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אחריות

יחידת בסיס 
)CD295(

יחידת בסיס 
)CD290(

מטען*

כבל טלפון**ספק כוח*

שפופרת טלפון*

מדריך למשתמש, מדריך להתחלה 
מהירה

הערה

באריזות טלפון אלחוטי הכולל מספר שלוחות, תמצא   *
שפופרות, מטענים וספקי כוח נוספים.

במדינות מסוימות, לפני חיבור כבל הטלפון לשקע הטלפון,   **
עליך לחבר את מתאם הקו לכבל הטלפון.

זהירות

השתמש אך ורק בסוללות ובספק הכוח שסופקו.	 



חיבור1
חיבור יחידת הבסיס

חבר כל קצה של ספק הכוח אל: 1
שקע הכניסה DC שבגב יחידת 	 

הבסיס;
שקע החשמל שבקיר.	 

חבר כל קצה של כבל הטלפון אל: 2
שקע הטלפון שבגב יחידת הבסיס;	 
שקע הטלפון שבקיר.	 

לטלפון בעל מספר שלוחות:
חבר כל קצה של ספק הכוח אל: 3

שקע הכניסה DC שבגב יחידת 	 
הבסיס;

שקע החשמל שבקיר.	 



התחלה2
טעינת הטלפוןהגדרת התצורה של הטלפון

טעינה 8 שעות

הסוללות הותקנו מראש בשפופרת. לפני הטעינה, יש למשוך  1
את סרט הסוללה מדלת תא הסוללות.

הגדר את התאריך ואת השעה. 2
אם תרצה להציג את הזמן בפורמט של 12 שעות, לחץ על 	 

.]pm[ או ]am[ יש להניח את השפופרת ביחידת הבסיס לצורך טעינתה. כאשר המקש  או על  כדי לבחור
השפופרת מונחת בצורה נכונה ביחידת הבסיס, יישמע צליל עגינה.

    טעינת השפופרת מתחילה.

הערה

לפני השימוש הראשון, יש לטעון את הסוללות במשך 8 שעות.	 

בדיקת עוצמת הסוללה

מצבאייקון
כאשר השפופרת נמצאת מחוץ ליחידת הבסיס/המטען, 
הקווים מציינים את עוצמת הסוללה )מלאה עד חלשה(.

כאשר השפופרת נמצאת ביחידת הבסיס/המטען, 
הקווים מהבהבים עד שתהליך הטעינה מסתיים.

הסמל של סוללה ריקה מהבהב ותשמע צליל אתראה.
הסוללה חלשה ויש צורך בטעינה חוזרת.
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שימוש נעים3
שיחה

כדי ליזום שיחה, לחץ על  וחייג את מספר הטלפון.	 
כדי לענות לשיחה, לחץ על  כאשר הטלפון מצלצל.	 
 	. כדי לסיים שיחה, לחץ על 

כוונון עוצמת האפרכסת
השתמש ב-  או ב-  על מנת לכוונן את העוצמה במהלך 

השיחה.

הוספת שם של איש קשר לספר הטלפונים
בחר ]תפריט[ < ]ספר טלפונים[ < ]הוסף חדש[ ולחץ על  1

]אישור[ לאישור.
הזן את השם ולחץ על ]אישור[ לאישור. 2
הזן את המספר ולחץ על ]שמור[ לאישור. 3

 הקלטת הודעה
)ב-CD295 בלבד(

לחץ על ]תפריט[. 1
בחר ]משיבון[ < ]הודעה[ ולחץ על ]אישור[ לאישור. 2
בחר ]מענה בלבד[ או ]גם הקלטה[, ולחץ על ]אישור[  3

לאישור.
בחר ]הקלט חדש[, ולחץ על ]אישור[ לאישור. 4
ההקלטה מתחילה לאחר צליל הביפ. 5
לחץ על ]אישור[ כדי לעצור את ההקלטה; אחרת ההקלטה  6

תיעצר כעבור 3 דקות.
  תוכל להאזין בשפופרת להודעת המערכת שהוקלטה זה 

עתה.

האזנה להודעות שהוקלטנו במענה הקולי 
)ב-CD295 בלבד(

a .במצב המתנה, לחץ על  כדי להפעיל/לכבות את המשיבון
b . כדי להתחיל/להפסיק בהאזנה, לחץ על 
c .  /  לכוונן עוצמת הקול, לחץ על
d  להשמעת ההודעה הקודמת/השמעה חוזרת של ההודעה 

. הנוכחית, לחץ על 
e .  להשמעת ההודעה הבאה, לחץ על
f .  למחיקת ההודעה הנוכחית, לחץ על

הערה

למידע נוסף, עיין בפרק הדן במענה הקולי של טלפון, 	 
במדריך למשתמש.
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ברוכים הבאים לפיליפס
www.philips.com/welcome רשום את המוצר שלך בכתובת

זקוק לעזרה?

מדריך למשתמש
עיין במדריך למשתמש שצורף לטלפון החדש שלך.

עזרה מקוונת
www.philips.com/support


