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מה באריזה

ספק כוחמטען

שפופרת 

מדריך למשתמש, מדריך להתחלה 
מהירה, אחריות

זהירות
השתמש אך ורק בסוללות ובספק הכוח שסופקו.	 



התחלה1
טעינת הטלפוןחיבור המטען

 חבר כל קצה של ספק
הכוח אל:

 	 DC שקע הכניסה
שבגב מטען השפופרת 

הנוספת;
שקע החשמל שבקיר	 

טעינת 8 שעות
הגדרת התצורה של הטלפון

הכנס את השפופרת למטען לצורך טעינתה. כאשר השפופרת 
מונחת בצורה נכונה במטען, 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 
התראה. הסוללה חלשה ויש צורך בטעינה חוזרת.

הסוללות הותקנו מראש  1
בשפופרת. לפני הטעינה, 

יש למשוך את סרט הסוללה 
מדלת תא הסוללות.

בבואך להשתמש לראשונה  2
בטלפון שלך, תראה הודעת 

פתיחה )התלויה במדינה(.

אם תתבקש, הגדר את המדינה ואת השפה. 3
הגדר את התאריך ואת השעה. 4

אם תרצה להציג את הזמן בפורמט של 12 שעות, לחץ על 	 
.]pm[ או ]am[ המקש  כדי לבחור



רישום השלוחות2
ניתן לרשום שלוחות נוספות ליחידת הבסיס. על נקודת הבסיס 

ניתן לרשום עד 4 שלוחות.

רישום אוטומטי
הנח בתוך יחידת הבסיס, את השפופרת שברצונך לרשום.

השפופרת מאתרת את יחידת הבסיס ומתחילה להירשם   
אוטומטית.

הרישום מסתיים תוך פחות משתי דקות. יחידת הבסיס   
מקצה באופן אוטומטי מספר שלוחה לשפופרת.

רישום ידני
בחר ]תפריט[ < ]שירותים[ < ]רישום[ ולחץ על ]אישור[ לאישור. 1
הקש את קוד ה-PIN של המערכת. לחץ על ]מחק[ כדי לבצע  2

.PIN-תיקונים. לחץ על ]אישור[ לאישור ה
ביחידת הבסיס, לחץ על  והחזק לחוץ למשך 5 שניות. 3
לחץ על ]אישור[ להתחלת הרישום. 4

הרישום מסתיים תוך פחות משתי דקות. יחידת הבסיס   
מקצה באופן אוטומטי מספר שלוחה לשפופרת.

הערה

אם ה-PIN אינו נכון או אם לא נמצאה יחידת בסיס תוך 	 
פרק זמן מסוים, השפופרת תציג סמל של הודעת יידוע. 

חזור על ההליך לעיל אם הרישום נכשל.
ה-PIN שהוגדר מראש הוא 0000. לא ניתן לבצע שינויים עליו.	 

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

שכפול, מלא או חלקי, אסור ללא אישור בכתב מאת 
בעל זכויות היוצרים. סימנים מסחריים הינם הרכוש 
של Koninklijke Philips Electronics N.V או של 

בעליהם בהתאמה.
כל הזכויות שמורות.
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