Melihat buku telepon

Selamat Datang di Philips

1
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Daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome

Tekan .
Pilih sebuah kontak dan lihat informasi yang tersedia.

Memanggil dari buku telepon
1
2
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Tekan untuk mengakses buku telepon.
Pilih sebuah kontak dari daftar buku telepon.
Tekan
untuk melakukan panggilan.

Mendengarkan pesan yang direkam pada mesin penjawab
telepon (hanya untuk CD365)
•
•
•
•

•
•

Tekan untuk mematikan/menghidupkan mesin penjawab dalam mode siaga.
Memulai/menghentikan pemutaran: Tekan .
Menyesuaikan volume: Tekan / .
Melompat mundur:
Saat pemutaran pesan, tekan
untuk memutar pesan dari awal.
Saat detik pertama pesan diputar, tekan
untuk memutar pesan sebelumnya.
Melompat maju: Tekan
untuk lompat ke pesan berikutnya.
Menghapus pesan yang sekarang: Tekan .

Daftarkan produk Anda dan dapatkan dukungan di
www.philips.com/welcome
CD360
CD365

Butuh bantuan?
Petunjuk Pengguna
Lihat Panduan Pengguna yang disertakan dengan telepon baru Anda.

Bantuan online
www.philips.com/support
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Semua hak dilindungi undang-undang. Reproduksi secara keseluruhan atau sebagian
tidak diizinkan tanpa izin tertulis dari pemilik hak cipta.
Merek dagang merupakan milik Koninklijke Philips
Electronics N.V. atau pemiliknya masing-masing.

Catatan
•

Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian mesin penjawab telepon
pada panduan pengguna.

Panduan Ringkas

Pemecahan Masalah
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Tidak ada nada sambung
•
Cek sambungan telepon Anda.
Handset berada di luar jangkauan. Pindahkan mendekati stasiun basis.

Ikon sinyal berkedip.
•
Handset berada di luar jangkauan. Pindahkan mendekati stasiun basis.
Jika perangkat penerima menampilkan [TIDAK TERDAFTAR], harap daftarkan
perangkat tersebut terlebih dulu.

ID penelepon tidak ditampilkan.
•
Layanan tersebut belum aktif. Tanyakan pada penyedia layanan Anda.
Informasi penelepon dirahasiakan atau tidak tersedia.
Untuk informasi selengkapnya, lihat Panduan Pengguna.
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Hubungkan
Instal
Nikmati

Isi kemasan

R

Handset

Petunjuk pengguna

1

Perangkat stasiun utama
dengan kait dudukan untuk
CD360 ATAU

CD365

Garansi

Hubungkan

Konﬁgurasi telepon Anda (jika perlu)

Menghubungkan stasiun basis

1

Jika Anda melihat pesan selamat datang, tekan [OK], pilih
negara Anda, tekan [OK] untuk mengkonﬁrmasi.
» Setelan negera telah disimpan.
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Menyetel tanggal dan waktu.
» Telepon sekarang siap digunakan.

Kabel koneksi*
CD365

3
Catu daya

Panduan Ringkas
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Hubungkan steker output soket daya ke bagian bawah perangkat stasiun basis.
Hubungkan soket daya ke stopkontak dinding standar.
Hubungkan kabel sambungan telepon ke soket telepon pada bagian bawah perangkat stasiun basis dan soket telepon pada dinding.
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Nikmati

Menelepon
1
2

dan tekan nomor telepon; atau
Tekan
Tekan nomor telepon dan Tekan
untuk melakukan panggilan keluar.

Menjawab panggilan

Instal

Bila telepon berdering. Tekan

atau

untuk menjawab panggilan.

Mengakhiri panggilan

Memasang handset

Tekan

.

Menyesuaikan volume earpiece
Tekan

atau

untuk menyesuaikan volume selama panggilan.

Catatan
Menyetel nada dering handset

• Di beberapa negara, Anda harus menghubungkan adaptor saluran ke kabel
saluran, kemudian tancapkan kabel saluran ke soket saluran.
• Dalam paket multi-handset, terdapat pengisi daya dan handset tambahan beserta
unit catu daya.

CD365
R
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Tekan menu.
Pilih [SET PRIBADI] > [NADA HANDSET] > [DERING],
kemudian tekan [OK] untuk mengonﬁrmasi.
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Pilih sebuah nada dering, dan tekan [OK] untuk mengkonﬁrmasi.
» Setelan telah disimpan.

Perhatian
• Gunakan hanya adaptor dan baterai yang disertakan

Menambah record
1
2

Baterai telah dipasang terlebih dahulu pada handset. Tariklah pita baterai
dari pintu baterai sebelum mengisinya.
Letakkan handset pada perangkat stasiun basis untuk mengisi baterai.

Note: Isilah daya baterai selama 24 jam sebelum digunakan pertama kali.
Untuk informasi lebih lanjut tentang status ikon baterai, lihat Panduan Pengguna.
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Tekan menu.
Pilih [BUKU TELEPON] > [ENTRI BARU], kemudian
tekan [OK] untuk konﬁrmasi.
Masukkan nama, kemudian tekan [OK] untuk konﬁrmasi.
Masukkan nomor, kemudian tekan [OK] untuk konﬁrmasi.

