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Conţinutul cutiei

Unitate de bază
sau

Receptor Capac pentru 
compartimentul bateriei

Unitate de bază cu robot 
telefonic

2 baterii AAA 
reîncărcabile

Sursă de alimentare Cablu de linie*

Ghidul utilizatorului Garanţie Ghid de iniţiere rapidă

* Adaptorul de linie poate fi livrat separat de cablul de linie. În acest caz, va 
trebui să conectaţi adaptorul de linie la cablul de linie înainte de a introduce 
cablul de linie în priza de linie.

În pachetele cu receptoare multiple, veţi găsi unul sau mai multe receptoare 
suplimentare, o serie de capace pentru compartimentul bateriei, mai multe 
încărcătoare cu surse de alimentare şi baterii reîncărcabile suplimentare.

AVERTISMENT: Folosiţi întotdeauna cablul de linie, sursa de alimentare şi 
bateriile furnizate împreună cu telefonul.



1 Conectare
Conectarea unităţii de bază

2 Instalare
Introduceţi bateriile reîncărcabile şi încărcaţi-le

1. Plasaţi unitatea de bază la mijlocul distanţei dintre priza liniei telefonice şi 
priza electrică.

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

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

 Introduceţi bateriile   Încărcaţi receptorul timp de 24 de oreA B

Configuraţi telefonul (dacă este necesar)
1. Apăsaţi tasta o pentru a afişa ţara selectată curent.
2. Derulaţi n în sus şi în jos pentru a găsi ţara dvs.
3. Apăsaţi tastao pentru a confirma selecţia.

(Mesajul AŞTEPTARE se va afişa pe ecran, iar setările implicite şi limba de 
afişare a meniului pentru ţara respectivă vor fi configurate în mod automat.)

4. În acest moment, meniul DATA/ORA se va afişa pe ecran. Introduceţi data 
curentă (ZZ/LL) şi apăsaţi tasta o pentru confirmare.

5. Introduceţi ora curentă (HH-MM) şi apăsaţi tasta o pentru confirmare.



3 Utilizare

Efectuarea unui apel
Formaţi numărul dorit (maxim 24 cifre) şi apăsaţi tasta t sau l.
SAU
Apăsaţi tasta t sau  tasta l pentru a prelua linia şi formaţi numărul de 
telefon.

Preluarea unui apel
Când telefonul sună, apăsaţi tasta  t sau l.

Încheierea unui apel
Pentru a încheia o convorbire, apăsaţi tasta h.

Reglarea volumului în cască sau în difuzor
În timpul unei convorbiri, apăsaţi tasta n pentru a selecta dintre opţiunile NIVEL 1 - 
NIVEL 5.

Setarea melodiei pentru sonerie
Există 10 melodii disponibile pentru soneria receptorului dvs.
1. Apăsaţi tasta m în modul inactiv, derulaţi n până la SET. PERS. şi apăsaţi 

tasta o.
2. Derulaţin până la TON RECEPTOR şi apăsaţi tasta o, apoi derulaţi n 

până la SONERII şi apăsaţi tasta o.
3. Derulaţi n până la melodia dorită pentru a o asculta.
4. Apăsaţi tasta o pentru a seta melodia soneriei.

Un semnal sonor de confirmare va fi emis, iar ecranul va reveni la meniul 
anterior.

Memorarea unui contact în agendă
1. Apăsaţi tasta m în modul inactiv, derulaţi n până la AGENDĂ şi apăsaţi 

tasta o, apăsaţi tasta o pentru a introduce ÎNREG. NOUĂ.
2. Mesajul INTROD. NUME se va afişa pe ecran.
3. Introduceţi numele contactului (maxim 12 caractere) şi apăsaţi tasta o.
4. Mesajul INTROD. NUM. este afişat pe ecran.
5. Introduceţi numărul (maxim 24 cifre) şi apăsaţi tasta o.

Un semnal sonor de confirmare va fi emis.

Accesarea agendei
1. Apăsaţi tasta d în modul inactiv şi derulaţi n pentru a parcurge agenda.
2. Pentru a vizualiza detaliile, apăsaţi tasta o. Apăsaţi tasta c pentru a afişa 

cifrele rămase, în cazul în care înregistrarea conţine mai mult de 12 cifre.



Apelarea unui număr din agendă
1. Apăsaţi tasta d în modul inactiv.
2. Derulaţi n până la înregistrarea dorită.
3. Apăsaţi tasta t.

• Apelul este iniţiat.

Ascultarea mesajelor înregistrate de robot (funcţie disponibilă doar la modelele 
CD255/SE255)
Apăsaţi e de pe unitatea de bază pentru a activa robotul (LED-ul se va 
aprinde). Mesajul de salut va fi redat.
Apăsaţi tasta p de pe unitatea de bază pentru a reda mesajele (primul mesaj 
înregistrat va fi redat primul).
Apăsaţi tasta f pentru a trece la următorul mesaj.
Apăsaţi tasta b pentru a reveni la mesajul anterior (dacă tasta este apăsată în 
interval de 1 secundă după începerea redării mesajului curent).
Apăsaţi tasta b pentru a reda mesajul curent (dacă tasta este apăsată după 1 
secundă de la redarea mesajului curent). 
Apăsaţi -+ pentru a regla volumul în difuzor în timpul redării unui mesaj.
Apăsaţi tasta x pentru a şterge mesajul curent.
Apăsaţi lung tasta x pentru a şterge toate mesajele vechi.
Apăsaţi din nou tasta e pentru a dezactiva robotul (LED-ul se va stinge).
Vezi Manualul de Utilizare furnizat pentru detalii cu privire la funcţiile robotului 
telefonic.



Bine aţi venit la Philips!
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Aveţi nevoie de ajutor?
Ghidul utilizatorului
Consultaţi Manualul de Utilizare furnizat împreuă cu telefonul dvs.
Ajutor online
www.philips.com/support

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

Problemă
• Nu se aude tonul de 

apel!

Soluţie
• Telefonul nu se alimentează: verificaţi 

conexiunile. 
• Bateriile sunt descărcate: încărcaţi bateriile. 
• Apropiaţi-vă de unitatea de bază.
• Cablu de linie incorect: utilizaţi cablul de linie 

furnizat.
• Adaptor de linie necesar: conectaţi adaptorul de 

linie la cablul de linie, dacă este cazul.

• Interlocutorul nu mă 
aude clar!

• Apropiaţi-vă de unitatea de bază.
• Mutaţi unitatea de bază la cel puţin o distanţă de 

1 m de aparatele electrice.

• Mesajul CĂUTARE   
este afişat pe ecranul 
receptorului, iar 
pictograma se 
aprinde intermitent!

• Apropiaţi-vă de unitatea de bază.
• Asiguraţi-vă că unitatea de bază este pornită.
• Reporniţi unitatea de bază şi reluaţi procedura 

de înregistrare a receptorului.

• Numărul apelantului nu 
este afişat!

• Serviciul nu a fost activat: verificaţi tipul de 
abonament la serviciul de reţea.
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