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Забележка
* В комплекти с няколко 

слушалки има допълнителни 
слушалки, зарядни устройства 
и адаптери за захранване.

** В някои държави трябва 
да свържете адаптера 
на телефонния кабел 
с телефонния кабел и 
след това да включите 
телефонния кабел в 
телефонната розетка.

Внимание
Използвайте само • 
приложените батерии и 
адаптер за захранване.

Какво има в кутията

Слушалка*

Базова станция (CD275) Базова станция (CD270)

Зарядно устройство* Адаптер за 
електрозахранване*

Телефонен кабел**

Ръководство за потребителя
Ръководство за бързо 
инсталиране
Гаранция



Свързване на базовата станция
Телефонна 

розетка
Електрически 

контакт

Адаптер за 
захранване

Електрически 
контакт

Захранващо 
устройство за 
допълнителни 

слушалки

3 1 2Базова 
станция на 
телефона

Свържете краищата на адаптера за захранване с:1 
входния куплунг за постоянен ток отдолу на базовата • 
станция;
електрически контакт.• 

Свържете краищата на адаптера за захранване с (за 2 
комплекти с няколко слушалки):

входния куплунг за постоянен ток отдолу на • 
захранващото устройство за допълнителни слушалки;
електрически контакт.• 

Свържете краищата на телефонния кабел с:3 
телефонната розетка отдолу на базовата станция;• 
телефонната розетка на стената.• 

1  Свързване



2  Инсталиране
Инсталиране на слушалката

Заредете 16 часа

Батериите са предварително инсталирани в слушалката. 1 
Преди зареждане изтеглете лентата за батериите от 
вратичката на отделението за батерии.
Поставете слушалката в базовата станция, за да се зареди. 2 
Когато слушалката е поставена правилно в базовата станция, 
се чува звукът на поставяне.

Слушалката започва да се зарежда. »

Забележка Преди първото им използване заредете 
батериите в продължение на 16 часа.



Конфигуриране на телефона (ако е нужно)
Когато видите приветствието на екрана, натиснете 1 [OK].
Изберете своята държава и натиснете 2 [OK] за потвърждение.
Задайте дата и час.3 

Ако часовете са в 12-часов формат, натиснете клавиша  » / , за да изберете [AM] или [PM].
Телефонът вече е готов за употреба. »

Проверка на нивото на заряда на батериите
Когато слушалката не е на базовата станция и не е 
включено зарядното устройство, лентите показват 
нивото на батерията (високо, средно или ниско).
Когато слушалката е на базовата станция или 
е включено зарядното устройство, лентите се 
превъртат до приключване на зареждането.

Иконата за празна батерия мига и чувате 
предупредителен сигнал.
Зарядът на батерията е слаб и трябва да я 
презаредите.



3  Ползване
Повикване

За да осъществите повикване, натиснете •  и 
наберете телефонния номер.
За да отговорите на повикване, натиснете • , когато 
телефонът звъни.
За да прекратите повикване, натиснете • .

Регулиране на силата на звука на 
микрослушалката
Натиснете  или , за да регулирате силата на звука 
по време на разговор.

Добавяне на контакт в телефонния 
указател

Натиснете 1 MENU.
Изберете 2 [ТЕЛ.КНИЖКА] > [HOВ ЗAПИC], след 
което натиснете [OK] за потвърждение.

Въведете името, след което натиснете 3 [OK] за 
потвърждение.
Въведете номера, след което натиснете 4 [OK] за 
потвърждение.

Запис на съобщение (само за CD275)
Натиснете 1 MENU.
Изберете 2 [TEЛ.CEКPEТAP] > [СЪОБЩЕНИЕ], 
след което натиснете [OK] за потвърждение.
Изберете 3 [ПPИEМ& ЗAПИС] или [CAМO 
OТГOВOP], след което натиснете [OK] за 
потвърждение.
Изберете 4 [ЗАПИС], след което натиснете [OK] за 
потвърждение.
Започнете записа близко до микрофона след 5 
звуковия сигнал.
Натиснете 6 [OK], за да спрете записа.

Можете да прослушате записаното току-що  »
съобщение от слушалката.



Прослушване на записаните в телефонния секретар съобщения 
(само за CD275)

c
e
a
f
d
b

Включване и изключване на телефонния секретар: Натиснете a 
.

Пускане или спиране на прослушването на записаните b 
съобщения: Натиснете 29.
Регулиране на силата на звука: Натиснете c + / -.
Прескачане назад:d 
Когато прослушвате съобщенията, натиснете ¡, за да чуете 
съобщението от началото.
По време на първата секунда от текущото съобщение 
натиснете ¡, за да чуете предишното съобщение.
Прескачане напред: Натиснете e ™ , за да прескочите до 
следващото съобщение.
Изтриване на текущото съобщение: Натиснете f X.

Забележка За повече информация вж. раздела "Телефонен 
секретар" в ръководството за потребителя.



Нуждаете се от помощ?
Ръководство за потребителя
Направете справка в ръководството за потребителя, приложено към новия ви 
телефон.
Онлайн помощ
www.philips.com/support

Добре дошли във Philips
Регистрирайте продукта си на адрес www.philips.com/welcome

Цялостното или частично възпроизвеждане се забранява без 
писменото съгласие на носителя на правата за разпространение.  
Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. 
или на съответните си притежатели.
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Всички права запазени.
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