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באריזות בהן מספר אלחוטיים ניתן למצוא מלבד אלחוטיים גם מטענים, חוטי טלפון וסוללות.

השתמש תמיד בכבלים ובסוללות 

המצורפים לטלפון. 

חיבור הטלפון1

הגדרת התאריך והזמן

. 1. לחץ על 

2. לחץ למטה על  להגעה אל 

.CLOCK/ALARM

3. לחץ על  להצגת 

.DATE & TIME

4. לחץ על  והזן את התאריך 

הנוכחי.

5. לחץ על  והזן את השעה 

העכשווית.

6. לחץ על  לאישור ההגדרות.

הכנה להפעלה2
השתמש תמיד בסוללות נטענות.

A
הכנס את הסוללות

הטען את האלחוטי 
למשך 24 שעות. B

הפעלת הטלפון3
מענה לשיחה

.לחץ על  וחייג מספר. לחץ על 

טיפ: ניתן להזין את המספר לפני החיוג עצמו. לחץ על  בזמן השיחה כדי 

להפעיל את רמקול האלחוטי.

חיוג

הגדרת צלצול האלחוטי

.PERSONAL SET 1. לחץ על  ולחץ למטה על  להגעה אל

.HANDSET TONE יוצג, 2. לחץ על 

.RING MELODY 3. לחץ על  ודפדף למטה  להגעה אל

, הצלצול יושמע. 4. לחץ על 

5. לחץ למעלה או למטה  לדפדוף ברשימת הצלצולים.

6. לחץ על  לאישור הבחירה.

כוונון עוצמת האפרכסת בזמן השיחה

לחץ מעלה או מטה  להגברת או הקטנת עוצמת הקול.

שמירת השם והמספר בספר הטלפונים

.PHONEBOOK 1. לחץ על  במצב התחלתי, יוצג

.ADD NUMBER יוצג , 2. לחץ על 

.ENTER NAME יוצג , 3. לחץ על 

.ENTER NUMBER יוצג , 4. הזן את השם ולחץ על 

53. הזן את המספר ולחץ על  לשמירת המספר.
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• הכנס את תקע כבל החשמל 
לשקע שבאחורי יחידת הבסיס.

• הכנס את תקע חוט הטלפון לשקע 
שבאחורי יחידת הבסיס.

• הכנס את יחידת אספקת הזרם 
לשקע החשמלי.

• הכנס את חוט הטלפון אל תוך 
שקע הטלפון.

חיבור יחידת הבסיס
A



הגדרת ושינוי מעורר שעון

.CLOCK/ALARM 1. לחץ על  ולחץ למטה על  להגעה אל

.SET ALARM 2. לחץ על  ולחץ למטה על  להגעה אל

.ON DAILY או ON ONCE או OFF דפדף  לבחירת , 3. לחץ על 

4. לחץ על  לאישור.

: ON DAILY ,ON ONCE בבחירת

הזן את השעה ולחץ על  לאישור.

טיפ: עם השמע הצלצול לחץ על מקש כלשהו להפסקת הצלצול.

האזנה להודעות החדשות המוקלטות בתא הקולי

 LED-כאשר מוקלטות הודעות חדשות במשיבון, האייקון  יהבהב בצג האלחוטי וה

.CD 135 יהבהב ביחידת הבסיס

לחץ על  באלחוטי. המשיבון יתחיל בהשמעת ההודעה האחרונה.

.CD 135 טיפ: למידע לגבי פעולות המשיבון, עיין בהוראות ההפעלה

הגדרת שם חדש לאלחוטי 

.PERSONAL SET 1. לחץ על  ולחץ למטה על  להגעה אל

.HANDSET NAME 2. לחץ על  ולחץ למטה על  להגעה אל

3. לחץ על  והזן את השם (רשומת טקסט, ראה בהוראות ההפעלה).

4. לחץ על  לאישור.

איתור תקלות
לסקירה מורחבת עיין בהוראות ההפעלה.

טיפבעיה

• בדוק את החיבורים. • אין צליל חיוג.

• השתמש בחוט הטלפון שבאריזה.

• נסה למקם את יחידת הבסיס בטווח של • איכות שמיעה גרועה.

לפחות מטר מהמכשירים החשמליים.

• ודא שהטלפון מחובר.• לא מופיע סמל בצג.

• הטען את הסוללות.

• אין שיחה מזוהה, איכות חיבור גרועה 

לאינטרנט המהיר.

• בדוק שפילטר ה-DSL מחובר ישירות 

לכל שקע טלפון בבית.

• בדוק שהמודם והטלפון מחוברים בחריץ 

הפילטר המתאים (אחד ספציפי לכל 

אחד מהם).

• ייתכן והפילטרים מקולקלים, החלף 

אותם ובדוק שוב.

זקוק לעזרה?

הוראות הפעלה
.CD 135 או CD 130 עיין בהוראות ההפעלה המצורפות לטלפון

עזרה באינטרנט
www.p4c.philips.com

ברוכים הבאים
הוראות הפעלה מקוצרות

חיבור הטלפון1

הכנה לפעולה2

הפעלת הטלפון3
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