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Conţinutul cutiei

Staţie de bază 
(CD495)

Staţie de bază 
(CD490)

Încărcător*

Adaptor de 
alimentare*

Cablu 
telefonic**

Receptor*

Manual de utilizare, ghid de iniţiere 
rapidă, garanţie

Notă

* În pachetele cu receptoare multiple, există receptoare, 
încărcătoare şi adaptoare de alimentare suplimentare.

** În unele ţări, trebuie să conectaţi adaptorul pentru 
cablul telefonic la cablu şi apoi să introduceţi cablul în 
priza telefonică.

Precauţie

• Utilizaţi numai bateriile şi adaptorul de alimentare 
furnizate.



1 Conectare
Conectarea staţiei de bază

1 Conectaţi capetele adaptorului 
de alimentare la:
• mufa de intrare c.c. din 

spatele staţiei de bază;
• priza electrică de perete.

2 Conectaţi capetele cablului 
telefonic la:
• priza pentru telefon aflată în 

spatele staţiei de bază;
• priza telefonică de perete.

Numai pentru versiunea cu 
receptoare multiple:
3 Conectaţi capetele adaptorului 

de alimentare la:
• mufa de intrare c.c. din 

spatele staţiei de bază;
• priza electrică de perete.



2 Primii paşi
Configuraţi-vă telefonul Încărcaţi receptorul

Încărcaţi 8 ore
1 Bateriile sunt preinstalate în receptor. Înlăturaţi banda 

pentru baterii de pe capacul bateriilor înainte de încărcare.
2 Când folosiţi telefonul pentru prima dată, veţi vedea un 

mesaj de întâmpinare (în funcţie de ţară).
3 Setaţi ţara şi limba dacă vi se solicită.
4 Setaţi data şi ora.

• Dacă ora este în format de 12 ore, apăsaţi  pentru a 
selecta [am] sau [pm].

Plasaţi receptorul pe staţia de bază în vederea alimentării. 
Când receptorul este plasat corect pe staţia de bază, auziţi 
un semnal acustic de andocare.
 » Receptorul începe să se încarce.

Notă

• Încărcaţi bateriile timp de 8 ore înainte de prima utilizare.

Verificarea nivelului bateriei.

Pictogramă Stare

 
 
 
 

Atunci când receptorul este scos din staţia 
de bază/încărcător, barele indică nivelul 
bateriei (de la completă până la descărcată). 
Când receptorul este pe staţia de bază/
încărcător, barele clipesc până când încărcarea 
se încheie.

Pictograma bateriei goale apare intermitent şi 
auziţi un sunet de alertă. Bateria are un nivel 
scăzut şi trebuie reîncărcată.



3 Savuraţi experienţa
Apel
• Pentru a efectua un apel, apăsaţi  şi formaţi numărul de 

telefon.
• Pentru a prelua un apel, apăsaţi  când sună telefonul.
• Pentru a încheia un apel, apăsaţi .

Reglarea volumului căştii
Apăsaţi  sau  pentru a regla volumul în timpul unui apel.

Adăugarea unui contact în agenda 
telefonică
1 Apăsaţi .
2 Selectaţi [Opţ.] > [Adăugare nou], apoi apăsaţi [OK] 

pentru a confirma.
3 Introduceţi numele şi apoi apăsaţi [OK] pentru a 

confirma.
4 Introduceţi numărul, apoi apăsaţi [Salv.] pentru a 

confirma.

Înregistraţi un anunţ 
(numai pentru CD495 )
1 Apăsaţi [Meniu].
2 Selectaţi  > [Anunţ], apoi apăsaţi [OK] pentru a 

confirma.
3 Selectaţi [Numai răsp.] sau [Răsp. & înreg.], apoi 

apăsaţi [OK] pentru a confirma.
4 Selectaţi [Înreg. nou], apoi apăsaţi [OK] pentru a 

confirma.
5 Începeţi să înregistraţi aproape de microfon după semnalul 

sonor..
6 Apăsaţi [OK] pentru a opri înregistrarea.

 » Puteţi asculta anunţul nou înregistrat la receptor.

Ascultarea mesajelor înregistrate 
pe robotul telefonic (numai pentru 
modelul CD495 )
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a Pentru a porni sau opri robotul telefonic în modul 
standby, apăsaţi .

b Pentru a începe/întrerupe ascultarea, apăsaţi .
c Pentru a regla volumul, apăsaţi  / .
d Pentru a reda mesajul anterior/relua mesajul curent, 

apăsaţi .
e Pentru a reda mesajul următor, apăsaţi .
f Pentru a şterge mesajul curent, apăsaţi .

Notă

• Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiune Robotul 
telefonic din manualul de utilizare.



Bun venit la Philips
Înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome

Aveţi nevoie de ajutor?
Manual de utilizare

Consultaţi manualul de utilizare furnizat cu noul telefon.
Asistenţă online

www.philips.com/support

Reproducerea totală sau parţială este 
interzisă fără acordul prealabil în scris al 
deţinătorului dreptului de autor.  Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke 
Philips Electronics N.V. sau a deţinătorilor 
lor legali.
Toate drepturile rezervate.
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