
Комплектація

Слухавка Кришка відсіку 

База телефону CD240 
АБО

Підключення
Підключення бази1

1. Розмістіть базу поблизу розетки телефонної лінії і електричної розетки.

Телефон CD240
Ознайомлення
Короткий посібник початківця

CD245
1

2
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Блок живленняДва акумулятори 
ААА

акумуляторів 

Провід 
телефонної лінії*

CD245

Встановлення
Вставте і зарядіть акумуляторні батареї

2. Підключіть провід телефонної лінії та провід живлення до їх відповідних
роз'ємів у задній частині бази.

3. Інші кінці проводу телефонної лінії та проводу живлення підключіть до
відповідних розеток.

2
 Вставте акумулятори 
  

Заряджайте слухавку впродовж 
24 годин
Підключення

Встановлення

Користування
ГарантіяПосібник 
користувача

*Адаптер телефонної лінії може постачатись відокремленим від проводу телефонної 
лінії. В цьому разі спершу необхідно підключити адаптер телефонної лінії до 
проводу, перш ніж підключати провід телефонної лінії до телефону.

Комплекти з кількома слухавками містять одну або більше додаткових слухавок, 
додаткові зарядні пристрої та блоки живлення, а також додаткові акумуляторні батареї.

УВАГА Користуйтесь лише кабелями і акумуляторами, якими укомплектований 
телефон.

Короткий посібник 
початківця Зконфігуруйте свій телефон (якщо необхідно)

Після заряджання телефону протягом декількох хвилин, з'явиться екран 
привітання на мові країни, де ви живите.
1. Натисніть клавішу m, щоб відобразити список країн. 
2. Натискайте клавішу :, щоб перейти до своєї країни.
3. Натисніть клавішу mOK, щоб підтвердити свій вибір.
Встановлення дати і часу
1. Натисніть клавішу m в режимі очікування і натискайте клавішу :, щоб

перейти до пункту меню ГОД./БУДИЛ-К, натисніть клавішу mOK, після
чого натисніть клавішу mOK, щоб відкрити пункт ДАТА І ЧАС.

2. Відобразиться дата, яка була збережена останньою. Введіть поточну дату
(ДД/ММ) і натисніть клавішу mOK.

3. Відобразиться час, який був збережений останнім. Введіть поточний час
(ГГ:ХХ) і натисніть клавішу mOK, щоб підтвердити.

Подається звук авторизації і телефон готовий до роботи.



Користування3
Телефонування
Наберіть телефонний номер (максимум 24 цифри) і натисніть клавішу r.
АБО
Натисніть клавішу v, щоб зайняти лінію і набрати номер (максимум 24 цифри).
Відповідь на дзвінок
Коли дзвонить телефон, натисніть клавішу r.
Завершення розмови
Щоб завершити розмову, натисніть клавішу e.

Регулювання гучності динаміка слухавки
Під час розмови натискайте клавішу :, щоб вибрати значення гучності в 
межах від ГУЧНІСТЬ 1 до ГУЧНІСТЬ 3.

Збереження абонента в телефонній книзі
1. Натисніть клавішу m в режимі очікування і натискайте клавішу :, щоб

перейти до пункту меню ТЕЛЕФ. КНИГА, натисніть клавішу mOK, щоб
відкрити телефонну книгу, після чого натисніть клавішу mOK, щоб
ДОДАТИ НОМЕР.

2. ВВЕСТИ ІМ'Я відобразиться на дисплеї.
3. Введіть ім'я абонента (максимум 12 символів) і натисніть клавішу mOK.
4. Введіть телефонний номер (максимум 24 цифри) і натисніть клавішу mOK.

Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.
Користування телефонною книгою
1. Натисніть клавішу d в режимі очікування і натискайте клавішу :, щоб

переглядати телефонну книгу. 
2. Щоб переглянути детальну інформацію, натисніть клавішу p.

Встановлення мелодії дзвінка
1. Натисніть клавішу m в режимі очікування і натискайте клавішу :, щоб

перейти до пункту меню ПЕРС.УСТ-КИ, натисніть клавішу mOK, після
чого знову натисніть клавішу mOK, щоб відкрити пункт ЗВУКИ ТРУБКИ, і
натисніть клавішу :, щоб перейти до пункту МЕЛОД. ДЗВ., і натисніть
клавішу mOK.

2. Натискайте клавішу :, щоб перейти до бажаної мелодії і прослухати її. 
3. Натисніть клавішу mOK, щоб встановити мелодію дзвінка. 

Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться
попереднє меню.

 

Вмикання і вимикання слухавки
Натисніть і потримайте клавішу e впродовж п'яти секунд, щоб увімкнути 
слухавку в режимі очікування або вимкнути її.
Блокування/розблокування клавіатури
Натисніть і потримайте клавішу * впродовж однієї секунди, щоб заблокувати 
або розблокувати клавіатуру в режимі очікування.
Пейджинг
1. Натисніть клавішу p на базі. Всі зареєстровані слухавки почнуть дзвонити.
2. Знайшовши слухавку, натисніть будь-яку клавішу на слухавці, щоб вимкнути

сигнал пейджингу.

Прослухайте повідомлення, записані автовідповідачем (лише у моделі 
CD245)
Натисніть кнопку o на базі, щоб увімкнути автовідповідач (загориться 
світлодіодний індикатор).

Ще раз натисніть кнопку o, щоб вимкнути автовідповідача (світлодіодний 
індикатор погасне).

Натисніть кнопку > на базі, щоб відтворити телефонні повідомлення 
(спершу відтвориться повідомлення, яке було записане першим).

Натисніть кнопку r, щоб пропустити поточне повідомлення і відтворити наступне.

Натисніть кнопку l, щоб повернутись до попереднього повідомлення (якщо 
натиснути кнопку впродовж однієї секунди після початку відтворення поточного 
повідомлення).

Натисніть кнопку l, щоб повторно прослухати поточне повідомлення (якщо 
натиснути через 1 секунду після початку відтворення поточного повідомлення). 

Натисніть кнопку v, щоб відрегулювати гучність гучномовця під час 
прослуховування повідомлень.

Натисніть кнопку x, щоб видалити поточне повідомлення.

Докладніше про функцію автовідповідача читайте у Посібнику користувача 
телефону CD245.

3111 285 33541

Поширені запитання
Докладнішу інформацію шукайте у посібнику користувача, яким 
укомплектований Ваш телефон.

Потрібна допомога?
Посібник користувача
Див. Посібник користувача, яким укомплектований Ваш телефон CD240/245.

Допомога в Інтернеті
www.philips.com/support

Неполадка Рішення

• Немає сигналу лінії! • перевірте всі з'єднання
• зарядіть акумулятори
• використовуйте провід з комплекту

• Абонент не чує мене 
чітко!

• перейдіть ближче до бази
• перемістіть базу на відстань принаймні одного 

метра від будь-яких електронних приладів

• ПОШУК... 
відображається на 
дисплеї слухавки і 

мигає символ !

• перейдіть ближче до бази
• поверніть установки телефону до початкових і 

наново зареєструйте слухавку

• Номер абонента, що 
телефонує, не 
відображається!

• передплатіть послугу у вашого оператора 
мережі
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