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Маңызды
қауіпсіздік
нұсқаулары
Ескерту
• Электр желісі қауіпті деп жіктеледі. Зарядтағышты
тоқтатудың жалғыз жолы — электр сымын ток
көзінен ажырату. Ток көзіне оңай әрдайым қол
жеткізуге болатынына көз жеткізіңіз.
• Өнімді пайдаланбас бұрын қауіпсіздік ақпаратын
қараңыз.
• Бұл өнім еуропалық R&TTE 1999/5/EC
директивасына сәйкес келеді
• Пайдаланушы нұсқауларында берілген ток көзін
ғана пайдаланыңыз.
• Пайдаланушы нұсқауларындағы тізімде берілген
батареяларды ғана пайдаланыңыз.
• Өнімді сұйық заттарға тигізбеңіз.
• Басқа түрдегі батареямен ауыстырылғанда, жарылу
қаупі болады.
• Батареяларды нұсқауларға сәйкес қоқысқа тастаңыз.
• Тұтқа шырылдағанда немесе спикерфон мүмкіндігі
қосылғанда, құлағыңызға зиян келтірмеу үшін
тұтқаны құлағыңыздан алыс ұстаңыз.

Қорапта не бар
Негізгі станция
(CD295)

Негізгі станция
(CD290)

Зарядтаушы*

Қуат адаптері*

Желі сымы**

Гарнитура*
Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы,
кепілдік

Есте сақтаңыз
* Көп телефонды орамдарда қосымша телефон,
зарядтағыштар және қуат адаптерлері болады.
**Кейбір елдерде желі адаптерін желі сымына жалғап,
содан кейін желі сымын телефон ұяшығына қосу керек.

Абайлаңыз
• Тек жинақпен берілген батареялар мен қуат адаптерін
пайдаланыңыз.

1

Жалғау

Негізгі станцияны қосу
1 Қуат адаптерінің әр ұшын
мынаған жалғаңыз:
• негізгі станцияның артындағы
тұрақты ток кіріс ұяшығы;
• қабырғадағы қуат розеткасы.
2 Желі сымының әр ұшын мынаған
жалғаңыз:
• негізгі станцияның артындағы
телефон ұяшығы;
• қабырғадағы телефон ұяшығы.

Тек көп тұтқалы нұсқалар үшін.
3 Қуат адаптерінің әр ұшын
мынаған жалғаңыз:
• негізгі станцияның артындағы
тұрақты ток кіріс ұяшығы;
• қабырғадағы қуат розеткасы.

2

Жұмысты бастау

Телефонның параметрлерін реттеу

1 Батареялар телефонда алдын ала орнатылады. Зарядтау
алдында батарея есігінен батарея таспасын тартыңыз.
2 Телефонды бірінші рет пайдаланғанда, сәлемдесу
хабарын көресіз (елге байланысты).
3 Нұсқау берілгенде ел мен тілді орнатыңыз.
4 Күн мен уақытты орнатыңыз.
• Егер уақыт 12 сағаттық форматта болса,
/ түймесін басып, [AM] немесе [PM] (елге
байланысты) опциясын таңдаңыз.

Телефонды зарядтау

8 сағат зарядтаңыз
Телефонды зарядтау үшін негізгі станцияға қойыңыз. Телефон
негізгі станцияға дұрыс қойылғанда, отыру дыбысын естисіз.
»»Телефон зарядтала бастайды.

Есте сақтаңыз
• Бірінші рет пайдаланбай тұрып батареяларды 8 сағат
бойы зарядтаңыз.
Батарея зарядының деңгейін тексеру
Белгіше Статус

Телефон негізгі станциядан/зарядтағыштан
ажыратулы болғанда, жолақтар батарея
зарядының деңгейін (толық - төмен)
көрсетеді. Телефон негізгі станцияда/
зарядтағышта болғанда, жолақтар зарядтау
аяқталғанша жыпылықтайды.
Бос батарея белгішесі жыпылықтайды және
ескерту дыбысын естисіз.
Батарея заряды төмен және қайта зарядтауды
қажет етеді.

3

Рақаттаныңыз

Қоңырау шалу

• Қоңырау шалу үшін
түймесін басып, телефон
нөмірін теріңіз.
• Қоңырауға жауап беру үшін телефон шырылдағанда
түймесін басыңыз.
• Қоңырауды аяқтау үшін,
түймесін басыңыз.

Жауап беру құрылғысына жазылған
хабарларды тыңдау (тек CD295 үшін)

Құлақаспаптың дыбыс деңгейін
реттеу

Қоңырау кезінде дыбыс деңгейін реттеу үшін
немесе түймесін басыңыз.

түймесін

c

Телефон кітапшасына контакт қосу

1 [Meню] > [Телеф. книга] > [Доб. новый]
опциясын таңдап, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
2 Атын енгізіңіз де, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
3 Нөмірін енгізіңіз де, растау үшін [Coxp.] түймесін
басыңыз.

Хабарландыруды жазып алу
(тек CD295 үшін)

1 [Meню] > [Aвтooтвeтчик] > [Приветствие]
опциясын таңдап, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
2 [Запись также] немесе [Бeз зaпиcи] опциясын
таңдаңыз, сосын растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
3 [Нов. запись] опциясын таңдап, растау үшін [OK]
түймесін басыңыз.
4 Жазу дыбыстық сигналдан кейін басталады.
5 Жазуды тоқтату үшін [OK] пернесін басыңыз немесе
жазу 3 минуттан кейін тоқтайды.
»» Телефонда жаңадан жазылған хабарландыруды
тыңдауға болады.

e
b

d
a
f

a Автожауап

құралын күту режимінде қосу немесе
өшіру үшін, түймесін басыңыз.
b Тыңдауды бастау/тоқтату үшін,
түймесін басыңыз.
c Дыбыс деңгейін реттеу үшін,
/ түймесін басыңыз.
d Алдыңғы хабарламаны ойнату/ағымдағы хабарламаны
қайта ойнату үшін, түймесін басыңыз.
e Келесі хабарламаны ойнату үшін, түймесін басыңыз.
f Ағымдағы хабарламаны жою үшін, түймесін басыңыз.

Есте сақтаңыз
• Қосымша ақпаратты пайдаланушы нұсқаулығындағы
«Автожауап құралы» бөлімінен қараңыз.

Philips сайтына қош
келдіңіз
Өніміңізді www.philips.com/welcome сайтында тіркеңіз.

Көмек қажет пе?
онлайндық анықтама
www.philips.com/support
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