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Увага
• Використовуйте лише батареї та адаптер 

живлення, що входять у комплект.

Комплектація упаковки

Трубка

Зарядний 
пристрій

Адаптер джерела 
живлення

Короткий посібник 
Гарантія

Під'єднання зарядного пристрою

Роз'єм для 
кабелю живлення

Адаптер 
живлення

Зарядний пристрій для 
додаткової трубки

Під'єднайте два кінці адаптера живлення до:
• вхідного роз'єму постійного струму на дні 

зарядного пристрою для додаткової трубки;
• розетки на стіні.
Примітка. Перед першим використанням 
заряджайте батареї протягом 8 годин.

1   Почати користу-
ватися пультом



Налаштування трубки
1 Батареї попередньо встановлені у трубці. Перед 

заряджанням зніміть із кришки батарейного відсіку стрічку з 
інформацією щодо батарей.

2 У разі використання телефону вперше з'являється привітання 
(залежно від країни).

3 Виберіть свою країну і для підтвердження натисніть [OK].
4 Встановіть дату і час.

• Якщо час у 12-годинному форматі, натисніть клавішу *, щоб 
вибрати [AM] або [PM].



Заряджання трубки

Заряджати 
8 годин

Щоб зарядити трубку, поставте її на зарядний пристрій. Якщо 
трубку встановлено на зарядний пристрій належним чином, 
чути звук встановлення.

 » Трубка починає заряджатися.
Примітка. Перед першим використанням заряджайте батареї 
протягом 8 годин.

Перевірка рівня заряду батарей
Якщо трубку не встановлено на базову станцію/
зарядний пристрій, поділки повідомляють про стан 
батареї (повний, середній та низький заряд батареї).
Якщо трубку встановлено на базову станцію/зарядний 
пристрій, поділки блимають до завершення заряджання.

Блимає піктограма розрядженої батареї і лунає 
попереджувальний сигнал.
Батарея розрядилася і її потрібно зарядити.



На базовій станції можна зареєструвати додаткові 
трубки. На базовій станції можна зареєструвати до 
5 трубок.
Автоматична реєстрація
1 Поставте незареєстровану трубку на базову станцію.

 » Трубка знаходить базову станцію і починає 
автоматично реєструватися.

 » Реєстрація триває менше 2 хвилин. Базова 
станція автоматично присвоює трубці номер.

Реєстрація вручну
1 Виберіть [Mеню] >  і натисніть [OK].
2 Виберіть [Реєструвати] і для підтвердження 

натисніть [OK].
3 На базовій станції натисніть і утримуйте протягом 

5 секунд кнопку , поки не почуєте звуковий сигнал 
підтвердження реєстрації.

4 Введіть PIN-код системи. Для виправлення 
натискайте [Oчиcт.].

5 Для підтвердження PIN-коду натисніть [OK].
 » Реєстрація триває менше 2 хвилин. Базова 
станція автоматично присвоює трубці номер.

Примітка
• Якщо PIN-код неправильний або протягом певного 

часу базову станцію не знайдено, на екрані трубки 
з'являється повідомлення. Якщо трубку не вдалося 
зареєструвати, повторіть вище описану процедуру.

• Попередньо визначений PIN-код – 0000. Змінити 
його неможливо.

2  Реєстрація трубок



Потрібна допомога?
Для отримання детальнішої інформації завантажте посібник користувача телефону з веб-сайту 
www.philips.com/support

Ласкаво просимо до клубу Philips
Зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome

Повне або часткове відтворення без письмової згоди 
власника авторських прав забороняється.  
Згадані в тексті товарні знаки є власністю Koninklijke 
Philips Electronics N.V. чи їхніх відповідних власників.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Усі права застережено.
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