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Какво има в кутията

Базова станция
ИЛИ

Слушалка Капак на отделението 
за батерии

Базова станция с 
телефонен секретар

2 презареждаеми 
батерии тип AAA

Захранващ кабел Кабел за тел. мрежа*

Наръчник на 
потребителя

Гаранция Упътване за бърз старт

* Кутията може да съдържа адаптор, предоставен отделно от кабела за 
телефонната мрежа. В този случай е необходимо да поставите кабела за 
телефонната мрежа в адаптора, преди да включите кабела в розетката.

В комплекти с няколко слушалки ще откриете една или повече 
допълнителни слушалки, капаци за отделението за батерии, зарядни 
устройства и допълнителни презареждаеми батерии. 

ВНИМАНИЕ: Използвайте само предоставения заедно с телефона кабел за 
телефонната мрежа, захранващ кабел и батерии.



1 Свързване
Свързване на базовата станция

2 Монтаж
Сложете презареждаеми батерии и заредете

1. Поставете базовата станция на централно място в близост до телефонна 
розетка и електрически контакт. 

2. Свържете кабела за телефонната мрежа и захранващия кабел към 
съответните гнезда в задната част на базовата станция.

3. Включете другия край на тези два кабела съответно в телефонна розетка 
и в електрически контакт.

 Сложете батерии  Оставете слушалката да се 
зарежда в продължение на 24 часаA B

Конфигуриране на телефона (при необходимост)
1. Натиснете o, за да се покаже избраната в момента държава.
2. Придвижете се n нагоре и надолу, докато намерите вашата страна.
3. Натиснете o, за да потвърдите избора си.

(ще се покаже ИЗЧАКВАНЕ... и междувременно автоматично ще бъдат 
конфигурирани настройките по подразбиране за телефонната линия и 
езикът на менюто за избраната държава.)

4. Устройството преминава към менюто за избор на HACТ. ДAТA/Ч. 
Въведете днешната дата (ДД/MM) и натиснете o за потвърждение.

5. Въведете точния час (ЧЧ-ММ) и натиснете o за потвърждение.



3 Експлоатация

Изходящи обаждания
Въведете номера (максимум 24 цифри) и натиснете t или l.
ИЛИ
Натиснете t или l, за да заемете линията, и наберете номера.

Приемане на обаждане
Когато телефонът звънне, натиснете t или l.

Прекратяване на обаждане
За да завършите разговор, натиснете h.

Регулиране на силата на звука за слушалката или говорителя
По време на разговор натиснете n, за да изберете от НИВО 1 до НИВО 5.

Задайте мелодия на звънене
Слушалката предлага възможност за избор измежду 10 мелодии на 
звънене.
1. Натиснете m в режим на готовност, придвижете се n до MOИ НACТP-

КИ и натиснете o.
2. Придвижете се n до TOНOВE CЛУШ. и натиснете o, след което се 

придвижете n до ПOВИКВAНИЯ и натиснете o.
3. Придвижете се n към желаната мелодия, за да я прослушате.
4. Натиснете o, за да зададете мелодията на звънене.

Чува се сигнал за потвърждение и екранът се връща в предходното меню.

Запис на контакт в телефонната книга
1. Натиснете m в режим на готовност, придвижете се с n до 

ТЕЛ.КНИЖКА и натиснете o, натиснете o, за да се покаже HOВ 
ЗAПИC.

2. На екрана се показва BЪВEДИ ИМE.
3. Въведете името на контакта (макс. 12 знака) и натиснете o.
4. На екрана се показва BЪВEДИ НOМEP.
5. Наберете номера (до 24 цифри) и натиснете o.

Чува се сигнал за потвърждение.

Достъп до телефонната книга
1. Натиснете d в режим на готовност и прелистете телефонната книга с n.
2. За преглед на детайлите натиснете o. Натиснете c, за да се покажат 

останалите цифри, ако записът надвишава 12 цифри.



Обаждане от телефонната книга
1. Натиснете d в режим на готовност.
2. Придвижете се с n до запис в телефонната книга.
3. Натиснете t.

• Връзката се осъществява.

Прослушайте съобщенията, записани на телефонния секретар (само за 
CD255/SE255)
Натиснете e на базовата станция, за да включите телефонния секретар 
(светодиодният индикатор светва). Възпроизвежда се съобщението на 
секретаря.
Натиснете p на базовата станция, за да прослушате телефонните 
съобщения (първото записано съобщение ще се възпроизведе първо).
Натиснете f, за да пропуснете текущото съобщение и да започне 
възпроизвеждане на следващото.
Натиснете b, за да се върнете към предишното съобщение (при натискане 
в рамките на 1 секунда след възпроизвеждането на текущото съобщение).
Натиснете b за повторно прослушване на текущото съобщение (при 
натискане поне 1 секунда след възпроизвеждането на текущото 
съобщение). 
Натиснете -+, за да настроите силата на звука на високоговорителя по 
време на възпроизвеждане на съобщение.
Натиснете x, за да изтриете текущото съобщение.
Натиснете продължително x, за да изтриете всички стари съобщения.
Натиснете e пак, за да изключите телефонния секретар (светодиодният 
индикатор изгасва).
Вижте вашето User Manual  (Ръководство за потребителя) за повече 
подробности относно функциите на телефонния секретар.



Добре дошли във Philips!
Регистрирайте изделието и си осигурете услуги по поддръжка на адрес: 
www.philips.com/welcome

Имате нужда от допълнителна помощ?
Ръководство за потребителя
Вижте User Manual (Ръководство за потребителя), предоставено заедно с 
телефона.
Онлайн съдействие
www.philips.com/support

Отстраняване на неизправности
За допълнителна информация вижте потребителското ръководство 
(инструкциите за употреба), предоставено заедно с вашия телефон.
Проблем
• Няма “свободен” 

сигнал!

Решение
• Липсва захранване. Проверете връзките.
• Батериите са празни. Сменете батериите.
• Преместете се по-близо до базовата станция.
• Използван е неподходящ телефонен кабел. 

Използвайте предоставения телефонен 
кабел.

• Може да е необходим адаптор за телефонна 
линия. Ако е така, свържете адаптора с 
телефонния кабел.

• Човекът, който ми се 
обади, не ме чува 
добре!

• Преместете се по-близо до базовата станция.
• Преместете базовата станция поне на един 

метър разстояние от всички други електронни 
устройства.

• На екрана се показва 
ТЪРСЕНЕ и иконата 

 мига!

• Преместете се по-близо до базовата станция.
• Уверете се, че базовата станция е включена.
• Инициализирайте устройството и направете 

отново регистрация на слушалките.
• Номерът на 

обаждащия се не се 
показва!

• Услугата не е активирана. Проверете 
абонамента си при телефонния оператор.

3111 285 41581 (BG)
UCZZ17927GZ(1)

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved
Reproduction in whole or in part is prohibited without 
the written consent of the copyright owner


