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לבטיחותך
הבא: המידע את בקפידה קרא ,CD 230 מכשיר התקנת לפני

זרם דרישות
התקנות IT המוגדרות  להוציא חד-פאזי, חילופין זרם של 220-240 וולט, חשמל זקוק לאספקת זרם המכשיר  <

חשמל. הפסקת של במקרה להתנתק עלולה התקשורת .EN 60950 בתקן

הדרך היחידה לכבות .EN 60950 בתקן המופיעים לקריטריונים בהתאם כמסוכנת מסווגת החשמל זהירות! רשת
המכשיר בקרבת ממוקם החשמלי ודא שהשקע החשמלי. מהשקע תקע הזרם שליפת באמצעות הינה המכשיר את

קלה. גישה הזמן כל אליו ושקיימת

הטלפון קו
חיוג. צליל לא להשמע עלול אחרת המכשיר עם יחד המסופק בכבל הטלפון תמיד השתמש <

בבית  טלפון שקע לכל ישירות ה-DSL מחובר שפילטר ודא ,(DSL) מהיר מערכת אינטרנט וקיימת אצלך במידה  <
אחד). לכל ספציפי (אחד מחוברים לחיבור הפילטר הנכון והטלפון שהמודם ובדוק

לעזרה? זקוק
נפוצות: ושאלות תקלות איתור לגבי נוסף מידע

www.p4c.philips.com באינטרנט: עזרה
31 עמ‘ תקלות: ראה איתור

חיוני מידע

www.p4c.philips.com
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  CD 230 אלחוטי  

AAA 2 סוללות

הסוללה מכסה  CD 230 יחידת בסיס

 

230

הפעלה הוראות הוראות הפעלה 
מקוצרות אחריות 

שנאי   טלפון*  כבל

את השנאי  חבר תחילה החשמלי. במקרה כזה, מהכבל ארוז בנפרד השנאי באריזה את ותמצא ייתכן *הערה:
החשמל. לשקע החיבור לפני הטלפון לכבל

זרם  לאספקת מטענים אלחוטיים, מספר או אחד נוסף אלחוטי תמצא רבים, אלחוטיים בהן הערה: באריזות
וסוללות נטענות נוספות.

האריזה תוכן
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CD 230 אלחוטי
אפרכסת 1  

7 עמ‘ צג, אייקונים ראה 2  
Menu & OK מקש  3  

תפריטים. להזנת משמש
תפריט. לבחירת משמש
פעולה. לאישור משמש

Redial ,Mute & Back מקש  4  
תאריך/שעה). (שם/מספר או השיחה בין פרטי למעבר משמש

היוצאות. השיחות רשימת להזנת משמש
שחוייג. האחרון המספר של חוזר לחיוג משמש

האלחוטי. מיקרופון השתקת להשתקת/ביטול שיחה במצב משמש
שהוזנו. האחרונים הספרה/האות למחיקת עריכה במצב משמש

יוצאות שיחות ויומן מטה דפדוף מקש 5  
מתקשרים. רשימת להזנת משמש

מעלה. כלפי פריטים לדפדוף משמש
והאפרכסת. הצלצול עוצמת להגברת משמש

טלפונים וספר מעלה דפדוף מקש 6  
לגישה לספר הטלפונים. משמש

כלפי מטה. פריטים משמש לדפדוף
והאפרכסת. הצלצול עוצמת להקטנת משמש

Off & Exit מקש  7  
שיחה. לסיום משמש

מהתפריטים. ליציאה משמש
Talk & Recall מקש  8  

לשיחה. להשיב כדי משמש
השיחות ויומן היוצאות השיחות רשימת טלפונים, ספר במצב

משמשים לחיוג המספר שנבחר.
איתות. לשליחת משמש

 # הזן כבוי, צילצול מקשהפסקה,  9  
.# להזנת משמש

חיוג. בזמן (P) הפסקה להזנת משמש
הצלצול. להדלקת/כיבוי משמש

כוכבית והזן מקשים נעילת מקש 10 
המקשים. לנעילת לוח משמש

ואינטרקום Conference מקש  11 
אינטרקום. שיחות לביצוע משמש

משתתפים. 3 בת ועידה שיחת לביצוע משמש
מיקרופון 12 

דיבורית* מקש 13 
הדיבורית. להדלקת/כיבוי משמש

את  פתאומי באופן להגביר עלולה הדיבורית *זהירות! הפעלת
לא שהאלחוטי ודא לרמה גבוהה ביותר. באפרכסת הקול עוצמת

לאוזנך. מדי קרוב יהיה

CD 230 יחידת בסיס
Paging מקש  1

לרישום. משמש
האלחוטיים. לאיתור משמש

בסיס ויחידת אלחוטי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1
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בצג. יופיעו שהאייקונים לפני נטענו שהסוללות עד להמתין לפעמים צורך יהיה הראשונה בהפעלה

בצג. בכותרת ופיעו הבאים האייקונים הטלפון. פעולת לגבי מידע מציג הצג

ההטענה. בזמן נעה התצוגה הסוללות. מצב תצוגת

הצלצול. בזמן מהבהב הסימן הטלפון. בקו שיחה שמתקיימת כך על איתות

לשירות). להירשם צורך (יש הקולי בתא חדשה קולית הודעת קיימת

השיחות. ביומן צפייה שמתבצעת או השיחות ביומן חדשה רשומה קיימת

הטלפונים. ספר דפדוף ברשימות בעת מופיע הסימן

השעון המעורר פועל.

מופעלת. הדיבורית

מושתק. הצילצול

לבסיס. מקושר האלחוטי

הפעולה. לאישור הבחירה או לחץ

נוספות למעלה. תפריט קיימות אפשרויות

למטה. נוספות תפריט אפשרויות קיימות

ספרות. או תוים למחיקת הקודם. לחץ למסך לחזור כדי לחץ

נוספות ימינה. קיימות ספרות

האלחוטי צג על הנראים אייקונים
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התקנת יחידת הבסיס
להגיע. יוכלו שהכבלים כך לטלפון ולחיבור לחשמל קרוב הבסיס יחידת את מקם

השנאי בצידה לשקע הבסיס שנאי יחידת של החשמלי התקע חבר את .1
בקיר. החשמל לשקע הבסיס יחידת שנאי ואת הבסיס יחידת של האחורי

המופיעים  לקריטריונים בהתאם כמסוכנת מסווגת החשמל זהירות! רשת
באמצעות המכשיר הינה את היחידה לכבות הדרך .EN 60950 בתקן

בקרבת ממוקם החשמלי שהשקע ודא החשמלי. מהשקע הזרם תקע שליפת
קלה. גישה כל הזמן ושקיימת אליו המכשיר

הבסיס ולשקע יחידת המצוי באחורי לשקע הטלפון הטלפון כבל חבר את .2
הטלפון שבקיר.

אחרת  המכשיר עם יחד המסופק הטלפון בכבל תמיד זהירות! השתמש
יהיו הטלפון וקו הזרם דאג לכך שאספקת חיוג. צליל להשמע לא עלול

להזיק למכשיר. עלול שגוי וחיבור היות הנכונים מחוברים לשקעים

ועם שנאי מטען עם מסופק אלחוטי כל רבים, אלחוטיים ובו מוצר אם רכשת .3
השנאי המצוי תקע יציאת הזרם של שנאי המטען לשקע את למטען. חבר

בקיר. החשמל לשקע המטען שנאי חבראת המטען. בתחתית

באלחוטי הסוללות והחלפת הרכבת
בהתאם  באריזה) (כלולות את 2 סוללות ה-NiMH AAA הנטענות מקם  .1

האלחוטי. של בתא הסוללות הנכונה, לקטביות

בזהירות. וסגור למקומו הסוללות תא מכסה את החזר .2

לסוללות להטען והנח המטען על או הבסיס יחידת על האלחוטי הצב את .3
להתחמם  האלחוטי עשוי השימוש. תחילת רצופות לפני 24 שעות במשך

להמתין צורך ויהיה ייתכן נורמלית. תופעה זוהי הראשונית. ההטענה בזמן
לראות יהיה שניתן לפני הראשונה בהפעלה הטענה לצורך דקות מספר

בצג. אייקונים

או  טעינה בזמן לשקעים מחוברת להיות תמיד חייבת הבסיס זהירות: יחידת
נטענות. בסוללות תמיד השתמש הפעלה.

או קצרה חיים תוחלת שלהם אחרים וחלקים הסוללות את מכסה אינה האחריות
המתבלים. כאלה

לפעולה הטלפון הכנסת

21
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טעינה נמוכה אזהרת רמת
והדבר קורה במידה האלחוטי. את להטעין שיש כך על תודיע במטען) אינו שהאלחוטי (בזמן חלשות התראת סוללות

ההתראה. לאחר קצר זמן להתנתק עלולה השיחה שיחה בזמן
מנת  על המטען על או הבסיס יחידת על האלחוטי הצב את להטענה. זקוקות שהסוללות יציין ריקה אייקון סוללה

יופיע על הצג המתנה, למצב יעבור מאוד מתח סוללות נמוכה לדרגת שיגיע אלחוטי את הסוללות.  להטעין
.LOW BATTERY הכיתוב 

או כאלה המתבלים. חיים קצרה תוחלת שלהם אחרים וחלקים את הסוללות האחריות אינה מכסה הערה:

הביתית. את הסוללות לאשפה להשליך אין
 

הסוללות ותוחלת חיי טווח
וכאשר הטווח לגבול ההגעה עם הטענה ופריקה מלאים. 3 מחזורי מגיעה לאחר האופטימלית הסוללות חיי תוחלת
לטווח להגיע כדי ממכשירים חשמליים הבסיס רחוק יחידת את הבסיס. מקם התקרב ליחידת יורדת, השיחה איכות

האופטימלי.

בזמן שיחה הסוללות במצבאורך חיי הסוללות חיי אורך
המתנה

טווח מחוץ לביתטווח בתוך הבית

שעות 10 שעותעד 120 מטרעד 50 מטרעד 300 עד

 GAP התאמה לתקן
קשר  המינימלי בלא ההפעלה לתקן תואמים ™DECT ויחידות הבסיס GAP שכל האלחוטיים GAP מבטיח תקן

אחריות חלה היא שהפעולות עליהן הדבר משמעות ,GAP-ל תואמים הבסיס ויחידת CD 230 האלחוטי יצורם. לאופן
במידה זמינים להיות שלא עשויים המתקדמים המצבים וחיוג. שיחה קבלת שיחה, ביצוע אלחוטי, רישום הינן: פחותה

שלך. הבסיס יחידת עם CD 230-מ ותשתמש באלחוטי אחר
תחילה  לבצע עליך יהיה אחר יצרן תקן GAP של תואמת בסיס CD 230 ליחידת מדגם האלחוטי את לרשום מנת על

.25 בעמ‘ המופיע הפעולות סדר את למלא כך ואחר היצרן בהוראות המתואר הפעולות סדר את
25) ובצע  (עמ‘ רישום למצב הבסיס יחידת את הבא ,CD 230 ליחידת הבסיס אחר של יצרן אלחוטי מנת לרשום על

בהוראות היצרן. הפעולות המופיע סדר כך את אחר
DECT טכנולוגית על תגמול לצורך של ETSI הרשום סמל מסחרי ™DECT הינו

הסוללות ותוחלת חיי טווח
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האלחוטי רישום
ליחידת  האלחוטי את לרשום ברצונך אם UNREGISTERED או יופיע ובצג במידה האלחוטי את לרשום צורך יהיה

בסיס. יחידות ל-4 אחד אלחוטי לרשום וניתן אחת בסיס ליחידת אלחוטיים 4 עד לרשום ניתן שונה. בסיס
האלחוטי: רישום

. על לחץ .1 
.5 לפעולה עבור ,UNREGISTERED יופיע ובאלחוטי במידה

. על  ADVANCED SET ולחץ בחר .2

. על  REGISTRATION ולחץ בחר .3

כעת  תהיה הבסיס יחידת שניות. 4 למשך הבסיס קוד ה-PIN לחץ על מקש PAGING  ביחידת הזנת לפני  .4
רישום. ראה לבצע יהיה לא ניתן נוסף, ולא יכולה לרשום אלחוטי מליאה ויחידת הבסיס (במידה במצב הרישום.

רשום). אלחוטי למחיקת 26 עמ‘ האלחוטי", רישום "ביטול

. על  ולחץ (0000 מחדל: PIN (ברירת קוד הזן .5

קיים הבסיס יחידת מהבהבת תציין שמספר ספרה .4 או 3 ,2 ,1 הספרות תוך שימוש במקשי הבסיס ביחידת בחר .6
כבר.

שוב. ונסה הפעולות סדר את בצע נכשל, והרישום במקרה

בתפריטים השימוש

לתפריט. לכניסה המתנה במצב על  לחץ  

התפריט.  מטה ברשימת מעלה או לדפדף UP/DOWN  כדי במקשי  השתמש

לאישור הבחירה. מקש  על  לחץ

הקודם בתפריט. או לחזרה לשלב ליציאה מהתפריט מקש  על  לחץ
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לקבוצות. המחולקים מצבים ופעולות מגוון קיימים בטלפון

התפריט מבנה

ADD PHONEBOOK

EDIT

DELETE

DELETE ALL

TIME CLOCK/ALARM

SET ALARM

ALARM TONE

SET CLOCK

ON/OFF

MELODY

VOLUME

HANDSET TONE PERSONAL SETMELODY

VOLUME

KEY BEEP

MELODY 1 - 10

VOLUME 1-5/OFF

ON/OFF

HANDSET NAME

AUTO ANSWER

BACKLIGHT

LANGUAGE

ON/OFF

ON/OFF

Language list

RECALL TIME ADVANCED SETRECALL 1/2

BASE 1/2/3/4 REGISTRATION

BASE SELECT

DELETE HS

ON/OFF

PIN

AUTO/BASE 1

BABY CALL

CHANGE PIN

RESET

HANDSET 1/2/3/4

Enter PIN

PIN
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הדרוש להגעה לתו ככל רבות פעמים המתאים המקש על לחץ תו, אחר תו הטלפונים בספר השמות ניתן להזין את
הרצוי.

תו. למחיקת הלשונית  מקש תחת על לחץ

 "Peter" לכתיבת דוגמא
P אחת:  לחץ  פעם

PE לחץ פעמיים: 

PET אחת:  לחץ פעם

PETE לחץ פעמיים: 

 PETER פעמים:  לחץ שלוש

רב-לחיצה פעולות סדר מקשים לוח
מקשים 

< > 1 1 [רווח]
A B C 2 2
D E F 3 3
G H I 4 4
J K L 5 5

M N O 6 6
P Q R S 7 7

T U V 8 8
W X Y Z 9 9

0 - / \ o 0

המתנה מצב
שונים: מידע המתנה סוגי במצב יציג CD 230 צג

, הטווח  הסוללות ואת של העכשווית הטעינה רמת את •
ואת השעה, שם האלחוטי את •

כאלה, יש אם , חדשות שיחות •
כאלה. קיימות אם הודעות קוליות חדשות •

מופעל. אם , מעורר ושעון •

מספר או טקסט רשומת
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שיחה ביצוע
והמתן לצליל החיוג. על לחץ .1

ויחוייג. הצג על יופיע המספר הרצוי. המספר את .2

צליל אזהרה  יהבהב. עליך להתקרב  ישמיע הטלפון בעת ביצוע שיחה, הבסיס מיחידת הערה: במידה ותתרחק
ליחידת הבסיס אחרת תופרע השיחה.

להטעין בהקדם עליך אזהרה. צליל באמצעות כך על תוזהרה הסוללות, מתרוקנות שיחה בעת ביצוע אם הערה:
הבסיס או המטען יחידת על האלחוטי הצבת יתרוקנו. הסוללות כאשר האלחוטי יכבה אחרת האפשרי את האלחוטי

את השיחה המתנהלת. תסיים

השיחות זמן מונה
לאחר הראשונה. בשעה (MM-SS) ובשניות בדקות יוצג הזמן הצג. על השיחה משך זמן את מציג השיחות זמן מונה

.(HH-MM) ובדקות בשעות הזמן יוצג משך מכן

(Pre-Dial) מקדים חיוג
לשיחה. לפני היציאה מחייג הנך אותו את המספר ולערוך בצג לצפות תוכל החיוג המקדים, באמצעות

לחייג. ברצונך אותו המספר את הזן .1 
בלבד. ספרות 20 עד להזין על הצג. תוכל יופיע המספר

. לחץ .2

למחיקת ספרה שגוייה. לחץ על הערה:
.P-כ בצג תופיע היא הפסקה. להזנת # מקש על ארוכה לחיצה לחץ

האחרון של המספר חוזר חיוג
פתוח. בקו חוזר חיוג פעולת באמצעות שחוייג האחרון המספר את חוזר בחיוג לחייג תוכל

. לחץ .1

. לחץ .2

היוצאות השיחות מרשימת חיוג
מנת  בלבד. על מספר כל של 20 הספרות הראשונות נשמרות שחייגת. בזכרון האחרונים המספרים את 5 זוכר הטלפון

שחוייגו, האחרונים המספרים 5 את מחדש לחייג

שחוייג. האחרון המספר יופיע בצג . על לחץ .1

לחייג. ברצונך אותו המספר את לבחור כדי  UP/DOWN מקש על לחץ .2 

ביניהם. למעבר על  לחץ זמינים, והמספר והשם במידה

. על לחץ .3

חיוג
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חיוג
הטלפונים מספר חיוג

הטלפונים. לספר לכניסה  DOWN על לחץ .1

לחייג. שברצונך המספר את לחפש UP/DOWN  כדי מקש על לחץ .2

. על לחץ .3

לדוגמא, מסויים. מקש של באותיות המתחילה לרשומה ישירות לדלג כדי הספרות במקשי להשתמש תוכל הערה:
.A-ב במתחילות רשומות לחיפוש 2 על  לחץ

בשנית  נוספת  לצפייה פעם ולחץ בצג בספרות על  לצפייה לחץ ספרות, מ-12 יותר ולמספר במידה
הספרות. ב-12

סיום שיחה

המטען. על או יחידת הבסיס האלחוטי על את הצב או מקש על לחץ .1

לשיחה מענה
. יהבהב ובצג יצלצל הטלפון שיחה, קבלת בזמן

לשיחה. לענות כדי לחץ על

על המתקשר. ויוצג מידע יידלק בהרשמה) צורך (יש מזוהה והשיחה במידה הערה:

נכנסת זו. שיחה עבור הצלצול את לכבות על מנת מקש  על לחץ יצלצל, הטלפון  כאשר

דיבורית במצב לשיחה מענה
בשיחה. להשתתף הנוכחים בחדר שאר יכולים זו בדרך בטלפון. להחזיק בלא שיחה מאפשר לבצע הדיבורית מצב

שיחה. בזמן הדיבורית הפעלת/כיבוי לשם לחץ על

פועלת. שהדיבורית לציין כדי הערה: יופיע 

שיחה ניהול
באפרכסת הקול עוצמת הגדרת

שונות. קול עוצמות קיימות 3 השיחה. בזמן האפרכסת קול עוצמת ולהנמיך את להגביר תוכל

הדיבורית. או האפרכסת עוצמת UP/DOWN  לכוון לחץ על

ודא  ביותר. גבוהה לרמה באפרכסת הקול פתאומי את עוצמת באופן להגביר עלולה הדיבורית זהירות! הפעלת
לאוזנך. לא יהיה קרוב מדי שהאלחוטי
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חיוג
המיקרופון השתקת

לשיחה. להקשיב יוכל שהמתקשר פרטי בלא באופן אחר עם אדם לשוחח תוכל שיחה, ניהול בזמן

השיחה. בזמן המיקרופון השתקת להשתקת/ביטול לחץ על

הושתקה. שהשיחה לציין כדי MUTE יופיע

ספרות קבוצת חיוג
לדוגמא: שיחה, במהלך ספר הטלפונים גם מתוך ספרות לך לחייג ספרות מאפשר קבוצת חיוג  תכנות

ספרות. קבוצת חיוג מבצעים בהם הפעמים מספר על הגבלה אין

2 שניות. DOWN  למשך על ארוכה לחיצה לחץ .1

למעבר ישירות במקשי הספרות השתמש הטלפונים או UP/DOWN  לדפדוף ברשומות ספר על לחץ .2
המקש. של המתאימות באותיות המתחילה לרשומה

. על לחץ .3

מנת  2 שניות על שנית על DOWN  למשך לחץ ספרות, קבוצת בחיוג מהשימוש לחדול אם החלטת הערה:
לצאת.

ממתינה לשיחה מענה
לפרטים בנוגע והתייעץ הירשם שניה. שיחה לקבל לבצע או כדי ממתינה לשיחה המענה בפעולת להשתמש ניתן

שירותי הטלפון המקומי. בספק הנוגעים לשירות זה

שניה שיחה ביצוע

חיוג. צליל יישמע להמתנה. העכשווית השיחה את להעביר כדי על לחץ .1

יחייג את המספר. והטלפון השניה השיחה הזן את מספר .2

לדילוג בין שתי השיחות. על לחץ השניה לשיחה המענה עם .3

ממתינה שיחה
בזמן קיום העכשווית. השיחה את בלא לסיים לה תוכל להשיב שיחה ביצועה של בזמן נכנסת נוספת במידה ושיחה

נכנסת. נוספת שיחה לך על לדווח מנת על מהאלחוטי תדיר קצר באופן צליל יישמע השיחה

השני. המתקשר עם ולשוחח המתנה למצב הנוכחית השיחה את להעביר מנת על על לחץ .1 
בצג. יופיע זה שני מתקשר של מספר הטלפון מזוהה, שיחה לשירותי נרשמת אם

המתקשרים. 2 בין לדילוג תביא על ממושכת לחיצה .2
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טלפונים בעל ספר הינו אלחוטי כל אחד, יותר מאלחוטי לך במידה ויש שלך. הכתובות בניהול הטלפונים יסייע ספר
משלו.

הטלפונים בספר גישה/צפייה
ספרות. עד 20 בן ומספר עד 12 אותיות לאחסן יכולה רשומה כל 50 רשומות. לאחסן עד יכול ספר הטלפונים

הטלפונים. ספר אל ישירה לגישה  DOWN על לחץ .1

הרשומות. בין לדפדוף  UP/DOWN על לחץ .2 
 או

מסויים. של מקש באותיות המתחילה לרשומה ישירות לדלג כדי הספרות להשתמש במקשי תוכל

הטלפונים בספר רשומה עריכת

. על לחץ .1

.OK על PHONEBOOK ולחץ בחר .2

.OK על ADD ולחץ בחר .3

שם. להזנת הספרות במקשי השתמש .4

למחיקת ספרה שגוייה. על  לחץ רווח. להזין לחץ פעם אחת על כדי הערה:

השם. לאישור OK על לחץ .5

בשנית. ונסה השם את ערוך הטלפונים. בספר כבר הקיים שם לשמור ניתן לא הערה:

הטלפון. מספר את הזן .6

המספר. לאישור OK על לחץ .7

נוספת. רשומה מנת להוסיף על עד 7 3 הצעדים על חזור הערה:

הטלפונים ספר
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הטלפונים ספר
טלפונים רשומת ספר עריכת

. על לחץ .1

.OK על PHONEBOOK ולחץ בחר .2

.OK על EDIT ולחץ בחר .3

ישירות למעבר הספרות. או השתמש במקשי לערוך שברצונך רשומה tלחיפוש  UP/DOWN על לחץ .4
המקש. של המתאימות באותיות המתחילה לרשומה

השם. ולערוך את ברשומה מנת לבחור על OK על לחץ .5

המספר. את השם וערוך את שינוי לאשר מנת על OK על לחץ .6

ששונה. המספר לאישור OK על לחץ .7

נוספת. רשומה עריכת לשם 7 עד 3 הצעדים על חזור הערה:

טלפונים רשומת ספר עריכת

. על לחץ .1

.OK על PHONEBOOK ולחץ בחר .2

.OK על DELETE ולחץ בחר .3

שברצונך למחוק. הרשומה חפש את .4

לבחירת הרשומה. OK על לחץ .5

לאישור. OK על לחץ .6

נוספת. רשומה לשם מחיקת עד 6 3 צעדים על חזור הערה:

ספר הטלפונים כל רשומות מחיקת
בנפרד. רשומה כל למחוק במקום הטלפונים ספר כל את למחוק לך מאפשר זה תפריט

. על לחץ .1

.OK על PHONEBOOK ולחץ בחר .2

.OK על DELETE ALL ולחץ בחר .3

לאישור. OK על לחץ .4

הרשומות שנמחקו. את ניתן לשחזר לא אזהרה:
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תצוגת שיחה מזוהה
כל  האחרונות. הנכנסות 20 השיחות את יאחסן אוטומטית שלך הטלפון מכשיר מזוהה, שיחה ונרשמת לשירות במידה

ספרות. עד 20 בן ומספר 12 אותיות עד בן שם כוללת רשומה
שיחות משלו. תהיה רשימת אלחוטי לכל אחד, מאלחוטי מצוייד ביותר במידה ואתה

התצוגה סדר
במידה והשם השיחה. התקבלה והשעה בה התאריך כולל הראשונות הספרות יוצגו 21 זמין, המתקשר במידה ושם

והשעה. התאריך כולל מספר המתקשר של התוים הראשונים 21 יוצגו זמין, אינו
הטלפונים בספר רשומה התאמת

הטלפונים בספר זה המאוחסן יוצג שם הטלפונים, המאוחסן בספר טלפון המתקשר מתאים למספר של ומספרו במידה
המתקשר. זהות במקום

השיחות ליומן גישה

האחרונה  השיחה רשומת של מספרו) (או המתקשר שם השיחות. יומן אל ישירות לגשת UP  כדי על לחץ .1
לפני השעה. כוכבית תוצג בפעם הראשונה, מוצגת זו כאשר רשומה והשעה. התאריך עם יוצג יחד

על לצפייה במספר. לחץ .2

בשנית. במספר לצפייה על שוב לחץ .3

המטען. על או יחידת הבסיס האלחוטי על את הצב או על לחץ .4

הרשומה  את DOWN  תציג מקש על לחיצה בתאריך/בשעה, או במספר בשם, צופה והנך במידה הערה:
בתור. הבאה ביותר החדשה הרשומה את UP מקש ולחיצה על בתור האחרונה הבאה

השיחות רשימת מתוך חיוג ביצוע
. על  בלחיצה הטלפון תקף ומספר במידה חיוג לבצע שיחה, תוכל ברשומת הצפיה בזמן

הטלפונים בספר שיחות יומן רשומת שמירת
הטלפונים ספר רשומות את לשמור תוכל לעבודה, ועמיתיך חבריך משפחתך, של הטלפון מספרי את לאחסן מנת על

הקשר שלהם. במידה ומידע

. על לחץ אותה ברצונך לשמור הצפייה ברשומת השיחה בעת .1

.OK על SAVE ולחץ בחר .2

זמין. המתקשר אינו המתקשר או הזן שם אם את שם ערוך .3

השם. לשמירת OK על לחץ .4

.OK על ולחץ הצורך בעת המספר את ערוך .5

אבל יוצג השיחות ברשימת עדיין קיימת השיחה רשומת הטלפונים. בספר כעת שמורה רשומת השיחה הערה:
שהוזן. החדש השם

שיחות יומן
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שיחות יומן
השיחות מיומן רשומה מחיקת

. על לחץ למחוק ברצונך השיחה אותה ברשומת הצפייה עת .1

.OK על DELETE ולחץ בחר .2

לאישור. OK על לחץ .3

השיחות יומן רשומות כל מחיקת
השיחות. כלל רשימת את האפשרות למחוק בנפרד, קיימת כל רשומה למחוק במקום

השיחות. ביומן הצפייה בזמן על לחץ .1

.OK על DELETE ALL ולחץ בחר .2

לאישור. OK על לחץ .3

היוצאות השיחות רשימת
היוצאות השיחות לרשימת גישה

מאלחוטי  יותר במידה וברשותך אחד. לכל ל-20 ספרות עד האחרונים אותם חייגת, 5 המספרים מאחסן את הטלפון
משלו. חיוג רשימת קיימת אלחוטי לכל אחד,

שחוייג. האחרון המספר יוצג . לחץ .1

שחוייגו. האחרונים המספרים ב-5 לדפדוף על לחץ .2

הנך מחייג. אותה לצפות בפרטי הרשומה כדי לחיצה ארוכה מקש  על BACK או מקש על לחץ .3

המטען. על או יחידת הבסיס האלחוטי על את הצב או על לחץ .4

היוצאות השיחות מרשימת חיוג

רשומה. לבחירת על ודפדף  לחץ .1

. על לחץ .2
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היוצאות השיחות רשימת
הטלפונים בספר היוצאות השיחות מרשימת מספרים שמירת

לשמור. ברצונך ברשומת החיוג אותה הצפייה בעת על לחץ .1

.OK על SAVE ולחץ בחר .2

השם. לשמירת OK על ולחץ זו חיוג רשומת עבור שם הזן .3

.OK על ולחץ הצורך בעת המספר את ערוך .4

את תציג החיוג אבל היא ברשימת עדיין מצוייה החיוג רשומת הטלפונים. שמורה כעת בספר הרשומה הערה:
שהוזן. החדש השם

היוצאות השיחות מרשימת מספר מחיקת

למחוק. ברצונך אותה החיוג ברשומת הצפייה על בעת לחץ .1

.OK על DELETE ולחץ בחר .2

לאישור. OK על לחץ .3

היוצאות השיחות רשימת רשומות כל מחיקת
היוצאות. השיחות רשומות כל את למחוק האפשרות קיימת בנפרד, רשומה כל למחוק במקום

חיוג. ברשומת הצפייה על בעת לחץ .1

.OK על DELETE ALL ולחץ בחר .2

לאישור. OK על לחץ .3



IL

21  

השעה הגדרת
המתנה. במצב תוצג השעה

. על לחץ .1

.OK על CLOCK/ALARM ולחץ בחר .2

.OK על TIME ולחץ בחר .3

העכשווית. ההגדרה תוצג .OK על SET CLOCK ולחץ בחר .4

לאישור. OK על ולחץ במקשי הספרות שימוש השעה תוך את ערוך .5

ההתראה שעת הגדרת

. על לחץ .1

.OK על CLOCK/ALARM ולחץ בחר .2

העכשווית. ההגדרה תוצג .OK על SET ALARM ולחץ בחר .3

.5 לפעולה עבור ON בחרת אם .OK על ON או OFF ולחץ בחר .4

לאישור. OK על ולחץ הספרות במקשי שימוש תוך התראה שעת את הזן .5

לכיבוי השעון המעורר. על לחץ דקה. למשך תפעל ההתראה

של השעון הצלצול בחירת מנגינת

. על לחץ .1

.OK על CLOCK/ALARM ולחץ בחר .2

.OK על ALARM TONE ולחץ בחר .3

העכשווי. הצילצול יוצג .OK על MELODY ולחץ בחר .4

לאישור. OK על ולחץ בצילצול הרצוי בחר .5

של השעון הצלצול מנגינת בחירת עוצמת

. על לחץ .1

.OK על CLOCK/ALARM ולחץ בחר .2

.OK על ALARM TONE ולחץ בחר .3

העכשווית. הקול עוצמת תוצג .OK על VOLUME ולחץ בחר .4

לאישור. OK על ולחץ הקול עוצמת את UP/DOWN  והגבר/הקטן על לחץ .5

מעורר שעון ושעון הגדרות
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ברצונך לעבוד. בה של הטלפון לצורה אישית להתאמה לשינוי מבחר הגדרות הניתנות כולל הטלפון מסופק

ליציאה .BACK מקש על רגע בכל ללחוץ ניתן שונים. תפריט פריטי לגבי מתבצעת הטלפון של האישית ההתאמה

המתנה. למצב ויחזור התכנות את יבטל הטלפון על תלחץ אם האישור. לביטול או הנוכחי מהתפריט

הטלפון צג של אישית התאמה
שם לטלפון מתן

משלו. לכל אלחוטי שם ניתן לתת אחד, מצוייד ביותר מאלחוטי והנך שונה במידה לתת לטלפון שם ניתן
0-9 ומרווח. ,A-Z והספרות מהאותיות מורכב להיות אותיות ויכול מורכב מ-10 להיות יכול שם האלחוטי

. על לחץ .1

.OK על PERSONAL SET ולחץ בחר .2

הקיים. שם האלחוטי יופיע בצג .OK על HANDSET NAME ולחץ בחר .3

לאישור. OK על ולחץ האלחוטי שם את ערוך .4

כל המדינות עבור זמין *התפריט אינו בטלפון* התצוגה שפת הגדרת
בשפה יוצגו והסמלים התפריטים המכשיר, במספר שפות. עם שינוי שפת התפריטים את להציג אפשרות יש לטלפון

שנבחרה.

. על לחץ .1

.OK על PERSONAL SET ולחץ בחר .2

הפעילה. השפה תופיע בצג .OK על LANGUAGE ולחץ בחר .3

לאישור. OK על ולחץ הרצויה בשפה בחר .4

הרקע תאורת וכיבוי הדלקת
פועל. שהטלפון בעת ידלקו המקשים ולוח הצג

. על לחץ .1

.OK על PERSONAL SET ולחץ בחר .2

העכשווית. ההגדרה תוצג .OK על BACKLIGHT ולחץ בחר .3

לאישור. OK על ON או OFF ולחץ בחר .4

אוטומטי מענה
על ללחוץ צורך אין או מהמטען. מהעריסה הרמת השפופרת באמצעות מענה לשיחה מאפשר האוטומטי  המענה

.TALK מקש 

. על לחץ .1

.OK על PERSONAL SET ולחץ בחר .2

העכשווית. ההגדרה תוצג .OK על AUTO ANSWER ולחץ בחר .3

לאישור. OK על ON או OFF ולחץ בחר .4

המכשיר של אישית התאמה
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הטלפון צלילי של אישית התאמה
שונות. קול בעוצמות אלחוטי כל עבור שונות צילצול מנגינות להתאים ניתן

האלחוטי צילצול בחירת

. על לחץ .1

.OK על PERSONAL SET ולחץ בחר .2

.OK על HANDSET TONE ולחץ בחר .3

העכשווי. הצילצול יוצג .OK על MELODY ולחץ בחר .4

לאישור. OK על ולחץ בצילצול הרצוי בחר .5

האלחוטי של הצלצול עוצמת בחירת

. על לחץ .1

.OK על PERSONAL SET ולחץ בחר .2

.OK על HANDSET TONE ולחץ בחר .3

העכשווית. הקול עוצמת תוצג .OK על VOLUME ולחץ בחר .4

הקול. עוצמת להגברת/הנמכת  UP/DOWN על לחץ .5

לאישור. OK לחץ .6

באלחוטי הצילצול כיבוי
שהצלצול כובה.  לציין הצילצול.  יופיע כדי את 27) תכבה OFF (ראה עמ‘  הגדרת

שיחה נכנסת. כל צליל לסימון ישמיע הטלפון לא

המקשים צליל של וכיבוי הדלקה
באלחוטי על מקש לחיצה בזמן הטלפון שמשמיע הצליל המקשים הינו צליל

. על לחץ .1

.OK על PERSONAL SET ולחץ בחר .2

.OK על HANDSET TONE ולחץ בחר .3

העכשווית. ההגדרה תוצג .OK על KEY BEEP ולחץ בחר .4

לאישור. OK על ON או OFF ולחץ בחר .5

המכשיר של אישית התאמה



IL

24

המוזכרים במאפיינים המתקדמים שימוש לעשות שתוכל כדי הבסיס ליחידת להיות מקושר חייב האלחוטי הערה:
זה. בפרק

*משתנה בהתאם למדינה האיתות* זמן
CD 230 ככזו  במכשיר מתוכנתת האיתות זמן של ברירת המחדל בשירותי מרכזיה. השימוש בעת שימושית זו הגדרה

צורך לשנותה. אין ולכן נמצא הנך בה במדינה הטלפון לרשת המתאימה ביותר

. על לחץ .1

.OK על ADVANCED SET ולחץ בחר .2

העכשווית. ההגדרה תוצג .OK על RECALL TIME ולחץ בחר .3

לאישור. OK על ולחץ הרצוי האיתות בזמן בחר .4

פולסים צלילים זמני בסוג חיוג חיוג
הספרות כל .d יופיע בצג , על ארוכה בלחיצה זמני טונים חיוג להגדיר ניתן כפולסים, מוגדר החיוג סוג כאשר

האלחוטי. להנחת עד צלילים בחיוג יחוייגו הבאות

שמרטפון
,Baby call להפעלת ( מ- (חוץ באלחוטי כלשהו מקש על בלחיצה מתוכנת מספר חיוג מאפשר השמרטפון

. על לחץ .1

.OK על ADVANCED SET ולחץ בחר .2

העכשווית. ההגדרה תוצג .OK על BABY CALL ולחץ בחר .3

.OK על ON ולחץ בחר .4

לאישור. OK על ולחץ ערוך את המספר או הזן .5
.BABY CALL יוצג ההמתנה למצב החזרה בעת

השמרטפון, כיבוי

. לחץ על   .1

.OK על OFF ולחץ בחר .2

מתקדמים מאפיינים
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מתקדמים מאפיינים
אלחוטי רישום

בסיס. ל-4 יחידות יכול להירשם אלחוטי כל 4 אלחוטיים. עד יכול לרשום בסיס כל
ליחידת להירשם חייבים נוספים אלחוטיים מחדש. אותו לרשום ניתן מכוון לא באופן בוטל האלחוטי ורישום במידה

השימוש. לפני הבסיס

תואמי אלה שאלחוטיים ודא ,CD 230 בסיס ליחידת פיליפס מתוצרת שאינם אלחוטיים לרשום ברצונך אם הערה:
.(9 עמ‘ לא יפעלו באופן תקין (ראה GAP אחרת הם

. על לחץ .1 
.5 לפעולה עבור ,UNREGISTERED יופיע ובאלחוטי במידה

.OK על ADVANCED SET ולחץ בחר .2

.OK על REGISTRATION ולחץ בחר .3

במצב הרישום. כעת היא יחידת הבסיס .  PAGING מקש 4 שניות על לחץ ,PIN-לפני הזנת ה  .4

"ביטול ראה רישום. לבצע יהיה ניתן לא נוסף, אלחוטי לרשום יכולה ולא מלאה הבסיס ויחידת (במידה הערה:
האלחוטי. רישום לביטול 26 עמ‘ אלחוטי", רישום

.OK על ולחץ (0000 היא המחדל (ברירת הבסיס PIN יחידת את הזן .5

בשימוש. כבר נמצא הבסיס שמספר מציינת מהבהבת ספרה הספרות. במקשי שימוש תוך בסיס יחידת בחר .6
והשעון. מספרו האלחוטי, שם יוצגו

הצליח, לא והרישום במידה

או המקורית, הבסיס ליחידת חזרה יירשם האלחוטי –

או  המקורית, הבסיס ליחידת קשר איבד והוא SEARCHING במידה יוצג –

הראשונה.  בפעם נרשם והוא UNREGISTERED במידה יוצג –

בשנית. ונסה הנוהל אחר עקוב

בסיס יחידת בחירת
יחידת לבחור ניתן ישתמש האלחוטי. בה בסיס ניתן לבחור ביחידת אחת בסיס ליותר מיחידת יירשם והאלחוטי במידה

הבסיס. של אוטומטי (חיפוש זמינה בסיס אוטומטית יחידת לחפש לאלחוטי לאפשר או קבועה בסיס

. על לחץ .1

.OK על ADVANCED SET ולחץ בחר .2

העכשווית. ההגדרה תוצג .OK על BASE SELECT ולחץ בחר .3

.OK על ולחץ האלחוטי יתחבר אליה הבסיס ביחידת בחר .4
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מתקדמים מאפיינים
אלחוטי רישום ביטול

במערכת. הרישום שלו את לבטל יכול הוא אינו בסיס. אחר לאותו אלחוטי של רישום יכול לבטל אלחוטי

. על לחץ .1
.OK על ADVANCED SET ולחץ בחר .2

.OK על DELETE HS ולחץ בחר .3
.OK על ולחץ רישומו את לבטל שברצונך באלחוטי בחר .4

לאישור. OK על ולחץ (0000 היא המחדל (ברירת הבסיס יחידת PIN את הזן .5

למרכז שתחזיר אותו לפני הבסיס ליחידת הרישום את לבטל ודא לתיקון, האלחוטי ומסרת את במידה הערה:
הבסיס. רשום ליחידת אחד חייב להשאר לפחות אלחוטי השירות.

הבסיס יחידת PIN שינוי
ולאיפוס. רישום ביטול לרישום, גישה לצורך דרוש (personal identification number) PIN-ה

תוים. 8 עד בן PIN קוד להזין ניתן עצמי. לקוד אותו לשנות "0000". ניתן הינו המפעל בהגדרת הקוד

. על לחץ .1
.OK על ADVANCED SET ולחץ בחר .2

.OK על CHANGE PIN ולחץ בחר .3
.OK על ולחץ העכשווי הבסיס PIN יחידת את הזן .4

.OK על ולחץ החדש הבסיס PIN יחידת את הזן .5
לאישור. OK על ולחץ החדש הבסיס PIN יחידת על חזור .6

וחזור שנית  7 עד 3 צעדים בצע כהלכה. התבצעה ה-PIN החדש לא והחזרה על במידה דחייה יישמע צליל הערה:
הפעולה. על

איפוס (שחזור הגדרות יצרן)
לא ימחקו. השיחות ויומן הטלפונים ספר אך האישיות ההגדרות יבוטלו האיפוס לב שלאחר שים זהירות:

.30 עמ‘ ראה האחרות. הגדרות הטלפון ואת הצג, הצלילים את לאפס ניתן

. על לחץ .1
.OK על ADVANCED SET ולחץ בחר .2

.OK על RESET ולחץ בחר .3
לאישור. OK על ולחץ הבסיס PIN יחידת את הזן .4
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המקשים לוח נעילת
המקשים. על אקראית לחיצה למנוע כדי להנעל יכול המקשים לוח

עם פעיל. יהיה המקשים לוח השיחה בזמן . על ע“י לחיצה נכנסת שיחה ניתן לענות על נעול, שלוח המקשים בזמן
מחדש. המקשים יינעל השיחה, לוח סיום

המקשים, לוח נעילת ולביטול לנעילת
המקשים.  לוח נעילת ולביטול לחץ לחיצה ארוכה על לנעילת

הנעילה. הפעלת עם LOCKED הצג יופיע על

באלחוטי הצילצול וכיבוי להדלקת קיצור
באלחוטי. הצלצול וכיבוי להדלקת זה בקיצור להשתמש ניתן

. ארוכה לחיצה לחץ

של  הרקע תאורת רק שיחה. כניסת בזמן האלחוטי לא ישמיע כל צליל כובה. שהצילצול לציין כדי הערה:  יופיע
נכנסת. שיחה על להודיע כדי תדלק האלחוטי

ממתינה הודעה חיווי
שלך.  הקולי בתא חדשה הודעה וקיימת הטלפון, יופיע במידה ספק שירותי של הקולי התא לשירות ונרשמת במידה

. ייכבה החדשות להודעות ההאזנה לאחר

המתנה. במצב על ארוכה בלחיצה גם לכבות ניתן

האלחוטיים איתור
זו. פעולה באמצעות האלחוטיים את לאתר ניתן

הבסיס. ביחידת לחץ על

.PAGING 30 שניות ובצג יהבהב למשך צליל הזימון יפעילו את האלחוטיים הרשומים לבסיס כל

מקש   על נוספת לחיצה או ע“י כלשהו בכל אלחוטי על מקש לחיצה ע“י האיתור להפסיק את ניתן הערה:
הבסיס. ביחידת

הראשון בצילצול מזוהה שיחה ביטול
יבוטל איפוס לאחר מזוהה. השיחה לפני הראשון הצילצול את יבטל הטלפון מזוהה שיחה לשירות רשום והנך במידה

שירות זיהוי עם הראשונה. השיחה לאחר השיחה המזוהה שירות אוטומטית את יזהה הטלפון הראשון. הצילצול ביטול
הראשונה. השיחה הראשון לאחר הצילצול בביטול הטלפון יתחיל המזוהה השיחה

לאחר אפילו המזוהה השיחה לפני שירות הראשון הצילצול הראשון, יבוטל הצילצול ביטול הפעלת עם הערה:
ברצונך לשירות השיחה המזוהה ואין את ההרשמה במידה וביטלת ההרשמה לשירות השיחה המזוהה. ביטול

אספקת של וחיבור מחודש באמצעות ניתוק הבסיס יחידת את וטלכבות עליך להדליק הצילצול הראשון, את לבטל
הזרם.

נוספים מאפיינים
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זה. בפרק המוזכרות אלחוטיים לביצוע הפעולות 2 בלפחות צורך יש הערה:

אחר בבית חיוג לאלחוטי
בטלפון. המצוייה האינטרקום בפעולת שימוש תוך בבית אחר לאלחוטי לחייג ניתן

אינטרקום, שיחת לביצוע

. על לחץ .1

.OK על ולחץ ברצונך להתקשר האלחוטי אליו UP/DOWN לבחירת לחץ .2

תפוס. צליל ישמע זמין אינו האחר והאלחוטי במידה לחייג. ברצונך אליו האלחוטי מספר את להזין גם ניתן הערה:

הפנימית. השיחה לסיום בעריסה האלחוטי את הנח או על לחץ .3

מקדים אינטרקום חיוג
לשיחה. לפני היציאה מחייג הנך אותו האלחוטי את מספר בצג ולערוך לצפות תוכל החיוג המקדים, באמצעות

ברצונך לחייג. אותו המספר הזן את .1

. על לחץ .2
שיחה לשירות נרשמת הצג אם על המזוהה השיחה פרטי יוצגו אינטרקום, שיחת ביצוע נכנסת בזמן חיצונית שיחה אם

חיצונית: לשיחה לענות מנת על מזוהה.

האינטרקום. שיחת לסיום על לחץ .1

החיצונית. לשיחה לענות כדי על לחץ .2

קיום שיחה בזמן אחר חיוג לאלחוטי
אלחוטי אחר אל בדיקה) (שיחת שיחה ולבצע השיחה החיצונית להמתנה את להעביר ניתן חיצונית, שיחה בזמן ביצוע

בבית.
חיצונית, שיחה ביצוע בזמן בדיקה שיחת לביצוע

. על לחץ .1

.OK על ולחץ ברצונך להתקשר האלחוטי אליו UP/DOWN לבחירת לחץ .2

לשיחה. יענה האחר שהאלחוטי עד המתן .3

ושיחת  החיצונית השיחה בין לדלג מנת על על מתמשכת לחיצה ללחוץ תוכל ענה, האחר שהאלחוטי לאחר
האינטרקום.

החיצונית. לשיחה וחזור הנסיון ביטול לשם על  בשנית לחץ עונה, אינו האחר והאלחוטי הערה: במידה

באינטרקום השימוש
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באינטרקום השימוש
אחר לאלחוטי שיחה העברת

חיצונית, שיחה ניהול בעת

. על לחץ .1

.OK על ולחץ לחייג ברצונך אליו האלחוטי מספר את הכנס .2

לשיחה. יענה האחר שהאלחוטי עד המתן .3

האלחוטי בעריסה. את הנח או הועברה. השיחה החיצונית על לשיחה, לחץ ענה האחר כאשר האלחוטי .4

משתתפים 3 בת ועידה שיחת ניהול
החיצונית. השיחה מול לשיחה להצטרף נוסף אלחוטי להזמין ניתן

חיצונית, שיחה ניהול בעת

. על לחץ .1

.OK על ולחץ ברצונך להתקשר האלחוטי אליו UP/DOWN לבחירת לחץ .2

לשיחה. יענה האחר שהאלחוטי עד המתן .3

לשיחה. השיב האחר האלחוטי על כאשר ארוכה לחיצה לחץ .4 
ועידה. בשיחת מצוי הנך כעת

ועידה, שיחת ניהול בעת

בפרטיות. האחר עם האלחוטי לשוחח עלמנת המתנה למצב הקו החיצוני את להעביר מנת על על לחץ .1

לחידוש שיחת הועידה. על ארוכה לחיצה לחץ .2

החיצונית. לניתוק השיחה יגרום לקריאה עונה השני לפני שהאלחוטי השיחה סיום הערה:
לשיחה החיצונית. מחובר האלחוטי השני ועידה ישאיר את ביצוע שיחת בעת אלחוטי שינותק כל
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אלחוטי: PHILIPSשם
00:00שעה:

Melody 1צילצול:
צילצול: Level 3עוצמת

Offהתראה:
Melody 2מנגינת צילצול התראה:

צילצול: Level 3עוצמת
מקשים: ONצליל
רקע: ONתאורת

זמן האיתות: ms 600משך
החיוג: Toneסוג

אוטומטי: OFFמענה
תפריט: Englishשפת

אפרכסת: Mediumעוצמת
מקשים: OFFנעילת

ממתינה: הודעה OFFמידע
יחידת הבסיס: PIN0000

מחדל ברירת הגדרות
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פתרונותתקלות
כלל. פועל איננו כהלכה.הטלפון מחוברים הטלפון וכבל שהשנאי ודא •

בדוק שהסוללות טעונות ומותקנות כהלכה. •
חשמל. הפסקת בזמן פועל אינו זה טלפון •

כהלכה.הטלפון אינו מצלצל. מחוברים הטלפון וכבל שהשנאי ודא •
הבסיס. ליחידת האלחוטי את קרב •

מופעל. באלחוטי שהצלצול ודא •

חיוג. צליל מחובר כהלכה.אין הטלפון בדוק שכבל •
טעונות. האלחוטי שסוללות בדוק •

הבסיס. ליחידת האלחוטי את קרב •

כהלכה. המזוהה איננה פועלת מופעלהשיחה מזוהה שירות שיחה אם לבדוק שירותי הטלפון לספק פנה •
כהלכה.

המענה. לפני אחת פעם לפחות לצלצל לטלפון הנח •

הממתינה. לשיחה להשיב ניתן המתאים.לא זמן האיתות משך את ובחר הטלפון ספק שירותי אצל בדוק •

לאחר מיד מופיע הריקה הסוללה סמל
הוטענו. שהסוללות

נטענות בלבד). בסוללות (השתמש הסוללות החלף את •

האלחוטי. את לרשום ניתן על לא לפני הלחיצה שניות למשך 4 PAGING נלחץ ודא שמקש • 
.OK מקש

רישום ראה "ביטול אלחוטיים. ארבעה עד לרשום יכול בסיס כל  •
האלחוטי. רישום לביטול 26 עמ‘ האלחוטי",

ומהבסיס. המתן החשמל מהאלחוטי את זרם נתק הבעיה, לפתרון אינם מסייעים המוצעים מעלה במידה והפתרונות
דקות ונסה שנית. 15

איתור תקלות
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בטיחות מידע
חירום. שיחות לביצוע לחלופה לדאוג יש חשמל. זרם ללא חירום בשעת שיחות לביצוע מיועד איננו זה טלפון

תקן תו
של תקנה  האחרות הרלוונטיות ובהוראות CD 230 עומד בדרישות שמכשיר spilihP מצהירה בזאת חברת

באריזה. המוזכרות המדינות של בלבד אנלוגיות טלפונים לרשתות זה מוצר לחבר ניתן .1999/5/EC
.www.p4c.philips.com האינטרנט באתר נמצא התקן תו

הוראות בטיחות
למתח עלול להיחשף אתה יחידת הבסיס. את או האלחוטי את תפתח אל עם מים. במגע את האלחוטי להביא אין

מזה מסוג אחר בסוללות מוליכים. אל תשתמש חומרים עם במגע לבוא ההטענה או לסוללה למגעי אל תאפשר גבוה.
התפוצצות. סכנת המצורף:

 1.2V ,AAA גודל ,PHILIPS ורק בסוללות הנטענות אך השתמש תשתמש בסוללות רגילות. אל סכנה!
 VD090015D-ו הבסיס ליחידת VD090030D דגם ,SUNSTRONG זרם אך ורק באספקת לשימוש .650mAh

למטען.

הסביבה איכות על שמירה
במידת השתדל ומכשיר ישן, משומשות סוללות האריזה, חומרי להשלכת בנוגע האשפה לתקנות פינוי לציית הקפד

למיחזור. אותם להביא האפשר

המתאימה ואת ההשלכה המיחזור את לקדם המיועדים סטנדרטיים בסמלים והאריזה את הסוללות סימנה פיליפס
לאשפה.

המיחזור הלאומית. למערכת כספית שולמה תרומה
 

שניתן למחזר. חומר הינו המסומן חומר האריזה

מידע

www.p4c.philips.com
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