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Greitos pradžios
vadovas
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Prijunkite
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Išmokti naudotis

3

Naudokitės

Dėžutės turinys
Stotelė (CD495)

Stotelė (CD490)

Įkroviklis*

Maitinimo
adapteris*

Telefono linijos
laidas**

Telefono ragelis*

Naudotojo vadovas, greitos pradžios
vadovas, garantija

Pastaba
* Pakuotėse su keliais telefonais yra papildomi telefono
rageliai, įkrovikliai ir maitinimo adapteriai.
**Kai kuriose šalyse prie telefono linijos laido reikia
prijungti telefono linijos adapterį, o tada telefono linijos
laidą įjungti į telefono lizdą.

Atsargiai
• Naudokite tik pridėtas baterijas ir maitinimo adapterį.
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Prijunkite

Prijunkite stotelę
1 Maitinimo adapterio galus
prijunkite prie:
• nuolatinės srovės įvesties
lizdo, esančio bazinės stotelės
užpakalinėje dalyje;
• maitinimo lizdo sienoje.
2 Telefono linijos galus prijunkite
prie:
• telefono linijos lizdo bazinės
stotelės užpakalinėje dalyje;
• telefono linijos lizdo sienoje.

Tik versijai su keliais telefono
rageliais:
3 Maitinimo adapterio galus
prijunkite prie:
• nuolatinės srovės įvesties
lizdo, esančio bazinės stotelės
užpakalinėje dalyje;
• maitinimo lizdo sienoje.
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Išmokti naudotis

Sukonfigūruokite telefoną

1 Telefono ragelyje yra įdėtos baterijos. Prieš įkrovimą
ištraukite baterijų juostelę iš baterijų skyriaus dangtelio.
2 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys sveikinimo
pranešimas (tai priklauso nuo šalies).
3 Jei liepiama, pasirinkite šalį ir kalbą.
4 Nustatykite datą ir laiką.
• Jei laiką skaičiuojate 12 valandų formatu, paspausdami
mygtuką pasirinkite [am] arba [pm].

Ragelio įkrovimas

Įkraukite 8 val.
Norėdami įkrauti telefono ragelį, pastatykite jį ant stotelės.
Kai teisingai pastatysite telefono ragelį ant stotelės, išgirsite
prisijungimo garsą.
»»Pradedamas krauti telefono ragelis.

Pastaba
• Prieš pirmą naudojimą baterijas įkraukite 8 valandas.
Baterijos įkrovos lygio patikrinimas
Piktograma Būsena

Kai telefono ragelis yra nukeltas nuo stotelės
arba įkroviklio, juostelės rodo baterijos
įkrovos lygį (nuo pilnos iki mažos įkrovos). Kai
telefono ragelis yra ant stotelės arba įkroviklio,
juostelės mirksi iki įkrovos pabaigos.
Tuščių baterijų piktograma mirksi ir girdisi
įspėjimo tonas. Baterija išseko ir ją reikia įkrauti.
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Naudokitės

Skambinimas

• Jei norite paskambinti, paspauskite
ir surinkite telefono
numerį.
• Jei norite atsiliepti į skambutį, kai telefonas skamba,
paspauskite
.
• Jei norite baigti pokalbį, paspauskite .

Išklausykite jūsų atsakiklio įrašytus
pranešimus (tik modeliui CD495)

Ausinės garso stiprumo reguliavimas
Norėdami sureguliuoti garso stiprumą, pokalbio metu
paspauskite arba .

c

Įtraukite kontaktą į telefonų knygą

1 Paspauskite .
2 Pasirinkite [Parin.] > [Pridėti naują], tada paspauskite
[Gerai], kad patvirtintumėte.
3 Įveskite vardą, tada paspauskite [Gerai], kad
patvirtintumėte.
4 Įveskite numerį, tada paspauskite [Išsau.], kad
patvirtintumėte.

Įrašykite savo pranešimą
(tik modeliui CD495)

1 Pasirinkite [Meniu] >
> [Pranešimas], tada
paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
2 Pasirinkite [Ats. ir įraš.] arba [Tik atsakyti], tada
paspauskite [Gerai], norėdami patvirtinti.
3 Pasirinkti [Įrašyti naują], tada paspausti [Gerai], kad
patvirtintumėte.
4 Įrašymas pradedamas po signalo.
5 Paspauskite [Gerai], jei norite sustabdyti įrašymą, arba
įrašymas bus sustabdytas po 3 minučių.
»» Naujai įrašytą pranešimą galite išklausyti ragelyje.
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a Norėdami

įjungti arba išjungti atsakiklį budėjimo režime,
paspauskite .
b Jei norite pradėti / stabdyti perklausą, paspauskite
.
c Jei norite reguliuoti garsumą, paspauskite
/ .
d Jei norite paleisti ankstesnę žinutę / pakartoti dabartinę
žinutę, paspauskite .
e Jei norite paleisti kitą žinutę, paspauskite .
f Jei norite ištrinti dabartinę žinutę, paspauskite .

Pastaba
• Daugiau informacijos rasite vartotojo vadove telefono
atsakiklio skyriuje.

Sveiki atvykę į Philips

Įregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome

Reikia pagalbos?
Vartotojo vadovas
Skaitykite vartotojo vadovą, pridėtą prie jūsų naujojo
telefono.
Pagalba internete
www.philips.com/support.
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