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Съдържание на 
кутията

Базова станция 
(CD695)

Базова станция 
(CD690)

Зарядно 
устройство*

Адаптер за елек-
трозахранване*

Телефонен 
кабел**

Слушалка*

Ръководство за потребителя, ръковод-
ство за бърз старт, гаранционна карта

Забележка
* В комплектите с няколко слушалки има допълнителни 

слушалки, зарядни устройства и адаптери за захранване.
** В някои държави трябва да свържете адаптера на 

телефонния кабел с телефонния кабел и след това да 
включите телефонния кабел в телефонната розетка.

Внимание
• Използвайте само приложените батерии и адаптер за 

захранване.



1 Свързване
Свързване на базовата станция

1 Свържете краищата на адаптера 
за захранване с:
• входния куплунг за постоянен 

ток на гърба на базовата 
станция;

• електрически контакт.
2 Свържете краищата на 

телефонния кабел с:
• телефонната розетка на гърба 

на базовата станция;
• телефонната розетка на 

стената.

Само за версията с няколко 
слушалки:
3 Свържете краищата на адаптера 

за захранване с:
• входния куплунг за постоянен 

ток на гърба на базовата 
станция;

• електрически контакт.



2 Първи стъпки
Конфигуриране на телефона Зареждане на слушалката

Зареждане 8 часа

1 Батериите са предварително инсталирани в слушалката. 
Преди зареждане изтеглете лентата за батериите от 
вратичката на отделението за батерии.

2 Когато използвате телефона за първи път, на екрана 
ще се появи приветствие (в зависимост от държавата).

3 Задайте страната и езика, ако получите подкана.
4 Задайте дата и час.

• Ако часовете са в 12-часов формат, натиснете  , за 
да изберете [am] или [pm].

Поставете слушалката в базовата станция, за да се 
зареди. Когато слушалката е поставена правилно в 
базовата станция, се чува звук на поставяне.
 » Слушалката започва да се зарежда.

Забележка
• Преди първото използване заредете батериите в 

продължение на 8 часа.

Проверка на нивото на заряда на батериите

Икона Състояние

 
 

Когато слушалката не е на базовата станция и 
не е включено зарядното устройство, лентите 
показват нивото на батерията (от високо 
до ниско). Когато слушалката е поставена 
в базовата станция/зарядното устройство, 
лентите мигат до приключване на зареждането.

Иконата за напълно изтощена батерия мига 
и чувате предупредителен сигнал. Зарядът на 
батерията е слаб и трябва да я презаредите.



3 Ползване
Повикване
• За да осъществите повикване, натиснете  и 

наберете телефонния номер.
• За да отговорите на повикване, натиснете  , когато 

телефонът звъни.
• За да прекратите повикване, натиснете  .

Регулиране на силата на звука на 
микрослушалката
Натиснете  или , за да регулирате силата на звука по 
време на разговор.

Добавяне на контакт в телефонния 
указател
1 Натиснете .
2 Изберете [Опция] > [Добави нов] и след това 

натиснете [OK] за потвърждение.
3 Въведете името, след което натиснете [OK] за 

потвърждение.
4 Въведете номера, след което натиснете [Запази] за 

потвърждение.

Запис на съобщение (само за CD695)
1 Изберете [Meню] >  > [Съобщение] и след 

това натиснете [OK] за потвърждение.
2 Изберете [Пpиeми& зaпиши] или [Caмo 

oтгoвop] и след това натиснете [OK] за 
потвърждение.

3 Изберете [Запис нов] и след това натиснете [OK] 
за потвърждение.

4 Записването започва след звуковия сигнал.
5 Натиснете [OK], за да спрете записването, или 

записването ще спре след 3 минути.
 » Можете да прослушате записаното току-що 
съобщение от слушалката.

Прослушване на записаните в 
телефонния секретар съобщения 
(само за CD695 )

c
e

a
b

d
f

a За да включите или изключите телефонния секретар в  
режим на готовност, натиснете .

b За пускане/спиране на прослушването натиснете .
c За регулиране на силата на звука натиснете  /  .
d За пускане на предишното съобщение/повторение на  

текущото съобщение натиснете .
e За пускане на следващото съобщение, натиснете .
f За изтриване на текущото съобщение натиснете .

Забележка
• За повече информация вижте раздел "Телефонен 

секретар" в ръководството за потребителя.
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Нуждаете се от помощ?
Ръководство за потребителя

Направете справка в ръководството за потребителя, 
приложено към новия ви телефон.
Онлайн помощ
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