
Manual de utilizare

Încãrcaþi receptorul(-le) timp de 24 de 
ore înainte de utilizare!

RO



RO Mod de bun venit
Înainte de a PUTEA utiliza CD 135, trebuie sã îl configuraþi în funcþie de þara în 
care îl utilizaþi. Instalaþi bateriile. Dupã câteva minute de încãrcare, se afiºeazã 
ecranul de configurare.

1. Apãsaþi .

2. Derulaþi cu  lista diferitelor þãri.

3. Apãsaþi  pentru a confirma þara corespunzãtoare.

Telefonul dumneavoastrã poate fi utilizat.

Dacã trebuie sã reconfiguraþi telefonul CD 135, consultaþi pagina 35.

Observaþie: Dacã apãsaþi tasta  BACK (INAPOI), telefonul va afiºa 
din nou ecranul cu lista þãrilor.
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Pentru siguranþa dvs.
Înainte de a instala CD 135, citiþi cu atenþie urmãtoarele informaþii:

Tensiunea de alimentare
> Acest produs necesitã o tensiune de alimentare de 220-240 volþi curent alternativ 

monofazat, cu excepþia instalaþiilor IT care satisfac norma EN 60-950. În cazul unei 
pene de curent, comunicaþiile pot fi compromise.

Conexiunea telefonicã
> Utilizaþi numai cablurile livrate împreunã cu produsul, în caz contrar, este posibil sã 

nu aveþi ton de apel.
> Dacã aveþi o conexiune la Internet prin DSL de bandã largã, asiguraþi-vã cã aþi 

conectat câte un filtru DSL direct la fiecare prizã telefonicã utilizatã în casã ºi 
verificaþi ca modemul ºi telefonul sã fie conectate la filtrele corespunzãtoare (câte 
un filtru specific).

Doriþi ajutor?
Mai multe informaþii de depanare ºi întrebãri frecvente: 

Asistenþã online: www.p4c.philips.com

Depanare : pagina 45 ºi pagina 46

Atenþie! Reþeaua de alimentare cu tensiune electricã este clasificatã ca 
periculoasã, conform normei EN 60-950. Aparatul se va deconecta de la 
reþeaua de alimentare numai prin deconectarea alimentãrii de la prizã. De 
aceea, utilizaþi numai prize de alimentare situate în apropierea aparatului ºi uºor 
accesibile.

Informatii importante
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*Observaþie: Este posibil ca în cutie adaptorul sã fie livrat separat de cablul 
telefonic. În acest caz, conectaþi acest adaptor la cablu înainte de 
conectarea la priza telefonicã.

Observaþie: În pachetele CD135 cu mai multe receptoare, veþi gãsi ºi unul sau 
mai multe receptoare suplimentare, încãrcãtoare cu alimentatoarele aferente ºi 
baterii reîncãrcabile suplimentare.

Conţinutul cutiei

+

-+

-

 

O staþie de bazã CD 135 Un receptor CD 135

2 Baterii reîncãrcabile 
NiMh AAA de 550 mAh

Un alimentator Un cablu telefonic*
Ureche de fixare la curea 

(în funcþie de þarã)

Manual de utilizare Certificat de garanþie Ghid de pornire rapidã
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Receptorul CD 135
1 Cascã
2 Afiºaj

Pictograme consultaþi pagina 10.
3 Tasta Meniu ºi tasta soft OK

- În modul aºteptare, apãsaþi scurt 
pentru a accesa meniul principal.

- Apãsaþi scurt pentru a selecta 
urmãtorul nivel de meniu.

- În modul de editare ºi agendã 
telefonicã, apãsaþi scurt pentru a 
confirma OK.

- În Registrul de apeluri sau în Lista de 
reapelare pentru a memora 
înregistrarea selectatã în agenda 
telefonicã.

4 Lista de reapelare, tasta mute ºi tasta 
soft Înapoi.
- În modul de aºteptare,  apãsaþi scurt 

pentru a accesa Lista de reapelare.
- În modul de convorbire, pentru a 

bloca/debloca microfonul receptorului.
- În modul de editare, pentru a anula 

ultima cifrã introdusã.
- În modul agendã telefonicã, pentru a 

vizualiza numãrul ºi numele.
- În lista de apeluri pentru a comuta de 

la nume / numãr la orã / datã.
5 Taste de navigare

- Derulaþi în sus / în jos pentru a trece la 
înregistrarea urmãtoare sau anterioarã 
din lista de apeluri. Lista de reapelare 
sau Agenda.

- Derulaþi în sus pentru a accesa meniul 
Call-log din modul de aºteptare.

- Derulaþi în jos pentru a accesa meniul 
Agenda din modul de aºteptare.

6 Tastã terminare apel
- Apãsaþi scurt pentru a vã deconecta 

de la linia respectivã sau pentru a 
renunþa (a reveni la modul aºteptare).

- Apãsaþi lung pentru a dezactiva 
receptorul.

- Pentru a pãrãsi modul de editare ºi 
agenda telefonicã, Lista de reapelare 
ºi lista de apeluri.
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7 Sunet de apel PORNIT/OPRIT ºi introducere #
- Apãsaþi scurt pentru a introduce #.
- Apãsaþi lung pentru a introduce o pauzã (P) atunci când formaþi un numãr de 

telefon.
- Apãsaþi lung pentru a PORNI/OPRI sunetul de apel.

8 Intercom
- Apãsaþi scurt pentru a iniþia un apel intern.

9 Tastã reapelare / Redarea unui mesaj nou (unor mesaje noi) primit(e) pe 
robotul telefonic
- În modul aºteptare, apãsaþi lung pentru a comuta de la afiºarea numelui 

receptorului la ecranul orã/datã.
- Pentru a introduce R pentru servicii operator în timpul apelului.
- În modul de aºteptare, apãsaþi scurt pentru redarea mesajului nou (mesajelor 

noi) primit(e) pe robotul telefonic.
10 Microfon

11 Blocare taste ºi introducere 

- Apãsaþi scurt pentru a introduce .
- Apãsaþi lung pentru a bloca / debloca tastatura în modul aºteptare.

12 Tastã rãspuns
- Apãsaþi pentru a vã conecta la linia respectivã ºi a rãspunde la un apel.
- În modul Agendã telefonicã, Lista de reapelare ºi Registru apeluri, apãsaþi 

pentru a forma numãrul dorit.
- Difuzor receptor* PORNIT/OPRIT (apãsaþi de 2 ori pentru a activa modul 

handsfree).

*Atenþie! Activarea sistemului handsfree poate produce creºterea bruscã ºi pânã 
la un nivel ridicat a volumului în cascã. Încercaþi sã nu þineþi receptorul foarte 
aproape de ureche.
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Funcţii robot telefonic
TASTE FUNCÞII

Redarea unui nou mesaj (unor mesaje noi) / Activarea sau 
dezactivarea modului robot telefonic. Apãsaþi întotdeauna 
aceastã tastã înainte de a utiliza una dintre urmãtoarele funcþii ale 
robotului telefonic:

Pentru a trece la mesajul anterior.

Pentru a reda toate mesajele înregistrate (noi ºi vechi) sau pentru a 
reda din nou mesajul curent.

Pentru a trece la mesajul urmãtor.

Apãsaþi lung pentru a înregistra un nou mesaj de întâmpinare, dupã 
semnalul sonor.

Pentru a reda mesajul de întâmpinare curent.

Pentru a şterge mesajul curent.

Pentru a ACTIVA robotul telefonic.

Pentru a întrerupe redarea mesajului sau înregistrarea mesajului de 
întâmpinare.

Pentru a DEZACTIVA robotul telefonic.

Pentru a înregistra o notã promemoria, dupã semnalul sonor, prin 
intermediul receptorului. Aceastã notã este interpretatã, dupã 
înregistrare, drept mesaj nou.



ROReceptorul ºi Staþia de bazã
9

Staþia de bazã CD 135
1 Indicator robot telefonic
- LED aprins: Robot telefonic activat.
- LED stins: Robot telefonic dezactivat.
- LED-ul clipeºte: Mesaj nou (mesaje noi) sau 

notã promemoria pe robotul telefonic.
- LED-ul clipeºte rapid: Memoria robotului 

telefonic este plinã.

2 Tastã de apelare receptor 

Tasta de apelare receptor vã permite sã 
localizaþi receptorul. Apãsaþi tasta pânã când 
receptorul începe sã sune. Dupã ce l-aþi 
localizat, apãsaþi tasta de apelare receptor de 
pe receptor pentru a încheia localizarea.

1

2
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Afiºajul furnizeazã informaþii referitoare la funcþionarea telefonului dvs. 
Urmãtoarele pictograme pot fi afiºate în prima linie din ecran:

La prima utilizare, ar putea fi uneori necesar sã încãrcaþi timp de câteva 
minute receptorul înainte de a putea vedea pictogramele de pe afiºaj.

Atunci când este APRINS bateria este complet încãrcatã.
Dacã clipeºte , acest simbol indicã faptul cã bateria trebuie încãrcatã.

Se aflã în desfãºurare o convorbire externã. Dacã clipeºte , acest simbol 
indicã faptul existã un apel intern în desfãºurare sau cã linia este deja ocupatã.

Mesaj(-e) noi în cãsuþa dvs. vocalã. Când clipeºte, acest simbol indicã faptul 
cã existã mai multe mesaje noi pe robotul telefonic.

Noi înregistrãri în lista de apeluri sau sunt citite înregistrãri din lista de apeluri.

Se acceseazã agenda telefonicã.

Ceasul alarmã este activat.

Difuzorul receptorului este activat.

Sunetul de apel este dezactivat.

Receptorul este înregistrat ºi se aflã în aria de acoperire a staþiei de bazã.
Dacã clipeºte, acest simbol indicã faptul cã receptorul nu este înregistrat la 
staþia de bazã sau se aflã în afara razei de acoperire.

Se activeazã atunci când intraþi în modul Meniu. În modul agendã telefonicã 
se utilizeazã pentru a accesa urmãtorul nivel de meniu.

Se activeazã atunci când intraþi în modul meniu. În modul agendã telefonicã
se utilizeazã pentru a accesa nivelul anterior de meniu. În mod editare se 
utilizeazã pentru a ºterge ultima cifrã / caracter introdus.

Indicã faptul cã sunt disponibile opþiuni suplimentare.

Pictograme pe afiºajul receptorului
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Instalarea unitãþii de bazã
Amplasaþi produsul dvs. suficient de aproape de priza de telefon ºi cea de alimentare 
electricã, corespunzãtor lungimii cablurilor. Pentru a instala corect staþia de bazã, 
conectaþi cablul telefonic ºi cablul de alimentare la staþia de bazã. Conectaþi cablul 
telefonic ºi cablul de alimentare la prizele corespunzãtoare. Dacã aveþi o conexiune la 
Internet prin DSL de bandã largã, asiguraþi-vã cã aþi conectat câte un filtru DSL direct la 
fiecare prizã telefonicã utilizatã în casã ºi verificaþi ca modemul ºi telefonul sã fie 
conectate la filtrele corespunzãtoare (câte un filtru specific).

Vã rugãm sã vã asiguraþi cã aþi conectat cablul de alimentare ºi cablul telefonic la 
prizele corespunzãtoare, deoarece conectarea incorectã poate deteriora echipamentul 
dvs.

1 Conectaþi cablul telefonic furnizat împreunã cu 
produsul.

2 Conectaþi cablul de alimentare.

Atenþie! Reþeaua de alimentare cu tensiune electricã este clasificatã ca 
periculoasã, conform normei EN 60-950. Aparatul se va deconecta de la reþeaua 
de alimentare numai prin deconectarea alimentãrii de la prizã. De aceea, utilizaþi 
numai prize de alimentare situate în apropierea aparatului ºi uºor accesibile.

Atenþie! Utilizaþi numai cablurile livrate împreunã cu produsul, în caz contrar, este 
posibil sã nu aveþi ton de apel.

1 2

Instalarea unitãþii de bazã
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Introducerea ºi schimbarea bateriilor din 
receptor
Pentru a introduce bateriile, deschideþi capacul compartimentului pentru 
baterii, introduceþi bateriile conform indicaþiilor ºi montaþi la loc capacul 
compartimentului. Atunci când pictograma pentru baterie se aprinde 
intermitent, este necesarã reîncãrcarea. Bateriile vor fi complet încãrcate 
dupã un ciclu de încãrcare de 24 de ore. La prima utilizare, ar putea fi 
necesar sã aºteptaþi câteva minute înainte de a putea vedea simbolurile 
de pe afiºaj.

Garanþia nu se va aplica pentru baterii ºi alte componente cu duratã de 
viaþã limitatã ºi cu capacitate de uzurã limitatã.

 Nu aruncaþi bateriile uzate la gunoiul menajer.

Capacitatea ºi raza de acþiune a bateriilor
Capacitatea optimã de funcþionare a bateriei se atinge dupã 3 cicluri complete de 
încãrcare / descãrcare. Dacã vã aflaþi aproape de limita ariei de acoperire ºi 
conversaþia se întrerupe frecvent, apropiaþi-vã de staþia de bazã.Pentru a beneficia de 
o arie de acoperire optimã, amplasaþi staþia de bazã departe de aparatele 
electrocasnice.

Durata în funcþie de 
perioada de 

utilizare

Durata în modul de 
aºteptare

Aria de acoperire în 
interior

Aria de acoperire în 
exterior

pânã la 12 ore pânã la 150 ore pânã la 50 metri pânã la 300 metri

Atenþie: Staþia de bazã trebuie sã fie permanent conectatã la 
reþeaua de alimentare electricã în timpul încãrcãrii ºi al utilizãrii. 
Utilizaþi întotdeauna baterii reîncãrcabile.

Atenþie! Utilizaþi numai cablurile livrate împreunã cu produsul, în caz 
contrar, este posibil sã nu aveþi ton de apel.
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Prin standardul GAP se asigurã conformitatea receptoarelor ºi staþiilor de bazã 
compatibile DECT™ GAP cu cerinþele minime ale standardului, indiferent de 
producãtorul acestora. Receptorul dvs. ºi staþia de bazã CD135 corespund cerinþelor 
GAP, ceea ce înseamnã este garantatã operabilitatea urmãtoarelor funcþii: înregistrare 
receptor, preluare legãturã, recepþie apeluri ºi formare numere. Funcþiile extinse ar 
putea sã nu fie disponibile, în cazul în care utilizaþi cu staþia dvs. de bazã un alt receptor 
decât CD135.
Pentru a înregistra ºi utiliza receptorul dvs. CD135 cu o staþie de bazã compatibilã cu 
standardul GAP, fabricatã de alt producãtor, urmaþi mai întâi procedura descrisã în 
instrucþiunile producãtorului ºi apoi urmaþi procedura de la pagina 33.
Pentru a înregistra un receptor al altui producãtor la staþia de bazã CD135, comutaþi 
staþia de bazã în modul de înregistrare (pagina 33), apoi urmaþi procedura descrisã în 
instrucþiunile producãtorului.
DECT™ este o marcã înregistratã a ETSI în folosul utilizatorilor tehnologiei DECT.

Din modul de aºteptare, apãsaþi  pentru a accesa meniul. 

Utilizaþi Tastele de parcurgere  pentru a parcurge meniul în 
sus ºi în jos.

Apãsaþi tasta Soft  OK pentru a confirma selecþia.

Apãsaþi tasta Soft  BACK (ÎNAPOI) pentru a pãrãsi meniul 
sau pentru a vã întoarce la nivelul anterior de meniu.

Utilizarea meniurilor

OK     BACK
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AGENDA

EDITARE NR.

STERG. NUMAR

STERG. LISTA

ADAUGARE NR.

CEAS/ALARMA

SET. ALARMA
SUNET ALARMA

DATA SI ORA

DEZACTIVAT / ODATA / ZILNIC
MELODIE 1 / 2 / 3

SET. PERSON.

NUME RECEPT.

TON RECEPTOR VOLUM SON.
RIDICAT / MEDIU 
/ SCAZUT / 
DEZACTIVAT

MELOD. APEL MELODIE 1 - 10

TON TASTE PORNIT / OPRIT

RASP. AUTOM. PORNIT / OPRIT

Listã limbiLIMBA

SETARI AV.

MOD FORMARE

ORA (TIMP) REAP.

SUNET (PULS)/TON

PORNIT / OPRIT

RESETARE

SCURT / LUNG

COD ZONAL

BLOCARE APEL MOD BLOCARE

BLOCARE NR. NUMAR 1/2/3/4

NUMAR SOS NUMAR 1 / 2 / 3

NEINREGIS.
INREGISTRARE

PIN

ALEGERE TARA

PREFIX

ROBOT TEL.
SONERII NG

NUMAI RASP. DEZACTIVAT/ACTIVAT

5 / 7 / 3

DEZACTIVAT/ACTIVATLA DISTANTA

PORNIT / OPRITPARCURGERE

Structura meniului
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Puteþi introduce numele din agenda telefonicã literã cu literã, apãsând tasta 
corespunzãtoare de câte ori este necesar pentru a insera caracterul dorit.

Apãsaþi  sub indicatorul  pentru a ºterge un caracter.

Exemplu de a scrie “Peter”

Apãsaþi o datã : P

Apãsaþi de douã ori : PE

Apãsaþi o datã : PET

Apãsaþi de douã ori : PETE

Apãsaþi de trei ori : PETER

Pentru a DEZACTIVA sau ACTIVA receptorul, apãsaþi lung tasta .

Pentru a bloca / debloca tastatura în modul de aºteptare, apãsaþi lung tasta .
Pe ecran este afiºat TASTE BLOCATE.

Receptor ACTIVAT ºi DEZACTIVAT

Blocare / Deblocare tastaturã

Înregistrare text sau număr

Taste Caractere corespunzãtoare
1 [spaþiu] 1 _ < > *
2 A B C 2
3 D E F 3
4 G H I 4
5 J K L 5
6 M N O 6
7 P Q R S 7
8 T U V 8 ?
9 W X Y Z 9
0 0 - / \ # +
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Rãspunsul la un apel / terminarea

1. Când telefonul dvs. sunã, apãsaþi  pentru a rãspunde la apel.

  lumineazã intermitent atunci când apare un apel de intrare.

2. Pentru a termina conversaþia, apãsaþi tasta  sau aºezaþi receptorul pe staþia 
de bazã.

Realizarea unui apel 

În mod direct

1. Apãsaþi .

2. Formaþi numãrul de telefon .

Formarea numãrului de telefon înainte de apelare

1. Formaþi numãrul de telefon .

2. Apãsaþi .

Apelarea utilizând agenda telefonicã

1. Apãsaþi  în jos.

2. Derulaþi prin listã cu  pentru a selecta un nume.

3. Apãsaþi .

Observaþie: Dacã aþi activat modul Rãspuns Automat (consultaþi pagina 29), 
nu trebuie decât sã ridicaþi receptorul din unitatea de bazã sau încãrcãtor pentru 
a rãspunde la un apel.

ATENÞIE: Atunci când receptorul sunã în timpul unui apel de intrare, vã rugãm 
nu þineþi receptorul prea aproape de ureche deoarece sunetul prea puternic al 
soneriei ar putea sã vã afecteze auzul.

Observaþie: Pentru a corecta cifre utilizaþi .
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Pentru a activa/dezactiva difuzorul receptorului 
(apel prin difuzor)

1. Apãsaþi de douã ori  pentru a activa difuzorul receptorului.

2. Apãsaþi din nou  pentru a dezactiva difuzorul.

Reglarea volumului sonor al cãºtii ºi al difuzorului în 
timpul unui apel

Apãsaþi  (sunt disponibile 3 nivele de volum pentru cascã ºi 5 nivele de volum 

pentru difuzor).

Pentru a dezactiva microfonul receptorului în timpul 
unui apel

Apãsaþi  pentru a activa / dezactiva microfonul difuzorului.

Contor duratã apel
Dupã ce v-aþi conectat la linia respectivã (formând un numãr sau rãspunzând la un apel) 
contorul de duratã apare pe afiºajul receptorului (HH-MM-SS).

Observaþie: Sunt disponibile 5 nivele de volum pentru difuzor,  difuzorul 
este pornit.

Atenþie: Activarea sistemului handsfree poate mãri brusc volumul sonor în 
receptor la un nivel foarte mare. Asiguraþi-vã cã receptorul nu se aflã prea 
aproape de urechea dvs.
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Lista de reapelare conþine ultimele 5 numere apelate.

Accesarea / pãrãsirea listei de reapelare

1. Apãsaþi .

2. Derulaþi prin lista de reapelare .

3. Apãsaþi  pentru a ieºi.

Apelarea unui numãr din lista de reapelare

1. Apãsaþi .

2. Derulaþi prin lista de reapelare .

3. Apãsaþi .

Memorarea numerelor din lista de reapelare în agenda 
telefonicã

1. Apãsaþi  ºi derulaþi  pentru a selecta o înregistrare.

2. Apãsaþi , se afiºeazã MEMORARE NR..

3. Apãsaþi , se afiºeazã INTROD. NUME.

4. Introduceþi numele  ºi apãsaþi , se afiºeazã MEMORAT.

Editarea unui numãr din lista de reapelare

1. Apãsaþi  ºi derulaþi  pentru a selecta o înregistrare.

2. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la EDITARE NR..

3. Apãsaþi , modificaþi numãrul  ºi apãsaþi .

Observaþie: Pentru a ºterge un caracter , consultaþi pagina 15.
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ªtergerea unui numãr din lista de reapelare

1. Apãsaþi  ºi derulaþi  pentru a selecta o înregistrare.

2. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la STERG. NUMAR.

3. Apãsaþi , se afiºeazã STERGERE?, apãsaþi  pentru a confirma. Veþi 
auzi un semnal sonor lung de confirmare.

ªtergerea tuturor numerelor din lista de reapelare

1. Apãsaþi , apoi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la 

STERG. LISTA.

2. Apãsaþi , se afiºeazã STERGERE?, apãsaþi  pentru a confirma. Veþi 

auzi un semnal sonor lung de confirmare.
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În agenda telefonicã a receptorului pot fi memorate 30 de nume ºi numere. Numele 
sunt memorate în ordine alfabeticã.

Adãugarea unei noi înregistrãri

1. În modul aºteptare, apãsaþi , se afiºeazã AGENDA .

2. Apãsaþi , se afiºeazã ADAUGARE NR..

3. Apãsaþi , se afiºeazã INTROD. NUME.

4. Introduceþi numele  ºi apãsaþi , se afiºeazã INTROD. NR..

5. Introduceþi numãrul  ºi apãsaþi  pentru a confirma.

Modificarea unui nume sau numãr din agenda 
telefonicã 

1. În modul aºteptare, apãsaþi , se afiºeazã AGENDA .

2. Apãsaþi  ºi apãsaþi  a selecta EDITARE NR..

3. Apãsaþi , derulaþi  pentru a selecta o înregistrare ºi apãsaþi  

pentru a vizualiza numele.

4. Introduceþi noul nume  ºi apãsaþi  pentru a vizualiza numãrul.

5. Introduceþi noul numãr  ºi apãsaþi  pentru a confirma.

Observaþie: Pentru a ºterge un caracter, utilizaþi . Apãsaþi  pentru 
spaþiu.

Observaþie: Apãsaþi  sau  pentru a vã întoarce în modul de 
aºteptare.
Puteþi de asemenea sã creaþi o înregistrare din lista de reapelare ºi lista de apeluri 
(în funcþie de abonament).
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Vizualizarea agendei telefonice

1. În modul aºteptare, apãsaþi  în jos, derulaþi  în sus/jos în listã,

SAU
introduceþi prima literã a numelui dorit (ex: 3 pentru “D” sau 33 pentru “E”). Prima 
înregistrare care începe cu aceastã literã este selectatã în listã.

2. Pentru a vedea detaliile: Apãsaþi .

Editarea un numãr în timp ce rãsfoiþi prin agenda 
telefonicã

1. În modul aºteptare, apãsaþi  ºi derulaþi  pentru a selecta 

înregistrare.

2. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la EDITARE NR..

3. Apãsaþi  pe numele curent ºi introduceþi noul nume .

4. Apãsaþi  pentru a vizualiza numãrul curent, introduceþi noul numãr . 

Apãsaþi  pentru a confirma.

ªtergerea unei înregistrãri în timp ce rãsfoiþi prin 
agenda telefonicã 

1. În modul aºteptare, apãsaþi  în jos, derulaþi  pentru a selecta o 

înregistrare.

2. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la STERG. NUMAR.

3. Apãsaþi , se afiºeazã STERGERE?, apãsaþi  pentru a confirma. Veþi 
auzi un semnal sonor lung de confirmare.
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ªtergerea întregului conþinut al agendei telefonice în 
timp ce o rãsfoiþi

1. În modul aºteptare, apãsaþi  în jos ºi apãsaþi .

2. Apãsaþi  în jos pentru a accesa STERG. LISTA.

3. Apãsaþi , se afiºeazã STERGERE?, apãsaþi  pentru a confirma. Veþi 
auzi un semnal sonor lung de confirmare.

ªtergerea unei înregistrãri din agenda telefonicã din 
modul de aºteptare

1. În modul aºteptare, apãsaþi , se afiºeazã AGENDA .

2. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la STERG. NUMAR.

3. Apãsaþi  pentru a vizualiza lista ºi derulaþi  pentru a selecta o 

înregistrare.

4. Apãsaþi , se afiºeazã STERGERE?, apãsaþi  pentru a confirma. Veþi 
auzi un semnal sonor lung de confirmare.

ªtergerea întregii agende telefonice din modul de 
aºteptare

1. În modul aºteptare, apãsaþi , se afiºeazã AGENDA .

2. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la STERG. LISTA.

3. Apãsaþi , se afiºeazã STERGERE?, apãsaþi  pentru a confirma. Veþi 
auzi un semnal sonor lung de confirmare.
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Aceastã funcþie este disponibilã dacã sunteþi abonat la serviciul de identificare apel.
Lista de apeluri memoreazã ultimele 20 de apeluri primite din exterior:
- informaþii serviciu mesaje de reþea (necesitã abonarea la furnizorul dvs. de servicii).

Acesarea / pãrãsirea listei de apeluri

1. Apãsaþi  în sus ºi derulaþi  pentru a selecta o înregistrare.

2. Apãsaþi  pentru a vizualiza detaliile.

3. Apãsaþi  pentru a pãrãsi lista de apeluri.

Consultarea listei de apeluri
Ecranul poate afiºa fie:
• numãrul apelantului*
• numele apelantului (dacã este trecut în agenda telefonicã)*

• APEL NECUNOSCUT dacã acesta este un apel neidentificat**

*   Necesitã abonarea acestui serviciu.
**  Numere neafiºate, fãrã identificarea apelantului.

Puteþi vizualiza numãrul de telefon, data ºi ora apelului prin apãsarea butonului . 
Data ºi ora afiºatã depind de reþea.

Apelarea unui numãr din lista de apeluri

1. Apãsaþi  în sus ºi derulaþi  pentru a selecta o înregistrare.

2. Apãsaþi .

Memorarea unui numãr din lista de apeluri în agenda 
telefonicã 

1. Apãsaþi  în sus ºi derulaþi  pentru a selecta o înregistrare.

2. Apãsaþi , se afiºeazã MEMORARE NR..

3. Apãsaþi , se afiºeazã INTROD. NUME.

4. Introduceþi numele  ºi apãsaþi , se afiºeazã MEMORAT.
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ªtergerea unei înregistrãri din lista de apeluri

1. Apãsaþi  în sus ºi derulaþi  pentru a selecta o înregistrare.

2. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la STERG. NUMAR.

3. Apãsaþi , se afiºeazã STERGERE?, apãsaþi  pentru a confirma.

ªtergerea tuturor înregistrãrilor in lista de apeluri

1. Apãsaþi  în sus ºi apãsaþi .

2. Apãsaþi  în jos pentru a accesa STERG. LISTA.

3. Apãsaþi  pentru a confirma.
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RO

Aceastã funcþie poate fi utilizatã doar cu o configuraþie cu mai multe receptoare. Vã 
permite sã efectuaþi apeluri interne gratuite, sã transferaþi apeluri externe de la un 
receptor la altul ºi sã utilizaþi opþiunea de conferinþã.

Apelul intern

1. Apãsaþi .

2. Introduceþi numãrul receptorului  (maxim 5 receptoare pot fi înregistrate la 
aceeaºi staþie de bazã [numãr recptor 1 - 5])
SAU

apãsaþi  pentru a apela toate receptoarele.

3. Apãsaþi  pentru a rãspunde ºi  pentru a termina un apel intern.

Transferul de apeluri cãtre un anumit receptor în timpul 
unei convorbiri
În timpul unei convorbiri puteþi transfera legãtura externã cãtre un anumit receptor:

1. Apãsaþi lung  ºi introduceþi numãrul receptorului .

2. Apãsaþi .

Comutarea între apelurile interne ºi externe

1. Apãsaþi lung  ºi introduceþi numãrul receptorului .

2. Apãsaþi lung  pentru a comuta între apelul intern ºi cel extern.

Apelul în conferinþã cu ajutorul opþiunilor disponibile în
timpul convorbirii
1. Apãsaþi lung  ºi introduceþi numãrul receptorului .

2. Apãsaþi lung, se afiºeazã , CONFERINTA. Cele trei persoane pot participa 
la conversaþie.

Observaþie: Intercom ºi transfer apel este posibil numai cu receptoare 
înregistrate la aceeaºi staþie de bazã.

Observaþie: Dacã receptorul nu este un produs din gama Philips CD 135, este 
posibil ca aceastã funcþie sã nu fie disponibilã.

Utilizarea funcþiei Intercom
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Apelare
Aceastã funcþie vã permite sã localizaþi receptoarele.

Apãsaþi  pe staþia de bazã. Toate receptoarele înregistrate vor începe sã sune. 
Apãsaþi orice buton de pe receptor pentru a opri soneria odatã ce l-aþi gãsit.

Apelare compusã
Dacã aþi introdus în agenda dvs. telefonicã, de exemplu, numai numãrul principal de 
apelare fãrã interior, aceastã funcþie vã permite sã adãugaþi numãrul de interior a unei 
anumite persoane ºi sã formaþi acest numãr.

1. Preluaþi legãtura  ºi apãsaþi  pentru a deschide agenda.

2. Derulaþi  pentru a selecta o înregistrare ºi apãsaþi  pentru a apela 

prima parte.

3. Introduceþi numele de interior , fiecare cifrã se aprinde intermitent pentru a 
indica cã este formatã.

Setãri ceas ºi alarmã 

Pentru a seta data ºi ora

1. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la CEAS/ALARMA .

2. Apãsaþi , se afiºeazã DATA SI ORA.

3. Apãsaþi  ºi introduceþi data .

4. Apãsaþi , Introduceþi ora  ºi apãsaþi  pentru a confirma.

5. Apãsaþi lung  pentru a afiºa data ºi ora.

Observaþie: Dacã telefonul dumneavoastrã este conectat la o linie ISDN, este 
posibil ca data ºi ora sã fie actualizate dupã fiecare apel. Verificaþi data ºi ora 
în sistemul dumneavoastrã ISDN.
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Pentru a regla sau modifica setãrile pentru ceasul de 
alarmã

1. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la CEAS/ALARMA .

2. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la SET. ALARMA.

3. Apãsaþi , derulaþi  pentru a selecta setarea doritã (DEZACTIVAT sau 

O DATA sau ZILNIC).

4. Apãsaþi  pentru a confirma.
Dacã selectaþi O DATA sau ZILNIC:

Introduceþi ora  ºi apãsaþi  pentru a confirma.

Alarma sunã pentru maxim 1 minut iar în modul de aºteptare este afiºat .

Pentru a seta sunetul de alarmã

1. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la CEAS/ALARMA .

2. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la SUNET ALARMA.

3. Apãsaþi , derulaþi  pentru a selecta setarea doritã (MELODIE 1 sau 

MELODIE 2 sau MELODIE 3).

4. Apãsaþi  pentru a confirma.

Observaþie:  Când sunã alarma, apãsaþi orice tastã pentru a o opri.
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Pentru a seta volumul soneriei sau modul silenþios 
(sonerie opritã)

1. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la SET. PERSON..

2. Apãsaþi , se afiºeazã TON RECEPTOR, apãsaþi , se afiºeazã 
VOLUM SON..

3. Apãsaþi , derulaþi  pentru a selecta setãrile dorite RIDICAT sau MEDIU 

sau SCAZUT sau DEZACTIVAT). Se afiºeazã melodia de apel curentã.

4. Apãsaþi  pentru a confirma.

Pentru a selecta melodia pentru sunetul de apel

1. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la SET. PERSON..

2. Apãsaþi , se afiºeazã TON RECEPTOR, apãsaþi  ºi derulaþi în jos 

 pentru a selecta MELOD. APEL.

3. Apãsaþi , derulaþi  pentru a selecta una din melodiile disponibile 

1- 10. Se afiºeazã melodia de apel curentã.

4. Apãsaþi  pentru a confirma.

Atenþie: Vã rugãm nu þineþi receptorul prea aproape de ureche deoarece 
sunetul prea puternic al soneriei ar putea sã vã afecteze auzul.
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Pentru a activa / dezactiva tonul tastelor

1. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la SET. PERSON..

2. Apãsaþi , se afiºeazã TON RECEPTOR, apãsaþi  ºi derulaþi în jos 

 pentru a selecta TON TASTE.

3. Apãsaþi , derulaþi  pentru a selecta PORNIT sau OPRIT ºi apãsaþi 

 pentru a confirma.

Pentru a redenumi receptorul
Numele implicit este: PHILIPS. Puteþi introduce 10 caractere pentru numele 
receptorului.

1. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la SET. PERSON..

2. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la NUME RECEPT..

3. Apãsaþi , introduceþi numele  ºi apãsaþi  pentru a confirma.

Pentru a activa / dezactiva modul rãspuns automat
Dacã este PORNIT puteþi prelua apelul ridicând receptorul din soclul de încãrcare.

1. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la SET. PERSON..

2. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la RASP. AUTOM..

3. Apãsaþi , derulaþi  pentru a selecta PORNIT sau OPRIT ºi apãsaþi 

 pentru a confirma.
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Pentru a schimba limba de afiºare

1. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la SET. PERSON..

2. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la LIMBA.

3. Apãsaþi , derulaþi  pentru a selecta limba dvs. ºi apãsaþi  pentru 

a confirma.

Pentru a modifica timpul de reapelare
Opþiunea este utilã atunci când utilizaþi serviciile operatorului. Valoarea implicitã a 
timpului de reapelare care este presetatã în CD 135 ar trebui sã fie cea mai bunã pentru 
reþeaua þãrii dvs. ºi de aceea nu trebuie sã o modificaþi.

1. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la SETARI AV..

2. Apãsaþi , se afiºeazã ORA REAP..

3. Apãsaþi , derulaþi  pentru a selecta SCURT sau LUNG ºi apãsaþi 

 pentru a confirma.

Pentru a modifica modul de formare a numerelor
Valoarea implicitã a modului de apelare care este presetatã în CD 135 ar trebui sã fie 
cea mai bunã pentru reþeaua þãrii dvs. ºi de aceea nu trebuie sã o modificaþi.

1. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la SETARI AV..

2. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la MOD FORMARE.

3. Apãsaþi , derulaþi  pentru a selecta SUNET (PULS) sau TON ºi apãsaþi 

 pentru a confirma.

Setãri avansate
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Setãri prefix local
Dacã furnizorul dvs. local de servicii emite identificarea apelantului cu prefixul local 
ataºat, este necesar sã filtraþi prefixul local înainte de a suna înapoi din lista de apeluri. 
Funcþia PREFIX ZONAL vã permite sã eliminaþi prefixul zonal din înregistrãrile din lista 
de apeluri. Prefixul zonal poate avea între 1 ºi 4 cifre. Setarea implicitã este gol.

1. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la SETARI AV..

2. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la COD ZONAL.

3. Apãsaþi  pentru a vizualiza setarea curentã.

4. Introduceþi noul prefix zonal ºi apãsaþi  (maximul pentru prefixul zonal este 

4 cifre) ºi apãsaþi  pentru a memora.

Pentru a seta sau a modifica opþiunea
Blocare apeluri
Aceastã opþiune vã permite sã restricþionaþi utilizarea telefonului dumneavoastrã numai 
pentru anumite numere de telefon, permiþându-vã sã blocaþi anumite pãrþi (prefixe) ale 
numerelor apelate. Puteþi seta pânã la 4 coduri de blocare diferite.

1. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la SETARI AV..

2. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la BLOCARE APEL .

3. Apãsaþi  ºi introduceþi codul PIN  (codul PIN implicit este 0000).

4. Apãsaþi , apãsaþi  în jos pentru a ajunge la BLOCARE NR. ºi apãsaþi        

.

5. Derulaþi  pentru a selecta locaþia pentru numere blocate 1, 2, 3 sau 4 ºi 

apãsaþi .

6. Introduceþi numãrul blocat  (maximul de cifre pentru numãrul blocat este 4) ºi 

apãsaþi  pentru a confirma.

Observaþie: De exemplu, dacã doriþi sã blocaþi apelarea apelurilor 
internaþionale, introduceþi numãrul blocat 00.
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Pentru a activa/dezactiva blocarea numerelor

1. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la SETARI AV..

2. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la BLOCARE APEL .

3. Apãsaþi  ºi introduceþi codul PIN  (codul PIN implicit este 0000).

4. Apãsaþi , derulaþi  pentru a selecta PORNIT sau OPRIT ºi apãsaþi 

 pentru a confirma.

Pentru a seta sau dezactiva prefixul
Aceastã funcþie vã permite sã configuraþi telefonul sã utilizeze cel mai ieftin prefix de 
operator. Lungimea maximã a prefixului este 5 cifre. Odatã ce prefixul a fost configurat, 
acesta este ataºat automat la începutul fiecãrui numãr format.

1. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la SETARI AV..

2. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la PREFIX.

3. Pentru a seta numãrul de prefix: Introduceþi prefixul   (maxim 5 cifre) ºi 

apãsaþi  pentru a confirma.

SAU

Pentru a dezactiva prefixul: ªtergeþi prefixul curent apãsând   pânã ce 

este afiºat „-----“ (numãr prefix gol) ºi apãsaþi  pentru a confirma.
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Pentru a seta sau modifica un numãr de urgenþã
Funcþia pentru numãr de urgenþã vã permite sã introduceþi 3 numere de urgenþã, care 
pot fi apelate chiar dacã sunt activate blocãrile de apelare. Lungimea maximã a unui 
numãr de urgenþã este de 4 cifre. Codul PIN este necesar pentru a modifica un numãr
de urgenþã.

1. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la SETARI AV..

2. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la NUMAR SOS .

3. Apãsaþi  ºi introduceþi codul PIN  (codul PIN implicit este 0000).

4. Apãsaþi , derulaþi pânã la  pentru a selecta locaþia 1 pentru numere de 

urgenþã 1, 2 sau 3 ºi apãsaþi .

5. Introduceþi numãrul de urgenþã   (maxim 4 cifre) ºi apãsaþi  pentru a 
confirma.

Pentru a înregistra un receptor
La staþia de bazã pot fi înregistrate pânã la 5 receptoare.
Dacã aþi anulat fãrã sã vreþi înregistrarea unui receptor, îl puteþi înregistra din nou. 
Receptoarele suplimentare trebuie sã fie înregistrate înainte de utilizare.

Pentru a înregistra un receptor, apãsaþi mai întâi tasta de cãutare  de pe unitatea 
de bazã timp de aproximativ 5 secunde, când unitatea de bazã este în modul de 
aºteptare. Apoi, în decurs de un minut, efectuaþi urmãtoarele operaþiuni pe receptor:

1. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la SETARI AV..

2. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la INREGISTRARE.

3. Apãsaþi , ºi introduceþi codul PIN  (codul PIN implicit este 0000) ºi 

apãsaþi  pentru a confirma.
Dacã înregistrarea a avut succes, va putea fi auzit un semnal lung de confirmare iar 
numãrul receptorului (1 la 5) va fi atribuit automat de cãtre staþia de bazã.

Atenþie: Dacã doriþi sã asociaþi receptoare de altã marcã decât Philips la staþiile de 
bazã CD 135, asiguraþi-vã cã aceste receptoare sunt conforme cerinþelor standardului 
GAP, în caz contrar, nu vor funcþiona corespunzãtor (consultaþi pagina 13).
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Pentru a anula înregistrarea unui receptor

1. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la SETARI AV..

2. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la NEINREGIS..

3. Apãsaþi , ºi introduceþi codul PIN  (codul PIN implicit este 0000) ºi 

apãsaþi .

4. Derulaþi  pentru a selecta numãrul receptorului ºi apãsaþi . Pe ecran 

este afisat NEINREG..

Pentru a schima codul PIN
Codul PIN implicit este “0000”. Vã sfãtuim sã îl personalizaþi. Lungimea maximã pentru 
codul PIN este 8 cifre.

1. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la SETARI AV..

2. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la PIN.

3. Apãsaþi , introduceþi codul PIN curent  ºi apãsaþi .

4. Introduceþi noul cod PIN  ºi apãsaþi  pentru a confirma.

Observaþie: Dacã numai receptorul necesitã operaþiuni de reparaþie, anulaþi 
înregistrarea acestuia la staþia de bazã înainte de a-l duce la centrul de service.
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Pentru a reveni la setãrile implicite
(staþia de bazã ºi receptor)
Puteþi reveni oricând la setãrile implicite ale telefonului dumneavoastrã (consultaþi 
pagina 36). Reþineþi cã dupã o resetare toate setãrile dvs. personale ºi lista de apeluri 
vor fi ºterse, totuºi agenda dvs. telefonicã rãmâne neatinsã.

1. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la SETARI AV..

2. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la RESETARE.

3. Apãsaþi , se afiºeazã CONFIRMARE?. Apãsaþi  pentru a confirma.

Selectarea þãrii
Utilizaþi aceastã funcþie dacã este necesar sã reconfiguraþi aparatul dvs. CD 135.

1. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la SETARI AV..

2. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a ajunge la ALEGERE TARA .

3. Rãsfoiþi  prin lista de diferite þãri ºi apãsaþi  pentru a selecta þara care 

vi se potriveºte.

4. Se afiºeazã CONFIRMARE?, apãsaþi  pentru a confirma.
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Setãri implicite (dupã Resetare)
Volum sonerie receptor: MEDIU

Ton de apel receptor: MELODIE 1

Volum set cascã: VOLUM 2

Volum difuzor receptor: VOLUM 3

Ton taste receptor: PORNIT

Ton baterie descãrcatã: PORNIT

Limbã meniu (Receptor): În funcþie de þarã

Rãspuns automat: OPRIT

Nume receptor: PHILIPS

Orã / datã (receptor): 00:00        01-01

Mod apelare: În funcþie de þarã

Timp Flash: În funcþie de þarã

Cod PIN: 0000

Alarm: OPRIT

Sunet alarma: MELODIE 1

Prefix zonal: Goalã

Blocare apel: Goalã

Numar SOS: Goalã

Listã reapelare: Goalã

Memorie agendã telefonicã: Rãmân nemodificate

Detalii apel: Goalã

Prefixe: Goalã

Robot telefonic: Mod rãspuns ºi înregistrare ACTIVAT

Limbă mesaj de întâmpinare: Rãmân nemodificate

Mesaj personal de întâmpinare: Goalã

Memorie robot telefonic: Goalã (mesaje vechi ºi noi ºterse)



RORobot telefonic
Aparatul CD 135 include un robot telefonic care înregistreazã apelurile nepreluate, 
atunci când este activat. Durata maximã a înregistrãrii este de 15 minute, inclusiv 
pentru mesajele de înregistrare ºi notele promemoria.

Robotul telefonic poate fi accesat prin intermediul receptorului prevãzut cu o tastaturã 
ce permite accesarea funcþiilor robotului telefonic (receptor 1 implicit). De asemenea, 
existã un meniu pentru setarea opþiunilor robotului telefonic.

Tastele receptorului pentru comanda robotului 
telefonic

TASTE FUNCÞII
Redarea unui nou mesaj (unor mesaje noi) / Activarea sau 
dezactivarea modului robot telefonic. Apãsaþi întotdeauna 
aceastã tastã înainte de a utiliza una dintre urmãtoarele funcþii ale 
robotului telefonic:

Pentru a trece la mesajul anterior.

Pentru a reda toate mesajele înregistrate (noi ºi vechi) sau pentru a 
reda din nou mesajul curent.

Pentru a trece la mesajul urmãtor.

Apãsaþi lung pentru a înregistra un nou mesaj de întâmpinare, dupã 
semnalul sonor.

Pentru a reda mesajul de întâmpinare curent.

Pentru a şterge mesajul curent.

Pentru a ACTIVA robotul telefonic.

Pentru a întrerupe redarea mesajului sau înregistrarea mesajului de 
întâmpinare.

Pentru a DEZACTIVA robotul telefonic.

Pentru a înregistra o notã promemoria, dupã semnalul sonor, prin 
intermediul receptorului. Aceastã notã este interpretatã, dupã 
înregistrare, drept mesaj nou.
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Pentru a ACTIVA robotul telefonic
Apãsaþi  ºi  pe receptor pentru a ACTIVA robotul telefonic. 

În modul robot telefonic, pe afiºajul receptorului apare în partea stângã: , când 
robotul telefonic este activat.
Când robotul telefonic este ACTIVAT, acesta va prelua apelurile dupã un anumit numãr 
de semnale de apel, în funcþie de setãri (consultaþi pagina 40). Dupã preluarea apelului, 
robotul telefonic va reda mesajul dvs. de întâmpinare ºi, dacã este cazul, va înregistra 
mesajul lãsat de apelant.

Pentru a DEZACTIVA robotul telefonic
Apãsaþi  ºi  pe receptor pentru a DEZACTIVA robotul telefonic.

În modul robot telefonic, pe afiºajul receptorului apare în partea stângã: , când 
robotul telefonic este dezactivat.

Mesaje memorate
Pentru ascultarea unui mesaj nou (unor mesaje noi)
Când robotul telefonic înregistreazã mesaje noi, pe afiºajul receptorului se aprinde 

intermitent pictograma , iar LED-ul staþiei de bazã clipeºte pânã la redarea
mesajelor.

1. Dacã apãsaþi , se activeazã automat difuzorul receptorului, iar sub 

pictogramã  se afiºeazã numãrul de mesaje noi, de exemplu 03 ºi ora 
înregistrãrii mesajului, de exemplu 16:25.

2. Ultimul mesaj primit este redat automat prin difuzor. În timpul redãrii, pe afiºajul 
receptorului va apãrea alternativ data ºi ora înregistrãrii.

Dupã redarea tuturor mesajelor, pictograma  nu mai clipeºte, indicând astfel faptul 
cã existã mesaje vechi care nu au fost ºterse de pe robotul telefonic. Contorul de 
mesaje indicã numãrul de mesaje vechi de pe robotul telefonic ºi ora înregistrãrii 
ultimului mesaj.

Observaţie: Mesajele sunt redate numai în ordine cronologică, ultimul mesaj
fiind redat primul.
Mesajul poate fi redat în receptor, nu numai în difuzor: Apăsaþi .

Observaţie: Dacă memoria este plină, LED-ul staţiei de bază clipeşte foarte 
rapid, telefonul CD 135 va trece în modul “Doar răspuns”, iar înregistrarea 
mesajelor noi nu mai este posibilă. Ştergeţi mesajele vechi (consultaţi 
pagina 39) pentru a elibera spaţiu de memorie.
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Reglarea volumului difuzorului în timpul redãrii 
mesajului

Apãsaþi  (sunt disponibile 5 nivele de volum pentru difuzor).

Funcþii disponibile în timpul redãrii mesajului:

ªtergerea mesajului curent
1. Apãsaþi  pentru a activa modul robot telefonic.

2. Apãsaþi  pentru a începe redarea mesajului.

Apãsaþi  pentru a ºterge mesajul curent. Un semnal sonor prelungit confirmã 
ºtergerea mesajului, este redat mesajul urmãtor.
Repetaþi pasul 3 pentru a ºterge mai multe mesaje.

TASTE FUNCÞII

Pentru a trece la mesajul anterior.

Pentru a reda toate mesajele înregistrate (noi ºi vechi ºi note 
promemoria) sau pentru a reda din nou mesajul curent.

Pentru a trece la urmãtorul mesaj în timpul redãrii.

Pentru a şterge mesajul curent.

Pentru a întrerupe redarea mesajului.

Observaţie: Mesajele ºterse nu pot fi recuperate.
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Setãri robot telefonic
Pentru a modifica setãrile robotului telefonic, accesaþi meniul acestuia prin intermediul 
receptorului.

Pentru a selecta modul de răspuns
Implicit, robotul telefonic este setat în modul “Rãspuns ºi înregistrare” (apelanþii pot lãsa 
mesaje); puteþi schimba acest mod în “Doar rãspuns” (apelanþii nu pot lãsa mesaje).

1. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a selecta ROBOT TEL..

2. Apãsaþi , este afiºat NUMAI RASP..

3. Apãsaþi , apãsaþi  pentru a selecta setarea corespunzãtoare (ACTIVAT 

sau DEZACTIVAT).

4. Apãsaþi  pentru a confirma.

Pentru a seta numărul de semnale înainte de răspuns
Puteþi seta robotul telefonic sã înceapã redarea mesajului de întâmpinare dupã un 
anumit numãr de semnale de apel (3, 5 [setare implicitã] sau 7).

1. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a selecta ROBOT TEL..

2. Apãsaþi , este afiºat NUMAI RASP., apãsaþi  în jos pentru a selecta 
SONERII NG.

3. Apãsaþi , apãsaþi  pentru a selecta una dintre setãrile disponibile (3, 5 

sau 7).

4. Apãsaþi  pentru a confirma.

Observaþie: La selectare NUMAI RASP. / ACTIVAT , mesajul de întâmpinare 
asociat este setat automat, de exemplu “Acesta este un robot telefonic, vã 
rugãm reveniþi mai târziu”.
La selectare NUMAI RASP. / DEZACTIVAT, mesajul de întâmpinare asociat 
este setat automat, de exemplu “Acesta este un robot telefonic, vã rugãm lãsaþi 
un mesaj dupã semnalul sonor”.
Limba mesajelor vocale pentru mesajul de întâmpinare implicit depinde de þara 
selectatã în modul de bun venit, consultaþi pagina 2.
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Pentru a activa / dezactiva comanda de la distanþã
Implicit, comanda de la distanþã a robotului telefonic este dezactivatã. Puteþi activa 
aceastã funcþie care vã permite sã accesaþi de la distanþã, prin intermediul oricãrui 
telefon, robotul dvs. telefonic ºi sã vã verificaþi mesajele.

1. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a selecta ROBOT TEL..

2. Apãsaþi , este afiºat NUMAI RASP., apãsaþi  în jos pentru a selecta 

LA DISTANTA.

3. Apãsaþi , apãsaþi  pentru selecta una dintre setãrile disponibile 

(DEZACTIVAT sau ACTIVAT).

4. Apãsaþi  pentru a confirma.

Pentru a activa / dezactiva monitorizarea apelurilor
Puteþi activa (setare implicitã) sau dezactiva monitorizarea apelurilor de pe difuzorul 
receptorului, astfel încât puteþi alege dacã doriþi sã ascultaþi sau nu apelanþii care vã 
lasã mesaje ºi doriþi sau nu sã preluaþi apelelul.

1. Apãsaþi  ºi apãsaþi  în jos pentru a selecta ROBOT TEL..

2. Apãsaþi , este afiºat NUMAI RASP., apãsaþi  în jos pentru a selecta 

PARCURGERE.

3. Apãsaþi , apãsaþi  pentru selecta una dintre setãrile disponibile 

(PORNIT sau OPRIT).

4. Apãsaþi  pentru a confirma.

Observaþie: Pentru comanda de la distanþã a robotul dvs. telefonic, consultaþi 
pagina 44.
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Mesaje personalizate de întâmpinare
Puteþi înregistra un mesaj personalizat de întâmpinare. Acest mesaj personalizat de 
întâmpinare le va înlocui pe cele implicite. Doar dacã ºtergeþi mesajul dvs. personalizat 
de întâmpinare, veþi reveni la mesajul de întâmpinare implicit. Nu trebuie sã ºtergeþi 
mesajele dvs. personalizate de întâmpinare mai vechi pentru a înregistra unul nou. Noul 
mesaj de întâmpinare înregistrat îl va înlocui pe cel vechi.

Pentru a înregistra un mesaj personalizat de 
întâmpinare

1. Apãsaþi  pe receptor pentru a activa modul robot telefonic.

2. Apãsaþi lung  pânã când auziþi un semnal sonor.
Dupã semnalul sonor, vorbiþi în microfonul receptorului.

3. Apãsaþi  sau   sau  pentru a întrerupe înregistrarea.

Pentru a reda mesajul de întâmpinare personalizat sau 
cel implicit
În funcþie de setarea modului de rãspuns “Rãspuns ºi înregistrare” sau “Doar rãspuns” 
(consultaþi pagina 40), va fi redat mesajul de întâmpinare implicit corespunzãtor. Dacã 
aþi înregistrat un mesaj personalizat de întâmpinare, va fi redat doar acesta.

1. Apãsaþi  pe receptor pentru a activa modul robot telefonic.

2. Apãsaþi  pânã la începerea redãrii mesajului de întâmpinare.

Observaþie: Dacã doriþi sã reveniþi la mesajul de întâmpinare implicit, repetaþi 

paºii 1 ºi 2 ºi apãsaþi  timp de 1 secundã pentru a întrerupe înregistrarea. 
Robotul telefonic va reveni la mesajul de întâmpinare implicit.

Observaþie: Dacã nu sunteþi mulþumit de mesajul personalizat de întâmpinare 
pe care l-aþi înregistrat, repetaþi paºii descriºi în secþiunea “Pentru a înregistra 
un mesaj personalizat de întâmpinare”, pagina 42, noul mesaj de întâmpinare 
înlocuindu-l pe cel vechi.
Dacã doriþi sã reveniþi mesajul de întâmpinare implicit, efectuaþi o resetare, 
consultaþi “Pentru a reveni la setãrile implicite”, pagina 35.
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Înregistrarea şi ascultarea unei note promemoria
Această funcţie vă permite să înregistraţi pe robotul telefonic mesaje vocale pentru 
familia dvs. Notele promemoria sunt memorate în robotul telefonic şi influenţează 
capacitatea memoriei disponibilă pentru înregistrare.

Pentru a înregistra o notã promemoria
1. Apãsaþi  pe receptor pentru a activa modul robot telefonic.

2. Apãsaþi , pe afiºajul receptorului va apãrea RECORD MEMO 
(ÎNREGISTRARE PROMEMORIA).
Dupã semnalul sonor, vorbiþi în microfonul receptorului .

3. Apãsaþi  sau  pentru a întrerupe înregistrarea.

LED-ul staþiei de bazã ºi pictograma receptorului  clipesc pentru a indica 
faptul cã existã un nou mesaj vocal.

Pentru a asculta o notã promemoria 
1. Dacã apãsaþi , se activeazã automat difuzorul receptorului, iar sub 

pictogramã  se afiºeazã numãrul de mesaje noi, de exemplu 03 ºi ora 
înregistrãrii mesajului, de exemplu 16:25.

2. Ultimul mesaj primit este redat automat prin difuzor. În timpul redãrii, pe afiºajul 
receptorului va apãrea alternativ data ºi ora înregistrãrii.

Dupã redarea tuturor mesajelor, pictograma  nu mai clipeºte, indicând astfel faptul 
cã existã mesaje vechi care nu au fost ºterse de pe robotul telefonic. Contorul de 
mesaje indicã numãrul de mesaje vechi de pe robotul telefonic ºi ora înregistrãrii 
ultimului mesaj.

Observaþie: Mesajele sunt redate numai în ordine cronologicã, ultimul mesaj
fiind redat primul.
Mesajul poate fi redat în receptor, nu numai în difuzor: Apãsaþi . Pentru a 
ºterge vechile mesaje promemoria, consultaþi  “ªtergerea mesajului curent”, 
pagina 39.
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Pentru a comanda robotul telefonic de la distanþã
Puteþi accesa robotul dvs. telefonic de la distanþã, prin intermediul unui telefon cu 
apelare cu tonuri, când sunteþi în deplasare.

Pentru a accesa robotul dvs. telefonic de la distanþã
1. Formaþi numãrul de acasã de la un alt telefon.
2. Dacã robotul dvs. telefonic este ACTIVAT, în timpul sau dupã redarea mesajului 

de întâmpinare, apãsaþi tasta  (#) a telefonului extern;
SAU
Dacã robotul dvs. telefonic este DEZACTIVAT, veþi auzi un semnal sonor dupã 

10 semnale de apel, apoi apãsaþi tasta  (#).
3. Tastaþi codul dvs. de comandã de la distanþã.
4. Dacã aveþi mesaje noi, acestea vor fi redate automat dupã semnalul sonor.

Urmãtorul tabel prezintã funcþiile disponibile când accesaþi robotul telefonic de la 
distanþã.

TASTE FUNCÞII

Pentru a trece la mesajul anterior.

Pentru a reda toate mesajele înregistrate (noi ºi vechi inclusiv note 
promemoria) sau pentru a reda din nou mesajul curent.

Pentru a trece la mesajul urmãtor.

Apãsaþi pentru a înregistra, dupã semnalul sonor, un nou mesaj de 
întâmpinare.

Pentru a reda mesajul de întâmpinare curent.

Pentru a şterge mesajul curent.

Pentru a întrerupe redarea mesajului sau înregistrarea mesajului de 
întâmpinare.

1

2

3

4

5

6

8



RODepanare
45

Depanarea telefonului

PROBLEME CAUZE REMEDII

Pictograma bateriei nu se 
aprinde intermitent atunci 
când receptorul se aflã în 
unitate de bazã.

• Contact imperfect al 
bateriei.

• Contact murdar.

• Bateria este plinã.

• Miºcaþi uºor receptorul.

• Curãþaþi contactele cu o 
lavetã umezitã în alcool.

• Nu este necesarã 
încãrcarea.

Nu existã ton de linie. • Nu existã alimentare 
electricã.

• Bateriile sunt descãrcate.

• Sunteþi prea departe de 
staþia de bazã.

• Cablu inadecvat.

• Adaptorul (dacã este 
cazul) nu este conectat la 
cablul telefonic.

• Verificaþi conexiunile. 
Resetaþi telefonul: 
deconectaþi ºi reconectaþi 
alimentarea.

• Încãrcaþi bateriile cel puþin 
24 ore.

• Apropiaþi-vã de staþia de 
bazã.

• Folosiþi numai cablul 
furnizat.

• Conectaþi adaptorul (dacã 
este cazul) la cablul 
telefonic.

Nu existã sunet de apel. • Sunetul de apel este 
dezactivat.

• Mãriþi volumul (pagina 28).

Este afiºatã pictograma 
acoperire reþea.

• Nu existã alimentare 
electricã.

• Receptorul este prea 
departe de staþia de bazã.

• Verificaþi conexiunile.

• Apropiaþi-vã de staþia de 
bazã.

Pictograma pentru 
acoperirea reþelei clipeºte.

• Receptorul nu este 
înregistrat la staþia de 
bazã.

• Înregistraþi receptorul la 
staþia de bazã (pagina 33).

Semnale parazite pe linie. • Sunteþi prea departe de 
bazã.

• Bazã este prea aproape de 
aparate electrocasnice, 
pereþi din beton armat sau 
rame de uºi metalice.

• Apropiaþi-vã de staþia de 
bazã.

• Miºcaþi staþia de bazã 
pentru a gãsi o poziþie mai 
bunã (cu cât mai sus, cu 
atât mai bine).
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Depanarea robotului telefonic

Receptorul afiºeazã textul 
“Indisponibil”
• când se înregistreazã un 

receptor suplimentar la 
staþia de bazã

• când se utilizeazã un 
receptor.

• Operaþia de adãugare a 
unui receptor (5) a eºuat, 
încercaþi din nou.

• A fost atins numãrul maxim 
de receptoare (5).

• Staþia de bazã este 
accesatã de alt receptor.

• Deconectaþi ºi reconectaþi 
alimentarea staþiei de 
bazã.

• Scoateþi ºi puneþi la loc 
bateria receptorului.

• Urmaþi procedura de 
înregistrare a unui receptor 
(pagina 33).

• Anulaþi înregistrarea unui 
receptor.

• Aºteptaþi pânã ce staþia de 
bazã devine disponibilã.

Interferenþe cu aparatul de 
radio sau televizorul.

• Staþia de bazã CD 135 sau 
alimentatorul de reþea sunt 
prea aproape de aparatele 
electrocasnice.

• Apropiaþi-vã de staþia de 
bazã.

• Miºcaþi staþia de bazã 
pentru a gãsi o poziþie mai 
bunã (cu cât mai sus, cu 
atât mai bine).

Serviciul de identificare a 
liniei apelantului (CLI) nu 
funcþioneazã.

• Serviciul nu este activat. • Verificaþi abonamentul dvs. 
la operatorul de reþea.

Nu se poate memora o 
înregistrare în agenda 
telefonicã.

• Agenda telefonicã este 
plinã.

• ªtergeþi o înregistrare din 
memorie.

PROBLEME CAUZE REMEDII

Robotul telefonic nu 
înregistreazã mesaje.

• Memoria este plinã.
• Este activat modul Doar 

rãspuns.

• ªtergeþi mesajele. 
• Selectaþi modul Rãspuns ºi 

înregistrare (pagina 40).

Accesarea prin comandã de 
la distanþã nu funcþioneazã.

• Accesarea prin comandã de 
la distanþã nu este activatã.

• Activaþi comanda de la 
distanþã (consultaþi 
pagina 41).

Nu este posibilã înregistrarea 
unui mesaj de întâmpinare.

• Memoria este plinã. • ªtergeþi mesajele vechi 
(consultaþi pagina 39).

Telefonul CD 135 terminã 
apelul în timpul unei accesãri 
de la distanþã.

• Durata este prea mare. • Lucraþi mai repede cu 
comanda de la distanþã.

Robotul telefonic se opreºte 
automat.

• Memoria este plinã. • Redaþi ºi ºtergeþi mesajele.

PROBLEME CAUZE REMEDII
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Informaþii referitoare la siguranþã
Acest aparat nu poate fi utilizat pentru apeluri telefonice de urgenþã, în cazul unei pene 
de curent. Pentru a putea efectua apeluri telefonice de urgenþã trebuie sã aveþi ºi o 
variantã alternativã.

Conformitate
Philips declarã cã produsele CD135 sunt în conformitate cu cerinþele esentiale ºi 
celelalte prevederi aplicabile ale Directivei 1999/5/EC sau ale Hotãrârii Guvernului nr. 
88/2003. Aceste produse pot fi conectate numai la reþelele telefonice analogice din 
þãrile menþionate pe ambalaj.
Declaraþia de conformitate este disponibilã la adresa www.p4c.philips.com.

Mãsuri de siguranþã
Nu permiteþi receptorului sã intre în contact cu apa. Nu demontaþi receptorul sau staþia 
de bazã. Vã puteþi expune la tensiuni periculoase. Evitaþi atingerea contactelor 
încãrcãtorului ºi ale bateriei cu obiecte conducãtoare de electricitate. Nu utilizaþi 
niciodatã un alt tip de baterie decât cel furnizat: pericol de explozie.

Protecþia mediului
La eliminarea ambalajelor, a bateriilor uzate ºi a unui telefon scos din uz, vã rugãm sã 
aveþi în vedere reglementãrile locale ºi, dacã este posibil, sã le reciclaþi.

Philips a marcat bateriile / acumulatoarele ºi ambalajele echipamentelor cu 
simboluri standard, pentru a asigura o eliminare corespunzãtoare a deºeurilor.

S-au acordat finanþãri instituþiilor naþionale pentru reciclare ºi refolosire.

Materialul ambalajului marcat poate fi reciclat.
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