
 

Mendengarkan rekaman pesan pada mesin titip pesan (hanya untuk telepon yang 
dilengkapi mesin titip pesan)
Tekan o pada stasiun base untuk mengaktifkan mesin titip pesan (counter pesan 

diaktifkan).

Tekan lagi o untuk menonaktifkan mesin titip pesan (counter pesan dinonaktifkan).

Tekan P pada stasiun base untuk memutarkan pesan telepon (pesan yang direkam 

terakhir akan diputar terlebih dahulu).

Tekan R untuk melangkaui pesan yang sekarang dan memutar pesan berikutnya.

Tekan l untuk kembali ke pesan sebelumnya (jika ditekan dalam 1 detik saat 

pemutaran pesan yang sekarang).

Tekan l untuk memutar kembali pesan yang sekarang (jika ditekan setelah satu detik 

dari saat pemutaran pesan tersebut). 

Tekan -+ untuk menyesuaikan volume speaker sewaktu pemutaran pesan.

Tekan x untuk menghapus pesan yang sekarang.

Baca Buku Petunjuk telepon untuk mengetahui rincian tentang fungsi mesin titip pesan.

Memanggil dari buku telepon
1. Tekan d dalam mode siaga. 

2. Gulir : ke entri buku telepon.

3. Tekan tombol r atau v.

Panggilan disambungkan.

Memecahkan masalah
Untuk informasi lebih lanjut, silakan membaca Buku Petunjuk yang disertakan 
bersama telepon Anda.

Selamat datang di Philips!
Daftarkan produk Anda dan dapatkan dukungan di
www.philips.com/welcome

Perlu bantuan?
Buku Petunjuk
Bacalah Buku Petunjuk yang disertakan bersama telepon Anda.

Bantuan online
www.philips.com/support  

Masalah Solusi

� Tidak ada nada sambung! � Periksa koneksi
� Mengisi baterai
� Gunakan kabel yang disediakan

� Penelepon tidak dapat 
mendengar saya dengan 
jelas!

� Pindah lebih dekat ke stasiun base.
� Pindahkan stasiun base sekurangnya satu meter 

lebih jauh dari perangkat elektronik apa pun.

� SEARCHING... 
[MENCARI...] 
ditampilkan di handset 

dan ikon  berkedip!

� Pindah lebih dekat ke stasiun base.
� Setel ulang unit Anda lalu setel ulang pendaftaran 

handset.

� Nomor pemanggil tidak 
ditampilkan!

� Periksa kepelangganan Anda pada operator jaringan
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Hubungkan

Pasang

Nikmati



Nikmati3
Melakukan panggilan
Sambungkan nomornya (maksimum 24 digit) lalu tekan tombol r atau v.
ATAU
Tekan tombol r atau v untuk mengambil saluran dan menyambungkan nomor 
(maksimum 24 digit).

Menjawab panggilan
Apabila telepon berdering, tekan tombol r atau v.

Mengakhiri panggilan
Untuk mengakhiri percakapan, tekan tombol e.

Menyesuaikan volume earpiece [sisi dengar]
Sewaktu panggilan berlangsung, tekan : untuk memilih dari VOLUME 1, VOLUME 2 
atau VOLUME 3.

Menyimpan kontak di buku telepon
1. Tekan M dalam mode siaga, gulir : ke PHONEBOOK [BUKU TELEPON] lalu 

tekan mSELECT [PILIH], tekan mSELECT [PILIH]  untuk memasukkan NEW 
ENTRY [ENTRI BARU].

2. ENTER NAME [MASUKKAN NAMA] ditampilkan di layar.

3. Masukkan nama kontak (maksimum 14 karakter) lalu tekan mOK.

4. Masukkan nomor telepon (maksimum 24 digit) lalu tekan mOK.

Nada validasi dibunyikan.

Mengakses buku telepon

1. Tekan d dalam mode siaga, gulir : untuk menelusuri buku telepon. 

2. Untuk melihat rinciannya, tekan mSELECT [PILIH].

Menyetel melodi dering
1. Tekan M dalam mode siaga, gulir : ke PERSONAL SETTING [SET 

PRIBADI] lalu tekan mSELECT [PILIH], gulir : ke HANDSET TONES [NADA 

HANDSET] lalu tekan mSELECT [PILIH], gulir : ke RING TONES [DERING] 

lalu tekan mOK.

2. Gulir : ke melodi yang dikehendaki untuk memutar melodi. 

3. Tekan mSELECT [PILIH] untuk menyetel melodi dering. 

Nada validasi dibunyikan dan layar kembali ke menu sebelumnya.

Isi kemasan

Handset

Stasiun base dengan braket untuk  
telepon pokok baru milik Anda  

ATAU

Catu daya2 baterai NiMH AAA 
isi ulang

Pintu baterai 

JaminanBuku Petunjuk

*Mungkin, adaptor saluran yang Anda temukan di dalam kemasan, terpisah dari kabel 
saluran. Jika begitu, Anda harus menghubungkan dulu adaptor saluran ke kabel saluran 
sebelum menyolokkan kabel saluran ke stopkontak saluran.

Di dalam kemasan multihandset [beberapa telepon], Anda akan menemukan satu atau 
beberapa handsets tambahan, charger dengan unit catu daya serta baterai isi ulang tambahan.

PERINGATAN Selalu gunakan kabel dan baterai yang disertakan dengan telepon Anda.

Panduan Cepat

Kabel saluran*

telepon baru Anda yang 
dilengkapi mesin titip pesan

Hubungkan
Menghubungkan stasiun base

Pasang
Memasang dan mengisi baterai isi ulang 

1
1. Tempatkan stasiun base di lokasi sentral dekat stopkontak saluran telepon dan 

stopkontak listrik.

2. Hubungkan kabel saluran dan kabel listrik ke konektornya masing-masing di belakang 
stasiun base.

3. Hubungkan ujung lainnya dari kabel saluran dan kabel listrik ke masing-masing 
stopkontaknya.
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Konfigurasi telepon Anda (jika perlu)
Setelah mengisi baterai telepon selama beberapa menit, layar Selamat Datang mungkin 

muncul, tergantung pada negara tempat tinggal Anda. Jika layar Selamat Datang muncul:

1. Gulir : ke kata WELCOME [SELAMAT DATANG] dalam bahasa pilihan Anda lalu 

tekan mSELECT [PILIH] untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

2. Gulir : ke negara Anda.

3. Tekan mSELECT [PILIH] untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Telepon Anda sekarang siap digunakan.

      Memasang baterai       Isi handset selama 24 jamA B
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