Набір номера з телефонної книги
1. Натисніть d в режимі очікування.
2. Прокрутіть : до запису в телефонній книзі.
3. Натисніть клавішу

r v.

Розпочинається виклик.

Прослуховування повідомлень, записаних на автовідповідач
Натисніть o на базовій станції, щоб увімкнути автовідповідач
(увімкнеться лічильник повідомлень).
Знову натисніть o, щоб вимкнути автовідповідач (лічильник
повідомлень вимкнеться).
Натисніть клавішу P на базовій станції для відтворення
повідомлень (першим буде відтворене перше записане
повідомлення).
Натисніть клавішу R, щоб пропустити поточне повідомлення, та
відтворити нове повідомлення.
Щоб повторно прослухати поточне повідомлення, натисніть l
один раз.
Щоб повернутись до попереднього повідомлення, натисніть l
двічі.
Натисніть -+, щоб налаштувати гучність динаміка під час
відтворення повідомлення.
Натисніть x, щоб видалити поточне повідомлення.
За більш детальною інформацією про функції автовідповідача
зверніться до Посібника користувача.

Виправлення неполадок

Зареєструйте продукт та одержуйте технічну
підтримку на веб-сайті www.philips.com/welcome

Докладну інформацію наведено в посібнику користувача,
що постачається разом із вашим телефоном.
Проблеми
Рішення

ID555

• Немає сигналу лінії!

• Перевірте з'єднання
• Зарядіть акумулятор
• Скористайтесь мережевим
кабелем із комплекту
• Абонент мене погано чує! • Підійдіть ближче до базової станції
• Розмістіть базову станцію на
відстані не менше 1 метра від
електричних пристроїв
• На трубці відображається • Підійдіть ближче до базової станції
• Перезавантажте свій пристрій і
ПОШУК... і миготить
знову зареєструйте трубку
зображення !

• Номер абонента, що
телефонує, не
відображається!

• Перевірте свої підписки в
оператора мережі

Philips вітає Вас!
Зареєструйте продукт та одержуйте технічну підтримку на веб-сайті
www.philips.com/welcome

Потрібна допомога?
Посібник користувача

Зверніться до посібника користувача, що постачається в комплекті з
вашим телефоном.

Інтерактивна довідка
www.philips.com/support
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Короткий посібник
початківця
1

Підключення

2

Установлення

3

Приємної роботи!

1

Комплектація

Підключення
Підключення бази

1. Розмістіть базову станцію поблизу розетки телефонної лінії і
електричної розетки.

3

Приємної роботи!

Телефонування

Наберіть номер (максимум 24 знаки) і натисніть клавішу r або v.
АБО
Натисніть клавішу r або v, щоб зайняти лінію і наберіть номер
(максимум 24 знаки).

Відповідь на дзвінок

Коли дзвонить телефон, натисніть клавішу r або v.

Завершення розмови

Щоб завершити розмову, натисніть клавішу e.

Слухав

1 Li-ion
акумуляторна
батарея

Базова станція

Блок живлення

Кришка відсіку
акумулятора

Провід телефонної
лінії*

2. Підключіть провід телефонної лінії та провід живлення до їх
відповідних роз'ємів у задній частині бази.
3. Протилежні кінці електричного та телефонного кабелів розмістіть у
відповідні розетки.
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Установлення
Установлення акумуляторів і зарядження
Вставте батареї

B

Заряджайте трубку протягом
24 годин

Налаштування гучності динаміка чи гучномовця.
Під час виклику : натисніть щоб вибрати ГУЧНІСТЬ 1, ГУЧНІСТЬ
2 або ГУЧНІСТЬ 3.
Налаштування мелодії дзвінка
1. Натисніть клавішу Mв режимі очікування і натискайте клавішу
:, щоб перейти до пункту ПEPCOН.МEНЮ, і натисніть клавішу
mВИБІР, натискайте клавішу : до пункту MEЛOДIЯ ТPYБКИ,
і натисніть клавішу mВИБІР, прокрутіть до :, щоб перейти до
пункту ДЗВІНКИ, і натисніть клавішу mВИБІР.
2. Перейдіть до до бажаної мелодії.
3. Натисніть клавішу mВИБІР, щоб встановити мелодію дзвінка.
Після відтворення вибраного тону екран повертається до
попереднього меню.

Збереження контакту в телефонній книзі
Посібник
користувача

Гарантія

Короткий посібник
початківця

*У комплекті може бути і мережевий адаптер, що постачається
окремо від кабеля. У цьому разі необхідно підключити адаптер
телефонної лінії до проводу, перш ніж підключати провід
телефонної лінії до телефону.
У комплектах з декількома трубками, знаходиться одна або декілька
додаткових трубок, зарядний пристрій і додаткові акумулятори.

Після установки акумулятора і заряджання телефону протягом
декількох хвилин на вашому телефоні з'явиться повідомлення з
Привітанням різними мовами:
1. Натисніть mВИБІР.

УВАГА Завжди застосовуйте кабелі й акумулятори, що постачаються

3. Натисніть mВИБІР для підтвердження свого вибору.

у комплектації з телефоном.

Налаштуйте свій телефон (при необхідності)

2. Прокрутіть : до своєї країни і відповідної мови.
Ваш телефон тепер готовий до використання.

1. Натисніть клавішу Mу режимі очікування, перейдіть : до пункту
меню ТЕЛЕФ. КНИГА, натисніть клавішу mВИБІР, після чого
натисніть клавішу mВИБІР, щоб додати HOВИЙ ЗAПИC.
2. ВВЕСТИ ІМ'Я відобразиться на дисплеї.
3. Введіть ім'я абонента (максимум 14 символів) і натисніть клавішу
mOK.
4. Введіть телефонний номер (максимум 24 цифри) і натисніть
клавішу mOK.
Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.

Доступ до телефонної книги

1. Натисніть d в режимі очікування і прокрутіть : щоб переглядати
телефонну книгу.
2. Щоб переглянути деталі, натисніть mВИБІР.

