
Ghid de pornire rapidã 1

Pentru a accesa Agenda în modul de aºteptare, apãsaþi Tasta funcþionalã dreapta (TFD) si apoi

TFS pentru a VIZUALIZA detaliile.

Ghid de pornire rapidã / înþelegerea sistemului de meniuri

Preluaþi/terminaþi un apel

Efectuaþi un apel

Reapelaþi un numãr

Apelaþi din agenda 
telefonicã

Adãugaþi un nume în
agenda telefonicã

Reglaþi volumul sonor în 
timpul unui apel

Reglaþi volumul sonor în 
difuzorul receptorului

Dezactivaþi ºi reactivaþi 
microfonul

Activaþi/dezactivaþi
robotul telefonic 
(numai pentru DECT 627)

Reglaþi data ºi ora

Setaþi sunetul de apel
al receptorului

Formaþi numãrul ºi apãsaþi sau apãsaþi ºi formaþi numãrul.

Apãsaþi ºi derulaþi cu , ºi apãsaþi .

Apãsaþi TFS ºi derulaþi cu , ºi apãsaþi .

Reapelaþi numãrul ºi apãsaþi TFS pentru a selecta SALV., introduceþi

numele ºi apãsaþi OK.

Apãsaþi în sus pentru a mãri volumul, apãsaþi în jos pentru a

reduce volumul.

În timpul unui apel cascã, apãsaþi sus pentru a mãri volumul ºi jos
pentru a reduce volumul.

În timpul unui apel apãsaþi TFS MUT, pentru a selecta SONOR, 

apãsaþi TFS din nou.

Apãsaþi TFS pentru a accesa meniul, derulaþi cu pânã la

Personalizeaza ºi apãsaþi SELECT, derulaþi cu pânã la Tonuri recept.

ºi apãsaþi SELECT. Derulaþi cu pânã la Melod. sonerie ºi apãsaþi 

SELECT. Parcurgeþi lista cu pentru a asculta tonurile de apel ºi selectaþi

tonul de apel dorit cu .

Apãsaþi TFS pentru a accesa meniul, derulaþi cu pânã la

Ceas si Alarma ºi apãsaþi SELECT, apãsaþi pentru a selecta

Data & Ora, introduceþi ora exactã (HH:MM), apoi data (ZZ/LL) ºi apãsaþi

SELECT.

Apãsaþi de pe staþia de bazã pentru a ACTIVA/DEZACTIVA robotul telefonic.

/  

Apãsaþi Tasta funcþionalã stânga (TFS) pentru a accesa meniul principal în modul de aºteptare.

Folosiþi Tastele de parcurgere pentru a parcurge meniul în sus sau în jos sau pentru a parcurge

diferitele liste. Apãsaþi TFS pentru a selecta meniul sau o opþiune ºi pentru a valida o setare.

Citiþi registrul Call-log
Apãsaþi , derulaþi cu pentru a selecta Detalii apel sau SMS ºi

parcurgeþi cu .

O apãsare scurtã pe una dintre tastele funcþionale activeazã funcþiile de text de pe aceste taste.

Pentru a accesa Lista de reapelare, apãsaþi Tasta de parcurgere sus ºi pentru a accesa

Detaliile apelului apãsaþi Tasta de parcurgere jos .
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Receptorul DECT 623 / DECT 6272

Afiºaj color
Linia titlului: afiºeazã 
pictograme ºi opþiunea de
meniu activã.
Linia tastelor funcþionale:
afiºeazã meniuri 
contextuale.

Cascã

Difuzor*
Apãsaþi scurt pentru a vã
conecta la linia respectivã
ºi a activa difuzorul 
receptorului în timpul unui
apel.

Blocare taste ºi 
introducere

- Apãsaþi scurt pentru a
introduce .

- Apãsaþi lung pentru a
bloca/debloca tastatura în
modul aºteptare.

Mod scriere ºi introducere #
- Apãsaþi scurt pentru a 
introduce #.

- Apãsaþi pentru a scrie cu
majuscule sau litere mici atunci
când compuneþi un text.

- Apãsaþi lung pentru a introduce
o pauzã (P) atunci când formaþi
un numãr de telefon.

Intercom/Transferare apel
- Apãsaþi scurt pentru a iniþia un
apel intern.

- Apãsaþi scurt în timpul unui
apel naþional pentru a transfera
apelul sau pentru a comuta
între un apel Intern ºi unul
Extern.

- Apãsaþi scurt pentru a 
rãspunde la un apel intern.

Tastã funcþionalã dreapta
- Apãsaþi scurt pentru a accesa
Agenda în modul aºteptare.

- Apãsaþi scurt pentru a selecta
meniul contextual.

Receptorul DECT 623/DECT 627

Tastã rãspuns ºi 
reapelare
- Apãsaþi pentru a vã
conecta la linia respectivã
ºi a rãspunde la un apel.

- Pentru a introduce R 
pentru servicii operator în
timpul apelului.

Tastã terminare apel
- Apãsaþiscurt pentru a vã 
deconecta de la linia respectivã
sau pentru a renunþa (a reveni
la modul aºteptare).

- Apãsaþi lung pentru a dezactiva
receptorul.

Tastã funcþionalã stânga
- În modul aºteptare, 

apãsaþi scurt pentru a
accesa meniul principal.

- Apãsaþi scurt pentru a
selecta meniul contextual.

Taste de navigare

Derulaþi pentru a parcurge
meniurile ºi opþiunile.

Derulaþi în sus pentru a
accesa Lista de reapelare
în modul de aºteptare.

Derulaþi în jos pentru a
accesa Detalii apel/
mesaje SMS în modul de
aºteptare.

*Avertizare: Activarea setului cu cascã poate produce creºterea bruscã ºi pânã la un nivel ridicat
a volumului în cascã. Încercaþi sã nu þineþi receptorul foarte aproape de ureche.

Microfon
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Pictogramele de pe receptor ºi ecranul principal 3

Pictograme pe afiºajul receptorului
Afiºajul furnizeazã informaþii referitoare la funcþionarea telefonului dvs. Pe linia de titlu a afiºajul pot
apãrea maximum 9 pictograme.

În timpul încãrcãrii, segmentele bateriei sunt afiºate progresiv, de la indicatorul
de gol la cel de plin.
În timpul funcþionãrii, receptorul afiºeazã starea bateriei:
plinã , 2/3 , 1/3 ºi descãrcatã .

La prima utilizare, ar putea fi uneori necesar sã încãrcaþi timp de câteva minute receptorul înainte
de a putea vedea pictogramele de pe afiºaj.

Receptorul este înregistrat ºi se aflã în aria de acoperire a staþiei de bazã.
Dacã clipeºte, acest simbol indicã faptul cã receptorul nu este înregistrat la
staþia de bazã sau se aflã în afara razei de acoperire.

Sunetul de apel este dezactivat.

Ceasul alarmã este activat.

Se aflã în desfãºurare o convorbire externã. Dacã clipeºte, acest simbol 
indicã faptul cã se aflã în desfãºurare o convorbire externã sau cã linia este
deja ocupatã.

Se aflã în desfãºurare o convorbire internã. Dacã clipeºte, acest simbol indicã
faptul cã aveþi un apel intern.

Tastatura este blocatã.

Difuzorul receptorului este activat.

Pictogramele de pe ecranul principal numai pentru DECT 627

Mesaj(-e) pe robotul telefonic, nou(-i) necitit(-e).

Mesaj(-e) pe robotul telefonic, vechi citit(-e).

Robotul telefonic este ACTIVAT.

Indicã tipul mesajului de întâmpinare utilizat.

Indicã de câte ori va suna telefonul înainte ca robotul telefonic sã iniþieze 
redarea mesajului de întâmpinare.

Monitorizare apeluri ACTIVAT/DEZACTIVAT

Afiºajul de pe ecranul principal al telefonului DECT 627 conþine informaþii referitoare la robotul
telefonic ºi la setãri.

Data (ZZ / LL)Ora (HH : MM.)

Numãr de mesaje

Mesaj (masaje) nou (noi) (SMS, detaliu apel sau mesaj voce).
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Staþiile de bazã DECT 623 & DECT 6274

Tastã de apelare receptor
Tasta de apelare receptor vã permite sã localizaþi receptorul. Apãsaþi
tasta pânã când receptorul începe sã sune. Dupã ce l-aþi localizat,
apãsaþi tasta de pe receptor pentru a încheia localizarea.

Staþia de bazã DECT 623

Staþia de bazã DECT 627

Înregistrare notã 
promemoria ºi Mesaje

de întâmpinare
Apãsaþi scurt pentru a înregistra
o notã promemoria.
Apãsaþi lung pentru a înregistra
mesajul de întâmpinare 1 sau 2
(consultaþi pagina 49).

s e t t i n g / o k

Înainte/Mesajul 
urmãtor

Apãsaþi scurt tasta pentru a sãri
la mesajul urmãtor în timpul
redãrii.
În modul de setare, apãsaþi
scurt pentru a modifica o
setare.

Tasta de PORNIRE/ 
OPRIRE

Apãsaþi tasta pentru a porni sau
opri robotul telefonic.

Tastã redare/ 
Oprire

Apãsaþi scurt pentru redarea
mesajului.
Apãsaþi scurt pentru a
întrerupe redarea mesajului,
în timp ce ascultaþi un mesaj.
Apãsaþi lung pentru a 
accesa modul setare robot
telefonic.

setting / ok

Tastã de apelare 
receptor 

Apãsaþi tasta pentru a localiza
toate receptoarele.

Difuzor

Înapoi/Tastã reluare

Dacã apãsaþi în prima secundã
de redare a mesajului: Mesajul
anterior.
Dacã apãsaþi dupã prima 
secundã de redare a mesajului:
Reluare mesaj curent.
În modul de setare, apãsaþi
scurt pentru a modifica o setare.

/ Taste volum

Pentru a regla volumul unitãþii
de bazã.

Lumina de fundal va fi activã
atunci când existã mesaje noi pe
robotul telefonic sau când memoria
robotului telefonic este plinã.
Pictograme: consultaþi pagina 3.

Tastã ºtergere

Apãsaþi scurt pentru a ºterge
mesajul curent în timpul redãrii.
În modul aºteptare, apãsaþi
lung pentru a ºterge toate
mesajele (dacã toate mesajele
au fost citite).

DECT623_627_Index2_RO_part1.qxd  27.10.2005  14:42  Seite 4



Cuprins 5

Ghid de pornire rapidã 1

Receptorul DECT 623 / DECT 627 2

Pictograme pe afiºajul receptorului 3

Pictogramele de pe ecranul principal 3

Staþia de bazã DECT 623 / DECT 627 4

Cuprins 5-6

Structura meniului 7-9

Text tastã funcþionalã în funcþie de context 9

Conformitate, protecþia mediului ºi siguranþã 10

Declaraþie de conformitate
Cerinþele standardului GAP 11

Instalarea aparatului DECT 623/627
Despachetarea aparatului DECT 623/627 12
Instalarea unitãþii de bazã 13
Introducerea ºi schimbarea bateriilor din receptor 13
Capacitatea ºi raza de acþiune a bateriilor 13

Modul Configurare 14
Receptor ACTIVAT/DEZACTIVAT ºi Blocare/Deblocare tastaturã 14

Introducere
Modul de aºteptare 15
Structura meniurilor ºi utilizarea lor 15

Funcþii de bazã 16

Funcþii disponibile în timpul unei convorbiri 17

Sisteme de editare a textului 18

SMS
Scrierea ºi trimiterea de mesaje SMS noi 19
Vizualizare SMS 20
Inbox 21
Outbox 22
Fiºierul Ciornã 24
Setari SMS 25

Ceas si Alarma 26
Pentru a seta data ºi ora 26
Pentru a alarma 26-27

Agenda
Ton de apel pentru grup 28
Intrare noua 28
Vizualizeaza 29

Cuprins
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Cuprins6

Detalii apel
Vizualizeaza 32
Pentru a memora un numãr în agenda telefonicã 32
Sterge tot 33

Listã reapelare
Vizualizeaza 34
Pentru a memora un numãr în agenda telefonicã 34
Sterge tot 35

Intercom
Apelul intern 36
Transferul de apeluri 36
Apel conferinþã 37

Personalizeaza
Fond ecran 38
Contrast 38
Tonuri receptor 38
Nume receptor 40
Raspuns automation 40
Limba 40

Setãri avansate
Mod formare numãr 41
Timp Flash 41
Limbã mesaj voce (numai DECT 627) 42
Siguranta 42
Inregistrare 43
Dez-inregistrare 43
Reset / Pentru a reveni la setãrile implicite 43

Serviciu retea 44

Robot telefonic DECT 627
Taste 45
Ecran 46
Mesaje memorate 46
ªtergerea mesajelor de pe robotul telefonic 47
Setãrile robotului telefonic 47
Mesaje de întâmpinare 49
Înregistrarea ºi ascultarea unei note promemoria 50
Controla robotul telefonic de la distanþã 51

Setãri implicite 51

Întrebãri frecvente 52-53

Depanare 54-55

Index 57
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Structura meniului 7

SMS Scrie un SMS

Editeaza

Numar salvare

Sterge

Sterge toate

Inbox

Setari SMS

SMS

Raspunde

Centru SMS 1

Centru SMS 2

Structura meniului

Meniu

Pentru a accesa meniul în modul de aºteptare, apãsaþi Tasta funcþionalã stânga (TFS)

MENIU. Utilizaþi Tastele de parcurgere pentru a parcurge meniul în sus ºi în jos.

Outbox

Fax*

Email*

Retrimite

Salv.ca ciorna

Sterge

Sterge toate

Editeaza

Ciorna

Trimite

Sterge

Sterge toate

Editeaza

Centru SMS 3

Ceas si
Alarma

Data & Ora

Alarma Oprit

Pornit o data

Pornit zilnic

IInnttrroodduucceeþþii DDaattaa && OOrraa

Centru initial SSeelleeccttaaþþii CCeennttrruu SSMMSS

Ton alarma Ton alarma 1/2/3

*Aceastã caracteristicã este
disponibilã numai în anumite
regiuni
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Structura meniului8

Agenda Intrare noua

Editeaza intr.

Sterge tot

Listeaza intr.

Sterge intr.

Nivel 1/2/3/Oprit

Titluri melodii

Pornit / Oprit

Pornit / Oprit

Personalizeaza Fond ecran

Tonuri recept.

Nume receptor Introduceþi 
denumire REG

Fond ecran 1/2/3/4

Contrast

Raspuns aut.

Limba

Introduce Nume Introd.Numar

LLiissttãã nnuummee

LLiissttãã nnuummee

LLiissttãã nnuummee

Nivel 1/2/3

Vol. sonerie

Melod. sonerie

Ton taste

Ton SMS

Pornit / Oprit

LLiissttãã lliimmbbii

Introduce PIN

Setari av.

Timp Flash

Mod form. num. Ton / Puls

Scurt/Mediu/Lung

Schimba PIN

Introduce PIN

LLiissttãã rreecceeppttoorr

SSeelleecctteeaazzãã ggrruupp

Siguranta

Inregistrare

Dez-inregistr.

Reset

Bloc. apeluri Introduce PIN Nr. 1/2/3/4

Da / Nu

Melodie grup Selectaþi o melodiei pentru
grupurile A / B / C

Limba msj voce* LLiissttãã lliimmbbii

*Aceastã caracteristicã este
disponibilã numai în anumite
regiuni
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Structura meniului 9

Transfer apel

Transf. Ocupat

Serviciu retea

Transf. Nerasp

Posta vocala

Apel inapoi

Nu apel inapoi

Caracteristici 
disponibile în 
funcþie de reþea

Activeaza / Dezactiveaza /
Setari

Ascunde ID

Text tastã funcþionalã în funcþie
de context

În funcþie de context, urmãtoarele texte pot apãrea
deasupra tastelor funcþionale Stânga ºi Dreapta: MENIU AGENDA

Text tastã Funcþie
funcþionalã

MENIU Iniþiaþi o funcþie de meniu.
SELECT Alegeþi selecþia curentã.
OK Confirmaþi noile setãri/ înregistrare sau funcþie.
INAPOI Reveniþi la ecranul anterior
AGENDA Accesaþi lista din Agenda telefonicã.
MUT Dezactivaþi microfonul receptorului.
SONOR Reactivaþi microfonul receptorului.
SILENT Dezactivaþi sonorul la primirea unui apel.
STERGE ªtergeþi caracterul introdus ºi mutaþi cursorul spre 

stânga.
SALV. Memoraþi în Agenda telefonicã.
STOP Opriþi o alarmã.
VEZI Vizualizaþi detaliile unei înregistrãri.
TOATE Pentru a apela toate receptoarele prin intercom.
CONF. Iniþiaþi un apel conferinþã.

DECT623_627_Index2_RO_part1.qxd  27.10.2005  14:42  Seite 9



Conformitate, protecþia mediului ºi siguranþã10

IInnffoorrmmaaþþiiii rreeffeerriittooaarree llaa ssiigguurraannþþãã
Acest aparat nu poate fi utilizat pentru apeluri telefonice de urgenþã, în cazul unei pene de curent. Pentru
a putea efectua apeluri telefonice de urgenþã trebuie aveþi ºi o variantã alternativã.

CCoonnffoorrmmiittaattee
Philips declarã cã produsule DECT 623xx ºi DECT 627xx sunt în conformitate cu cerinþele esentiale ºi
celelalte prevederi aplicabile ale Directivei 1999/5/EC sau ale Hotãrârii Guvernului nr. 88/2003. Aceste
produse pot fi conectate numai la reþelele telefonice analogice din þãrile menþionate pe ambalaj.

TTeennssiiuunneeaa ddee aalliimmeennttaarree
Acest produs necesitã o tensiune de alimentare de 220-240 volþi curent alternativ monofazat, cu 
excepþia instalaþiilor IT care satisfac norma EN 60-950.În cazul unei pene de curent, comunicaþiile pot fi
compromise.

AAtteennþþiiee!!
Reþeaua de alimentare cu tensiune electricã este clasificatã ca periculoasã, conform normei EN 60-950.
Aparatul se va deconecta de la reþeaua de alimentare numai prin deconectarea alimentãrii de la prizã.
De aceea, utilizaþi numai prize de alimentare situate în apropierea aparatului ºi uºor accesibile.

CCoonneexxiiuunneeaa tteelleeffoonniiccãã
Tensiunea din reþeaua telefonicã este clasificatã în categoria TNV-3 (Telecommunications Network
Voltages - Tensiuni pentru reþele de telecomunicaþii), conform definiþiei din standardul EN 60-950.

MMããssuurrii ddee ssiigguurraannþþãã
Nu permiteþi receptorului sã intre în contact cu apa. Nu demontaþi receptorul sau staþia de bazã. Vã puteþi
expune la tensiuni periculoase. Evitaþi atingerea contactelor încãrcãtorului ºi ale bateriei cu obiecte
conducãtoare de electricitate. Nu utilizaþi niciodatã un alt tip de baterie decât cel furnizat: pericol de
explozie.
Activarea operãrii fãrã comenzi manuale poate produce o creºtere bruscã pânã la un nivel ridicat a
volumului în difuzor. Încercaþi sã nu þineþi receptorul foarte aproape de ureche.

PPrrootteeccþþiiaa mmeeddiiuulluuii
La eliminarea ambalajelor, a bateriilor uzate ºi a unui telefon scos din uz, vã rugãm sã aveþi în vedere
reglementãrile locale ºi, dacã este posibil, sã le reciclaþi.

Conformitate, protecþia mediului ºi siguranþã
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Declaraþie de conformitate 11

Philips a marcat bateriile/acumulatoarele ºi ambalajele echipamentelor cu simboluri standard, pentru a asigura o eliminare
corespunzãtoare a deºeurilor.

S-au acordat finanþãri instituþiilor naþionale pentru reciclare ºi refolosire.

Materialul ambalajului marcat poate fi reciclat.

DECTTM este o marcã înregistratã a ETSI în folosul utilizatorilor tehnologiei DECT.

CCeerriinnþþeellee ssttaannddaarrdduulluuii GGAAPP
Prin standardul GAP se asigurã conformitatea receptoarelor ºi staþiilor de bazã compatibile
DECT™ GAP cu cerinþele minime ale standardului, indiferent de producãtorul acestora. Receptorul
dvs. ºi staþia de bazã DECT 623/627 corespund cerinþelor GAP, ceea ce înseamnã este garantatã
operabilitatea urmãtoarelor funcþii: înregistrare receptor, preluare legãturã, recepþie apeluri ºi
formare numere. Funcþiile extinse ar putea sã nu fie disponibile, în cazul în care utilizaþi cu staþia
dvs. de bazã un alt receptor decât DECT 623/627 (cu excepþia receptoarelor DECT 723/727).
Pentru a înregistra ºi utiliza receptorul dvs. DECT 623/627 cu o staþie de bazã compatibilã cu
standardul GAP, fabricatã de alt producãtor, urmaþi mai întâi procedura descrisã în instrucþiunile
producãtorului ºi apoi urmaþi procedura de la pagina 43.
Pentru a înregistra un receptor al altui producãtor la staþia de bazã DECT 623/627, comutaþi staþia
de bazã în modul de înregistrare (pagina 43), apoi urmaþi procedura descrisã în instrucþiunile
producãtorului.

Declaraþie de conformitate
We,

PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT62xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive
1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)
Safety : EN 60950-1 (10/2001)
SAR : EN 50371 (2002)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)
EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)
Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive
1999/5/EC is ensured.

Date : 20/05/2005       Le Mans

Product Quality Manager
Home Communication

0168
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Instalarea aparatului DECT 623/62712

Baterii 
reîncãrcabile
NiMH AAA de
550 mAH 

Un alimentator Un cablu telefonic*

DDeessppaacchheettaarreeaa aappaarraattuulluuii DDEECCTT 662233

O staþie de bazã DECT 623 Un receptor DECT 623

Un ghid de 
utilizare ºi
broºura SMS

Un certificat 
de garanþie

Pachetul aparatului DECT 623 conþine:

În pachetele DECT 623 ºi DECT 627 cu mai multe receptoare, veþi gãsi ºi unul sau mai multe
receptoare suplimentare, încãrcãtoare cu alimentatoarele aferente ºi baterii reîncãrcabile 
suplimentare.

Instalarea aparatului DECT 623/627

*Avertizare: Este posibil ca în cutie adaptorul sã fie livrat separat de cablul telefonic. În acest caz,
conectaþi aacest aadaptor lla ccablu îînainte dde cconectarea lla ppriza ttelefonicã.

Baterii 
reîncãrcabile
NiMH AAA de
550 mAH 

Un alimentator Un cablu telefonic*

DDeessppaacchheettaarreeaa aappaarraattuulluuii DDEECCTT 662277

s e t t i n g / o k

O staþie de bazã DECT 627 Un receptor DECT 627

Un ghid de 
utilizare ºi
broºura SMS

Un certificat 
de garanþie

Pachetul aparatului DECT 627 conþine:
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Instalarea aparatului DECT 623/627 13

IInnttrroodduucceerreeaa ººii sscchhiimmbbaarreeaa bbaatteerriiiilloorr ddiinn rreecceeppttoorr

Pentru a introduce bateriile, deschideþi capacul compartimentului pentru baterii, introduceþi bateriile
conform indicaþiilor ºi montaþi la loc capacul compartimentului. Când receptorul este aºezat în staþia de
bazã, cele 3 segmente ale bateriei sunt afiºate progresiv (dacã bateriile necesitã încãrcare). Bateriile vor
fi complet încãrcate dupã un ciclu de încãrcare de 12 - 15 de ore. La prima utilizare, ar putea fi necesar
sã aºteptaþi câteva minute înainte de a putea vedea simbolurile de pe afiºaj.
Nu utilizaþi niciodatã un alt tip de baterie decât cel furnizat: pericol de explozie.
Atenþie: Staþia de bazã trebuie sã fie permanent conectatã la reþeaua de alimentare electricã în timpul
încãrcãrii ºi al utilizãrii. Utilizaþi întotdeauna baterii reîncãrcabile.

CCaappaacciittaatteeaa ººii rraazzaa ddee aaccþþiiuunnee aa bbaatteerriiiilloorr

Nu aruncaþi bateriile uzate la gunoiul menajer.

Capacitatea optimã de funcþionare a bateriei se atinge dupã 3 cicluri complete de încãrcare/descãrcare.
Dacã vã aflaþi aproape de limita ariei de acoperire ºi conversaþia se întrerupe frecvent, apropiaþi-vã de
staþia de bazã.Pentru a beneficia de o arie de acoperire optimã, amplasaþi staþia de bazã departe de
aparatele electrocasnice.

Durata în funcþie de
perioada de utilizare

Durata în modul de 
aºteptare

Aria de acoperire în
interior

Aria de acoperire în 
exterior

pânã la 14 ore pânã la 140 ore pânã la 50 metri pânã la 300 metri

Garanþia nu se va aplica pentru baterii ºi alte componente cu duratã de viaþã limitatã ºi cu capacitate de
uzurã limitatã.

IInnssttaallaarreeaa uunniittããþþiiii ddee bbaazzãã
Amplasaþi produsul dvs. suficient de aproape de priza de telefon ºi cea de alimentare electricã,
corespunzãtor lungimii cablurilor. Pentru a instala corect staþia de bazã, conectaþi cablul telefonic ºi 
cablul de alimentare la staþia de bazã. Conectaþi cablul telefonic ºi cablul de alimentare la prizele
corespunzãtoare. Dacã aveþi o conexiune la Internet prin DSL de bandã largã, asiguraþi-vã cã aþi conectat
câte un filtru DSL direct la fiecare prizã telefonicã utilizatã în casã ºi verificaþi ca modemul ºi telefonul sã
fie conectate la filtrele corespunzãtoare (câte un filtru specific).
Atenþie! Reþeaua de alimentare cu tensiune electricã este clasificatã ca periculoasã, conform normei 
EN 60-950. Aparatul se va deconecta de la reþeaua de alimentare numai prin deconectarea alimentãrii de
la prizã. De aceea, utilizaþi numai prize de alimentare situate în apropierea aparatului ºi uºor accesibile.
Vã rugãm sã vã asiguraþi cã aþi conectat cablul de alimentare ºi cablul telefonic la prizele corespunzãtoare,
deoarece conectarea incorectã poate deteriora echipamentul dvs.
Atenþie! Utilizaþi numai cablurile livrate împreunã cu produsul, în caz contrar, este posibil sã nu aveþi 
ton de apel.

Conectaþi cablul de alimentare

!

Conectaþi cablul telefonic
furnizat împreunã cu produsul
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Modul Configurare/ACTIVARE/DEZACTIVARE receptor ºi blocare/deblocare tastaturã14

Modul Configurare
Înainte de a PUTEA utiliza DECT 623/627, trebuie sã îl configuraþi în funcþie de þara în care îl 
utilizaþi. Instalaþi bateriile.

Apãsaþi MENIU.

Derulaþi cu lista diferitelor þãri.

Apãsaþi SELECT pentru a alege þara doritã.

Derulaþi cu lista diferiþilor operatori.

Apãsaþi SELECT pentru a alege un operator.

Telefonul dumneavoastrã poate fi utilizat.

Dacã trebuie sã reconfiguraþi telefonul DECT 623/627, consultaþi pagina 40.

Observaþie: Dacã apãsaþi tasta INAPOI, telefonul va afiºa din nou ecranul cu lista þãrilor.

Receptor ACTIVAT ºi DEZACTIVAT

Pentru a DEZACTIVA sau ACTIVA receptorul apãsaþi lung tasta .

Blocare/Deblocare tastaturã

Pentru a bloca/debloca tastatura în modul de aºteptare, apãsaþi lung tasta .

Funcþie disponibilã doar în anumite þãri
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Introducere 15

În modul de aºteptare, aparatul DECT 623/627 afiºeazã diferite informaþii:

SSttrruuccttuurraa mmeenniiuurriilloorr ººii uuttiilliizzaarreeaa lloorr

MMoodduull ddee aaººtteeppttaarree

Introducere

Pentru a accesa meniurile principale din modul de aºteptare, apãsaþi Tasta funcþionalã
stânga MENIU.

Defilaþi în sus sau în jos pentru a ajunge la meniul dorit ºi apãsaþi tasta 

funcþionalã stânga pentru SELECT. Pentru a reveni la modul de aºteptare, apãsaþi

Tasta funcþionalã dreapta pentru a selecta INAPOI.

Submeniurile sunt afiºate unul sub altul, astfel încât, când ajungeþi la finalul listei, este
afiºat din nou primul articol. Pe ecran sunt afiºate pânã la 5 submeniuri. Când sunt mai
mult de 5 submeniuri în listã, între textele tastelor funcþionale este afiºatã o sãgeatã ▼.

Pentru a ajunge la un anumit submeniu, folosiþi tastele de parcurgere ºi apãsaþi

Tasta funcþionalã stânga pentru SELECT.

Observaþie: în modul de aºteptare lista cu nume din Agenda telefonicã poate fi de 

asemenea accesatã prin apãsarea Tastei funcþionale dreapta AGENDA, Detalii apel

prin apãsarea Tastei de parcurgere în jos, iar Lista de reapelare prin apãsarea

Tastei de parcurgere în sus.

- Data ºi ora, numele receptorului ºi instrucþiunile pentru accesarea meniului.

- ºi alarma , dacã este activatã.

- Apeluri noi, SMS nou sau mesaj în cãsuþa vocalã a reþelei, dacã existã.

Puteþi defini fundalun fond de ecran pentru modul de aºteptare (consultaþi 
pagina 38). Una dintre imaginile preinstalate este implicit utilizatã ca fond de
ecran.
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Funcþii de bazã16

PPeennttrruu aa mmeemmoorraa uunn nnuummee ddiinn ffoorrmmaarree pprreeaallaabbiillãã

Funcþii de bazã
PPeennttrruu aa eeffeeccttuuaa,, aa rrããssppuunnddee llaa ººii aa îînncchheeiiaa uunn aappeell

PPeennttrruu aa aappeellaa ddiinn aaggeennddaa tteelleeffoonniiccãã

RReeaappeellaarree ddiinn rreeggiissttrruull CCaallll-lloogg

Apãsaþi TFD pentru a accesa direct AGENDA.

Alegeþi un nume din listã.

Efectuaþi apelul.

Introduceþi numele ºi apãsaþi OK.

Modificaþi numãrul, dacã este necesar, ºi apãsaþi OK.

Apãsaþi SALV..

Formare 
prealabilã

Formaþi numãrul.

Apelare directã Rãspundeþi la un
apel*

Când sunã:Formaþi numãrul.

Efectuaþi apelul. Formaþi numãrul.

Apãsaþi tasta.

Preluaþi legãtura.

Apãsaþi în jos pentru a accesa direct Detalii apel.

Alegeþi o înregistrare.

Efectuaþi apelul.

Încheiaþi un apel

Avertizare! La primirea de apeluri este posibil ca nivelul volumului din cascã sã creascã. Nu
þineþi receptorul foarte aproape de ureche atunci când acesta emite semnale sonore.

*Pentru a rãspunde la un apel extern puteþi apãsa ºi tasta , în modul cascã. Dacã aþi activat

modul Rãspuns Automat (consultaþi pagina 40), nu trebuie decât sã ridicaþi receptorul din unitatea
de bazã sau încãrcãtor pentru a rãspunde la un apel.

CCoonnttoorr dduurraattãã aappeell
Dupã ce v-aþi conectat la linia respectivã (formând un numãr sau rãspunzând la un apel) contorul
de duratã apare pe afiºajul receptorului.

Apãsaþi SELECT.
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Funcþii disponibile în timpul unei convorbiri 17

Funcþii disponibile în timpul unei convorbiri

În timpul unei convorbiri externe, sunt disponibile anumite opþiuni. 

În timpul unei convorbiri externe puteþi utiliza opþiunea Intercom ca sã apelaþi un alt receptor ºi, de
exemplu, sã transferaþi apelul la receptorul respectiv.

PPeennttrruu aa ddeezzaaccttiivvaa mmiiccrrooffoonnuull rreecceeppttoorruulluuii

IInntteerrccoomm ((ddiissppoonniibbiill nnuummaaii ddaaccãã aavveeþþii cceell ppuuþþiinn ddoouuãã rreecceeppttooaarree))

Apãsaþi pentru a activa sau dezactiva difuzorul receptorului.

Derulaþi în sus sau în jos pentru a diminua nivelul volumului în timpul unui apel.

Ultima setare va fi memoratã pentru apelurile ulterioare.

Dacã sunteþi abonat la serviciu de apel în aºteptare, sunteþi informat la primirea unui al doilea apel
printr-un sunet în cascã. Numele sau numãrul celui de-al doilea apelant poate fi afiºat dacã sunteþi
abonat ºi la serviciul de identificare a liniei apelantului (CLI). Pentru a rãspunde la al doilea apel, 
apãsaþi + (în funcþie de reþea, codul poate fi diferit). Pentru detalii suplimentare,
contactaþi operatorul dvs. de reþea.

PPeennttrruu aa aaccttiivvaa//ddeezzaaccttiivvaa ddiiffuuzzoorruull rreecceeppttoorruulluuii

IIddeennttiiffiiccaarree lliinniiee aappeellaanntt ººii aappeell îînn aaººtteeppttaarree

PPeennttrruu aa mmããrrii//ddiimmiinnuuaa nniivveelluull vvoolluummuulluuii ddiinn ccaassccãã ººii ddiiffuuzzoorr îînn ttiimmppuull aappeelluulluuii

Apãsaþi din nou tasta pentru a relua conversaþia (SONOR).

Apãsaþi tasta pentru a selecta MUT (interlocutorul nu vã mai poate auzi).

Apãsaþi pentru a pune apelul extern în aºteptare, interlocutorul nu vã mai poate auzi.

Introduceþi numãrul receptorului cãtre care doriþi sã transferaþi apelul.

Sunt disponibile ºi alte opþiuni, cum ar fi Mut ºi Apel in conferinta (consultaþi pagina 36 - 37).

Atenþie: Activarea sistemului fãrã comenzi manuale poate mãri brusc volumul sonor în receptor
la un nivel foarte mare. Asiguraþi-vã cã receptorul nu se aflã prea aproape de urechea dvs.

Apãsaþi pentru a încheia apelul în primul receptor, dupã ce al doilea receptor s-a conectat
la linia respectivã.
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Sisteme de editare a textului18

În mod implicit, prima literã a propoziþiei este scrisã cu majusculã. Utilizaþi pentru a schimba
tipul literelor:
- toate caracterele cu majuscule (ABC)
- toate caracterele cu litere mici (abc) sau
- primul caracter cu majusculã ºi restul cuvântului cu litere mici (Abc). 

Semnele de punctuaþie ºi simbolurile matematice pot fi accesate cu tastele ºi iar celelalte 

caractere speciale cu tasta (consultaþi tabelul de mai jos).

Derulaþi cu pentru a muta cursorul spre stânga sau dreapta. Apãsaþi STERGE pentru a

ºterge un caracter.

SSiisstteemmuull ssttaannddaarrdd ddee iinnttrroodduucceerree aa tteexxttuulluuii

Acest sistem vã permite sã introduceþi textul literã cu literã, apãsând tasta corespunzãtoare de câte
ori este necesar pentru a insera caracterul dorit.
În modul multi-tap, literele disponibile pe tasta alfanumericã folositã de cãtre utilizator sunt afiºate
sub linia de titlu. 
Tipul de litere (a sau A) utilizat în momentul respectiv este afiºat între etichetele tastelor funcþionale.

TTiippuull lliitteerreelloorr

Sisteme de editare a textului

Caractere corespunzãtoare
[spaþiu] 1 @ _ # = < > ( ) & ¤ £ $ ¥ [ ] { } ¤ §
a b c 2 à ä ç å æ
d e f 3 è é ) N
g h i 4 ì Γ
j k l 5 7
m n o 6 ñ ò ö 
p q r s 7 ß  A 2 E
t u v 8 ù ü 
w x y z 9  f S Ξ Q
. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |

Taste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Pentru a scrie cuvântul “Peter” în modul standard:

Apãsaþi o datã : P

Apãsaþi de douã ori : Pe

Apãsaþi o datã : Pet

Apãsaþi de douã ori : Pete

Apãsaþi de trei ori : Peter

Avertizare: În mesajele SMS primite, un caracter necunoscut (inexistent în tabelul cu caractere)
este înlocuit cu un spaþiu. Simbolurile ¤ [ ºi ] sunt numãrate drept douã caractere.
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SMS 19

Telefonul DECT 623/627 permite memorarea în fiºierele Ciornã ºi Outbox 20 SMS de câte
160 caractere fiecare.

SMS înseamnã Short Message Service (Serviciu de mesaje scurte). Pentru a beneficia de acest 
serviciu trebuie sã fiþi abonat la serviciul de identificare a liniei apelantului (CLI) ºi la serviciul SMS 
al operatorului de reþea. Mesajele SMS pot fi expediate/recepþionate la/de la un telefon (mobil sau
fix compatibil), un fax sau o adresã de e-mail, cu condiþia ca destinatarul sã fie de asemenea 
abonat la serviciile CLI (serviciul de identificare a liniei apelantului) ºi SMS.
Setãrile din fabricã ale aparatului dvs. DECT 623/627 corespund operatorului naþional de
telefonie. Dacã doriþi sã expediaþi sau sã recepþionaþi mesaje SMS prin intermediul unui alt
furnizor de servicii, trebuie sã configuraþi numerele corespunzãtoare (consultaþi pagina 25
ºi broºura SMS).

PPeennttrruu aa ssccrriiee ººii aa ttrriimmiittee uunn mmeessaajj ccããttrree uunn tteelleeffoonn ssaauu ffaaxx *

Selectaþi opþiunea Scrie un SMS ºi apãsaþi SELECT.

Introduceþi numãrul de telefon, apãsaþi OK.

Scrierea ºi trimiterea de mesaje SMS noi

Informaþii importante sunt disponibile ºi
în broºura SMS din pachet.

Selectaþi Trimite pentru a trimite mesajul în alt mod

dacã doriþi sã memoraþi mesajul dvs. SMS, derulaþi la Salv.ca ciorna ºi apãsaþi
SELECT.

Mesajul SMS poate fi preluat ulterior din fiºierul Ciornã.

Introduceþi textul ºi apãsaþi OK (consultaþi pagina 18).

Observaþie: Pentru a ºterge un caracter greºit apãsaþi STERGE. Puteþi ºterge ºi

modifica orice caracter prin simpla mutare a cursorului spre stânga sau dreapta

pentru a ajunge la caracterul respectiv ºi a-l ºterge printr-o singurã apãsare pe tasta

STERGE.

Dacã doriþi sã introduceþi mai mut de 160 caractere într-un SMS sau Fax, ceþi auzi un
sunet de eroare.

SMS
Scrie un SMS
Inbox
Outbox
Ciorna
Setari SMS
Centru initial

Apãsaþi pentru a ajunge în meniu ºi apãsaþi SELECT.

Selectaþi SMS sau derulaþi cu pânã la Fax ºi apãsaþi SELECT.*

*Funcþie disponibilã doar în anumite þãri
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SMS20

PPeennttrruu aa ttrriimmiittee uunn SSMMSS llaa oo aaddrreessãã ddee ee-mmaaiill *

Selectaþi opþiunea Scrie un SMS ºi apãsaþi SELECT.

Introduceþi adresa de e-mail (pânã la 30 de caractere) ºi apãsaþi OK.

Apãsaþi pentru a selecta Trimite în alt mod
dacã doriþi sã memoraþi mesajul SMS, derulaþi pânã la Salv.ca ciorna ºi apãsaþi

SELECT.
Mesajul SMS memorat poate fi preluat ulterior din fiºierul Ciornã.

Introduceþi textul ºi apãsaþi OK (consultaþi pagina 18).

Apãsaþi tasta pentru a ajunge la meniu ºi apoi apãsaþi SELECT.

Derulaþi pânã la Email ºi apãsaþi SELECT.

Vizualizare SMS

Parcurgeþi pânã la SMS ºi apãsaþi SELECT.

Parcurgeþi lista cu mesaje SMS ºi selectaþi mesajul pe care doriþi sã îl citiþi.

PPeennttrruu aa cciittii uunn mmeessaajj SSMMSS uuttiilliizzâânndd ffiiººiieerruull DDeettaalliiii aappeell
Apãsaþi pentru a accesa Detalii apel.

Afiºajul aratã cã este (sunt) un mesaj (mesaje) nou (noi): 3 mesaje SMS NOI ºi în linia de titlu a 
afiºajului pictograma este activã. Dacã tonul de SMS este activat (consultaþi pagina 40) veþi 
auzi un ton de avertizare de fiecare datã când primiþi un mesaj nou.
Existã douã modalitãþi de vizualizare a mesajelor primite: puteþi utiliza tasta Detalii apel sau meniul
Inbox. Mesajele SMS sunt afiºate de la cel mai nou la cel mai vechi. Mesajele necitite din Inbox
sunt marcate cu un semna la exclamãrii !.
Observaþie: Dacã sunteþi abonat la serviciul de identificare a apelantului (CLI), pe ecran apare
afiºat numele sau numãrul apelantului.

Observaþie: Pentru a ºterge un caracter greºit apãsaþi STERGE. Puteþi ºterge ºi

modifica orice caracter prin simpla mutare a cursorului spre stânga sau dreapta

pentru a ajunge la caracterul respectiv ºi a-l ºterge printr-o singurã apãsare pe tasta

STERGE. Adresa de e-mail face parte din mesaj ºi va reduce lungimea maximã a 
mesajului SMS.

Parcurgeþi pânã la Inbox ºi apãsaþi SELECT.

Parcurgeþi lista cu mesaje SMS ºi selectaþi mesajul pe care doriþi sã îl citiþi.

PPeennttrruu aa cciittii uunn SSMMSS uuttiilliizzâânndd mmeenniiuull IInnbbooxx

Apãsaþi pentru a ajunge la meniu ºi apoi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi tasta pentru a selecta VEZI ºi a vizualiza conþinutul mesajului.
Pentru a reveni la listele din Inbox apãsaþi INAPOI.

Apãsaþi pentru a selecta VEZI ºi a vizualiza conþinutul mesajului.
Pentru a reveni la listele din Inbox apãsaþi INAPOI.

În timp ce citiþi un mesaj SMS apãsaþi pentru a derula la pagina urmãtoare ºi apãsaþi
pentru a reveni la pagina anterioarã. La finalul mesajului, se afiºeazã expeditorul ºi data/ora 
recepþionãrii. La vizualizarea listei mesajelor SMS primite, existã unele opþiuni disponibile doar dacã
mesajul SMS a fost primit de la un telefon. Aceste opþiuni sunt Raspunde, Editeaza, 
Numar salvare, Sterge ºi Sterge tot.

*Funcþie disponibilã doar în anumite þãri
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SMS 21

PPeennttrruu aa rrããssppuunnddee uunnuuii mmeessaajj SSMMSS ((ppeennttrruu mmeessaajjeellee SSMMSS rreecceeppþþiioonnaattee))

Apãsaþi MENIU ºi confirmaþi opþiunea RASPUNDE, apãsând SELECT.

Introduceþi textul (consultaþi pagina 18) ºi apãsaþi OK.

Parcurgeþi lista cu mesaje SMS ºi apãsaþi VEZI pentru a-l selecta pe cel la care doriþi
sã rãspundeþi.

Selectaþi Trimite.

Derulaþi pânã la Inbox ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi tasta pentru a ajunge la meniu ºi apoi apãsaþi SELECT.

Derulaþi pânã la SMS, Fax sau e-mail pentru a alege tipul de mesaj ºi apãsaþi SELECT.*

Observaþie: Dacã selectaþi e-mail vi se va cere sã introduceþi adresa de e-mail înainte de a scrie
mesajul.*

Apãsaþi MENIU, derulaþi pânã la Edit ºi apãsaþi SELECT.

Parcurgeþi lista cu mesaje SMS ºi apãsaþi VEZI pentru a-l selecta pe cel pe care
doriþi sã îl editaþi ºi sã îl retrimiteþi.

Dacã doriþi, puteþi modifica textul (consultaþi pagina 18), dupã care apãsaþi OK.

PPeennttrruu aa eeddiittaa ººii aa rreettrriimmiittee uunn mmeessaajj SSMMSS ((ppeennttrruu mmeessaajjeellee SSMMSS pprriimmiittee))

Derulaþi pânã la Inbox ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi tasta pentru a ajunge la meniu ºi apoi apãsaþi SELECT.

Derulaþi pânã la SMS, Fax sau e-mail pentru a alege tipul de mesaj ºi apãsaþi SELECT.*

Selectaþi Trimite.

Observaþie: Dacã selectaþi e-mail vi se va cere sã introduceþi adresa de e-mail înainte de a edita mesajul.*

PPeennttrruu aa mmeemmoorraa nnuummããrruull uunnuuii eexxppeeddiittoorr îînn AAggeennddaa tteelleeffoonniiccãã

Apãsaþi MENIU, derulaþi pânã la Numar salvare ºi apãsaþi SELECT.

Parcurgeþi lista cu mesaje SMS ºi apãsaþi VEZI pentru a-l selecta pe cel trimis de la
numãrul pe care doriþi sã îl copiaþi.

Introduceþi numele ºi apãsaþi OK.

Derulaþi pânã la Inbox ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi tasta pentru a ajunge la meniu ºi apoi apãsaþi SELECT.

Numãrul este introdus automat. Apãsaþi OK.

Parcurgeþi lista cu melodii ºi selectaþi sunetul de grup pe care doriþi sã îl asociaþi acestei
înregistrãri.

Apãsaþi SELECT pentru a confirma.

Inbox
Toate mesajele SMS primite sunt memorate în Inbox (pânã la 20 mesaje).

Introduceþi numãrul ºi apãsaþi OK.

* În funcþie de þarãApãsaþi OK pentru a confirma numãrul.

* În funcþie de þarã
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PPeennttrruu aa ººtteerrggee uunn mmeessaajj SSMMSS ddiinn IInnbbooxx

Apãsaþi MENIU, derulaþi pânã la Sterge ºi apãsaþi SELECT.

Parcurgeþi lista cu mesaje SMS ºi apãsaþi VEZI pentru a-l selecta pe cel pe care
doriþi sã îl ºtergeþi.

Derulaþi la Inbox ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi tasta pentru a ajunge la meniu ºi apoi apãsaþi SELECT.

Mesajul selectat va fi ºters imediat.

Aceastã opþiune vã permite sã ºtergeþi toate mesajele SMS din Inbox.

Apãsaþi SELECT. pentru a confirma sau INAPOI dacã nu doriþi sã ºtergeþi toate mesajele
SMS.

Dupã selectare vi se solicitã confirmarea “Sterge tot?”

PPeennttrruu aa ººtteerrggee ttooaattee mmeessaajjeellee SSMMSS ddiinn IInnbbooxx

Apãsaþi MENIU, derulaþi pânã la Sterge tot ºi apãsaþi SELECT.

Derulaþi la Inbox ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi tasta pentru a ajunge la meniu ºi apoi apãsaþi SELECT.

Outbox
Toate mesajele trimise sunt memorate în Outbox (pânã la 20 mesaje).

PPeennttrruu aa rreevveeddeeaa mmeessaajjeellee ttrriimmiissee..

Parcurgeþi lista cu mesaje SMS ºi apãsaþi VEZI pentru a citi mesajul selectat.

Derulaþi la Outbox ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi tasta pentru a ajunge la meniu ºi apoi apãsaþi SELECT.

Se afiºeazã lista cu mesaje.

Apãsaþi MENIU, ºi apoi selectaþi Editeaza.

Parcurgeþi lista cu mesaje SMS ºi apãsaþi VEZI pentru a-l selecta pe cel pe care
doriþi sã îl editaþi ºi sã îl retrimiteþi.

Dacã doriþi, puteþi modifica textul (consultaþi pagina 18), dupã care apãsaþi OK.

PPeennttrruu aa eeddiittaa ººii aa rreettrriimmiittee uunn mmeessaajj SSMMSS ((îînn ccaazzuull mmeessaajjeelloorr eexxppeeddiiaattee))

Derulaþi la Outbox ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi tasta pentru a ajunge la meniu ºi apoi apãsaþi SELECT.

Derulaþi pânã la SMS, Fax sau e-mail pentru a alege tipul de mesaj ºi apãsaþi SELECT.*

Introduceþi numãrul, apãsaþi OK ºi selectaþi Trimite.

Observaþie: Dacã selectaþi e-mail vi se va cere sã introduceþi adresa de e-mail înainte de a edita mesajul.*

Parcurgeþi lista cu mesaje SMS ºi apãsaþi VEZI.

* În funcþie de þarã
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Apãsaþi MENIU, derulaþi pânã la Retrimite ºi apãsaþi SELECT pentru a iniþia trimiterea.

Parcurgeþi lista cu mesaje SMS ºi apãsaþi VEZI pentru a-l selecta pe cel pe care doriþi
sã îl retrimiteþi.

PPeennttrruu aa rreettrriimmiittee uunn mmeessaajj ddiinn OOuuttbbooxx

Derulaþi pânã la Outbox ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi tasta pentru a ajunge la meniu ºi apoi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi MENIU, derulaþi pânã la Salv.ca ciorna ºi apãsaþi SELECT pentru a copia
mesajul în fiºierul Ciornã.

Parcurgeþi lista cu mesaje SMS ºi apãsaþi VEZI pentru a-l selecta pe cel trimis de la
numãrul pe care doriþi sã îl memoraþi drept Ciornã.

PPeennttrruu aa mmeemmoorraa uunn mmeessaajj SSMMSS ttrriimmiiss ddrreepptt CCiioorrnnãã

Derulaþi pânã la Outbox ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi tasta pentru a ajunge la meniu ºi apoi apãsaþi SELECT.

PPeennttrruu aa ººtteerrggee uunn mmeessaajj SSMMSS ddiinn OOuuttbbooxx

Apãsaþi MENIU, derulaþi pânã la Sterge ºi apãsaþi SELECT.

Parcurgeþi lista cu mesaje SMS ºi apãsaþi VEZI pentru a-l selecta pe cel trimis de la
numãrul pe care doriþi sã îl ºtergeþi.

Derulaþi pânã la Outbox ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi tasta pentru a ajunge la meniu ºi apoi apãsaþi SELECT.

Mesajul selectat va fi ºters imediat.

Pentru a ºterge toate mesajele SMS din Outbox.

Apãsaþi SELECT pentru a confirma sau INAPOI dacã nu doriþi sã ºtergeþi toate mesajele
SMS din listã.

Dupã selectare vi se solicitã confirmarea “Sterge toate?”

PPeennttrruu aa ººtteerrggee ttooaattee mmeessaajjeellee SSMMSS ddiinn OOuuttbbooxx

Apãsaþi MENIU, derulaþi pânã la Sterge toate ºi apãsaþi SELECT.

Derulaþi pânã la Outbox ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi tasta pentru a ajunge la meniu ºi apoi apãsaþi SELECT.
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Fiºierul Ciornã
În fiºierul Ciornã puteþi memora pânã la 20 de mesaje.

Apãsaþi MENIU, derulaþi pânã la Editeaza ºi apãsaþi SELECT.

Parcurgeþi lista cu mesaje SMS ºi apãsaþi VEZI pentru a-l selecta pe cel pe care
doriþi sã îl editaþi ºi sã îl trimiteþi.

Dacã doriþi, puteþi modifica textul (consultaþi pagina 18) ºi apoi apãsaþi OK.

PPeennttrruu aa eeddiittaa ººii aa ttrriimmiittee uunn mmeessaajj SSMMSS mmeemmoorraatt îînn ffiiººiieerruull cciioorrnnãã

Derulaþi la Ciorna ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi tasta pentru a ajunge la meniu ºi apoi apãsaþi SELECT.

Derulaþi pânã la SMS, Fax sau e-mail pentru a alege tipul de mesaj ºi apãsaþi SELECT.*

Introduceþi numãrul, apãsaþi OK ºi selectaþi Trimite.

Observaþie: Dacã selectaþi e-mail, vi se va cere sã introduceþi adresa de e-mail înainte de a edita
mesajul.

PPeennttrruu aa ººtteerrggee mmeessaajjeellee SSMMSS ddiinn ffiiººiieerruull CCiioorrnnãã

Apãsaþi MENIU, derulaþi pânã la Sterge ºi apãsaþi SELECT.

Parcurgeþi lista cu mesaje SMS ºi apãsaþi VEZI pentru a-l selecta pe cel trimis de la
numãrul pe care doriþi sã îl ºtergeþi.

Derulaþi pânã la Ciorna ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi tasta pentru a ajunge la meniu ºi apoi apãsaþi SELECT.

Mesajul selectat va fi ºters imediat.

Aceastã opþiune vã permite sã ºtergeþi toate mesajele SMS din lista cuprinsã în fiºierul Ciornã.

Apãsaþi SELECT pentru a confirma sau INAPOI dacã nu doriþi sã ºtergeþi toate mesajele
SMS din listã.

Dupã selectare vi se solicitã confirmarea “Sterge toate?”.

PPeennttrruu aa ººtteerrggee ttooaattee mmeessaajjeellee SSMMSS ddiinn ffiiººiieerruull CCiioorrnnãã

Apãsaþi MENIU, derulaþi pânã la Sterge toate ºi apãsaþi SELECT.

Derulaþi la Ciorna ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi tasta pentru a ajunge la meniu ºi apoi apãsaþi SELECT.

Parcurgeþi lista cu mesaje SMS ºi apãsaþi VEZI.

* În funcþie de þarã
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Setari SMS

Alegeþi un centru SMS ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi pentru a selecta Nr. iesire ºi apoi apãsaþi SELECT.

Introduceþi numãrul (pânã la 24 cifre) ºi apoi apãsaþi OK.

Derulaþi pânã la Nr. Intrare ºi apãsaþi SELECT.

Introduceþi numãrul (pânã la 24 cifre) ºi apoi apãsaþi OK.

Mesajele SMS sunt trimise printr-un centru. Pentru a primi un mesaj SMS de la un alt operator,
trebuie sã setaþi numerele corespunzãtoare.

PPeennttrruu aa sseettaa nnuummããrruull ((nnuummeerreellee)) cceennttrruulluuii SSMMSS

Derulaþi pânã la Setari SMS ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi tasta pentru a ajunge la meniu ºi apoi apãsaþi SELECT.

Derulaþi pânã la Nr. Email ºi apãsaþi SELECT.*

Introduceþi numãrul serverului e-mail (pânã la 24 cifre) ºi apãsaþi OK.*

PPeennttrruu aa sseettaa cceennttrruu SSMMSS iimmpplliicciitt

Alegeþi un centru SMS ºi apãsaþi SELECT.

Numãrul centrului SMS I este centrul implicit. Dacã doriþi sã trimiteþi mesajele SMS printr-un alt
centru, trebuie sã setaþi numerele corespunzãtoare (consultaþi secþiunea de mai sus Pentru a
seta numãrul (numerele) centrului SMS) ºi selectaþi numerele corespunzãtoare.

Derulaþi pânã la Centru initial ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi tasta pentru a ajunge la meniu ºi apoi apãsaþi SELECT.

* În funcþie de þarã
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Parcurgeþi opþiunile Oprit, Pornit o data, Pornit zilnic ºi selectaþi setarea doritã.
Dacã selectaþi Pornit o data sau Pornit zilnic:

Introduceþi ora ºi apãsaþi SELECT.

Alarma este dezactivatã implicit.

PPeennttrruu aa AACCTTIIVVAA//DDEEZZAACCTTIIVVAA aallaarrmmaa

Derulaþi la Alarma ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi pentru a ajunge la meniu.

Când alarma este setatã pe Pornit o data sau Pornit zilnic, pictograma unui ceas cu alarmã 
este afiºatã în modul de aºteptare pe linia de titlu a afiºajului. Soneria alarmei sunã timp de cel
mult 1 minut. Simbolul de alarmã clipeºte. Apãsaþi orice tastã pentru a opri alarma. 

Ceas ºi Alarmã
Data & Ora 
Alarma
Ton alarma

Derulaþi pânã la Ceas si Alarma ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi pentru a ajunge la meniu.

Apãsaþi SELECT pentru a confirma.

PPeennttrruu aa sseettaa ddaattaa ººii oorraa ((îînn rreecceeppttoorr ººii îînn ssttaaþþiiaa ddee bbaazzãã))

Data & Ora

Introduceþi ora exactã (HH:MM).

Dupã setare, data ºi ora sunt afiºate în modul de aºteptare.

Apãsaþi tasta pentru a selecta Data & Ora.

Introduceþi data (ZZ/LL).

Avertizare: Dacã telefonul dumneavoastrã este conectat la o linie ISDN printr-un adaptor, este 
posibil ca data ºi ora sã fie actualizate dupã fiecare apel. Verificaþi data ºi ora în sistemul 
dumneavoastrã ISDN. Contactaþi furnizorul dumneavoastrã de servicii (consultaþi Întrebãri frecvente
de la pagina 52).

Alarmã

Derulaþi pânã la Ceas si Alarma ºi apãsaþi SELECT.
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Derulaþi pânã la Ton alarma ºi apãsaþi SELECT.

Derulaþi pânã la Ceas si Alarma ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi pentru a ajunge la meniu.

Parcurgeþi lista tonurilor de alarmã pentru a le asculta ºi apãsaþi SELECT pentru a
alege tonul dorit.

PPeennttrruu aa sseettaa ttoonnuull ddee aallaarrmmãã

Sunt disponibile trei tonuri diferite pentru alarmã.

Se va auzi tonul de alarmã setat la momentul respectiv.
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Agenda
Intrare noua 
Listeaza intr.
Editeaza intr.
Sterge intr.
Sterge tot

În agenda telefonicã a receptorului pot fi memorate 50 de nume ºi numere.
Agenda telefonicã conþine toate informaþiile referitoare la apelanþi

Apãsaþi tasta pentru a selecta Intrare noua.

Introduceþi numele (consultaþi pagina 18 “Sisteme de editare a textelor”) ºi apoi apãsaþi
OK.

Parcurgeþi pânã Agenda ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi pentru a ajunge la meniu.

Intrare noua
Numele sunt memorate în ordine alfabeticã.

Introduceþi numãrul ºi apãsaþi OK.

Sunt disponibile trei tonuri diferite pentru alarmã. Sunetul de apel vã ajutã sã identificaþi grupul de
care aparþine apelantul ºi pe ecran este afiºat numele apelantului.Trebuie sã fiþi abonat la serviciul
de identificare a liniei apelantului (CLI).

TToonn ddee aappeell ppeennttrruu ggrruupp

Parcurgeþi lista pentru a asculta tonurile de apel ºi selectaþi tonul de apel pentru
grup pe care doriþi sã îl asociaþi acestei înregistrãri: Nici un grup sau Grup A, B, C.

PPeennttrruu aa iinnttrroodduuccee oo nnoouuãã îînnrreeggiissttrraarree îînn aaggeennddaa tteelleeffoonniiccãã

PPeennttrruu aa mmeemmoorraa uunn nnuummããrr ddiinn mmoodduull ddee aappeellaarree îînn aaggeennddaa tteelleeffoonniiccãã

Introduceþi numele ºi apãsaþi OK.

Apãsaþi SALV..

Formaþi numãrul.

Parcurgeþi lista pentru a asculta tonurile de apel ºi selectaþi tonul de apel pentru
grup pe care doriþi sã îl asociaþi acestei înregistrãri: Nici un grup sau Grup A, B, C.

Numãrul este automat introdus în câmpul pentru numere, apãsaþi OK.
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PPeennttrruu aa mmeemmoorraa uunn nnuummããrr ddiinn lliissttaa ddee rreeaappeellaarree îînn AAggeennddaa tteelleeffoonniiccãã

Apãsaþi pentru a accesa meniul.

Introduceþi numele (consultaþi pagina 18 “Sisteme de editare a textelor”) ºi apãsaþi
OK.

Parcurgeþi lista de reapelare pentru a selecta numãrul dorit.

Apãsaþi pentru a ajunge la lista de reapelare.

Numãrul este automat introdus în câmpul pentru numere, apãsaþi OK.

Parcurgeþi lista pentru a asculta tonurile de apel ºi selectaþi tonul de grup pe care
doriþi sã îl asociaþi acestei înregistrãri.

Derulaþi la Copiaza in ag. ºi apãsaþi SELECT.

PPeennttrruu aa mmeemmoorraa uunn nnuummããrr ddiinn ffiiººiieerruull DDeettaalliiii aappeell îînn AAggeennddaa tteelleeffoonniiccãã

Apãsaþi tasta pentru a selecta Copiaza in ag..

Introduceþi numele (consultaþi pagina 18 “Sisteme de editare a textelor”) ºi apãsaþi
OK.

Parcurgeþi lista din fiºierul Detalii apel pentru a selecta numãrul dorit ºi apãsaþi OK.

Apãsaþi pentru a ajunge la lista din fiºierul Detalii apel.

Numãrul este automat introdus în câmpul pentru numere, apãsaþi OK.

Parcurgeþi lista pentru a asculta tonurile de apel ºi selectaþi tonul de grup pe care
doriþi sã îl asociaþi acestei înregistrãri.

Vizualizeaza
Existã douã posibilitãþi de accesare a listei din Agenda telefonicã:
- din meniul Agenda, selectând submeniul Listeaza intr.
- în modul aºteptare apãsând TFD AGENDA.
Numele sunt listate în ordine alfabeticã.

PPaarrccuurrggeerreeaa AAggeennddeeii tteelleeffoonniiccee

Pentru a parcurge agenda telefonicã puteþi:

- fie sã apãsaþi tastele de parcurgere Sus sau Jos pentru a ajunge la intrarea Anterioarã sau

Urmãtoare ºi apoi sã apãsaþi VEZI pentru a vizualiza detaliile.

- fie sã introduceþi prima literã a numelui dorit (ex: 3 pentru “D” sau 33 pentru “E”). Prima 

înregistrare care începe cu aceastã literã este selectzatã în listã. Apãsaþi VEZI pentru a 

vizualiza detaliile.

Apãsaþi pentru a selecta Detalii apel.
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PPeennttrruu aa eeffeeccttuuaa uunn aappeell

Efectuaþi apelul.

Parcurgeþi lista numelor.

Apãsaþi TFD pentru a accesa direct lista numelor.

Derulaþi pânã la Editeaza intr. ºi apãsaþi SELECT.

Introduceþi noul nume (consultaþi pagina 18 “Sisteme de editare a textelor”) ºi apãsaþi
OK.

Derulaþi pânã la Agenda ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi pentru a ajunge în meniu.

Introduceþi noul numãr ºi apãsaþi OK.

Parcurgeþi lista pentru a asculta tonurile de apel ºi selectaþi tonul de apel pentru
grup pe care doriþi sã îl asociaþi acestei intrãri.

PPeennttrruu aa eeddiittaa oo iinnttrraarree

Parcurgeþi lista cu nume ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi STERGE pentru a ºterge fiecare caracter în parte.

Apãsaþi STERGE pentru a ºterge fiecare cifrã în parte.

Observaþie: Dacã, de exemplu, doriþi sã modificaþi numai numãrul, apãsaþi OK pânã când
numãrul este afiºat pe ecran ºi modificaþi-l.
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Derulaþi pânã la Sterge intr. ºi apãsaþi SELECT.

Derulaþi pânã la Agenda ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi pentru a ajunge la meniu.

PPeennttrruu aa ººtteerrggee oo îînnrreeggiissttrraarree

Parcurgeþi lista cu nume.

Apãsaþi SELECT pentru a ºterge înregistrarea selectatã.

Derulaþi pânã la Sterge tot ºi apãsaþi SELECT.

Derulaþi pânã la Agenda ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi pentru a ajunge la meniu.

PPeennttrruu aa ººtteerrggee ttooaattee îînnrreeggiissttrrããrriillee ddiinn aaggeennddaa tteelleeffoonniiccãã

Apãsaþi SELECT pentru a confirma ºtergerea tuturor înregistrãrilor din agenda
telefonicã.

Dupã selectare, vi se solicitã confirmarea “Sterge tot?”.
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Parcurgeþi înregistrãrile din fiºierul Detalii apel ºi citiþi informaþiile.

Apãsaþi SELECT pentru a selecta Detalii apel.

Apãsaþi pentru a vizualiza direct detaliile apelului.

Detalii apel
Fiºierul Detalii apel poate memora pânã la 20 de înregistrãri ºi afiºeazã lista apelurilor primite.
Pentru a avea acces la aceastã listã, trebuie sã vã abonaþi la serviciul de identificare a numãrului
apelantului (CLI). În acest caz, va fi afiºat numele (sau numãrul) apelantului. Sunt de asemenea
afiºate data ºi ora apelului. Dacã nu sunteþi abonat la acest serviciu, pe ecran se va afiºa mesajul
“Apelant necunoscut”, precum ºi data ºi ora la care aþi primit apelul.
Apelurile (nepreluate ºi primite)  sunt afiºate în ordine cronologicã, în prima poziþie pe listã aflându-se
apelul cel mai recent. Când fiºierul Detalii apel este gol sau dacã nu v-aþi abonat la serviciul CLI, pe
ecran este afiºat mesajul “Listã goalã”.

PPeennttrruu aa vviizzuuaalliizzaa ffiiººiieerruull DDeettaalliiii aappeell

Apãsaþi pentru apelare.

Derulaþi pentru a selecta o înregistrare din fiºierul Detalii apel.

Apãsaþi pentru a vizualiza direct detaliile apelului.

PPeennttrruu aa aappeellaa//rreeaappeellaa

Observaþie: pentru a putea returna un apel în cazul unui apel primit, trebuie sã vã abonaþi la 
serviciul Identificare linie apelant.

Observaþie: Dacã în dreapta numãrului înregistrãrii apare cuvântul “Nou”, acesta indicã faptul cã
informaþiile referitoare la apelant nu au fost citite.

Apãsaþi SELECT pentru a selecta Detalii apel.

PPeennttrruu aa mmeemmoorraa uunn nnuummããrr ddiinn ffiiººiieerruull DDeettaalliiii aappeell îînn aaggeennddaa tteelleeffoonniiccãã

Apãsaþi MENIU pentru a accesa meniul.

Introduceþi numele (consultaþi pagina 18 “Sisteme de editare a textelor”) ºi apãsaþi
OK.

Parcurgeþi lista delaliilor pentru a vizualiza înregistrarea doritã.

Apãsaþi pentru a vizualiza direct detaliile apelului.

Numãrul este automat introdus în câmpul adecvat, apãsaþi OK.

Parcurgeþi lista pentru a asculta tonurile de apel ºi selectaþi tonul de apel pentru
grup pe care doriþi sã îl asociaþi acestei înregistrãri.

Selectaþi Copiaza in ag..

Apãsaþi SELECT pentru a selecta Detalii apel.
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Detalii apel 33

PPeennttrruu aa ººtteerrggee uunn nnuummee ssaauu uunn nnuummããrr

Apãsaþi MENIU pentru a accesa meniul.

Parcurgeþi lista pentru a vizualiza înregistrarea doritã.

Apãsaþi pentru a vizualiza direct detaliile apelului.

Derulaþi pânã la Sterge ºi apãsaþi OK.
Veþi auzi un ton de confirmare, iar pe ecran se va afiºa din nou fiºierul Detalii apel.

PPeennttrruu aa ººtteerrggee ttooaattee îînnrreeggiissttrrããrriillee ddiinn ffiiººiieerruull DDeettaalliiii aappeell

Apãsaþi SELECT pentru a selecta Detalii apel.

Apãsaþi pentru a vizualiza direct detaliile apelului.

Derulaþi la Sterge tot ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi OK pentru a confirma ºtergerea tuturor înregistrãrilor din fiºierul Detalii apel.
Veþi auzi un ton de confirmare, dupã care telefonul revine în modul de aºteptare.

Apãsaþi SELECT pentru a selecta Detalii apel.

Apãsaþi MENIU pentru a accesa meniul.
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Listã reapelare34

Parcurgeþi lista.
Pentru a vizualiza detaliile unui numãr selectat din lista de reapelare:

Apãsaþi pentru a ajunge direct la lista de reapelare în modul de aºteptare.

Listã reapelare
Ultimele 20 de numere apelate sunt memorate în lista de reapelare.
Numerele apelate (sau numele dacã numerele corespund înregistrãrilor din agenda telefonicã) sunt
afiºate în ordine cronologicã, numãrul cel mai recent fiind primul din listã. Când lista de reapelare
este goalã, pe ecran este afiºat mesajul “Listã goalã”.

PPeennttrruu aa vviizzuuaalliizzaa lliissttaa ddee rreeaappeellaarree

Apãsaþi MENIU.

Selectaþi VEZI.

Apãsaþi de parcurgere Sus sau Jos pentru a vizualiza detaliile înregistrãrii anterioare sau
urmãtoare.

Apãsaþi pentru apelare.

Parcurgeþi lista de reapelare pentru a selecta numãrul dorit.

Apãsaþi pentru a ajunge direct la lista de reapelare în modul de aºteptare.

PPeennttrruu aa aappeellaa//rreeaappeellaa

PPeennttrruu aa mmeemmoorraa uunn nnuummããrr ddiinn lliissttaa ddee rreeaappeellaarree îînn aaggeennddaa tteelleeffoonniiccãã

Apãsaþi pentru a selecta MENIU.

Introduceþi numele (consultaþi pagina 18 “Sisteme de editare a textelor”) ºi apãsaþi
OK.

Parcurgeþi lista de reapelare pentru a selecta numãrul dorit.

Apãsaþi pentru a ajunge direct la lista de reapelare.

Numãrul este automat introdus în câmpul pentru numere, apãsaþi OK.

Parcurgeþi lista pentru a asculta tonurile de apel ºi selectaþi tonul de apel pentru
grup pe care doriþi sã îl asociaþi acestei înregistrãri.

Derulaþi pânã la Copiaza in ag. ºi apãsaþi SELECT.
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PPeennttrruu aa ººtteerrggee uunn nnuummee ssaauu uunn nnuummããrr ddiinn lliissttaa ddee rreeaappeellaarree

Apãsaþi pentru a selecta MENIU.

Parcurgeþi lista de reapelare pentru a selecta o înregistrare.

Apãsaþi pentru a ajunge direct la lista de reapelare.

Derulaþi la Sterge ºi apãsaþi SELECT.
Apoi, pe ecran va fi afiºatã din nou lista de reapelare.

PPeennttrruu aa ººtteerrggee ttooaattee îînnrreeggiissttrrããrriillee ddiinn lliissttaa ddee rreeaappeellaarree

Apãsaþi pentru a selecta MENIU.

Apãsaþi pentru a ajunge direct la lista de reapelare.

Derulaþi la Sterge tot ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi OK pentru a confirma ºtergerea tuturor înregistrãrilor din lista de reapelare.
Pe ecran se va afiºa mesajul “Listã goalã”, iar telefonul revine în modul de aºteptare. 

DECT623_627_Index2_RO_part2.qxd  27.10.2005  14:44  Seite 35



Utilizarea funcþiei Intercom36

Introduceþi numãrul receptorului pe care doriþi sã îl apelaþi ºi apoi apãsaþi TOATE.

Apãsaþi în modul de aºteptare.

Utilizarea funcþiei Intercom
(dacã sunt cel puþin douã receptoare, consultaþi pagina 17)

Aceastã funcþie vã permite sã efectuaþi apeluri interne gratuite, sã transferaþi apeluri externe de la
un receptor la altul ºi sã utilizaþi opþiunea de apel în conferinþã.

AAppeelluull iinntteerrnn

Închideþi sau puneþi receptorul în locaº pentru a încheia un apel intern.

Apãsaþi pentru a pune apelul extern în aºteptare, apelantul nu vã mai poate auzi.

Introduceþi numãrul receptorului cãtre care doriþi sã transferaþi apelul.
Receptorul apelat sunã.

Apãsaþi pentru a încheia apelul în primul receptor ºi pentru a transfera apelul extern cãtre
celãlalt receptor.

Observaþie: dacã receptorul nu este un produs din gama Philips DECT 623/627, este posibil ca
aceastã funcþie sã nu fie disponibilã.

SAU
Încheiaþi apelul curent ºi apoi

Apãsaþi pentru a accepta apelul extern ºi a pune apelul intern în aºtepare.

PPrriimmiirreeaa ddee aappeelluurrii eexxtteerrnnee îînn ttiimmppuull uunnuuii aappeell IInntteerrccoomm

apãsaþi pentru a accepta un apel extern.

TTrraannssffeerruull ddee aappeelluurrii ccããttrree uunn aannuummiitt rreecceeppttoorr îînn ttiimmppuull uunneeii ccoonnvvoorrbbiirrii

Observaþie: dacã receptorul apelat nu rãspunde, puteþi prelua apelul de pe primul
receptor.

Dacã receptorul apelat preia apelul, pot vorbi ambii apelanþi interni.

Apãsaþi pentru a pune apelul extern în aºteptare, apelantul nu vã mai poate auzi.

Introduceþi numãrul receptorului cãtre care doriþi sã transferaþi apelul.
Receptorul apelat sunã.

Apãsaþi pentru a comuta între apelul intern ºi cel extern.

CCoommuuttaarreeaa îînnttrree uunn aappeelluurriillee iinntteerrnnee ººii eexxtteerrnnee

Observaþie: dacã receptorul apelat nu rãspunde, puteþi prelua apelul de pe primul
receptor.

Dacã receptorul apelat preia apelul, pot vorbi ambii apelanþi interni.

Observaþie: pentru a rãspunde la un apel de pe cel de-al doilea receptor, puteþi apãsa tasta .

În timp unei convorbiri locale active, veþi fi informat printr-un bip în receptor, dacã intervine un apel
extern. 
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Utilizarea funcþiei Intercom 37

Apãsaþi pentru a pune apelul extern în aºteptare, apelantul nu vã mai poate auzi.

Introduceþi numãrul receptorului pe care doriþi sã îl apelaþi.
Receptorul apelat sunã.

Apãsaþi CONF. pentru a iniþia un apel conferinþã cu 3 participanþi.
Cele trei persoane pot participa la conversaþie.

AAppeell ccoonnffeerriinnþþãã pprriinn ooppþþiiuunniillee ddiissppoonniibbiillee îînn ttiimmppuull aappeelluulluuii

Observaþie: dacã receptorul apelat nu rãspunde, puteþi prelua apelul de pe primul
receptor.

Dacã receptorul apelat preia apelul, pot vorbi ambii apelanþi interni.

Apelul conferinþã permite preluarea unui apel extern de pe douã receptoare (prin funcþia Intercom).
Cele trei persoane pot participa la conversaþie. Nu este nevoie de nici un fel de abonament.
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Fond ecran
Aceastã funcþie vã permite sã setaþi fondul de ecran afiºat în modul de aºteptare.
În telefonul dumneavoastrã existã 4 fonduri de ecran preinstalate.

Personalizeaza
Fond ecran 
Contrast
Tonuri recept.
Nume receptor
Raspuns aut.
Limba

Apãsaþi pentru a selecta Fond ecran. Se va afiºa fondul de ecran activat
la momentul respectiv.

Derulaþi pânã la Personalizeaza ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi pentru a ajunge la meniu.

Derulaþi pentru a vizualiza imaginile ce pot fi utilizate drept fond de ecran
ºi apãsaþi SELECT pentru a selecta fondul dorit.

Pentru aa sseta uun ffond dde eecran

Derulaþi pânã la Contrast ºi apãsaþi SELECT. 

Derulaþi pânã la Personalizeaza ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi pentru a ajunge la meniu.

Este evidenþiat nivelul de contrast activat la momentul respectiv.

Parcurgeþi nivelele de contrast pentru a vedea diferenþa ºi apãsaþi SELECT pentru
a-l selecta pe cel dorit.

PPeennttrruu aa sseettaa ccoonnttrraassttuull aaffiiººaajjuulluuii

Contrast
Sunt disponibile 3 nivele de contrast al afiºajului.

PPeennttrruu aa sseettaa vvoolluummuull ssoonneerriieeii rreecceeppttoorruulluuii ssaauu mmoodduull ttããcceerree

Tonuri receptor

Sunt disponibile 3 nivele de volum ºi opþiunea Sonerie dezactivatã (tãcere).

Derulaþi pânã la Tonuri recept. ºi apãsaþi SELECT.

Derulaþi pânã la Personalizeaza ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi pentru a ajunge la meniu.

Parcurgeþi nivelele pentru a le auzi ºi apãsaþi SELECT pentru a-l selecta pe cel dorit.

Apãsaþi pentru a selecta Vol. sonerie. Veþi auzi nivelul activat la momentul respectiv.

Observaþie: Dacã activaþi opþiunea Sonerie dezactivatã, în modul de aºteptare pe ecran va fi
afiºatã pictograma .

Pentru a regla în timpul unui apel volumul receptorului ºi al difuzorului,
vã rugãm sã consultaþi pagina 17.
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Personalizeaza 39

Derulaþi pânã la Tonuri recept. ºi apãsaþi SELECT.

Derulaþi pânã la Personalizeaza ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi pentru a ajunge la meniu.

Parcurgeþi lista melodiilor pentru a le asculta ºi apoi apãsaþi SELECT pentru a o
selecta pe cea doritã.

PPeennttrruu aa sseettaa ttoonnuull ddee aappeell aall rreecceeppttoorruulluuii

Derulaþi pânã la Melod. sonerie ºi apãsaþi SELECT.

Pentru a alege o melodie de sonerie din opþiunile disponibile.

Veþi auzi melodia activatã la momentul respectiv.

Derulaþi pânã la Tonuri recept. ºi apãsaþi SELECT.

Derulaþi pânã la Personalizeaza ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi pentru a ajunge la meniu.

Parcurgeþi lista melodiilor pentru a le asculta ºi apoi apãsaþi SELECT pentru a o
selecta pe cea doritã.

PPeennttrruu aa sseettaa ttoonnuurriillee ddee aappeell ppeennttrruu ggrruupp

Derulaþi pânã la Melodie grup ºi apãsaþi SELECT.

Acest meniu vã permite sã selectaþi ºi sã setaþi melodiile care vor fi redate în cazul recepþionãrii
unui apel extern, dacã sunteþi abonat la Serviciul identificare linie apelantã, atunci când numãrul
de telefon este înregistrat în agenda telefonicã ºi asociat unui grup. Existã trei grupuri de apelanþi
(consultaþi pagina 28 Agenda, Tonuri de apel pentru grup). Puteþi asocia 1 ton de apel fiecãrui
grup (A, B, C).

Parcurgeþi cele trei grupuri existente ºi selectaþi unul.

Derulaþi pânã la Tonuri recept. ºi apãsaþi SELECT.

Derulaþi pânã la Personalizeaza ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi pentru a ajunge la meniu.

Selectaþi Pornit sau Oprit ºi apoi apãsaþi SELECT pentru a confirma.

PPeennttrruu aa aaccttiivvaa//ddeezzaaccttiivvaa ttoonnuull ttaasstteelloorr

Derulaþi pânã la Ton taste ºi apãsaþi SELECT.

Tonul tastaturii este ACTIVAT implicit. Puteþi sã îl dezactivaþi.
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Aceastã funcþie vã permite sã setaþi tonul de alarmã ca Pornit sau Oprit, pentru fiecare mesaj primit.
Tonul pentru SMS este ACTIVAT implicit. Îl puteþi dezactiva.

Personalizeaza40

Derulaþi pânã la Nume receptor ºi apãsaþi SELECT.

Derulaþi pânã la Personalizeaza ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi pentru a ajunge la meniu.

Apãsaþi OK pentru a confirma noua denumire.

PPeennttrruu aa rreeddeennuummii rreecceeppttoorruull

Nume receptor

Introduceþi noua denumire a receptorului (consultaþi pagina 18).

Puteþi sã redenumiþi receptorul ºi sã setaþi afiºarea denumirii în modul de aºteptare. Denumirea
setatã implicit este “PHILIPS”.

Derulaþi pânã la Raspuns aut. ºi apãsaþi SELECT.

Derulaþi pânã la Personalizeaza ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi pentru a ajunge la meniu.

PPeennttrruu aa aaccttiivvaa//ddeezzaaccttiivvaa mmoodduull rrããssppuunnss aauuttoommaatt

Rãspuns automat

Selectaþi Pornit sau Oprit ºi apoi apãsaþi SELECT pentru a confirma.

Vã permite sã setaþi Rãspuns aut. drept PORNIT sau OPRIT. Dacã selectaþi PORNIT puteþi 
rãspunde la un apel prin simpla ridicare a receptorului din locaºul de alimentare. Setarea implicitã
este Rãspuns aut. Oprit.

Derulaþi pânã la Limba ºi apãsaþi SELECT.

Derulaþi pânã la Personalizeaza ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi pentru a ajunge la meniu.

PPeennttrruu aa mmooddiiffiiccaa lliimmbbaa

Limba

Parcurgeþi lista limbilor ºi apãsaþi SELECT.

Meniurile din telefonul dumneavoastrã pot fi accesate în diferite limbi.

Derulaþi pânã la Tonuri recept. ºi apãsaþi SELECT.

Derulaþi pânã la Personalizeaza ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi pentru a ajunge la meniu.

Selectaþi Pornit sau Oprit ºi apoi apãsaþi SELECT pentru a confirma.

PPeennttrruu aa aaccttiivvaa//ddeezzaaccttiivvaa ttoonnuull ppeennttrruu SSMMSS

Derulaþi pânã la Ton SMS ºi apãsaþi SELECT.
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Setari av.
Mod form. num.
Timp Flash
Limba msj voce*
Siguranta
Inregistrare
Dez-inregistr.
Reset

Apãsaþi pentru a selecta Mod form. num..

Derulaþi pânã la Setari av. ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi pentru a ajunge la meniu.

PPeennttrruu aa mmooddiiffiiccaa mmoodduull ddee ffoorrmmaarree aa nnuummeerreelloorr

Mod formare numãr*

Parcurgeþi meniul pentru a Ton sau Puls ºi apoi apãsaþi SELECT.

Setãrile telefonului dumneavoastrã sunt configurate implicit pentru þara de utilizare ºi nu este
nevoie sã modificaþi aceste setãri.

Observaþie: aceastã setare vã permite sã selectaþi modul de apelare prin impulsuri (numit ºi
“Deconectare buclã” ºi utilizat în þãrile în care nu este disponibilã apelarea cu tonuri DTMF sau
care utilizeazã centrale telefonice mai vechi, de tip PABX).

Derulaþi pânã la Timp Flash ºi apãsaþi SELECT.

Derulaþi pânã la Setari av. ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi pentru a ajunge la meniu.

PPeennttrruu aa mmooddiiffiiccaa ttiimmppuull ffllaasshh

Timp Flash*

Parcurgeþi meniul pentru a selecta Scurt sau Mediu sau Lung ºi apoi apãsaþi
SELECT.

Aceastã funcþie este utilã dacã se utilizeazã serviciile operatorului.

Observaþie: Utilizarea unor servicii de operator accesate cu + , + ºi + 
(apel în aºteptare, redirecþionare apel, etc.) va depinde de modul de setare a funcþiei flash, 
conform tipului conexiunii instalate (ISDN, Publicã, PABX).

*Aceastã caracteristicã este
disponibilã numai în anumite
regiuni
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Setãri avansate42

Derulaþi pânã la Siguranta ºi apãsaþi SELECT.

Derulaþi pânã la Setari av. ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi pentru a ajunge la meniu.

PPeennttrruu aa sscchhiimmaa ccoodduull PPIINN

Siguranta

Codul setat implicit este codul de înregistrare “0000”. Vã sfãtuim sã îl personalizaþi.

Apãsaþi pentru a selecta Schimba PIN.

Introduceþi noul dvs. cod PIN ºi apãsaþi OK.

Derulaþi pânã la Siguranta ºi apãsaþi SELECT.

Derulaþi pânã la Setari av. ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi pentru a ajunge la meniu.

PPeennttrruu aa sseettaa ssaauu aa mmooddiiffiiccaa ooppþþiiuunneeaa BBllooccaarree aappeelluurrii

Aceastã opþiune vã permite sã restricþionaþi utilizarea telefonului dumneavoastrã numai pentru
anumite numere de telefon, permiþându-vã sã blocaþi anumite pãrþi (prefixe) ale numerelor de
telefon apelate. Puteþi seta pânã la 4 coduri de blocare diferite. 

Derulaþi pânã la Bloc. apeluri ºi apãsaþi SELECT.

Introduceþi codul PIN ºi apãsaþi OK.

Parcurgeþi pentru a seta Codul de blocare 1, 2, 3 sau 4 ºi apãsaþi SELECT.

Introduceþi codul de blocare (de ex. 00 pentru blocarea apelurilor internaþionale) ºi
apãsaþi OK.
Repetaþi ultimele douã operaþiuni pentru introducerea sau a modificarea codurilor de
blocare a apelurilor.

Observaþie: dacã aþi schimbat deja codul PIN iniþial, vi se va solicita sã îl introduceþi pe acela înainte
de a-l schimba din nou. Dacã introduceþi un cod PIN incorect, veþi auzi un bip de eroare ºi veþi 
reveni la meniul anterior.

Derulaþi pânã la Limba msj voce ºi apãsaþi SELECT.

Derulaþi pânã la Setari av. ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi pentru a ajunge la meniu.

PPeennttrruu aa sseettaa lliimmbbaa mmeessaajjeelloorr vvooccee

Limbã mesaj voce*

Alegeþi limba doritã din listã ºi apãsaþi SELECT.

Puteþi modifica limba robotului telefonic pentru mesajele de întâmpinare predefinite (consultaþi
pagina 47).

opþiune disponibilã numai pentru DECT 627

Confirmaþi noul dvs. cod PIN.

*Aceastã caracteristicã este disponibilã
numai în anumite regiuni
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Derulaþi pânã la Inregistrare ºi apãsaþi SELECT.

Derulaþi pânã la Setari av. ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi pentru a ajunge la meniu.

Inregistrare
La staþia de bazã pot fi înregistrate pânã la 5 receptoare.
Avertizare: dacã doriþi sã asociaþi receptoare de altã marcã decât Philips la staþiile de bazã 
DECT 623 sau DECT 627, asiguraþi-vã cã aceste receptoare se conformeazã cerinþelor standardului
GAP, în caz contrar, nu vor funcþiona corespunzãtor (consultaþi pagina 11).

Introduceþi codul PIN format din patru cifre (cod setat implicit: “0000”) ºi apãsaþi OK.
Dacã înregistrarea a fost realizatã cu succes veþi auzi un ton lung de confirmare. Alegeþi
numãrul de receptor (de la 1 la 5) pe care doriþi sã-l alocaþi noului receptor.

PPeennttrruu aa îînnrreeggiissttrraa uunn rreecceeppttoorr

Dacã aþi anulat fãrã sã vreþi înregistrarea unui receptor, îl puteþi înregistra din nou. Receptoarele
suplimentare trebuie sã fie înregistrate înainte de utilizare.
Pentru a înregistra un receptor, apãsaþi mai întâi tasta de cãutare de pe unitatea de bazã timp
de aproximativ 5 secunde, când unitatea de bazã este în modul de aºteptare. Apoi, într-un minut, 
efectuaþi urmãtoare operaþiune pe receptor:

PPeennttrruu aa aannuullaa îînnrreeggiissttrraarreeaa uunnuuii rreecceeppttoorr

Derulaþi pânã la Dez-inregistr. ºi apãsaþi SELECT.

Derulaþi pânã la Setari av. ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi pentru a ajunge la meniu.

Alegeþi din listã receptorul a cãrui înregistrare doriþi sã o anulaþi ºi apãsaþi SELECT.

Observaþie: dacã numai receptorul dumneavoastrã necesitã operaþiuni de reparaþie, anulaþi
înregistrarea acestuia la staþia de bazã înainte de a-l duce la centrul de service.

Derulaþi pânã la Reset ºi apãsaþi SELECT.

Derulaþi pânã la Setari av. ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi pentru a ajunge la meniu.

Selectaþi Da pentru a reseta telefonul ºi apãsaþi SELECT.

Puteþi reveni oricând la setãrile implicite ale telefonului dumneavoastrã (consultaþi pagina 51).
Trebuie sã ºtiþi însã faptul cã dupã o asemenea reconfigurare a setãrilor implicite, toate
setãrile personale ºi informaþiile memorate (înregistrãrile din agenda telefonicã, mesajele
SMS, detaliile apelurilor ºi lista de reapelare) vor fi ºterse.

Observaþie: dupã resetare, va trebui sã vã configuraþi din nou telefonul, consultaþi pagina 40.

Pentru a reveni la setãrile implicite

Afiºajul receptorului indicã “Ne-înregistrat”.
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Serviciu retea
Transfer apel
Transf. Ocupat
Transf. Nerasp
Posta vocala
Apel inapoi
Nu apel inapoi
Ascunde ID

Aceastã funcþie vã permite sã activaþi sau sã dezactivaþi serviciile operatorului pentru care aveþi
nevoie de abonament. Pentru mai multe informaþii cu privire la servicii, contactaþi operatorul de
reþea. De obicei, sunt disponibile abonamente la serviciile Redirecþionare apel, cãsuþã mesagerie
vocalã, etc.

EExxeemmpplluu ddee sseerrvviicciiuu:: RReeddiirreeccþþiioonnaarree aappeell

Parcurgeþi lista de servicii ºi apãsaþi SELECT.

Derulaþi pânã la Serviciu retea ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi pentru a ajunge la meniu.

Introduceþi numãrul spre care doriþi sã fie redirecþionate apelurile ºi apãsaþi OK.

PPeennttrruu aa aaccttiivvaa//ddeezzaaccttiivvaa SSeerrvviicciiii

Parcurgeþi lista de servicii ºi apãsaþi SELECT.

Derulaþi pânã la Serviciu retea ºi apãsaþi SELECT.

Apãsaþi pentru a ajunge la meniu.

Selectaþi Activeaza sau Dezactiveaza ºi apãsaþi SELECT.
Secvenþa de cifre asociatã serviciului selectat va fi formatã.

Apãsaþi pentru a reveni la modul de aºteptare.

Derulaþi pânã la Setari ºi apãsaþi SELECT.

Apelurile pot fi redirecþionate cãtre un alt numãr de telefon.
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Robotul Telefonic DECT 627

s e t t i n g / o k

Difuzor

Telefonul DECT 627 este dotat cu un robot telefonic care înregistreazã apelurile nepreluate, dacã
este activat. 
Robotul telefonic poate memora pânã la 99 mesaje într-o periadã de timp de maximum 14 minute.

TTaassttee rroobboott tteelleeffoonniicc DDEECCTT 662277

Microfon

Tasta de PORNIRE/ 
OPRIRE

Apãsaþi tasta pentru a porni sau
opri robotul telefonic.

Tastã de apelare 
receptor 

Apãsaþi tasta pentru a localiza
toate receptoarele.

Înregistrare notã 
promemoria ºi

Mesaje de întâmpinare
Apãsaþi scurt pentru a 
înregistra o notã promemoria.
Apãsaþi lung pentru a 
înregistra mesajul de 
întâmpinare 1 pentru modul
Rãspuns ºi Înregistrare sau 
2 pentru Rãspuns.

Înainte/Mesajul 
urmãtor

Apãsaþi scurt tasta pentru a
sãri la mesajul urmãtor în
timpul redãrii.
În modul de setare, apãsaþi
scurt pentru a modifica o
setare.

Tastã redare/ 
Oprire

Apãsaþi scurt pentru redarea
mesajului.
Apãsaþi scurt pentru a
întrerupe redarea mesajului,
în timp ce ascultaþi un
mesaj.
Apãsaþi lung pentru a 
accesa modul setare robot
telefonic.

setting / ok

Înapoi/Tastã reluare

Dacã apãsaþi în prima secundã
de redare a mesajului: Mesajul
anterior.
Dacã apãsaþi dupã prima 
secundã de redare a mesajului:
Reluare mesaj curent.
În modul de setare, apãsaþi
scurt pentru a modifica o setare.

/ Taste volum

Pentru a regla volumul unitãþii
de bazã.

Afiºaj unitate de bazã 627 cu
luminã de fundal
Lumina de fundal va fi activã
atunci când existã mesaje noi
pe robotul telefonic sau când
memoria robotului telefonic este
plinã.
Pictograme: consultaþi pagina 46. Tastã ºtergere

Apãsaþi scurt pentru a ºterge
mesajul curent în timpul 
redãrii.
În modul aºteptare, apãsaþi
lung pentru a ºterge toate
mesajele (dacã toate 
mesajele au fost citite).
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Pe ecranul robotului telefonic DECT 627 sunt afiºate informaþii referitoare la robotul telefonic ºi
setãri. Data ºi ora pe unitatea de bazã sunt setate simultan cu setarea datei ºi orei pe receptor
(consultaþi pagina 26).

EEccrraann rroobboott tteelleeffoonniicc DDEECCTT 662277

PPeennttrruu aa AACCTTIIVVAA//DDEEZZAACCTTIIVVAA rroobboottuull tteelleeffoonniicc DDEECCTT 662277

Dupã ACTIVARE, mesajul de întâmpinare selectat este redat automat. Iluminarea de 
fundal a robotului telefonic va fi de asemenea activã dacã existã unul sau mai multe
mesaje necitite.

Apãsaþi tasta de ACTIVARE/DEZACTIVARE de pe unitatea de bazã pentru a ACTIVA sau
DEZACTIVA robotul telefonic.

Dacã robotul telefonic este ACTIVAT, acesta va intra în funcþiune dupã un numãr predefinit de
semnale de apel, în funcþie de setãri (consultaþi pagina 48). Dupã intrarea în funcþiune, robotul 
telefonic va reda mesajul dumneavoastrã de întâmpinare ºi va înregistra mesajul lãsat de apelant,
dacã este cazul.

Mesaje memorate
Pentru aa aasculta mmesajul ((mesajele) nnou ((noi)

Iluminarea de fundal este ACTIVÃ, iar pe ecranul unitãþii de bazã este afiºat faptul cã existã unul
sau mai multe mesaje noi: 03 .

Mesajele sunt întotdeauna redate în ordine cronologicã, va fi redat mai întâi primul mesaj
primit. Pe ecran se vor afiºa contorul de mesaje ºi data ºi ora înregistrãrii.

setting / ok

Apãsaþi pentru a iniþia redarea.

Apãsaþi pentru a reveni la mesajul anterior sau pentru a relua mesajul curent.

Apãsaþi pentru a trece la mesajul urmãtor.

În timpul redãrii de mesaje sunt disponibile urmãtoarele funcþii:

setting / ok Apãsaþi pentru a întrerupe redarea ºi apãsaþi din nou pentru a o relua.

Observaþie: Dacã întreaga memorie a fost ocupatã, pe ecran se vor afiºa intermitent douã liniuþe,
iar iluminarea de fundal va fi ACTIVÃ permanent. ªtergeþi mesajele vechi (consultaþi pagina 47)
pentru a avea spaþiu pentru cele noi.

Mesaj(-e) pe robotul telefonic, nou(-i) necitit(-e).

Mesaj(-e) pe robotul telefonic, vechi citit(-e).

Robotul telefonic este ACTIVAT.

Indicã tipul mesajului de întâmpinare utilizat.

Indicã de câte ori va suna telefonul înainte ca robotul telefonic sã iniþieze redarea
mesajului de întâmpinare.

Monitorizare apeluri ACTIVAT.

Monitorizare apeluri DEZACTIVAT.

Data (ZZ / LL)Ora (HH : MM.)

Numãr de mesaje
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Reglarea volumului

Apãsaþi pentru a diminua volumul din difuzor.

Apãsaþi pentru a mãri volumul din difuzor.

În timpul redãrii unui mesaj ºi monitorizãrii apelurilor puteþi regla
volumul difuzorului folosind tastele de pe partea din spate a 
unitãþii de bazã:

ªtergerea mesajelor de pe robotul telefonic
PPeennttrruu aa ººtteerrggee uunn mmeessaajj ddee ppee rroobboottuull tteelleeffoonniicc

Apãsaþi pentru a ºterge în timp ce ascultaþi mesajul.
Un semnal sonor scurt confirmã ºtergerea mesajului.

PPeennttrruu aa ººtteerrggee ttooaattee mmeessaajjeellee ddee ppee rroobboottuull tteelleeffoonniicc

Apãsaþi pentru a ºterge toate mesajele vechi.
Un semnal sonor lung confirmã ºtergerea tuturor mesajelor. Apoi, pe ecranul robotului
telefonic apare afiºat mesajul “00” fãrã pictograma în formã de plic.

ªtergerea tuturor mesajelor poate fi efectuatã numai în modul de aºteptare ºi numai atunci când nu
existã mesaje noi:

Observaþie: Mesajele ºterse nu mai pot fi recuperate. Dacã întreaga memorie a fost ocupatã,
pe ecran se vor afiºa intermitent douã liniuþe, iar iluminarea de fundal va fi ACTIVÃ permanent.

Setãrile robotului telefonic
În meniul setãrilor robotului telefonic urmãtoarele articole pot fi modificate unul dupã altul în ordinea
prestabilitã (toate setãrile trebuie sã fie efectuate pe rând):

1. Selectarea mesajului de întâmpinare (1/2)
2. Numãr semnale de apel (1-7)
3. Monitorizare apeluri (ACTIVAT/DEZACTIVAT)
4. Cod acces de la distanþã 

s e t t i n g / o k

Reglare volum

PPaassuull 11:: PPeennttrruu aa sseelleeccttaa mmoodduull ddee rrããssppuunnss ººii ttiippuull mmeessaajjuulluuii ddee îînnttââmmppiinnaarree

Robotul redã mesajul de întâmpinare în momentul în care intrã în funcþiune la primirea unui apel.
Existã douã tipuri de mesaje de întâmpinare setate implicit:
Mesaj de întâmpinare 1: Rãspuns ºi Înregistrare (se pot lãsa mesaje).
Mesaj de întâmpinare 2: Rãspuns (nu se pot lãsa mesaje)
Aveþi de asemenea posibilitatea de a înregistra propriile mesaje de întâmpinare 1 ºi 2 (consultaþi
pagina 49).

Apãsaþi pentru a ACTIVA robotul telefonic.
Pentru a accesa modul setare robot telefonic:

Apãsaþi timp de aproximativ 4 secunde pânã când  pictograma de mesaj de
întâmpinare este afiºatã cu intermitenþã ºi toate celelalte pictograme, cu excepþia
celei de alimentare dispar.

setting / ok
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PPaassuull 22:: PPeennttrruu aa sseettaa nnuummããrruull ddee sseemmnnaallee ddee aappeell dduuppãã ccaarree iinnttrrãã îînn ffuunnccþþiiuunnee
rroobboottuull tteelleeffoonniicc

Dupã confirmarea tipului de mesaj de întâmpinare (consultaþi explicaþiile de mai sus),
puteþi selecta numãrul de semnale de apel dupã care va intra robotul. 

Pictograma numãrului de semnale de apel va fi afiºatã intermitent, iar toate celelalte

pictograme, cu excepþia celei de alimentare , vor dispãrea.

Apãsaþi sau

pentru a selecta numãrul de semnale de apel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sau $ (modul economic).
Numãrul de semnale de apel selectat la momentul respectiv va fi afiºat în interiorul 
pictogramei .

setting / ok

Apãsaþi pentru a confirma numãrul de semnale de apel selectat
ºi apoi treceþi la setarea urmãtoare.

Puteþi seta robotul telefonic sã iniþieze redarea mesajului dupã un anumit numãr de semnale de
apel (1-7 semnale de apel sau Modul economic $). Modul economic este util atunci când utilizaþi
funcþia de accesare de la distanþã. Dacã existã mesaje noi, robotul telefonic va începe redarea
dupã 3 semnale de apel. Dacã nu sunt mesaje noi, mesajul de întâmpinare va fi redat dupã 5 
semnale de apel. Dacã doriþi sã verificaþi dacã aveþi mesaje noi fãrã ca acest lucru sã vã coste
ceva, închideþi dupã 4 semnale de apel.

PPaassuull 33:: PPeennttrruu aa aaccttiivvaa//ddeezzaaccttiivvaa mmoonniittoorriizzaarreeaa aappeelluurriilloorr ppee uunniittaatteeaa ddee bbaazzãã

Dupã ce aþi confirmat numãrul de semnale de apel (consultaþi explicaþiile de mai sus)
puteþi seta monitorizarea apelurilor drept ACTIVATÃ sau DEZACTIVATÃ.

Pictograma difuzorului se va afiºa cu intermitenþã, iar toate celelalte pictograma, cu

excepþia celei de alimentare , vor dispãrea.

Apãsaþi sau

pentru a seta monitorizarea apelurilor drept ACTIVATÃ sau DEZACTIVATÃ.
Dacã aþi selectat opþiunea DEZACTIVAT, pictograma difuzorului va fi baratã .

setting / ok Apãsaþi pentru a confirma setarea de monitorizare a apelurilor aleasã
ºi apoi treceþi la setarea urmãtoarea setare.

Puteþi activa sau dezactiva monitorizarea apelurilor pe difuzorul unitãþii de bazã pentru a alege
dacã doriþi sã ascultaþi mesajele lãsate de apelanþi sau nu. În mod implicit, funcþia este activatã.

Apãsaþi sau

pentru a comuta între mesajele de întâmpinare 1 ºi 2.
Numãrul mesajului de întâmpinare curent va fi afiºat în interiorul pictogramei .

setting / ok

Apãsaþi pentru a confirma mesajul de întâmpinare selectat
ºi apoi treceþi la urmãtoarea setare.

Observaþie: Dacã nu doriþi sã schimbaþi tipul mesajului de întâmpinare, apãsaþi (tastã de pe
unitatea de bazã) pentru a sãri direct la urmãtoarea setare.

setting / ok

Observaþie: Dacã nu doriþi sã schimbaþi numãrul de semnale de apel, apãsaþi (tastã de pe
unitatea de bazã) pentru a sãri direct la urmãtoarea setare.

setting / ok

Observaþie: Dacã nu doriþi sã modificaþi setarea funcþiei de monitorizare a apelurilor, apãsaþi
(tastã de pe staþia de bazã) pentru a sãri direct la urmãtoarea setare.

setting / ok
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Mesaje de întâmpinare personalizate

PPaassuull 44:: PPeennttrruu aa sscchhiimmbbaa ccoodduull ddee aacccceess ddee llaa ddiissttaannþþãã

Dupã confirmarea setãrii pentru funcþia de monitorizare apeluri (consultaþi pagina 48),
puteþi schimba codul de accesare de la distanþã.
Pe ecran se vor afiºa cu intermitenþã prima cifrã a codului de acces de la distanþã ºi 
pictograma de blocare .

Apãsaþi pentru a mãri sau

pentru a micºora prima cifrã a codului de acces de la distanþã.

setting / ok Apãsaþi pentru confirmare.
Afiºarea cu intermitenþã se va transfera de la prima cifrã la cea de-a doua.

Codul de acces de la distanþã este necesar pentru controlul de la distanþã al robotului 
dumneavoastrã telefonic ºi pentru prevenirea accesãrii robotului telefonic de cãtre apelanþi externi.
Avertizare! În cazul în care codul de acces este setat ca 00 (setarea implicitã), accesul de la 
distanþã este dezactivat. În acest scop, trebuie sã schimbaþi codul pentru a avea acces la aceastã
funcþie.

setting / ok

Apãsaþi pentru a mãri sau

pentru a micºora a doua cifrã a codului de acces de la distanþã.

Apãsaþi pentru a confirma.
Dupã configurarea tuturor setãrilor, ecranul va reveni în modul de aºteptare.

Puteþi înregistra douã mesaje de întâmpinare diferite: un anumit mesaj de întâmpinare 1 pentru
modul Rãspuns ºi Înregistrare ºi un anumit mesaj de întâmpinare 2 pentru modul Rãspuns.
Mesajele de întâmpinare personale le vor înlocui pe cele implicite. Mesajul de întâmpinare implicit
va fi reinstalat automat dacã ºtergeþi îl ºtergeþi pe cel personalizat. Durata maximã a unui mesaj de
întâmpinare este de 60 secunde. Pentru a înregistra un nou mesaj de întâmpinare nu trebuie sã le
ºtergeþi pe cele vechi. Noul mesaj va fi înregistrat peste cel vechi.

PPeennttrruu aa îînnrreeggiissttrraa mmeessaajjuull ddee îînnttââmmppiinnaarree ppeerrssoonnaall

Pentru a înregistra mesajul de întâmpinare 1 pentru modul Rãspuns ºi Înregistrare, 
verificaþi mai întâi dacã mesajul 1 este selectat ca opþiune de rãspuns pe robotul telefonic
(consultaþi pagina 47).
SAU
Pentru a înregistra mesajul de întâmpinare 2 pentru modul Rãspuns, verificaþi mai întâi
dacã mesajul 2 este selectat ca opþiune de rãspuns pe robotul telefonic (consultaþi 
pagina 47).

Apãsaþi lung (timp de aproximativ 4 secunde) pânã când auziþi un semnal sonor lung
care vã indicã faptul cã puteþi începe înregistrarea.

Rostiþi mesajul în microfonul staþiei de bazã dupã mesajul sonor.

setting / ok Apãsaþi pentru a întrerupe înregistrarea.
Un semnal sonor lung confirmã realizarea cu succes a înregistrãrii, iar mesajul înregistrat
va fi redat automat pentru verificare.

Observaþie: Dacã sunteþi nemulþumit de mesajul înregistrat, reluaþi paºii descriºi mai sus ºi noul
mesaj va fi înregistrat peste cel vechi. Pentru a reinstala mesajul de întâmpinare implicit, redaþi-l pe
cel personalizat ºi ºtergeþi-l, sau înregistraþi un nou mesaj peste cel vechi. Dacã doriºi sã recuperaþi
un mesaj implicit, consultaþi secþiunea “Pentru ºtergerea mesajelor de întâmpinare personalizate”
de la pagina 50.

Observaþie: Dacã nu doriþi sã schimbaþi codul de acces de la distanþã, apãsaþi (tastã de pe
staþia de bazã) pentru a sãri direct la urmãtoarea setare.

setting / ok
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PPeennttrruu aa rreeddaa mmeessaajjee ppeerrssoonnaalliizzaattee ssaauu iimmpplliicciittee

Pentru a reda mesajul de întâmpinare 1, verificaþi mai întâi dacã mesajul 1 este selectat
ca opþiune de rãspuns pe robotul telefonic (consultaþi pagina 47).
SAU
Pentru a reda mesajul de întâmpinare 2, verificaþi mai întâi dacã mesajul 2 este selectat
ca opþiune de rãspuns pe robotul telefonic (consultaþi pagina 47).

Opriþi robotul telefonic.

Reporniþi robotul telefonic.
Dupã PORNIRE, mesajul de întâmpinare selectat este redat în mod automat.

PPeennttrruu aa ººtteerrggee mmeessaajjuull ddee îînnttââmmppiinnaarree ppeerrssoonnaalliizzaatt

Pentru a ºterge mesajul de întâmpinare 1, verificaþi mai întâi dacã mesajul 1 este selectat
ca opþiune de rãspuns pe robotul telefonic (consultaþi pagina 47).
SAU
Pentru a ºterge mesajul de întâmpinare 2, verificaþi mai întâi dacã mesajul 2 este selectat
ca opþiune de rãspuns pe robotul telefonic (consultaþi pagina 47).

Opriþi robotul telefonic.

Reporniþi robotul telefonic.
Dupã PORNIRE, mesajul de întâmpinare selectat este redat în mod automat.

Apãsaþi pentru a ºterge mesajul de întâmpinare personalizat în timpul redãrii ºi a reinstala
mesajul implicit.

Observaþie: Mesajele de întâmpinare implicite nu pot fi ºterse.

Înregistrarea ºi ascultarea unei note promemoria
Aceastã funcþie vã permite sã înregistraþi pe robotul telefonic mesaje vocale pentru familia 
dumneavoastrã. Durata maximã a unei note promemoria este de 180 secunde.

Apãsaþi pentru a începe înregistrarea.

Rostiþi mesajul în microfonul staþiei de bazã dupã semnalul sonor.

setting / ok Apãsaþi pentru a întrerupe înregistrarea.
Un semnal sonor lung confirmã realizarea înregistrãrii notei promemoria. Iluminarea de
fundal este ACTIVATÃ, iar pe afiºajul unitãþii de bazã vã avertizeazã cã aveþi un mesaj 
nou: 01 .

PPeennttrruu aa îînnrreeggiissttrraa oo nnoottãã pprroommeemmoorriiaa

PPeennttrruu aa aassccuullttaa oo nnoottãã pprroommeemmoorriiaa

Iluminarea de fundal este ACTIVATÃ, iar pe afiºajul unitãþii de bazã vã avertizeazã cã aveþi un
mesaj nou: 01 .

Pe ecran se vor afiºa contorul de mesaje ºi data ºi ora.

setting / ok Apãsaþi pentru a începe redarea.

Observaþie: Limba mesajului de întâmpinare vocal poate fi schimbatã (consultaþi pagina 42).
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Robot telefonic DECT 627/Setãri implicite 51

Pentru a controla robotul telefonic de la distanþã

Pentru a accesa robotul telefonic de la distanþã:
- de pe un telefon fix

- dacã robotul telefonic este activat, în timpul sau dupã redarea mesajului de întâmpinare, apãsaþi

tasta de pe receptor; dacã robotul telefonic este dezactivat, dupã zece semnale de apel,

veþi auzi un semnal sonor, dupã care puteþi apãsa tasta .

- tastaþi codul de acces de la distanþã (altul decât 00) ºi apãsaþi # pentru a confirma.
- dacã aveþi mesaje noi, ele vor fi redate automat dupã semnalul sonor.

PPeennttrruu aa ccoonnttrroollaa rroobboottuull tteelleeffoonniicc ddee llaa ddiissttaannþþãã

Urmãtorul tabel indicã funcþiile disponibile la accesarea de la distanþã a robotului telefonic.

Robot telefonic ACTIVAT/DEZACTIVAT tastaþi

Redã mesaj anterior tastaþi

Redã mesaj/Stop tastaþi

Redã mesaj urmãtor tastaþi

ªterge tastaþi 4

3

2

1

0

Avertizare: Funcþia de control de la distanþã este disponibilã numai în cazul în care codul de 
accesare de la distanþã a fost schimbat ºi nu mai este codul implicit (00 = Acces de la distanþã
DEZACTIVAT), consultaþi pagina 49, ºi dacã robotul dvs. telefonic este în modul de rãspuns ºi 
înregistrare.

Puteþi asculta mesajele de pe robotul telefonic atunci când nu sunteþi acasã, utilizând orice tip de
telefon.

Setãri implicite
Volum sonerie receptor: Nivelul 2
Ton de apel receptor: Melodia 1
Melodie Grup A: Melodia 1
Melodie Grup B: Melodia 2
Melodie Grup C: Melodia 3
Volum set cascã: Nivelul 3
Volum difuzor receptor: Nivelul 3
Ton taste receptor: ACTIVAT
Ton SMS: ACTIVAT
Ton baterie descãrcatã: ACTIVAT
Limbã meniu (Receptor): În funcþie de þarã
Rãspuns automat: DEZACTIVAT
Fond ecran: Fond ecran 1
Nume receptor: PHILIPS
Mod apelare: În funcþie de þarã
Timp Flash: În funcþie de þarã
Cod PIN receptor: 0000

Numai pentru DECT 627:
Cod acces de la distanþã: 00, Acces de la distanþã DEZACTIVAT
Limbã mesaje de 
întâmpinare vocale: În funcþie de þarã

Memorie agendã telefonicã: Goalã
SMS Inbox, Outbox, Ciornã: Gol
Detalii apel: Gol
Listã reapelare: Goalã
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1/ Nu am ton de apel dupã ce am instalat telefonul. Cum remediez aceastã problemã?
Verificaþi dacã aþi conectat telefonul dvs. utilizând cablul telefonic livrat ºi nu cablul de la un telefon pe care
l-aþi avut anterior (acestea sunt adeseori cablate diferit).
Verificaþi dacã aþi încãrcat complet receptorul conform instrucþiunilor din manualul de utilizarea al acestuia.
Verificaþi dacã este afiºatã pictograma antenei (conexiune radio cu staþia de bazã). Dacã receptorul nu este
înregistrat, ar putea fi necesar sã-l înregistraþi (consultaþi pagina 43).

2/ Receptorul poate fi lãsat permanent în staþia de bazã?
Da. Nu existã “efect de memorie”. Toate modelele de receptoare care utilizeazã baterii NiMH pot fi lãsate în
staþia de bazã.

3/ Telefonul meu va pierde toate datele memorate (înregistrãrile din agenda telefonicã, mesajele 
înregistrate) în cazul unei pene generale de curent?
Nu. Informaþiile memorate în telefonul dvs. nu vor fi ºterse în cazul unei pene generale de curent, dacã
deconectaþi staþia de bazã sau când înlocuiþi bateriile.

4/ Am reglat data ºi ora în telefonul meu, însã informaþia introdusã apare incorect dupã un apel.
Din ce cauzã?
Dacã aveþi o linie telefonicã ISDN, aceºti parametri (data ºi ora) pot fi transferaþi direct prin conexiunea
ISDN în telefon. Dacã nu aþi configurat corect conexiunea ISDN, acest lucru ar putea explica motivul pentru
care informaþia transmisã este incorectã. Reglaþi data ºi ora direct la conexiunea telefonicã ISDN sau, dacã
acest lucru nu este posibil, contactaþi operatorul/distribuitorul care v-a furnizat ºi instalat conexiunea ISDN.

5/ Nu pot utiliza robotul telefonic al telefonului meu Philips împreunã cu faxul conectat la aceeaºi
linie. Din ce cauzã? (numai pentru DECT 627)
Pentru a evita astfel de situaþii, se recomandã sã setaþi numãrul de semnale de apel dupã care se
activeazã robotul telefonic.
Exemplu: În cazul în care cãsuþa vocalã a reþelei sau un aparat de fax sunt setate sã preia apelurile dupã 
4 semnale de apel, vã rugãm sã setaþi robotul dvs. telefonic la 3 semnale de apel. Pentru a seta numãrul
de semnale de apel, consultaþi pag. 48.

6/ Ce este serviciul CLI ºi cum îl activez?
CLI înseamnã Caller Line Identification (Identificarea liniei apelantului) ºi este un serviciu special la care vã
puteþi abona prin operatorul dvs. de reþea. Dupã ce v-aþi abonat la acest serviciu, un telefon cu serviciul CLI
activat va afiºa numãrul de telefon al apelantului (dacã acesta nu este protejat) în momentul apelului, astfel
cã veþi putea decide dacã sã preluaþi sau nu apelul.

7/ Serviciul CLI nu funcþioneazã pe telefonul meu Philips instalat pe o conexiune telefonicã
digitalã (ISDN, ADSL). Cum remediez aceastã problemã?
Produsele noastre sunt proiectate sã funcþioneze în reþele de telefonie analogice. Dacã aþi conectat
telefonul dvs. PHILIPS la o linie telefonicã digitalã, identificatorul CLI ar putea sã nu fie afiºat la primirea
apelurilor. Liniile telefonice digitale (ISDN) nu sunt întotdeauna compatibile cu telefoanele analogice în ceea
ce priveºte serviciile operator.
Puteþi gãsi informaþii referitoare la compatibilitate în ghidul de utilizare a echipamentului dvs. ISDN. În caz
contrar, contactaþi producãtorul echipamentului ISDN sau verificaþi dacã echipamentul este proiectat pentru
afiºarea identificatorului CLI pe telefoane analogice. Echipamentele ISDN mai vechi de 2 sau 3 ani nu sunt,
în general, compatibile cu telefoanele analogice în ceea ce priveºte serviciul CLI.
Reþineþi cã filtrele utilizate pe unele linii telefonice ADSL pot bloca o parte din semnalul de identificare CLI ºi
pot împiedica afiºarea corectã a identificatorului CLI pe telefon. Existã posibilitatea de a achiziþiona filtre
ADSL mai performante care nu prezintã aceastã deficienþã.

Întrebãri frecvente
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8/ Ce este serviciul CNIP (Caller Name Identification - Identificarea numelui apelantului)?
Ca ºi în cazul serviciului CLI, aceastã funcþie nouã este dependentã de reþea ºi trebuie sã fie activatã de
operatorul dvs. de reþea (prin abonament). Acest serviciu va permite afiºarea numelui apelantului la primirea
unui apel.
Acest serviciu ar putea sã nu fie încã disponibil la toþi operatorii. Vã recomandãm sã verificaþi acest lucru la
operatorul dvs.
Reþineþi: Dacã numele apelantului este memorat în agenda dvs. telefonicã, la primirea unui apel va fi afiºat
numele memorat de dvs. ºi nu cel furnizat de operator. Informaþiile din agenda dvs. telefonicã vor avea
prioritate asupra informaþiilor operatorului în acest caz particular.
Serviciul CNIP utilizeazã aceeaºi tehnologie ca ºi serviciul CLI. Prin urmare, limitãrile acestui serviciu sunt
identice (vã rugãm sã consultaþi întrebãrile referitoare la serviciul CLI, dacã serviciul nu funcþioneazã
corespunzãtor). Reþineþi cã serviciul funcþioneazã numai cu afiºaje alfanumerice.

9/ Robotul meu telefonic nu înregistreazã mesajele lãsate de corespondenþii mei. Cum remediez
aceastã problemã?
Verificaþi dacã nu este activatã cãsuþa vocalã a operatorului. Dacã este activatã, setaþi robotul telefonic sã
înceapã primul înregistrarea (setaþi numãrul de semnale de apel dupã care se activeazã robotul telefonic).

10/ Care sunt condiþiile necesare pentru a putea expedia un mesaj SMS?
Trebuie sã fiþi abonat mai întâi la serviciul de identificare a liniei apelantului (CLI) prin operatorul dvs. de reþea,
precum ºi la un serviciu SMS prin furnizorul de servicii corespunzãtor.

11/ Este posibilã scrierea, citirea ºi expedierea unui mesaj SMS în timp ce se comunicã cu celãlalt
receptor (numai la pachetele DECT 623 ºi DECT 627 cu mai multe receptoare)?
Acest lucru nu este posibil.

12/ Ce se întâmplã dacã expediez un mesaj SMS cãtre o linie telefonicã fixã fãrã telefon SMS?
Destinatarul ar putea primi un mesaj vocal (în funcþie de furnizorul serviciului SMS).

13/ Este posibilã expedierea unui mesaj SMS cãtre o linie telefonicã fixã din altã þarã?
Aceastã funcþie depinde de furnizorul dvs. de servicii. Pentru detalii suplimentare, contactaþi furnizorul dvs. de
servicii.

14/ Cum pot obþine numãrul centrului de mesaje SMS?
În telefonul dvs. DECT 623/DECT 627 este programat cel puþin un numãr al unui centru de mesaje SMS.
Totuºi, dacã trebuie sã memoraþi un alt numãr, în telefon pot fi programate ºi alte numere din meniul
SMS/Setãri SMS/Centru SMS. Vã rugãm sã verificaþi numerele centrelor de primire ºi expediere la furnizorul
de servicii SMS sau în anexa ataºatã manualului de utilizare al telefonului dvs.

15/ Pot apare probleme dacã utilizez telefonul meu Philips care acceptã SMS pe aceeaºi linie
telefonicã cu un alt telefon care acceptã SMS?
Da, aceastã situaþie va împiedica telefoanele sã recepþioneze mesajele SMS. Trebuie sã dezactivaþi funcþia SMS
a unuia dintre telefoane. Telefonul dvs.
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Depanare

Pictograma nu se

modificã atunci când receptorul
se aflã în unitate de bazã.

PROBLEME

Nu existã ton de linie.

- Semnale parazite pe linie.

Receptorul afiºeazã textul
“Indisponibil”
- când se înregistreazã un

receptor suplimentar la staþia de
bazã

- când se utilizeazã un receptor.

Interferenþe cu aparatul de radio
sau televizorul.

Serviciul de identificare a liniei
apelantului (CLI) nu 
funcþioneazã.

Nu existã sunet de apel.

Nu apare pictograma .

Pictograma clipeºte.

- Contact imperfect al bateriei.
- Contact murdar.

- Bateria este plinã.

CAUZE

-Nu existã alimentare electricã.

- Bateriile sunt descãrcate.
- Sunteþi prea departe de staþia de

bazã.
- Cablu inadecvat.
- Adaptorul (dacã este cazul) nu este
conectat la cablul telefonic.

- Sunetul de apel este dezactivat.

- Nu existã alimentare electricã.
- Receptorul este prea departe de

staþia de bazã.

- Receptorul nu este înregistrat la 
staþia de bazã.

- Sunteþi prea departe de bazã.
- Bazã este prea aproape de aparate

electrocasnice, pereþi din beton
armat sau rame de uºi metalice.

Staþia de bazã DECT 623/DECT627
sau alimentatorul de reþea sunt prea
aproape de aparatele electrocasnice.

- Serviciul nu este activat.

- Miºcaþi uºor receptorul.
- Curãþaþi contactele cu o lavetã

umectatã în alcool.
- Nu este necesarã încãrcarea.

REMEDII

- Verificaþi conexiunile. Resetaþi
telefonul: deconectaþi ºi
reconectaþi alimentarea.

- Încãrcaþi bateriile cel puþin 24 ore.
- Apropiaþi-vã de staþia de bazã.

- Folosiþi numai cablul furnizat
- Conectaþi adaptorul (dacã este
cazul) la cablul telefonic.

- Mãriþi volumul (pagina 38).

- Verificaþi conexiunile.
- Apropiaþi-vã de staþia de bazã.

- Înregistraþi receptorul la staþia de
bazã (pagina 43).

- Apropiaþi-vã de staþia de bazã.
- Miºcaþi staþia de bazã pentru a

gãsi o poziþie mai bunã (cu cât
mai sus, cu atât mai bine).

- Deconectaþi ºi reconectaþi alimen-
tarea staþiei de bazã.

- Scoateþi ºi puneþi la loc bateria
receptorului.

- Urmaþi procedura de înregistrare a
unui receptor (pagina 43).

- Anulaþi înregistrarea unui 
receptor.

- Aºteptaþi pânã ce staþia de bazã
devine disponibilã.

Mutaþi alimentatorul sau staþia de
bazã cât mai departe posibil.

- Verificaþi abonamentul dvs. la 
operatorul de reþea.

Depanarea telefonului

www.philips.com/support

- Operaþia de adãugare a unui 
receptor (5) a eºuat, încercaþi din
nou.

- A fost atins numãrul maxim de 
receptoare (5).

- Staþia de bazã este accesatã de alt
receptor.

Nu se poate memora o
înregistrare în agenda
telefonicã.

Agenda telefonicã este plinã. ªtergeþi o înregistrare din memorie.
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CAUZEPROBLEME REMEDII

Nu sunt recepþionate noile
mesaje SMS.

Nu se pot expedia sau 
recepþiona mesaje SMS.

- Memoria pentru mesaje SMS este
plinã.

- Setãrile SMS nu sunt configurate
corect.

- Numãrul centralei de expediere sau
primire a mesajelor SMS nu este
setat sau este eronat.

- Nu sunteþi abonat.

- La linia dvs. telefonicã mai este
conectat un telefon cu funcþie SMS
activatã.

- Existã o problemã de 
compatibilitate între operatori.

- Identitatea este protejatã.

- ªtergeþi mesajele SMS mai vechi.

- Consultaþi Setãri SMS de la 
pagina 25.

- Consultaþi broºura SMS pentru a
obþine numerele corecte ale 
centrelor de mesaje SMS.

- Contactaþi furnizorul dvs. de 
servicii pentru a obþine informaþii
suplimentare.

- Dezactivaþi modul SMS pe unul din
aparate.

- Contactaþi furnizorul dvs. de servicii
pentru a obþine informaþii 
suplimentare.

- Activaþi identificarea.

Depanarea robotului telefonic

Nu se afiºeazã identificatorul
apelantului/Calitate audio
slabã/Calitate slabã a 
conexiunii la Internet prin DSL
de bandã largã.

- Filtrele sau filtrul/distribuitorul DSL
lipsesc sau nu sunt suficiente.

- Modemul ºi/sau telefonul sunt
conectate la un filtru DSL eronat.

- Filtru(e) DSL defect(e).

- Asiguraþi-vã cã aveþi câte un filtru
DSL conectat direct la fiecare prizã
telefonicã utilizatã în casã.

- Verificaþi dacã modemul ºi telefonul
sunt conectate la filtrul corespunzãtor
(câte un filtru specific).

- Filtrul sau filtrele pot fi defecte.
Înlocuiþi-l(e) ºi verificaþi din nou.

www.philips.com/support

CAUZEPROBLEME REMEDII
Robotul telefonic nu 
înregistreazã mesaje.

Accesarea prin comandã de
la distanþã nu funcþioneazã.

- Memoria este plinã.
- Este activat modul Doar rãspuns.

Accesarea prin comandã de la 
distanþã nu este activatã (este setat
codul 00).
- Este activat modul de rãspuns

exclusiv.
- Este activatã cãsuþa dvs. vocalã de

la operator.

- ªtergeþi mesajele. 
- Selectaþi modul Rãspuns ºi 

înregistrare.

Schimbaþi codul de acces de la
distanþã (pagina 49).

- Alegeþi modul de rãspuns ºi 
înregistrare.

- Dezactivaþi serviciul de cãsuþa
vocalã de la operator.

Nu este posibilã înregistrarea
unui mesaj de întâmpinare.

Memoria este plinã. ªtergeþi mesajele.

Telefonul DECT 627 terminã
apelul în timpul unei accesãri
de la distanþã.

- Încercãri nereuºite de expediere a
codului.

- Durata este prea mare.

- Introduceþi codul corect.

- Lucraþi mai repede cu comanda de
la distanþã.

Robotul telefonic se opreºte 
automat.

- Memoria este plinã.
- Mesajul depãºeºte 180 secunde.

- Redaþi ºi ºtergeþi mesajele.
- Mesajele nu trebuie sã depãºeascã
180 secunde.
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Caracteristici principale:

Produs & Indicativ DECT623/627

Alimentator (intrare / iesire) DECT 623: 230 V~ 50 Hz   35 mA / 9 V - 400 mA
DECT 627: 230 V~ 50 Hz   70 mA / 9 V DC - 650 mA

Baterii NiMH AAA 550 mAH

Dimensiune Receptor 135.5 x 48 x 25 mm

Greutate Receptor 985 g

Dimensiuni Baza DECT 623: 102 x 101.5 x 62 mm
DECT 627: 125 x 107 x 58 mm

Modulatie GFSK

Frecvente de emisie 1880 -1900 MHz

Mod Duplex Multiplexare in timp, 10 ms frame; 24 slot time

Putere maxima <24 dBm sau <250 mW

Putere transmisa <10 dBm sau <10 mW

Nr. canale 60 canale duplex

Interval intre canale 1728 KHz

Rata binara 1152 Kbit/s

Valoarea SAR este mai mica decat limita admisa conform standardului EN 50 360 (2W/Kg)

DECT623_627_Index2_RO_part2.qxd  27.10.2005  14:44  Seite 56



Index 57

Index

A
Accesare robot telefonic de la distanþã 51
Activare înregistrare (DECT periferic) 11, 43
Agendã telefonicã 28
Anulare înregistrare receptor 43
Apel conferinþã 37
Apelare 16
Arie acoperire 13
Ascultare mesaje (Robot telefonic) 46
B
Baterii ºi durata de viaþã a bateriilor 13
Blocare apel 42
C
Ceas alarmã 26
Centru SMS implicit 25
Centru SMS ºi setãri SMS 25
Citire SMS 20
Cod acces de la distanþã (robot telefonic) 49
Cod PIN 42
Comutare apeluri 36
Conformitate 10, 11
Contrast 38
Copiere în agendã (numãr din SMS) 21
D
Data ºi ora 26
Declaraþie de conformitate 11
Definire ton apel 39
Depanare 54, 55
Despachetare DECT 623/627 12
Detalii apel 32
Difuzor receptor 2, 17
Difuzor unitate de bazã 4, 45
Duratã apel 16
E
Editare SMS 21
Efectuare apeluri 1, 16, 17, 30, 32, 34
E-mail 20, 25*
I
Întrebãri frecvente 52, 53
F
Fax 19*
Fiºier Ciornã 34
Fond ecran 15, 38
Funcþii taste funcþionale 9, 15
G
GAP 11
I
Inbox 15
Instalare staþie de bazã 21
Instalare unitate de bazã 13
Intercom 17, 36, 37
Introducere înregistrare nouã (agendã) 28
Î
Înregistrare mesaj întâmpinare personalizat 49
Înregistrare notã promemoria 50
Înregistrare nouã, agendã telefonicã 28
Înregistrare receptor 43
L
Limbã, meniu 14, 40
M
Memorare numãr în agendã 29
Mesaj local (Notã promemoria) 50
Mesaje întâmpinare 47, 49
Microfon receptor 2
Mod apelare 41
Mod economic (Robot telefonic) 48
Mod editare 18
Mod tãcere 38
Monitorizare apel 48
Mut 17

N
Notã promemoria 50
Numãr semnale apel înainte de intrarea în funcþiune
(Robot telefonic) 48
Numãr semnale apeluri robot telefonic 48
O
Outbox 22
P
PABX/PSTN 41
Parcurgere meniuri 15
Pictograme 3
R
Rãspuns automat 40
Rãspuns la apel 1, 16
Rãspuns la SMS 21
Reapelare 1, 16, 32, 34
Receptor ACTIVAT/DEZACTIVAT 14
Redenumire receptor 40
Redirecþionare apel 44
Reglare volum (Robot telefonic) 47
Resetare 43
Retrimitere mesaj 23
Robot telefonic (numai pentru DECT 627) 45
Robot telefonic ACTIVAT/DEZACTIVAT 45, 46
S
Salvare drept ciornã 19, 23
Schimbare numãr (Agenda telefonicã) 30
Selectare limbã mesaj voce (numai pentru DECT 627) 42
Selectare þarã/operator 14
Servicii reþea 44
Setãri implicite 43
Setãri linie 41
Setãri robot telefonic 47
Setãri servicii 44
Siguranþã 42
Structurã meniu 7-9
ª
ªterge tot (Detalii apel) 33
ªterge tot (Robot telefonic) 47
ªtergere caractere 19
ªtergere înregistrare (Agenda telefonicã) 30
ªtergere înregistrare detalii apel 33
ªtergere SMS 22, 23, 24
T
Tastaturã blocatã/deblocatã 2, 14
Tastã apel bazã 4
Taste receptor 2
Taste robot telefonic (numai pentru DECT 627) 45
Taste unitate centralã 4
Timp Flash 41
Tip literã 18
Tip reapelare 41
Tip sonerie (alarmã) 27
Ton (Mod apelare) 41
Ton (Mod formare) 41
Ton alarmã 27
Ton cascã, volum 17
Ton SMS 40
Ton taste 39
Tonuri apel grup 28, 39
Tonuri apel receptor 38
Transferare apel 36
Trimitere SMS nou 19
V
Vizualizare agendã telefonicã 29
Vizualizare detalii apel 32
Vizualizare SMS 20
Volum (cascã) 17
Volum (ton sonerie apel) 38
Volum ton sonerie 38

*În funcþie de þarã
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