
 

Ascultarea mesajelor înregistrate în robotul telefonic
Apăsaţi o de pe unitatea de bază pentru a activa robotul telefonic 

(contorul de mesaje este aprins).

Apăsaţi din nou o pentru a dezactiva robotul telefonic (contorul de 

mesaje este stins).

Apăsaţi P de pe unitatea de bază pentru a asculta mesajele 

telefonice (primul mesaj înregistrat va fi redat ultimul).

Apăsaţi R pentru a trece peste mesajul curent şi a reda mesajul următor.

Apăsaţi l o dată pentru a reasculta mesajul curent. 

Apăsaţi l de două ori pentru a reveni la mesajul precedent.

Apăsaţi -+ pentru a regla volumul difuzorului în timpul redării 

mesajelor.

Apăsaţi x pentru a şterge mesajul curent.

Consultaţi ghidul utilizatorului pentru noul dumneavoastră telefon pentru 

detalii despre funcţia robotului telefonic.

Apelarea din agendă
1. Apăsaţi tasta d în modul inactiv. 

2. Derulaţi : până la o înregistrare din agendă.

3. Apăsaţi tasta r sau v.

Apelul este iniţiat.

Rezolvarea problemelor
Pentru detalii suplimentare, vezi Ghidul utilizatorului furnizat 
împreună cu telefonul dvs.

Bine aţi venit la Philips!
Înregistraţi produsul achiziţionat şi veţi putea beneficia de suport pe pagina
www.philips.com/welcome

Aveţi nevoie de ajutor?
Ghidul utilizatorului
Consultaţi Manualul de Utilizare furnizat împreuă cu telefonul dvs.

Ajutor online
www.philips.com/support 

Problemă Soluţie

• Nu am ton de apel! • Verificaţi conexiunile
• Încărcaţi bateriile
• Utilizaţi cablul telefonic furnizat

• Apelantul nu mă aude clar! • Apropiaţi-vă de unitatea de bază
• Mutaţi unitatea de bază la cel puţin un 

metru distanţă faţă de aparatele electronice

• Pe receptor apare mesajul 
CĂUTARE... şi pictograma 

 se aprinde intermitent!

• Apropiaţi-vă de unitatea de bază
• Resetaţi unitatea şi reluaţi înregistrarea 

receptorului

• Numărul apelantului nu 
este afişat!

• Adresaţi-vă operatorului dvs. de reţea şi 
verificaţi dacă sunteţi abonat la acest 
serviciu

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part is prohibited without 
the written consent of the copyright owner. 

Document number: 3111 285 49101 (RO)           Printed in China

Înregistraţi produsul achiziţionat şi veţi putea beneficia de 
suport pe pagina www.philips.com/welcome

ID555
Ghid de iniţiere rapidă

1

2

3

Conectare

Instalare

Utilizare



Utilizare3
Efectuarea unui apel
Introduceţi numărul (maximum 24 de cifre) şi apăsaţi tasta r sau v.
SAU
Apăsaţi tasta r sau v pentru a lua ton de apel şi formaţi numărul 
(maximum 24 de cifre).
Preluarea unui apel
În momentul în care telefonul sună, apăsaţi tasta r or v.
Încheierea unui apel
Pentru a încheia o conversaţie, apăsaţi tasta e.

Reglarea volumului căştii sau al difuzorului
În timpul unei convorbiri, apăsaţi : pentru a alege una dintre opţiunile 
VOLUM 1, VOLUM 2 sau VOLUM 3.

Memorarea unui contact în agendă
1. Apăsaţi tasta Mîn modul inactiv, derulaţi : până la AGENDA şi 

apăsaţi tasta mSELECT, apăsaţi tasta mSELECT pentru a introduce 
o ÎNREG. NOUĂ.

2. INTROD. NUME este afişat pe ecran.
3. Introduceţi numele contactului (maximum 14 caractere) şi apăsaţi tasta mOK.
4. Introduceţi numărul de telefon (maximum 24 de cifre) şi apăsaţi tasta mOK.

Veţi auzi un ton de validare.
Accesarea agendei
1. Apăsaţi tasta d în modul inactiv şi derulaţi : pentru a parcurge 

înregistrările din agendă. 
2. Pentru a vizualiza detaliile, apăsaţi tasta mSELECT.

Setarea melodiei soneriei
1. Apăsaţi tasta Mîn modul inactiv, derulaţi : până la SET. PERSONALE 
şi apăsaţi tasta mSELECT, derulaţi : până la TON RECEPTOR şi 
apăsaţi tasta mSELECT, derulaţi : până la SONERII şi apăsaţi tasta 
mSELECT.

2. Derulaţi : până la melodia dorită. 
3. Apăsaţi tasta mSELECT pentru a seta melodia soneriei. 

Veţi auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

Conţinutul cutiei

Sursă de alimentare1 baterie reîncărcabilă 
Li-ion

Capac pentru
compartimentul bateriei

GaranţieGhidul utilizatorului

*S-ar putea ca adaptorul de linie să fie în cutie, separat de cablul telefonic. În 
acest caz, trebuie să conectaţi adaptorul la cablul telefonic înainte de a 
introduce cablul telefonic în priza corespunzătoare.

În pachetele multireceptor, veţi găsi unul sau mai multe receptoare adiţionale, 
încărcătoare cu surse de alimentare şi baterii reîncărcabile suplimentare.

AVERTISMENT Utilizaţi numai cablurile şi bateriile livrate odată cu telefonul.

Ghid de iniţiere rapidă

Cablu de linie*

Receptor Unitate de bază

Conectare
Conectarea unităţii de bază

Instalare
Introduceţi bateriile reîncărcabile şi încărcaţi-le

1
1. Aşezaţi unitatea de bază într-o zonă centrală, lângă priza liniei telefonice şi 

priza electrică.

2. Conectaţi cablul telefonic şi cablul de alimentare la conectorii 
corespunzători de pe partea din spate a unităţii de bază.

3. Conectaţi celălalt capăt al cablului telefonic şi al cablului de alimentare la 
prizele corespunzătoare.

2

Configurarea telefonului (dacă este nevoie)
După instalarea bateriilor şi încărcarea, timp de câteva minute, a telefonului, 
pe ecran va apărea mesajul de întâmpinare în diverse limbi:

1. Apăsaţi mSELECT.

2. Derulaţi : până la ţara dvs.  şi limba respectivă.

3. Apăsaţi tasta mSELECT pentru a confirma alegerea făcută.

Telefonul dvs. este acum gata de utilizare.

     Introduceţi bateriile Încărcaţi receptorul timp de 
24 de oreA B
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