
Какво има в кутията

Слушалка

Базова станция за CD240 
ИЛИ

Капак на отделението 

Свържете
Свържете базовата станция1

1. Поставете базовата станция в централно място, близо до телефонен извод  и
електрически контакт. 

Телефон CD240
Добре дошли!
Упътване за бърз старт

CD245
1

2

3

захранващо 
устройство

2 AAA  презареждащи 
се батерии

на батерията 

Телефонен 
Кабел*

CD245

Инсталиране
Поставете презареждащите се батерии и заредете.

2. Включете телефонния кабел и електрическия кабел към съответните
конектори от задната страна на базовата станция.

3. Другите им краища включете в съответните им контактни изводи.

2
Поставете батериите Заредете слушалката в 

продължение на 24 часа.
Свържете

Инсталирайте

Забавлявайте 
се
ГаранцияНаръчник на 
потребителя

*В кутията може да намерите адаптер, доставен отделно от телефонния кабел. 
В този случай, първо трябва да свържете адаптера към кабела преди да 
включите кабела към телефонния извод.
В комплект за повече от една слушалки ,ще намерите една или повече 
допълнителни слушалки, зарядно със захранващо устройство и допълнителни 
презареждащи се батерии.

ВНИМАНИЕ! Винаги използвайте кабелите и батериите доставени заедно с 
Вашия телефон.

Упътване за 
бърз старт Конфигурирайте телефона си ( ако е необходимо )

След няколко минутно зареждане, на дисплея на телефона Ви може да се 
появи екран “Добре дошли!”, като това зависи от държавата, в която се 
намирате. В случай, че се появи такъв екран:
1. Натиснете бутона m, за да видите списъка на държавите. 
2. Движете : и изберете своята държава.
3. Натиснете mOK, за да потвърдите избора си.
Настройте дата и час
1. Натиснете m в неактивен режим, преминете до : ЧАС/БУДИЛНИК и

натиснете mOK, натиснете mOK за да  въведете ДАТА&ЧАС.
2. Последно запаметената дата се показва на дисплея. Въведете настояща

дата (ДД/ММ) и натиснете mОК.
3. Последно запомненият час се показва на дисплея. Въведете настоящ час

(ЧЧ/ММ) и натиснете mОК за потвърждение.
Бива издаден утвърдителен сигнал и телефонът Ви е готов за употреба.



 

Включване / Изключване на слушалката
Натиснете и задръжте e бутон, за над 5 сек., за да включите/изключите 
слушалката в неактивен режим.
Заключване/Отключване на клавиатура
Натиснете и задръжте * бутон за 1 секунда, за да заключите и отключите 
клавиатурата в неактивен режим.
Пейджинг
1. Натиснете p бутон на базовата станция. Всички регистрирани слушалки

ще започнат да звънят.
2. След като сте я намерили, натиснете  произволен бутон на слушалката, за да

прекратите опцията пейджинг.

Прослушване на записани съобщения на телефонния секретар (само 
за CD245)
Натиснете o на базовата станция, за да включите телефонния секретар 
(светва индикатор).

Натиснете o отново, за да изключите телефонния секретар (светлинният 
индикатор угасва).

Натиснете > на базовата станция, за да прослушате телефонните 
съобщения (първото записано съобщение ще бъде възпроизведено първо).

Натиснете r за да прескочите текущо съобщение и да прослушате 
следващото.

Натиснете l за да се върнете към предишно съобщение (ако се натисне в 
рамките на 1 секунда от текущото съобщение). 

Натиснете l за да прослушате повторно настоящото съобщение (ако се 
натисне след 1 секунда от настоящото съобщение). 

Натиснете v за настройка на силата на звука на високоговорителя при 
прослушване на съобщения.

Натиснете x за изтриване на настоящо съобщение.

За подробности по функционирането на телефонния секретар, направете справка 
с Наръчника на потребителя за CD245.

Забавлявайте се3
Направете обаждане
Наберете номер (максимално 24 цифри) и натиснете r -бутон.
ИЛИ
Натиснете v бутон за да отворите линията, и наберете телефонен номер 
(максимално 24 цифри).
Отговаряне на обаждания
Когато телефонът звъни, натиснетеr бутон.
Прекратяване на обаждане
За да прекратите разговора, натиснете e бутон.

Настройка на силата на звука в слушалката.
По време на позвъняване, натиснете : за да изберете от СИЛА 1 до СИЛА 3.

Запаметяване контакт в телефонния указател
1. Натиснете m бутон в неактивен режим, придвижете : до ТЕЛ.КНИЖКА

и натиснете mOK, натиснете mOK за да въведете ДОБАВИ НОМЕР.
2. ВПИШИ ИМЕ се изписва на екрана.
3. Въведете името на контакта (максимално 12 знака) и натиснете mОК.
4. Наберете номер (максимално 24 цифри) и натиснете m ОК.

Чува се тон за потвърждаване.
Достъп до телефонния указател
1. Натиснете d в неактивен режим, придвижете : за преглед на телефонния

указател. 
2. За да видите подробности, натиснете p бутон.

Настройка мелодия на звънене.
1. Натиснете m бутон в неактивен режим, преминете : до ЛИЧНИ НАСТР.

и натиснете mOK, натиснете mOK за да въведете ТОН СЛУШАЛКА,
придвижете : до  МЕЛОДИЯ ЗВЪН и натиснете mОК.

2. Придвижете : до желаната мелодия за да прослушате тази мелодия. 
3. НатиснетеmОК за да настроите мелодията на звънене. 

Ще чуете тон за потвърждение и екранът ще се върне в предишното меню.

3111 285 33611

Често задавани въпроси
Повече информация, моля потърсете в Наръчника на потребителя, 
предоставен заедно с Вашия телефон.

Нуждаете се от помощ?
Наръчник на потребителя
Направете справка с Наръчника на потребителя, предоставен с Вашия CD240/245.

Помощ в мрежата
www.philips.com/support 

Проблем Решение

• Няма тон набиране! • Проверете свързванията
• Заредете батериите
• Използвайте предоставения телефонен кабел

• Повикващият не ме 
чува добре!

• Приближете се до базовата станция
• Отдалечете базовата станция на поне един 

метър от всякакви електроуреди

• ТЪРСЕНЕ...  се 
изписва на екрана на 

слушалката и  
иконката мига!

• Приближете се до базовата станция
• Рестартирайте уреда и регистрацията на 

слушалката

• Номерът на 
повикващия не се 
изписва на екрана!

• Проверете абонамента си към Вашия мрежов 
оператор
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