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Регистрирайте продукта си и получете поддръжка на

www.philips.com/support

Кратко ръководство 
за потребителя

3 Първи стъпки
Поставяне на батериите Зареждане на телефона

Зареждане 
8 часа

Конфигуриране на телефона
1 Когато използвате телефона за първи път, на 

екрана ще се появи приветствие (в зависимост 
от държавата).

2 Задайте страната и езика, ако бъдете 
подканени.

3 Задайте дата и час.
• Ако часовете са в 12-часов формат, 

натиснете клавиша  / , за да изберете 
[AM] или [PM] (зависи от държавата).

 > 70%
 40% - 70%
 10% - 40%
 Мига: изтощена батерия

Превърта: в процес на зареждане

2 Свързване

Само за версията с 
няколко слушалки.

1 2 3

Намиране 
на слушалка 
(отдолу)

В менюто
Потвърждение / 
Избор / Влизане в 
менюто с опции.
Отказ / Назад
Нагоре / надолу

Изход от менюто.

При въвеждане на 
текст

Изтриване на текст.
Въвеждане на 
интервал.

1 Общ преглед
По време на 
разговор

Влизане в 
менюто с опции.
Достъп до 
списъка за 
повторно 
набиране.
Регулирайте 
силата на звука.
Приключване на 
повиквания.
Задаване на пауза 
(натиснете и 
задръжте).
Повторно 
повикване 
(зависи от 
оператора).

/
Вкл./изкл. на 
микрофона.

Готовност
Достъп до главното 
меню.
Достъп до списъка за 
повторно набиране.
Телефонна книжка
Регистър на повикванията
Извършване и приемане 
на повиквания.
Включване или 
изключване на слушалката 
(натиснете и задръжте).
Извършване на повикване 
чрез интеркома 
(натиснете и задръжте).
Заключване/отключване 
на клавиатурата 
(натиснете и задръжте).

/
За D165: Натиснете за 
възпроизвеждане на 
новото съобщение от 
телефонния секретар. / 
Достъп до менюто на 
телефонния секретар.

Икони на дисплея
Показва състоянието на връзката между 
слушалката и базовата станция. Колкото повече 
ленти са показани, толкова по-силен е сигналът.
Символът свети постоянно, когато преглеждате 
входящите повиквания в регистъра на повикванията.
Символът показва изходящо повикване в 
списъка за повторно набиране.
Мига, когато има ново пропуснато повикване или 
когато преглеждате непрегледаните пропуснати 
повиквания в регистъра на повикванията. Свети 
постоянно, когато преглеждате прегледаните 
пропуснати повиквания в регистъра на 
повикванията.
Символът мига, когато се получи входящо 
повикване. Символът свети постоянно по време 
на разговор.
Звъненето е изключено.
За D165: Телефонен секретар: мига, когато има ново 
съобщение или когато паметта е пълна. Символът се 
показва, когато телефонният секретар е включен.
Индикатор за гласови съобщения: мига, когато 
има нови съобщения; свети постоянно, когато 
съобщенията са прочетени
* Това зависи от оператора.
Показва се, когато превъртате нагоре/надолу през 
списък или увеличавате/намалявате силата на звука.
Вдясно има още цифри. Натиснете , за да 
ги прочетете.

Важни инструкции за безопасност
Предупреждение
• Електрическата мрежа е категоризирана като 

опасна. Единственият начин за изключване на 
зарядното устройство е да се извади щепселът 
на захранването от електрическия контакт. 
Проверете дали имате лесен достъп до контакта.

• Преди да използвате продукта, прочетете 
информацията за безопасност.

• С настоящото TP Vision Europe B.V. декларира, 
че този продукт съответства на основните 
изисквания, както и приложими клаузи на 
Директива 2014/53/EU.

• Използвайте само електрозахранването, посочено 

в указанията за потребителя.
• Използвайте само батериите, посочени в 

указанията за потребителя.
• Пазете продукта от контакт с течности.
• Ако батерията бъде заменена с такава от 

неподходящ тип, съществува риск от експлозия.
• Изхвърлете използваните батерии съгласно 

указанията.
• Когато слушалката позвъни или когато е 

задействана функцията „свободни ръце“, дръжте 
слушалката далече от ухото си, за да избегнете 
увреждане на слуха.

Микрофон

Микрослушалка

 /  (D165) 
 (D160)

Икони на дисплея

Грижа за околната среда
Изхвърляне на стария продукт и батерията

Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и 
компоненти, които могат да се рециклират и използват повторно.

Този символ върху даден продукт означава, че продуктът попада в обхвата на 
Европейска директива 2012/19/EU.
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На екрана не се показва лента за сигнал.
 

 [OТPEГИCТР-AН]

Какво да направя, ако не успея да сдвоя 
(регистрирам) допълнителните слушалки към 
базовата станция?
 

[УСЛУГИ] [OТPEГИCТP-АЙ]

 

 

По погрешка избрах език, който не разбирам. 
Какво да направя?
1 

2 

3 
[CONFIG. TEL.] [LIMBĂ]
[KONF. TELEF.] [JĘZYK]
[NAST. TEL.] [JAZYK]
[TEL. BEÁLL.] [NYELV]
[PHONE SETUP] [LANGUAGE]
[NAST. TELEF.] [JEZIK]
[POST. TEL.] [JEZIK]
[NASTAV. TEL.] [JAZYK]
[НАСТР. ТЕЛ.] [EЗИК]
[POST. TEL.] [JEZIK]

4 
5 
Телефонът ми е в състояние на търсене или 
неналичен, какво да правя?
 

 

 

Не мога да променя настройките на гласовата 
си поща, какво да правя?

Дисплеят не показва нищо
 
 

Слушалката в зарядното устройство не се 
зарежда.
 

 

 

 

 

Лошо качество на звука (пращене, ехо и др.)
 

 

 

Слушалката не звъни.

Не се показва идентификатор на повикващия.
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Батерия
 

Адаптер (базова станция и зарядно устройство)

  

  

 
  

Забележка

 

 

4
Телефонна книжка
Добавяне на запис
1 .
2 [ТЕЛ.КНИЖКА]

[ДОБАВИ НОВ].
3 
Повикване от телефонната книжка
1 .
2 .
Памет с пряк достъп

Регистър на повикванията
Повикване от регистъра на повикванията
1 .
2 .
Преглед на запис

[BИЖ].
Запаметяване на запис
1 [ЗAПOМН НOМEP].
2 
Изтриване на запис
1 [ИЗТPИВAНE].
2 

Списък за повторно набиране
Повикване от списъка за повторно набиране
1 .
2 .
Запаметяване на запис
1 [ЗAПOМН НOМEP].
2 
Изтриване на запис
1 [ИЗТPИВAНE].
2 

Телефонен секретар 
(само за D165)
Записване на съобщение
1 [TEЛ.CEКPEТAP]

[СЪОБЩЕНИЕ].
2 
Прослушване на входящите съобщения

[TEЛ.CEКPEТAP]
[ПYCНИ].

Изтриване на входящо съобщение
1 

2 [ИЗТPИВAНE]

Регистриране на допълнителни 
слушалки

1 
 

2 .
3 [УСЛУГИ]

[РЕГИСТРИРАНЕ]

4 
5 

 

Възстановяване на настройките 
по подразбиране

1 .
2 [УСЛУГИ] [ФAБP.НACТP-И] 

3 

Забележка
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Този символ върху даден продукт означава, че продуктът 
е обхванат от Европейската директива 2012/19/EU.
Philips и емблемата с щит на Philips са регистрирани 
търговски марки на Koninklijke Philips N.V. И се използват 
по лиценз. Този продукт е произведен и се продава на 
отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или 
някой неин филиал и MMD Hong Kong Holding Limited 
носи гаранционната отговорност във връзка с този 
продукт.
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