
Menyetel keras suara
Ketika sedang berbicara:
Gunakan tombol / untuk menyetel keras suara yang diinginkan (Tahap 1 sampai 5)

Mendengar pesan penjawab telepon yang baru (hanya berlaku untuk CD445)

1. Tekan di basis untuk menyalakan penjawab telepon
2. Tekan di basis untuk mendengar pesan pertama dari pesan-pesan terbaru

3. Dengan menekan dapat melompat meninggalkan pesan langsung ke pesan berikutnya

4. Dengan menekan kembali ke berita sebelumnya, kalau tombol tersebut ditekan
selama satu detik setelah mulai mendengar pesan

5. Dengan menekan pesan aktual diulang kembali, kalau tombol tersebut ditekan lebih
dari satu detik setelah mulai mendengar pesan

6. Selama pesan diperdengarkan keras suara dapat dinaikkan dengan menekan atau
dikurangi dengan menekan 

7. Tekan untuk menghapus berita yang sedang didengar

Keterangan lebih lanjut mengenai fungsi penjawab telepon dapat anda temukan di pedoman
penggunaan CD445.

Menyetel nada dering

1. Tampilkan tampilan utama dengan menekan 
2. Dengan menekan / pilihlah menu PERSONAL SET
3. Dengan menekan pilihlah menu HANDSET TONE
4. Dengan menekan dan / pilihlah menu RING MELODY
5. Gerakkan dengan dan / , untuk menyeleksi nada dering yang diingingkan
6. Tekanlah , untuk menyimpan seleksi yang dipilih

Menggunakan buku telepon

1. Munculkan buku telepon dengan menekan 
2. Pilih masukan buku telepon yang diinginkan dengan menggunakan /
3. Tekanlah , untuk menunjukkan detail dari masukan buku telepon yang dipilih

Menyimpan nomor dalam buku telepon

1. Tampilkan tampilan utama dengan menekan 
2. Dengan menekan / pilihlah menu PHONEBOOK
3. Dengan menekan dan / pilihlah menu NEW ENTRY
4. Tekanlah , untuk memasukkan nama (maksimal 12 huruf)
5. Tekanlah , untuk memasukkan nomor (maksimal 24 angka)
6. Gunakan untuk memilih salah satu grup (<No Group>, <Group A>,

<Group B>, <Group C>)

7. Tekanlah untuk menyimpan masukan

Permasalahan

Tidak ada nada panggil

Kualitas suara buruk

Simbol berkedip

Tampilan handset tidak
menunjukkan apa-apa

Tampilan nomor
telepon (CLI) tidak
berfungsi

Upaya mengatasi masalah mandiri / Troubleshooting
Keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di pedoman penggunaan CD440 atau
CD445 yang disertakan.

Pemecahan
● Isi aki/batere sedikitnya 24 jam
● Kurangi jarak antara handset dengan basis
● Gunakan kabel-kabel penyambung yang disertakan
● Kurangi jarak antara handset dengan basis
● Jarak antara basis dengan alat elektronik lain

sedikitnya satu meter
● Daftarkan handset ke basis
● Kurangi jarak antara handset dengan basis
● Cabut dan sambung kembali kabel listrik dari basis,

dan kemudian ikuti petunjuk pendaftaran handset
● Cek, apa kedua aki/batere yang disertakan telah

dimasukkan ke dalam tempatnya
● Cek apakah aki telah terisi
● Cek apakah jasa apa saja yang tercakup dalam

kontrak dengan penyedia jasa telepon anda

Anda memerlukan bantuan?
Pedoman penggunaan
Bacalah pedoman penggunaan yang disertakan pada CD440 atau CD445 anda.

Bantuan online
www.philips.com/support

Selamat Datang
Petunjuk singkat untuk penggunaan

1
Menginstal

Nikmatilah

2
3

Menyambung

philips
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Isi Kardus

Handset CD440/CD445 Basis CD445

Kabel telepon Pedoman penggunaan
singkat

Pedoman penggunaan
CD440 atau CD445

Buku garansi

2 aki/batere isi ulang AAA

Basis CD440
ATAU

Kabel listrik untuk basis

+

- +

-

1 Menyambung
Menyambung basis

2 Menginstal
Memasukkan dan mengisi aki isi ulang/batere

Memasukkan aki isi ulang/batere Mengisi aki isi ulang/batere 

Mengubah konfigurasi telepon (apabila perlu)
Setelah aki diisi selama beberapa menit, akan muncul tampilan selamat datang.
1. Tekan , untuk menunjukkan pilihan negara
2. Gerakkan dengan / , untuk memilih negara anda
3. Setujui hasil seleksi dengan menekan 

1. Sambungkan jack kabel listrik ke steker di bagian bawah basis.
2. Sambungkan jack kabel telepon ke steker di bagian bawah basis.
3. Sambungkan jack satu lagi dari kabel telepon, apabila diperlukan bersama adaptor

telepon, sambungkan ke steker telepon di dinding. Sambungkan ujung satu lagi kabel
listrik ke steker listrik.

3 Nikmatilah

Menyetel alarm
1. Tampilkan tampilan utama dengan menekan 
2. Dengan menekan / pilihlah menu CLOCK & ALARM
3. Dengan menekan dan / pilihlah menu ALARM
4. Dengan menekan dan / pilihlah opsi-opsi OFF, ON ONCE, atau

ON DAILY
5. Tekanlah , untuk menyimpan seleksi yang dipilih

Mengganti nama handset
1. Tampilkan tampilan utama dengan menekan 
2. Dengan menekan / pilihlah menu PERSONAL SET
3. Dengan menekan dan / pilihlah menu HANDSET NAME
4. Tekanlah , untuk memasukkan nama handset yang dipilih
5. Tekanlah , untuk menyimpan seleksi yang dipilih
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Menelepon
Tekanlah dan masukkan nomor telepon
ATAU
Masukkan nomor telepon dan tekan atau 

Menerima telepon
Kalau telepon berdering, tekan atau 

Mengakhiri pembicaraan
Tekan 

Menyetel Jam
1. Tampilkan tampilan utama dengan menekan 
2. Dengan menekan / pilihlah menu CLOCK & ALARM
3. Dengan menekan pilihlah menu SET CLOCK
4. Tekanlah dan masukkan tanggal (HR/BL/TH)
5. Tekanlah dan masukkan waktu (JM:MN) dalam format 24 jam
6. Tekanlah , untuk menyimpan seleksi yang dipilih

CD445

Adaptor telepon mungkin belum tersambung pada kabel telepon. Ini berarti adaptor
telepon berada terpisah dalam kardus. Apabila demikian, pertama-tama pasang adaptor
telepon ke kabel telepon dan kemudian masukkan ke sambungan telepon.
Bungkusan handset multi berisi satu atau beberapa handset berikut wadah pengisian
maupun kabel listrik dan aki isi ulang tambahan.

Perhatian: Hanya gunakan kabel penyambung yang telah disediakan maupun 
jenis aki/batere yang dianjurkan.

Menyambung
kabel listrik

Menyambung
kabel telepon
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Menyetel keras suara
Ketika sedang berbicara:
Gunakan tombol / untuk menyetel keras suara yang diinginkan (Tahap 1 sampai 5)

Mendengar pesan penjawab telepon yang baru (hanya berlaku untuk CD445)

1. Tekan di basis untuk menyalakan penjawab telepon
2. Tekan di basis untuk mendengar pesan pertama dari pesan-pesan terbaru

3. Dengan menekan dapat melompat meninggalkan pesan langsung ke pesan berikutnya

4. Dengan menekan kembali ke berita sebelumnya, kalau tombol tersebut ditekan
selama satu detik setelah mulai mendengar pesan

5. Dengan menekan pesan aktual diulang kembali, kalau tombol tersebut ditekan lebih
dari satu detik setelah mulai mendengar pesan

6. Selama pesan diperdengarkan keras suara dapat dinaikkan dengan menekan atau
dikurangi dengan menekan 

7. Tekan untuk menghapus berita yang sedang didengar

Keterangan lebih lanjut mengenai fungsi penjawab telepon dapat anda temukan di pedoman
penggunaan CD445.

Menyetel nada dering

1. Tampilkan tampilan utama dengan menekan 
2. Dengan menekan / pilihlah menu PERSONAL SET
3. Dengan menekan pilihlah menu HANDSET TONE
4. Dengan menekan dan / pilihlah menu RING MELODY
5. Gerakkan dengan dan / , untuk menyeleksi nada dering yang diingingkan
6. Tekanlah , untuk menyimpan seleksi yang dipilih

Menggunakan buku telepon

1. Munculkan buku telepon dengan menekan 
2. Pilih masukan buku telepon yang diinginkan dengan menggunakan /
3. Tekanlah , untuk menunjukkan detail dari masukan buku telepon yang dipilih

Menyimpan nomor dalam buku telepon

1. Tampilkan tampilan utama dengan menekan 
2. Dengan menekan / pilihlah menu PHONEBOOK
3. Dengan menekan dan / pilihlah menu NEW ENTRY
4. Tekanlah , untuk memasukkan nama (maksimal 12 huruf)
5. Tekanlah , untuk memasukkan nomor (maksimal 24 angka)
6. Gunakan untuk memilih salah satu grup (<No Group>, <Group A>,

<Group B>, <Group C>)

7. Tekanlah untuk menyimpan masukan

Permasalahan

Tidak ada nada panggil

Kualitas suara buruk

Simbol berkedip

Tampilan handset tidak
menunjukkan apa-apa

Tampilan nomor
telepon (CLI) tidak
berfungsi

Upaya mengatasi masalah mandiri / Troubleshooting
Keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di pedoman penggunaan CD440 atau
CD445 yang disertakan.

Pemecahan
● Isi aki/batere sedikitnya 24 jam
● Kurangi jarak antara handset dengan basis
● Gunakan kabel-kabel penyambung yang disertakan
● Kurangi jarak antara handset dengan basis
● Jarak antara basis dengan alat elektronik lain

sedikitnya satu meter
● Daftarkan handset ke basis
● Kurangi jarak antara handset dengan basis
● Cabut dan sambung kembali kabel listrik dari basis,

dan kemudian ikuti petunjuk pendaftaran handset
● Cek, apa kedua aki/batere yang disertakan telah

dimasukkan ke dalam tempatnya
● Cek apakah aki telah terisi
● Cek apakah jasa apa saja yang tercakup dalam

kontrak dengan penyedia jasa telepon anda

Anda memerlukan bantuan?
Pedoman penggunaan
Bacalah pedoman penggunaan yang disertakan pada CD440 atau CD445 anda.

Bantuan online
www.philips.com/support

Selamat Datang
Petunjuk singkat untuk penggunaan

1
Menginstal

Nikmatilah

2
3

Menyambung

philips
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