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Слухавка

Кришка відсіку
акумуляторів
База з
автовідповідачем

Дві акумуляторні
батареї ААА

Блок живлення

Провід телефонної
лінії*

Посібник користувача

Гарантія

Короткий посібник
початківця

* Адаптер телефонної лінії може постачатися окремо від проводу
телефонної лінії. У цьому разі необхідно підключити адаптер
телефонної лінії до проводу, перш ніж підключати провід до розетки
телефонної лінії.
Комплекти з кількома слухавками містять одну або кілька додаткових
слухавок, додаткові кришки відсіку акумуляторів, зарядні пристрої та блоки
живлення, а також додаткові акумуляторні батареї.
УВАГА: Користуйтесь лише проводом телефонної лінії, блоком живлення і
акумуляторами, які входять у комплект телефону.
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Підключення
Підключення бази

1. Розмістіть базу поблизу розетки телефонної лінії і електричної розетки.

2. Підключіть провід телефонної лінії та кабель живлення до відповідних
роз'ємів у задній частині бази.
3. Інші кінці проводу телефонної лінії та кабелю живлення підключіть до
відповідних розеток.
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Установлення
Установлення акумуляторів і зарядження
Вставте акумулятори

B

Заряджайте слухавку впродовж 24 годин

Настройте телефон (у разі необхідності)
1. Натисніть клавішу o, щоб відобразити поточний вибір країни.
2. Виберіть потрібну країну за допомогою клавіші n.
3. Натисніть клавішу o, щоб підтвердити вибір.
(Під час автоматичної конфігурації стандартних настройок лінії та мови
меню для вибраної країни відображатиметься повідомлення
ПОЧЕКАЙТЕ....)
4. Після цього на дисплеї відображається меню ДАТА/ЧАС. Введіть поточну
дату (у форматі ДД/MM) і натисніть клавішу o для підтвердження вибору.
5. Введіть час (у форматі ГГ-ХХ) і натисніть клавішу o для підтвердження.
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Приємної роботи!

Телефонування
Наберіть номер (максимум 24 цифри) і натисніть клавішу t або l.
АБО
Натисніть клавішу t або l, щоб зайняти лінію, і наберіть номер.
Відповідь на дзвінок
Коли лунає дзвінок телефону, натисніть клавішу t або l.
Примітка
Якщо ви передплатили послугу визначення номера, ви можете перевіряти
дані абонента перед тим, як прийняти виклик. Див. розділ 4.2 ”Відповідь на
дзвінок” у посібнику користувача для отримання докладної інформації.
Завершення розмови
Щоб завершити розмову, натисніть клавішу h.
Регулювання гучності динаміка слухавки
Під час розмови натискайте клавішу n, щоб вибрати значення гучності
в межах від PIВEНЬ 1 до PIВEНЬ 5.
Установлення мелодії дзвінка
Слухавка має 10 мелодій дзвінків.
1. У режимі очікування натисніть клавішу m, за допомогою клавіші n
виберіть пункт ПEPCOН.МEНЮ і натисніть клавішу o.
2. За допомогою клавіші n перейдіть до пункту MEЛOД. ТPУБК і натисніть
клавішу o, потім за допомогою клавіші n перейдіть до пункту ДЗВIНКИ
і натисніть клавішу o.
3. За допомогою клавіші n перейдіть до потрібної мелодії.
4. Натисніть клавішу o, щоб встановити мелодію дзвінка.
Пролунає звуковий сигнал підтвердження, і на дисплеї відобразиться
попереднє меню.
Збереження абонента в телефонній книзі
1. У режимі очікування натисніть клавішу m, за допомогою клавіші n
перейдіть до пункту ТЕЛЕФ. КНИГА і натисніть o, потім натисніть o,
щоб вибрати пункт HOВИЙ ЗAПИC.
2. На дисплеї відобразиться повідомлення BВECТИ IМ'Я.
3. Введіть ім'я абонента (максимум 12 символів) і натисніть клавішу o.
4. На дисплеї відобразиться повідомлення BВEД. НOМEP.
5. Введіть номер (максимум 24 цифри) і натисніть клавішу o.
Пролунає звуковий сигнал підтвердження.
Відкривання телефонної книги
1. У режимі очікування натисніть клавішу d, щоб відкрити телефонну книгу,
і клавішу n для переміщення по її записах.
2. Щоб переглянути детальну інформацію, натисніть клавішу o. Натисніть
клавішу c для відображення останніх цифр, якщо номер містить більше
12 цифр.

Телефонування з телефонної книги
1. Натисніть клавішу d у режимі очікування.
2. За допомогою клавіші n перейдіть до номера у телефонній книзі.
3. Натисніть клавішу t.
• Розпочнеться набір номера.
Відтворення повідомлень, записаних автовідповідачем (тільки для моделі
CD255/SE255)
Натисніть клавішу e на базі, щоб увімкнути автовідповідач (індикатор
горить). Відтворюється вихідне повідомлення.
Натисніть клавішу p на базі, щоб розпочати відтворення повідомлень
(у порядку надходження).
Натисніть клавішу f, щоб пропустити поточне повідомлення і розпочати
відтворення наступного.
Натисніть клавішу b, щоб повернутися до попереднього повідомлення
(якщо натиснути клавішу впродовж першої секунди відтворення
повідомлення).
Натисніть клавішу b після першої секунди відтворення повідомлення, щоб
відтворити поточне повідомлення спочатку.
Щоб відрегулювати гучність динаміка під час відтворення повідомлення,
скористайтесь клавішами -+.
Натисніть клавішу x, щоб видалити поточне повідомлення.
Натисніть та утримуйте клавішу x, щоб видалити всі старі повідомлення.
Натисніть клавішу e ще раз, щоб вимкнути автовідповідач (індикатор не
горить).
Докладну інформацію про функції автовідповідача наведено у вашому
посібнику користувача.

Виправлення неполадок
Докладну інформацію наведено в посібнику користувача, що постачається
разом із вашим телефоном.
Проблема
• Немає сигналу лінії!

Рішення
• Немає живлення: перевірте всі з'єднання.
• Акумулятори розряджені: зарядіть акумулятори.
• Підійдіть ближче до бази.
• Використовується неправильний провід телефонної
лінії: використовуйте провід з комплекту.
• Необхідно використовувати адаптер лінії: підключіть
адаптер лінії до проводу телефонної лінії.

•

Абонент не чує мене чітко!

•
•

Підійдіть ближче до бази.
Перемістіть базу на відстань принаймні одного метра
від будь-яких електронних приладів.

•

На дисплеї слухавки
відображається
повідомлення ПОШУК і
блимає символ
!

•
•
•

Підійдіть ближче до бази.
Переконайтеся, що база ввімкнена.
Поверніть установки телефону до початкових і
наново зареєструйте слухавку.

•

Номер абонента, що
телефонує, не
відображається!

•

Послуга визначення номера не ввімкнена:
передплатіть послугу у вашого оператора мережі.

Philips вітає Вас!
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Потрібна допомога?
Посібник користувача
Зверніться до посібника користувача, що постачається в комплекті з вашим
телефоном.
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