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Használat elõtt töltse a mobil kézibeszélõ(ke)t 24 órát.
Pøenosný telefon pøed pouitím 24 hodin nabíjejte.
Przed u¿yciem ³adowaæ s³uchawkê (s³uchawki) przez 24 godziny.
Nabíjajte slúchadlo 24 hod. pred pouitím.
Înainte de utilizare, încãrcaþi receptoarele mobile timp de 24 ore.
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Conformitatea, mediul vital ºi siguranþa
. Informaþii de siguranþã:

Aceastã aparaturã nu este prevãzutã pentru apeluri de urgenþã în cazul întreruperii
alimentãrii. De aceea ar trebuii sã fie la dispoziþie ºi o altã posibilitate alternativã pentru
apelul de urgenþã.

. Declaraþia de conformitate:

Prin aceasta PHILIPS declarã cã seria de producþie Kala 300 este aprobatã conform
actualelor condiþii tehnice. Acest produs poate fi conectat doar la reþea telefonicã analogã
în zona geograficã care este trecutã pe eticheta cutiei.

. Necesitãþile pentru alimentare:

Produsul necesitã o tensiunea de alimentare electricã 220  240V curent alternativ
monofazic, exceptând instalaþiile IT definite în norma EN 60  950.

. Avertizare!

Reþeaua electricã este clasificatã ca fiind periculoasã dupã criteriile normei EN 60  950.
Singurul mod de a întrerupere alimentarea acestui produs este deconectarea de la priza de
curent electric. Asiguraþi ca priza sã fie amplasatã lângã aparat ºi fie întotdeauna accesibilã.

. Branºarea telefonului:

Tensiunea din reþea este clasificatã ca TNV  3 (Telecommunication Network Voltages aºa
cum este definitã în norma EN 60  950). Dupã întreruperea alimentãrii se anuleazã
programarea datei ºi timpului ºi de asemenea se întrerupe convorbirea care decurge.

. Mãsuri de siguranþã:

Receptorul nu are voie sã ajungã în contact cu lichide. Nu deschideþi Receptorul ºi nici
staþia de bazã. Prin aceasta va-þi expune valorilor înalte ale tensiunii. Nici acumulatorul nici
contactele de încãrcare nu au voie sã intre în contact cu materiale conductibile.
Respectaþi prescripþiile locale care sunt legate de lichidare materialelor de ambalare a
acumulatoarelor folosite ºi al telefonului vechi iar acolo unde este posibil susþineþi reciclarea
acestora.

l Receptorul îl puteþi instala imediat  perioada de încãrcare pentru
acumulator este de 24 ore dupã care puteþi începe sã-l folosiþi.
l În cazul în care nu sunteþi branºat la reþeaua operatorului principal
din þara d-vs. atunci este necesar sã vã instalaþi prin reglare operatorul.
(vezi pag. 14).
l În caz cã trebuie sã schimbaþi setul de acumulatori, folosiþi întotdeauna
acumulatori re-încãrcabili NiMH AAA2 2,4 V 600 mAh (rechargeable).

Româneºte

. Protecþia mediului vital:

Quattro
Informaþiile cuprinse în acest manual sunt valabile ºi pentru garniturile Duo, Trio sau Quattro
din seria Kala 300.
Philips însemneazã acumulatorii ºi ambalajul cu simboluri standard pentru
susþinerea reciclãrii ºi modul de lichidare corespunzãtor al deºeurilor.
Acumulatorii nu ar avea voie sã fie aruncaþi în coºuri de gunoi cu resturi curente din casã.
A fost acordatã o contribuþie financiarã sistemului naþional pentru reînnoire ºi reciclare.
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Receptoarele Kala 300 ºi Kala 300 Vox
Tastatura
Tasta pentru apel
Tastele cuprinsului telefonic

pag. 5
pag. 6

Jurnalul de zi al apelurilor

pag. 6

Cuprinsul pentru apelurile repetate
(Redial) ºi corectãri

pag. 5

Validarea ºi telefonul casei  interior
(Intercom)
pag. 7
DEF

DEF

ABC

ABC

GHI

MNO

GHI

PQRS

WXYZ

PQRS
TUV

TUV

Kala 300

MNO
JKL

JKL

WXYZ

Kala 300 Vox

Microfonul (Kala 300)

pag. 5

Microfonul ºi robotul pentru
înregistrãri (Vox)

pag. 5,9

Tasta pentru programare

pag. 12

Volumul

pag. 5

Semnele de pe ecran (display)
Programarea ºi întreruperea înregistrãrilor (numai la Kala 300 Vox)

pag. 12

Programarea instalãrii soneriei Receptorului

pag. 13

Înregistrarea / anularea înregistrãrii Receptorului

pag. 13

Programãri Tehnice

pag. 14

Indicatorul mesajelor din robot (numai la Kala 300 Vox)

pag. 9

Starea acumulatorului:

se încarcã -

plin -

tensiune scãzutã

pag. 4

Jurnalul de zi pt. apeluri /cutia pt. mesajele operatorului * (Mailbox)

pag. 6

Microfonul

pag. 5

Tabelul telefonic al prietenilor

pag. 6

Decurge convorbirea -

pag. 7

Apel intern

Tabelul telefonic al familiei

pag. 6

Legãtura între staþia de bazã ºi receptor

pag. 15

* Este necesar sã aveþi abonament la operatorul d-vs.
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Staþia de bazã Kala 300 ºi Kala 300 Vox

Kala 300

Româneºte

Indicatorul starea
înregistrãrilor de pe robot

Kala 300 Vox

Tastele:
Serviciul cãutãrilor (Paging) (numai la Kala 300)

pag. 8

Serviciul cãutãrilor /alegerea melodiei care va suna (numai la Kala 300 Vox)

pag. 8

Radierea mesajelor  înregistrãrilor (numai la Kala 300 Vox)

pag. 9

Audierea/oprirea mesajului (numai la Kala 300 Vox)-pornirea/oprirea robotului

pag. 9

Volumul microfonului (numai la Kala 300 Vox)

pag. 10

Indicatorul de stare (numai la Kala 300 Vox):
Robotul de înregistrare pornit Mesaje noi -

Robotul de înregistrare oprit

pag. 9

robotul de înregistrare plin
!
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Instalarea telefonului dumneavoastrã

. Aºezarea / schimbul acumulatorului /branºarea telefonului
Atenþiune: introducerea acumulatorului ºi / sau branºarea telefonului este prezentatã pe schiþa
din interiorul capacului ºi pe latura interioarã a cutiei.
Cu ajutorul schiþei pentru instalare:

l deschideþi uºiþa acumulatorului prin deplasare lentã în jos,
l conectaþi setul de acumulatori la conectorul din interiorul Receptorului,
l introduceþi vlote acumulatorul cu eticheta în sus, în aºa fel ca conductorii

sã fie în partea stângã a setului de acumulatori,

l închideþi uºiþa la loc.
. Încãrcarea telefonului (vezi semnul de stare al acumulatorului de la pag. 2)

Înaintea de prima folosire sau dupã introducerea acumulatorului nou, efectuaþi încãrcarea
acumulatorului în receptor cel puþin 24 h. Prin aceasta asiguraþi funcþionare optimã a
acumulatorilor dupã 3 cicluri de încãrcare / descãrcare. Acumulatorul trebuie din nou încãrcat
dup ce auziþi în telefon un piuit.

. Configurarea telefonului pentru folosire
Dacã trãiþi în Polonia atunci nu trebuie sã modificaþi codul cofiguraþiei. Produsul d-vs. a fost
deja configurat în fabricã cu ajutorul programãrilor corecte.
Atenþiune: Acest produs este destinat folosirii
NUMAI în þãrile mai jos MENÞIONATE.

Þara

Codul

Polonia

WXYZ

48

WXYZ

Atenþiune: Dacã trãiþi în una din urmãtoarele 4 þãri trecute mai jos, atunci trebuie introduceþi
codul de configuraþie corespunzãtor þãrii, cu ajutorul combinaþiei de taste înaintea codului
de configuraþie.
România
Slovacia
Republica Cehã
Ungaria

WXYZ

40
121
120
36

WXYZ

De exemplu pentru România efectuaþi configurarea astfel:
WXYZ

WXYZ

formaþi 40

Sfat: Dacã a-þi cumpãrat produsul în oricare dintre þãrile menþionate mai sus ºi doriþi sã-l
folosiþi în altã þarã, atunci puteþi programa codul de configuraþie dupã tabelul de mai sus,
pentru ca sã activaþi programarea corectã pentru þara respectivã.

"
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Folosirea telefonului
Apelurile
. Preluarea apelurilor /încheierea
lumine-

Acceptarea apelului.
Pentru a încheia conversaþia, apãsaþi tasta încã odatã sau puneþi
Receptorul în staþia de bazã.

. Apel direct
Formaþi numãrul telefonic.

. Formarea prealabilã a numãrului telefonic înaintea apelului
Formaþi numãrul telefonic.

Pentru
corectarea
datelor
înregistrate

. Apelul din tabelul telefonic
sau

sau

azã intermitent
când sunteþi
apelat sau
când este
robotul de
înregistrare
Kala 300 Vox
on-line.

DEF

selectarea în tabel

. Programarea volumului (difuzorului sau microfonului)

folosiþi

.

cu Receptorul Kala 300

cu Receptorul Kala 300 Vox

. Cuplarea / decuplarea microfonului
/

Pentru difuzor
ºi microfon
aveþi la
dispoziþie 3
nivele de volum.

Avertizare: activarea Handsfree-ului poate sã ducã dintr-odatã la creºterea
foarte intensivã volumului în difuzor. Convingeþi-vã cã Receptorul nu este
prea aproape de urechea d-vs.

Româneºte

Folosirea handsfree-ului cu Receptorul

Folosirea tabelului pentru apelurile repetate ºi tastei pentru corectare
. Evocarea / pãrãsirea tabelului pentru apeluri repetate
sau

DEF

/

selectarea în tabel pentru apeluri repetate

pãrãsirea tabelului

. Apelul la un numãr de pe lista de apeluri repetate
sau

DEF

Tabelul pentru
apeluri repetate
conþine ultimele 5 numere
apelate: de la
cel mai nou
pânã la cel mai
vechi.

selectarea în tabel pentru apeluri repetate

. ªtergerea numãrului din tabel pentru apeluri repetate
sau

DEF

MNO

selectarea în tabel pentru apeluri repetate

radierea tabelului actual
#
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. Depunerea numãrului din tabelul pentru apeluri repetate în
tabelul telefonului
sau

sau

DEF

piuit

scrieþi
numele

selecþia în tabelul pentru apeluri repetate

. Corectarea numãrului
corecteazã:

l cifra numãrului de telefon în prealabil ales,
l cifra sau litera numelui introdus în telefon.
Apãsarea lungã

anuleazã orice procedeu care decurge.

Formarea ºi schimbarea înregistrãrilor în tabelul telefonic
Telefonul are douã tabele telefonice:
Tabelul telefonic al familiei care are 20 locuri pentru înregistrãri
(vezi funcþia VIP pag. 13)
Tabelul telefonic al prietenilor care are 20 locuri pentru
înregistrãri (vezi funcþia VIP pag. 13)

. Formarea înregistrãrilor

Fiecare înregistrare conþine numele (10 litere) ºi numãrul (16 cifre).
1. Introduceþi numãrul de telefon ºi apãsaþi

sau

.

Menþiune: Spaþiul liber îl veþi introduce printr-o apãsare lungã
2. Introduceþi numele ºi apãsaþi

.

sau

modificarea numelui

. Modificarea înregistrãrii (numãrului)
sau

DEF

selectarea în tabel

modificarea numãrului vechi

. Radierea înregistrãrii
sau

sau

DEF

selectarea în tabel

MNO

radierea înregistrãrii

Folosirea jurnalului de zi al apelurilor

$

sau
.

DEF

selectarea în tabel

sau

Tabelele
telefonice se
evocã sau se
pãrãsesc prin
intermediul

, prin aceasta validaþi înregistrarea.

. Modificarea înregistrãrii (numelui)
sau

Puteþi forma
înregistrare
din tabelul
pentru apeluri
repetate ºi din
jurnalul de zi
al apelurilor *.

Aceastã funcþie este la dispoziþie dacã sunteþi înregistrat la operator pentru
serviciul de identificare al apelatului.
În jurnalul de zi sunt depuse ultimele 10 apeluri sosite din exterior:
- apelurile ridicate
* Este necesar abonamentul cu operatorul.

Seite 6
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- apeluri care nu le-aþi ridicat
- informaþiile serviciului de ºtiri ale reþelei*

intermitent dacã
în cutia de
mesaje a
operatorului
aveþi un nou
mesaj. (Este
necesar sã aveþi
abonament cu
operatorul.)

).

* Este necesar abonamentul cu operatorul.

. Evocarea / pãrãsirea jurnalului de zi al apelurilor
/

DEF

selectarea din jurnalul de zi

pãrãsirea

. Vizitarea jurnalului de zi al apelurilor

Pe ecran poate sã aparã oricare din aceste date:

l
l
l
l

numãrul apelatului*
numele apelatului (dacã este în tabelul telefonic)*
steluþe în cazul în care apelul nu este identificat **
liniuþe în cazul numãrului necunoscut

Puteþi face ca sã aparã numãrul, data ºi timpul apelului prin apãsarea
Prin apãsarea

.

reveniþi în regimul de vizitare.

Data ºi ora
depinde de
reþea.

apare pe

* Este necesar sã faceþi abonament cu operatorul pentru serviciul de
identificarea al staþiei care vã face apelul ºi apariþia numelui pe ecran.
** Numerele care nu sunt trecute în tabel, refuzul de identificare al acelui
care vã apeleazã.

ecran dacã în
cutia de
mesaje a
operatorului a
rãmas vreun
mesaj.

. Apelul numãrului din jurnalul de zi al apelurilor
sau

Seite 7

lumineazã

- mesajele de pe robotul de înregistrãri (numai la Kala 300 Vox) (

sau

16:54

DEF

selectarea din jurnalul de zi

sau

DEF

MNO

Româneºte

. Radierea înregistrãrilor din jurnalul de zi
piuit

selectarea din jurnalul de zi

pãrãsirea

. Depunerea unuia dintre numerele din jurnalul de zi în tabelul telefonic
sau

DEF

selectarea din jurnalul de zi

sau

piuit

înscrieþi
numele

Folosirea telefonului interior (Intercom) (receptoarele extra, Duo, Trio, Quattro)
Aceastã funcþie poate fi folositã doar în configuraþia mai multor receptoare
(multi-handset configuration). Faciliteazã apelurile interioare fãrã platã ºi
transmiterea apelului extern la o altã linie a altui receptor.

. Apelurile Interioare
Pentru apelarea tuturor receptoarelor în regimul de urgenþã apãsaþi scurt

.

Pentru apelarea Receptorului dorit în regimul de urgenþã apãsaþi lung
ºi formaþi numãrul Receptorului (1 pânã la 4).
* În cazul în care Receptorul nu face parte din seria Philips Kala 300, este
interzis ca aceastã funcþie sã fie la dispoziþie.

Intercom-ul
ºi transmiterea
apelului este
posibilã doar la
receptoarele*
care sunt
înregistrate la
aceeaºi staþie
de bazã.
%
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Pentru ridicarea sau întreruperea apelului interior apãsaþi
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sau

.

* În cazul în care Receptorul nu face parte din seria Philips Kala 300, este
interzis ca aceastã funcþie sã fie la dispoziþie.

. Transmiterea rapidã a apelului

Convorbirea care decurge poate fi transmisã fãrã a fi necesar sã aºteptaþi
ridicare altui Receptorului:

.

Toate receptorurile vor suna.

. Transmiterea apelului la un receptor dat

În decursul convorbirii puteþi transmite convorbire la un alt receptor dat:
Apãsaþi lung

16:54

formaþi numãrul Receptorului (1 pânã la 4)

În decursul
transmiterii
apelului
persoana care
a fãcut apelul
va auzii doar
muzica.
La aceeaºi
staþie de bazã
pot fi
înregistrate 4
receptoare.

Serviciul de cãutare (Paging) (se referã ºi asupra seriilor Duo, Trio ºi Quattro)
pentru staþiile de bazã Kala 300 Vor suna toate
receptoarele
care au
Aceastã posibilitate vã faciliteazã gãsirea (localizarea) Receptorului (arelor). abonament.
pentru staþiile de bazã Kala 300 Vox

Apãsaþi

sau

pe staþia de bazã. Apãsaþi oricare din tastele

Receptorului, ca dupã gãsire sã înceteze sã sune, sau apãsaþi din nou
sau

.

Programarea soneriei de bazã a Receptorului Kala 300 Vox
Melodiile: Staþia de bazã are la dispoziþie 3 melodii.
Prin apãsarea lungã a

treceþi în regimul de programare al melodiilor.

Veþi auzii prima melodie. Prin apãsarea

evocaþi urmãtoarea melodie.

Melodia aleasã o veþi valida prin faptul cã veþi lãsa melodia sã cânte pânã
nu veþi auzii piuitul pentru validare.
Volumul melodiei: Staþia de bazã are la dispoziþie 4 nivele de volum inclusiv
tãcerea (mut).
În decursul redãrii melodiei apãsaþi

, ca sã schimbaþi volumul.

Validarea va fi confirmatã prin faptul cã veþi lãsa melodia sã cânte pânã nu
veþi auzii piuitul pentru validare.
Prin apãsarea lungã a
staþiei de bazã.
&

în decursul redãrii melodiei întrerupeþi soneria

Ultimul nivel
ales va fi
folosit pentru
urmãtorul apel.

Seite 8

Kala_300 Rum nisch_20 Seiten_19.05.03.qxd

10.06.03

16:54

Seite 9

Folosirea robotului de înregistrãri
Programarea robotului
Robotul este activat implicit prin mesajul înregistrat precedent ºi regimul
rãspunsurilor ºi înregistrãrilor.
Capacitatea înregistrãrilor: 9 minute (calitate standard) - 6 minut
(înaltã calitate): incluzând mesajul personal, dacã acesta este înregistrat.

. Cuplarea robotului

semnul

De pe staþia de bazã: Apãsaþi lung
piuit

PQRS

pãrãsirea

Nu se vede

. Decuplarea robotului

semnul

De pe staþia de bazã: Apãsaþi lung
De pe receptor:

pãrãsirea

. Redarea noilor mesaje / redarea mesajului local (memo)
De pe staþia de bazã:
De pe receptor:

Semnul
lumineazã
intermitent

. Puteþi programa volumul prin intermediul
. Puteþi programa volumul prin intermediul

.

. Redarea vechilor mesaje
De pe staþia de bazã:
De pe receptor:

Indicatorul
staþiei de bazã
lumineazã
intermitent
stanici.

.
sau

ABC

DEF

Mesajul precedent sau urmãtor

pãrãsirea

. Radierea mesajului actual

Se vede

De pe staþia de bazã: redaþi mesajul ºi apãsaþi
De pe receptor:

.

Nu lumineazã
indicatorul pe
staþia de bazã.

piuit

WXYZ

.

Lumineazã
indicatorul pe
staþia de bazã.

Româneºte

De pe receptor:

Se va vedea

semnul

audiaþi mesajul

.

MNO

pãrãsirea

. Radierea tuturor mesajelor
De pe staþia de bazã: Redaþi mesajul ºi apãsaþi lung
De pe staþia de bazã:

.

MNO

Apãsaþi lung

pãrãsirea

. Redarea mesajului actual de plecare (apel)
De pe receptor:

JKL

este redat mesajul
de plecare

.
pãrãsirea
'
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. Înregistrarea mesajului de plecare personal (apel)

* Auziþi redarea
mesajului de
plecare
puteþi vorbi
pãrãsirea
personal
Prin acest fel radiaþi definitiv înregistrarea fãcutã în prealabil a mesajului de (apelul).
plecare personal.
GHI

dupã auziþi piuitul

JKL

TUV

*

. Înregistrarea mesajului local (memo)

Doriþi sã transmiteþi un mesaj familiei, procedaþi astfel:
GHI

dupã auziþi piuitul

ABC

TUV

puteþi vorbi

pãrãsirea

. Alegerea regimului pentru robotul de înregistrãri

Puteþi alege numai regimul rãspunsurilor (redarea mesajului de plecare
personal (apelul) ºi nu înregistraþi mesajele) sau regimul rãspunsuri ºi
înregistrãri (care înregistreazã mesajele).
WXYZ

sau

TUV

DEF

comutare între regimuri
regimul
rãspunsuri ºi
înregistrãri

Cu acest
mesaj local
(memo) se aflã
ca ºi celelalte
mesaje în
robotul de
înregistrare.

pãrãsirea

regimul doar
rãspunsuri

Sfat: Înaintea folosirii regimului doar rãspunsuri convingeþi-vã cã nu aþi uitat
sã adaptaþi redarea mesajului de plecare personal (apelul).

Trierea convorbirilor (Call screening) în decursul primirii mesajelor
Vã face posibilã audierea oricãrui apelant în decursul transmiterii mesajului
ºi puteþi sã vã decideþi dacã preluaþi apelul sau nu. Implicit aceastã triere a
apelurilor este activatã pe staþia de bazã.

Prin apãsarea

. Activarea trierii convorbirilor

vaþi trierea
convorbirilor.

De pe receptor:
De pe staþia de bazã:

Prin apãsarea
sau

dezacti-

. Dezactivarea trierii convorbirilor
De pe receptor:
De pe staþia de bazã:

sau

, repetat (de câteva ori).

. Mãrirea volumului în cadrul trierii convorbirilor

În decursul trierii convorbirilor este posibilã programarea volumului de pe
staþia de bazã sau de pe receptor. Aveþi la dispoziþie 4 nivele de volum
inclusiv tãcerea (mut).

vaþi trierea
convorbirilor
pentru fiecare
convorbire
separat.
Ultimul nivel
ales va fi folosit
pentru
urmãtorul apel.

. Ridicarea apelului

Dacã robotul
pentru înregistrãri este
on-line, atunci
lumineazã

Înregistrarea mesajului actual este opritã ºi este preluat apelul.

intermitent

Apãsaþi



dezacti-

, pânã nu atingeþi volumul dorit.

.
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Folosirea de la distanþã
Faciliteazã apelarea robotului pentru înregistrãri de la distanþã ºi folosirea
acestuia prin intermediul oricãrui telefon cu tasta

ºi alegerea tonului.

. Cuplarea robotului pentru înregistrãri de la distanþã
Formaþi propriul numãr de telefon

formaþi codul* RC

Dupã ce sunã de 9x ºi piuie

PQRS

cupleazã

. Decuplarea robotului de înregistrãri de la distanþã
Formaþi propriul numãr de telefon

formaþi codul* RC

în decursul redãrii mesajului de plecare personal (apelul)

WXYZ

decupleazã

. Folosirea robotului pentru înregistrãri de la distanþã

1. Formaþi propriul numãr de telefon**
2. În decursul redãrii mesajului de plecare personal (apelul)
apãsaþi

ºi formaþi codul personal pentru accesul de la

distanþã.

. Funcþiile care sunt la dispoziþie în decursul folosirii de la distanþã

Codul RC
(codul de
anunþare) este
înscris sub
staþia de bazã.
* sau formaþi
codul personal
de acces de la
distanþã (vezi
pagina 13).
** Veþi auzi
redarea
mesajului de
plecare
personal
(apelul).

Funcþia

Tastele

Româneºte

Redarea mesajului
Redarea mesajului anterior

GHI

ABC

Redarea mesajului

DEF

Redarea mesajului urmãtor

JKL

Redarea mesajului de plecare personal (apelul)

MNO

Redarea mesajului actual

TUV

Oprirea redãrii mesajului
JKL

Pentru înregistrarea redãrii mesajului de plecare
personal (apelul) apãsaþi încã

TUV

Pentru înregistrarea mesajului local (memo)
GHI

ABC

apãsaþi încã

TUV

Menþiune: Dacã doriþi sã dezactivaþi folosirea de la distanþã, atunci citiþi sub
linia de la pagina 13 capitolul Schimbarea codului de acces dela distanþã.
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Adaptarea telefonului
Programarea telefonului
Pentru începerea regimului de programare apãsaþi

.

Pe ecran vor apãrea semne care exprimã fiecare din funcþii:
Instalarea robotului pentru înregistrãri ( doar la Kala 300 Vox)
Instalarea volumului ºi melodiilor (melodii VIP)
Înregistrarea Receptorului

folosiþi
DEF

Alte instalãri
Dupã alegerea funcþiilor cu ajutorul tastelor

Pentru
miºcarea în
cadrul meniului

ºi

DEF

, apãsaþi

,

prin care funcþia aleasã va fi validatã.
Menþiune: Fiecare funcþie are una sau mai multe posibilitãþi (opþiuni). Aceste posibilitãþi vor apãrea treptat pe ecran dupã fiecare apãsare al
derea din regimul de programare puteþi oricând sã apãsaþi lung

. Pentru exclusau

.

ºi

.

Semnele: lumineazã
intermitent în
cadrul alegerii
meniului ºi
înceteazã sã
lumineze
intermitent
dupã evocarea
meniului.

Programarea robotului pentru înregistrãri (doar Kala 300 Vox)
. Modificarea zilei din sãptãmânã (1 posibilitatea
din 5: 1/5)

Fiecare zi din sãptãmânã este reprezentat prin cifrã: luni
este 1
duminicã 7.
Cu ajutorul

sau

ºi prin apãsare

DEF

programaþi cifra zilei dorite

confirmaþi-o.

. Modificarea orei (posibilitatea 2/5)

Programaþi ora (fãrã nici un fel de intervale sau liniuþe)
ºi prin apãsarea

confirmaþi-o.

. Numãrul de sunete înaintea ridicãrii apelului
(posibilitatea 3/5)

Puteþi alege din cuprins (2, 3, 4, 5 ºi economizorul de
platã (toll saver)**) numãrul de sunete, dupã care
robotul pentru înregistrarea mesajelor va prelua apelul.
Cu ajutorul

sau

dorit ºi prin apãsarea



DEF

evocaþi numãrul de sunete
confirmaþi-l.

** În regimul economizorului de platã (toll saver) robotul de înregistrare al mesajelor
intrã în funcþiune dupã ce telefonul sunã de 3 ori, dacã în acesta sunt mesaje noi, sau
dupã 5 sunete dacã în acesta nu se aflã nici un mesaj. Deci aºa puteþi anula apelul
dupã ce telefonul sunã de patru ori fãrã ca sã plãtiþi convorbirea. Economizorul de
platã este util doar pentru folosirea de la distanþã.

* Programarea
VIP faciliteazã
memorarea
numelor în
anumite grupe
în tabelul
telefonic.
Tabelului
telefonic i se
poate ataºa o
melodie. Când
va suna
telefonul
melodia VIP
veþi recunoaºte
grupul care vã
apeleazã (vezi
pagina 13).
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. Modificarea codului de acces de la distanþã
(posibilitatea 4/5)

Pentru folosire robotului de la distanþã trebuie sã formaþi
codul secret (4 cifre). Implicit acest cod este identic cu
codul RC cod care este scris sub staþia de bazã.
Dacã doriþi sã schimbaþi codul implicit, procedaþi astfel:
Formaþi codul personal ºi prin apãsare
Menþiune: Cu ajutorul

confirmaþi-l.

puteþi ºterge codul de

acces de la distanþã. Dacã acest cod este ºters atunci
cuplarea de la distanþã nu este posibilã.

:

. Alegerea calitãþii înregistrãrii (posibilitatea 5/5)

calitate înaltã.

Alegeþi calitatea doritã ºi apoi, prin apãsarea

calitate
standard.

Puteþi alege calitatea înregistrãrii robotului.

:

Programarea soneriei Receptorului



. Volumul soneriei (posibilitãþi 1 din 4: 1/4)
Cu ajutorul

sau

DEF

volume ºi prin apãsarea

selectaþi între diferite
confirmaþi.

. Melodiile Receptorului (posibilitatea 2/4)
Cu ajutorul

sau

DEF

diferite ºi apãsarea

selectaþi între 7 melodii
confirmaþi.

. Melodiile tabelului telefonic al prietenilor
(VIP)* (posibilitatea 3/4)
Cu ajutorul

sau

DEF

diferite ºi prin apãsarea

selectaþi între 7 melodii
confirmaþi.

. Melodiile tabelului telefonic al familiei (VIP)*
(posibilitatea 4/4)
Cu ajutorul

sau

diferite ºi prin apãsarea

DEF

selectaþi între 7 melodii
confirmaþi.

* Pentru identificare staþiei care face apelul. este necesar abonamentul la operator.

Înscrierea / retragerea (anularea) receptoarelor 
La staþia de bazã se pot înscrie 4 receptoare. Receptorul
poate fi branºat doar la o singurã staþie de bazã.
Pentru înscrierea urmãtorului receptor mai întâi evocaþi regimul pentru înscriere prin deconectarea ºi apoi prin conectare
a adaptorului de alimentare la sursa de energie electricã.


Este posibilã
modificarea
volumului ºi a
melodiilor
staþiei de bazã
(doar la Kala
300 Vox), vezi
pagina 8.
lumineazã
intermitent în
decursul
alegerii
melodiei pentru
tabelul telefonic
al prietenilor.

Româneºte

confirmaþi-o.

lumineazã
intermitent în
decursul
alegerii melodiei
pentru tabelul
telefonic al
familiei.
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formaþi codul RC* care este înscris sub staþia
pentru confirmare.

Avertizare: dacã doriþi sã ataºaþi la staþiile de bazã Kala 300 alt receptor
decât Philips, verificaþi dacã acesta este compatibil cu GAP. Altfel nu poate
funcþiona normal (conform prescripþiilor).

. Anularea înregistrãrii Receptorului
WXYZ

GHI

Codul * RC
(codul de
înscriere) este
înscris sub
staþia de bazã.

introduceþi codul RC *

. Anularea tuturor receptoarelor (cu excepþia aceluia pe care
chiar îl folosiþi)
WXYZ

JKL

introduceþi codul RC *

Avertizare: dupã anularea înregistrãrii, Receptorul în continuare nu este în funcþiune.

Alte programãri tehnice (depinzãtoare de þarã)
Dacã operatorul reþelei nu este operatorul principal din þarã, atunci poate veþi fi nevoit sã
programaþi altfel conectarea. Unele din programãrile descrise sunt condiþionate prin
abonament la operator ºi totodatã accesul tehnic.
Posibilitãþile din acest meniu depind de þarã ºi unele þãri nici nu trebuie sã existe.
Programãrile trecute mai vor fi introduse astfel:

sau

DEF

Selectarea în diferite meniuri
Apãsaþi

, ca sã puteþi pãrãsii regimul programãrilor.

. Schimbarea tipului de identificare al apelantului

Serviciul de identificare al apelantului (numele ºi numãrul) este accesibilã doar
cu condiþia abonamentului la operator (dupã accesibilitate). (depinde de þarã.)
sau

DEF

pentru alegerea programãrii corecte din tabel

. Schimbarea regimului pentru alegerea numerelor telefonice

Vã face posibilã alegerea tonului DTMF (alegerea mai rapidã, accesul la serviciile
operatorului), sau alegerea impulsivã (care se mai numeºte "întreruperea buclei"
ºi este folositã în þãrile fãrã aptitudinea DTMF). Valoarea implicitã are TON (TONE)
(depinde de þarã, poate nu veþi putea sã o schimbaþi în "Inpulsivã" (Pulse).)
sau

DEF

pentru alegerea TON (TONE) sau IMPULSIVÃ (PULSE) alegeþi

. Schimbarea tipului repetatei evocãri (recall)
Folosire unor servicii accesibile cu ajutorul

(aºteptarea convorbirii,

transmiterea convorbirii la o altã linie ) va depinde de programarea
longevitãþii sclipirii (scurt (short)/lung (long) dupã tipul instalaþiei (ISDN,
publicã, centralã automatã). (depinde de þarã.)
sau
"

DEF

pentru a alege între sclipirile scurte (short) sau lungi (long)

: scurte
(short).
: lungi
(long).
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Rezolvarea problemelor
.Rezolvarea problemelor cu telefonul
l Înainte de a apela la centrul clienþilor Philips studiaþi aceste instrucþiuni

ºi metode pentru folositori.

l În caz de necesitate verificaþi, dacã telefonul are bine programat codul

þãrii:

WXYZ

WXYZ

Probleme
- Dupã apãsarea
aveþi ton.

(viz strana 4).
Cauze

Rezolvãri

- Staþia de bazã nu este conectatã - Verificaþi contactele (în
nu corect la sursa de alimentare sau interiorul carcasei).
la priza de branºare a telefonului.
- Sunteþi prea departe de la staþia - Apropiaþi-vã de staþia de bazã.
de bazã.
- Alimentarea insuficientã a
- Încãrcaþi acumulatorii
acumulatorilor (este desenat
(în interiorul carcasei).
semnul pentru tensiunea scãzutã).
- Receptorul nu este înregistrat.

- Receptorul este în afara razei
de acþiune.
- Receptorul nu este introdus
- Dupã ce aþi conectat
Receptorul la unitatea de corect în unitatea de alimentare
alimentare nu se aude nici a staþiei de bazã.
un piuit.
- Contactele de alimentare nu
sunt curate.
- Semnul acumulatorului
- Acumulatoarele Receptorului
rãmâne gol, cu toate cã
sunt defecte.
Receptorul a fost alimentat
24 de ore.
- Nu apare nici un simbol - Setul de baterii nu este
pe indicator.
încãrcat.

- Introducerile în tabelul
telefonic nu au fost
înregistrate în memorie.

- Tabelul telefonic pe care doriþi
sã-l folosiþi este plin.

- Calitatea proastã a
tonului (pocnituri,
atenuãri, ecouri, etc.).

- Interferenþa de la apropiata
instalaþie electricã.
- Staþia de bazã este instalatã în
încãpere cu pereþi masivi.

- Înregistraþi Receptorul
pentru staþia de bazã (pag.13).
- Aºezaþi-l mai aproape de
staþia de bazã.
- Înregistraþi Receptorul de la
staþia de bazã ºi introduceþi-l
din nou.
- Curãþaþi contactele cu o
cârpã curatã ºi uscatã.
- Luaþi legãtura cu vânzãtorul
PHILIPS ºi cumpãraþi un set
nou de baterii încãrcabile.

Româneºte

Semnul lumineazã
intermitent.

- Asiguraþi-vã cã produsul este
bine introdus în prizã (vezi interiorul carcasei) încãrcaþi setul
de baterii(vezi interioul carcasei).
- Scoateþi careva din datele
introduse pentru a face loc în
memorie.
- Încercaþi sã conectaþi staþia
de bazã la altã prizã de curent
electric.
- Instalaþi staþia de bazã în altã
încãpere.

- Folosiþi Receptorul la o distanþã - Apropiaþi-vã de staþia de bazã.
prea mare de la staþia de bazã.
- Serviciul nu este activat sau
- Nu funcþioneazã
identificare staþiei apelate. operatorul este greºit sau greºit
programat.

- Verificati abonamentul în cadrul
retelei sau schimbati tipul identificarii apelatului (vezi pag. 14)
#
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.Rezolvarea problemelor robotului...
Probleme
- Simbolul robotului
lumineazã pe indicator.

$

Cauze

Soluþii

- Memoria robotului este
supraîncãrcatã.

- Controlaþi ºi ºtergeþi mesaje
pentru a elibera destulã
memorie (vezi pag.9).

- Robotul Dv. n-a înregistrat - Memoria robotului este
ultimul mesaj de plecare.
supraîncãrcatã.

- Controlaþi ºi ºtergeþi mesaje
pentru a elibera destulã
memorie (vezi pag.9).

- Robotul s-a oprit.

- Controlaþi ºi ºtergeþi mesaje
pentru a elibera destulã
memorie (vezi pag.9).

- Memoria robotului este
supraîncãrcatã.
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Caracteristici principale:
KALA 300
KALA 300 Vox
Receptor aditional
Duo KALA 300
Duo KALA 300 Vox
Trio KALA 300
Trio KALA 300 Vox

TU3321/xx501P
TU3351/xx501P
TU3351/xx501P
TU3322/xx501P
TU3352/xx501P
TU3323/xx501P
TU3353/xx501P

Alimentator (intrare / iesire

230V~50Hz 11.5mA- 2.6VA / 7V-200mA

Baterii

set baterii Ni-MH, 2.4V 600mAh

Dimensiune Receptor

149 mm

Greutate Receptor

114 g

Dimensiuni Baza

143x116x63

Modulatie

GFSK

Frecvente de emisie

1880-1900 Mhz

Mod Duplex

Multiplexare in timp, 10 ms frame ; 24 slot time

Putere maxima

<24dBm sau <250mW

Putere transmisa

<10dBm sau <10mW

Nr. canale

60 canale duplex

Interval intre canale

1728 Khz

Rata binara

1152 Kbit/s

Româneºte

Produs & Indicativ

%
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Kala 300
Kala 300 Duo
Kala 300Trio
Kala 300 Quattro

CZ

Kala 300Vox
Kala 300Vox Duo
Kala 300VoxTrio
Kala 300Vox Quattro

H
PL

3111 285 20353

SK
RO
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Használat elõtt töltse a mobil kézibeszélõ(ke)t 24 órát.
Pøenosný telefon pøed pouitím 24 hodin nabíjejte.
Przed u¿yciem ³adowaæ s³uchawkê (s³uchawki) przez 24 godziny.
Nabíjajte slúchadlo 24 hod. pred pouitím.
Înainte de utilizare, încãrcaþi receptoarele mobile timp de 24 ore.

