.
Luminează constant când parcurgeţi apelurile ratate din jurnalul 
de apeluri.

Luminează intermitent atunci când primiţi un apel.
Rămâne aprins constant în timpul unui apel.
Soneria este oprită.
Robotul telefonic: luminează intermitent când există un mesaj 
nou. Afişează atunci când este pornit robotul telefonic.
Luminează intermitent atunci când aveţi un mesaj vocal nou.
Rămâne aprins constant când mesajele vocale sunt deja vizualizate 
în registrul de apeluri.
Pictograma nu este afişată când nu există niciun mesaj vocal.
* Acest serviciu depinde de reţea
Este afişat când derulaţi în sus/în jos printr-o listă/creşteţi şi 
reduceţi volumul.
Există mai multe cifre în partea dreaptă. Apăsaţi REDIAL/C 
pentru a citi.

 /

Difuzor

MENU/OK
REDIAL/C

Cască

Microfon



2 Primii paşi
Configuraţi-vă telefonul Încărcarea receptorului

Încărcaţi 8 ore

1 Bateriile sunt preinstalate în receptor. Înlăturaţi banda pentru 
baterii de pe capacul bateriilor înainte de încărcare.

2 Când folosiţi telefonul pentru prima dată, veţi vedea un mesaj 
de întâmpinare (în funcţie de ţară).

3 Setaţi ţara şi limba dacă vi se solicită.
4 Setaţi data şi ora.

• Dacă ora este în format de 12 ore, apăsaţi tasta /  pentru 
a selecta [AM] sau [pM].

Plasaţi receptorul pe staţia de bază în vederea alimentării. Când 
receptorul este plasat corect pe staţia de bază, auziţi un semnal 
acustic de andocare.

 » Receptorul începe să se încarce.

Notă
• Încărcaţi bateriile timp de 8 ore înainte de prima utilizare.

Verificarea nivelului bateriei.
Pictogramă Descrieri

Atunci când receptorul este scos din staţia de 
bază/încărcător, barele indică nivelul bateriei (de la 
integral la redus).
Atunci când receptorul este pe staţia de bază/
încărcător, barele se derulează până când 
încărcarea este finalizată.

Pictograma bateriei goale apare intermitent şi 
auziţi un sunet de alertă.
Bateria are un nivel scăzut şi trebuie reîncărcată.



3 Savuraţi experienţa
Apeluri
• Pentru a efectua un apel, apăsaţi  şi formaţi numărul de 

telefon.
• Pentru a prelua un apel, apăsaţi  când sună telefonul.
• Pentru a încheia un apel, apăsaţi .

Reglarea volumului căştii/difuzorului
Apăsaţi  /  pentru a regla volumul în timpul unui apel.

Agendă telefonică
Adăugarea unei înregistrări
1 Apăsaţi MENU/OK.
2 Selectaţi [AGENDA] > [AdăugAre nou], apoi apăsaţi 

MENU/OK pentru a confirma.
3 Introduceţi numele, după care apăsaţi MENU/OK pentru a 

confirma.
4 Introduceţi numărul, după care apăsaţi MENU/OK pentru a 

confirma.
Apelarea din agenda telefonică
1 Apăsaţi  sau apăsaţi MENU/OK > [Agendă] > 

[VIZUAL] pentru a accesa lista agendei telefonice.
2 Selectaţi o persoană de contact din lista agendei telefonice.
3 Apăsaţi  pentru efectuarea apelului.
Memorie cu acces direct
Aveţi 2 memorii cu acces direct (tastele 1 şi 2). Pentru a forma 
automat numărul de telefon salvat, apăsaţi şi menţineţi tastele în 
modul în aşteptare.
În funcţie de ţara dvs., tastele 1 şi 2 sunt presetate la 
[1_PoŞTă VoC.] (numărul de mesagerie vocală) şi [2_INfO 
sVC] (numărul serviciului de informaţii) ale furnizorului dvs. de 
servicii (în funcţie de reţea).

Registru de apeluri
1 Apăsaţi  şi selectaţi o înregistrare.
Pentru a efectua un apel
2 Apăsaţi .
Pentru a vizualiza mai multe detalii
2 Apăsaţi MENU/OK.
3 Selectaţi [VIZUAL].
Pentru a salva înregistrarea unui apel în agendă
2 Apăsaţi MENU/OK.
3 Selectaţi [SALVAre nr.].
4 Apăsaţi MENU/OK pentru a confirma.
5 Introduceţi numele.
6 Apăsaţi MENU/OK pentru a confirma.
7 Apăsaţi MENU/OK pentru a salva.
Pentru a şterge înregistrarea unui apel
2 Apăsaţi MENU/OK.
3 Selectaţi [ŞTerge] sau [ŞTerge ToATe].
4 Apăsaţi MENU/OK pentru a confirma.

Listă reapelare
1 Apăsaţi REDIAL/C şi selectaţi o înregistrare.
Pentru a efectua un apel
2 Apăsaţi .
Pentru a salva înregistrarea unui apel în agendă
2 Apăsaţi MENU/OK.
3 Selectaţi [SALVAre nr.].
4 Apăsaţi MENU/OK pentru a confirma.
5 Introduceţi numele.
6 Apăsaţi MENU/OK pentru a confirma.
7 Apăsaţi MENU/OK pentru a salva.
Pentru a şterge înregistrarea unui apel
2 Apăsaţi MENU/OK.
3 Selectaţi [ŞTerge] sau [ŞTerge ToATe].
4 Apăsaţi MENU/OK pentru a confirma.

Înregistrarea unui anunţ  
(numai pentru CD195)
1 Apăsaţi MENU/OK.
2 Selectaţi [roBoT TeL.] > [AnunŢ], apoi apăsaţi 

MENU/OK pentru a confirma.
3 Selectaţi [nuMAI răSP.] sau [ŞI Înreg.], apoi apăsaţi 

MENU/OK pentru a confirma.
4 Selectaţi [Înreg. nou], apoi apăsaţi MENU/OK pentru a 

confirma.
5 Începeţi să înregistraţi aproape de microfon după semnalul sonor.
6 Apăsaţi MENU/OK pentru a opri înregistrarea, sau aceasta se 

opreşte după 3 minute.
 » Puteţi asculta anunţul nou înregistrat la receptor.

Înregistrarea receptoarelor
Puteţi înregistra receptoare suplimentare la staţia de bază. Staţia 
de bază poate înregistra până la 4 receptoare.
1 Apăsaţi MENU/OK pe receptor.
2 Selectaţi [sERVICII] > [ÎnregISTrAre], apoi apăsaţi 

MENU/OK pentru a confirma.
3 Introduceţi codul PIN (0000) al sistemului. Apăsaţi REDIAL/C 

pentru a efectua corecţii. 
4 Apoi apăsaţi MENU/OK pentru a confirma codul PIN.
5 Apăsaţi şi menţineţi apăsat  pe staţia de bază timp de 5 

secunde.
 » Înregistrarea este finalizată în mai puţin de 2 minute. Baza 

atribuie automat receptorului numărul aferent acestuia.

Restaurarea setărilor implicite
Puteţi reseta configurarea telefonului la setările originale din fabrică.
1 Apăsaţi MENU/OK.
2 Selectaţi [sERVICII] > [reSeTAre], apoi apăsaţi 

MENU/OK pentru a confirma.
 » Receptorul afişează o cerere de confirmare.

3 Apăsaţi MENU/OK pentru a confirma.
 » Toate setările sunt reiniţializate.



Date tehnice
Baterie
• CORUN: 

2 baterii reîncărcabile AAA NiMH 1,2 V 600 mAh
• GPI: 

2 baterii reîncărcabile AAA NiMH 1,2 V 600 mAh
• BYD: 

2 baterii reîncărcabile AAA NiMH 1,2 V 600 mAh
• SANIK: 

2 baterii reîncărcabile AAA NiMH 1,2 V 600 mAh
Adaptor alimentare
Bază şi încărcător:
• Philips: SSW-1920EU-2: 

intrare: 100-240V 50/60Hz 0.2A; ieşire: 6V 500mA
• Philips: S003PV0600050: 

intrare: 100-240V 50/60Hz 0.2A; ieşire: 6V 500mA

Notă
• Puteţi instala un filtru DSL (linia de abonat digital) pentru 

a preveni problemele legate de zgomot şi de identificare a 
apelantului provocate de interferenţele DSL.

• Prin prezenta, Philips Consumer Lifestyle declară că 
CD190/195 respectă cerinţele esenţiale şi celelalte 
prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declaraţia de 
conformitate este disponibilă la adresa www.p4c.philips.com.

http://www.p4c.philips.com


Întrebări frecvente
Nu este afişată nicio bară de semnal pe ecran.
• Receptorul este în afara razei de acoperire. Deplasaţi-l mai 

aproape de staţia de bază.
• Dacă receptorul afişează [neÎnregISTr.], aşezaţi 

receptorul pe bază până când apare bara de semnal.
Dacă nu reuşesc să înregistrez receptoarele suplimentare la 
staţia de bază, cum procedez?
Memoria bazei este plină. Dezînregistraţi receptoarele neutilizate 
şi încercaţi din nou.
Nu există ton de apel
• Verificaţi conexiunile telefonului.
• Receptorul este în afara razei de acoperire. Deplasaţi-l mai 

aproape de staţia de bază.
Nu pot modifica setările mesageriei vocale, cum procedez?
Serviciul de mesagerie vocală este administrat de furnizorul de 
servicii, şi nu de telefonul propriu-zis. Contactaţi furnizorul de 
servicii pentru modificarea setărilor.
Niciun element afişat
• Asiguraţi-vă că bateriile sunt încărcate.
• Asiguraţi-vă că există energie şi că telefonul este conectat.

Receptorul plasat pe încărcător nu se încarcă.
• Asiguraţi-vă că bateriile sunt introduse corect.
• Asiguraţi-vă că receptorul este plasat corespunzător pe încărcător. 

Pictograma pentru baterie se activează pe durata încărcării.
• Asiguraţi-vă că setarea tonului de andocare este pornită. Când 

receptorul este aşezat corect pe încărcător, auziţi un ton de 
andocare.

• Contactele de încărcare sunt murdare. Deconectaţi în prealabil 
sursa de alimentare şi curăţaţi contactele cu o cârpă umezită.

• Bateriile sunt defecte. Achiziţionaţi unele noi de la distribuitor.
Semnal audio deficitar (bruiaje, ecou etc.)
• Receptorul este aproape de limita razei de acoperire. 

Deplasaţi-l mai aproape de staţia de bază.
• Telefonul receptează interferenţe de la aparatele electrice din 

apropiere. Depărtaţi staţia de bază de acestea.
• Telefonul se află într-o clădire cu pereţi groşi. Depărtaţi baza de 

aceştia.
Receptorul nu sună.
Asiguraţi-vă că tonul de apel al receptorului este pornit.
ID-ul apelantului nu se afişează.
• Serviciul nu este activat. Adresaţi-vă furnizorului de servicii.
• Datele apelantului sunt ascunse sau indisponibile.

Bun venit la Philips
Înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome

Aveţi nevoie de ajutor?
Manual de utilizare / asistenţă online
www.philips.com/support

Când acest simbol în formă de pubelă 
tăiată este ataşat la un produs, înseamnă 
că produsul este acoperit de Directiva 
Europeană 2002/96/CE.
Reproducerea totală sau parţială este interzisă 
fără acordul prealabil în scris al deţinătorului 
dreptului de autor. Mărcile comerciale sunt 
proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. 
sau a deţinătorilor lor legali.
Toate drepturile rezervate.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
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