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Kārbas saturs
Bāzes stacija
(CD496)

Bāzes stacija
(CD491)

Lādētājs*

Strāvas adapteris*

Tālruņa līnijas
vads**

Klausule*

Lietotāja rokasgrāmata, īsa lietošanas
pamācība, garantija

Piezīme
* Komplektos ar vairākām klausulēm ir iekļautas papildu
klausules, lādētāji un strāvas adapteri.
**Dažās valstīs nepieciešams pievienot līnijas adapteri
pie tālruņa līnijas vada un tad to iespraust tālruņa
kontaktligzdā.

Ievērībai
• Lietojiet tikai komplektā iekļautās baterijas un strāvas
adapteri.
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Pievienot

Pievienot bāzes staciju
1 Ievietojiet katru strāvas adaptera
galu:
• līdzstrāvas ieejas ligzdā bāzes
stacijas aizmugurē;
• sienā esošajā kontaktligzdā.
2 Ievietojiet katru tālruņa līnijas
vada galu:
• tālruņa ligzdu bāzes stacijas
aizmugurē;
• sienā esošajā tālruņa
kontaktligzdā.

Attiecas tikai uz komplektiem ar
vairākām klausulēm.
3 Ievietojiet katru strāvas adaptera
galu:
• līdzstrāvas ieejas ligzdā bāzes
stacijas aizmugurē;
• sienā esošajā kontaktligzdā.
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Lietošanas sākšana

Tālruņa konfigurēšana

1 Baterijas ir iepriekš ievietotas klausulē. Pirms uzlādes
noņemiet lenti, kas atrodas uz bateriju nodalījuma vāciņa.
2 Lietojot tālruni pirmo reizi, redzēsiet sveiciena paziņojumu
(atkarībā no valsts).
3 Ja tiek parādīta uzvedne, lūdzu, iestatiet valsti un valodu.
4 Iestatiet datumu un laiku.
• Ja lietojat 12 stundu formātu, nospiediet taustiņu, lai
izvēlētos [am] vai [pm].

Klausules uzlādēšana

Lādējiet 8 stundas
Lai uzlādētu klausuli, uzlieciet to uz bāzes stacijas. Ja klausule
uz bāzes stacijas novietota pareizi, atskan bāzes stacijas
savienojuma signāls.
»»Sākas klausules uzlāde.

Piezīme
• Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude
Ikona

Statuss

Kad klausule ir atvienota no bāzes stacijas/lādētāja,
stabiņi ekrānā norāda bateriju uzlādes līmeni (no
pilna līdz tukšam). Kad klausule ir novietota uz
bāzes stacijas/lādētāja, stabiņi mirgo, līdz uzlāde tiek
pabeigta.
Mirgo tukšas baterijas simbols, un atskan trauksmes
signāls. Baterija ir tukša un to nepieciešams uzlādēt.
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Izbaudiet!

Zvanu veikšana

• Lai zvanītu, nospiediet
un ievadiet tālruņa numuru.
• Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet .
• Lai beigtu sarunu, nospiediet .

Noklausieties automātiskajā atbildētājā
ierakstītos ziņojumus (tikai modelim
CD496)

Pielāgojiet austiņas skaļumu
Nospiediet

vai

, lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu.

Kontaktpersonas informācijas
pievienošana tālruņa katalogam

1 Nospiediet .
2 Atlasiet [Opcija] > [Pievien. jaunu], pēc tam
nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
3 Ievadiet vārdu, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
4 Ievadiet numuru, pēc tam nospiediet [Sagl.], lai
apstiprinātu.

Ierakstīt paziņojumu
(tikai modelim CD496)

1 Atlasiet [Izvēl.] >
> [Paziņošana], pēc tam
nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
2 Atlasiet [Atb. un ierak.] vai [Tikai atbild.] un
nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
3 Atlasiet [Ierakst. jaunu] un nospiediet [LABI], lai
apstiprinātu.
4 Ierakstīšana sākas pēc pīkstiena.
5 Nospiediet [LABI], lai pārtrauktu ierakstīšanu, vai arī
ierakstīšana tiek pārtraukta pēc 3 minūtēm.
»» Klausulē varat noklausīties no jauna ierakstīto
paziņojumu.
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a Lai

automātisko atbildētāju ieslēgtu vai izslēgtu gaidstāves
režīmā, nospiediet taustiņu .
b Lai sāktu/pārtrauktu klausīties, nospiediet taustiņu
.
c Lai regulētu skaļumu, nospiediet taustiņu
/ .
d Lai atskaņotu iepriekšējo ziņojumu / vēlreiz atskaņotu
pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu .
e Lai atskaņotu nākamo ziņojumu, nospiediet taustiņu .
f Lai izdzēstu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu .

Piezīme
• Sīkāku informāciju skatiet lietotāja rokasgrāmatas sadaļā
„Tālruņa automātiskais atbildētājs”.

Laipni lūdzam Philips!
Reģistrējiet savu produktu vietnē: www.philips.com/welcome

Vai jums nepieciešama palīdzība?
Lietotāja rokasgrāmata
Skatiet lietotāja rokasgrāmatu, kas iekļauta tālruņa komplektā.
Palīdzība tiešsaistē
www.philips.com/support
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