
A csomag tartalma

Kézibeszélő Elemtartó fedél 

Bázisállomás a CD240 
VAGY

CD245 típusú 
kézibeszélőhöz

Csatlakoztatás
A bázisállomás csatlakoztatása1

1. Helyezze a bázisállomást egy központi helyre, közel a telefonvonal-csatlakozóhoz és az
elektromos áramforráshoz.

2. Csatlakoztassa a telefonkábelt és a tápkábelt a megfelelő aljzatba a bázisállomás hátoldalán.

Telefon CD240
Üdvözöljük
Gyors használatbavételi 
útmutató

Csatlakoztatás1

CD245
2

3
Tápegység2 AAA elem Telefonkábel*

Üzembe helyezés
Az elemek behelyezése és feltöltése

3. Csatlakoztassa a telefonkábel és a tápkábel másik végét a megfelelő aljzatba.

2
 Helyezze be az elemeket   Töltse a kézibeszélőt 24 órán át
Üzembe 
helyezés

Élvezet
GarancialevélHasználati útmutató

*Elképzelhető, hogy a csomagban a vezetékes adapter és a telefonkábel külön áll 
rendelkezésre. Ebben az esetben csatlakoztatnia kell a vezetékes adaptert a kábelhez, 
mielőtt bedugja azt a csatlakozóaljzatba.

A több kézibeszélőt tartalmazó csomagokban egy vagy több további kézibeszélőt, töltő 
tápegységet és újratölthető elemet is talál.

FIGYELEM! Mindig csak a telefonhoz mellékelt kábeleket és elemeket használja!

Gyors használatbavételi 
útmutató

Állítsa be a telefont (ha szükséges)
A telefon néhány perces töltése után az aktuális országtól függően megjelenik az 
üdvözlőképernyő. Ha megjelenik az üdvözlőképernyő:
1. Nyomja meg a m gombot az országlista megjelenítéséhez. 
2. Görgessen : a kívánt országhoz.
3. Nyomja meg az mOK gombot a kiválasztott ország jóváhagyásához.
Dátum és idő beállítása
1. Nyomja meg a m gombot inaktív módban, görgessen : az ÉBRESZTŐÓRA

elemig, majd nyomja meg az mOK gombot. Nyomja meg az mOK gombot a
DÁTUM ÉS IDŐ részbe való belépéshez.

2. Ekkor az utoljára elmentett dátum jelenik meg. Adja meg az aktuális dátumot (NN/
HH) formátumban, majd nyomja meg az mOK gombot.

3. Megjelenik az utoljára elmentett idő. Írja be az aktuális időt (ÓÓ:PP) formátumban,
majd nyomja meg az mOK gombot a jóváhagyáshoz.

A készülék jóváhagyó jelzést ad ki, és a telefon ezután szabadon használható.



Élvezet3
Híváskezdeményezés
Írja be a számot (maximum 24 számjegy), és nyomja meg a r gombot.
vagy
A vonalkéréshez nyomja meg a v gombot és írja be a számot (maximum 24 számjegy).

Hívás fogadása
Ha csörög a telefon, nyomja meg a r gombot.

Hívás befejezése
A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a e gombot.

A fülhallgató hangerejének beállítása

Beszélgetés közben a : gomb megnyomásával kiválaszthatja a megfelelő hangerőt 
(HANGERŐ 1–HANGERŐ 3).

Szám tárolása a telefonkönyvben
1. Nyomja meg a m gombot inaktív módban, görgessen : a TELEFONKÖNYV

elemhez, és nyomja meg a mOK gombot. Nyomja meg a mOK gombot a
SZÁM HOZZÁAD részbe való belépéshez.

2. Megjelenik a NÉV MEGADÁSA felirat a képernyőn.
3. Írja be a telefonszámhoz tartozó nevet (maximum 12 karakter), majd nyomja meg az

mOK gombot.
4. Írja be a számot (maximum 24 számjegy), és nyomja meg a mOK gombot.

Jóváhagyó sípszót fog hallani.
A telefonkönyv megnyitása

1. Nyomja meg a d gombot inaktív módban, és görgessen : a telefonkönyvben való
tallózáshoz. 

2. A részletek megtekintéséhez nyomja meg a p gombot.

A csengődallam beállítása
1. Nyomja meg a m gombot inaktív módban, görgessen : a SAJÁT BEÁLL.

elemhez, majd nyomja meg az mOK gombot. Nyomja meg az mOK gombot a
KÉZIB. HANG részbe való belépéshez, görgessen : a CSENG.DALLAM
elemhez, majd nyomja meg az mOK gombot.

2. Görgessen : a kívánt dallamhoz, és játssza le a dallamot. 
3. A csengődallam beállításához nyomja meg az mOK gombot. 

Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyőn ismét az előző menü jelenik meg.

 

A kézibeszélő be-/kikapcsolása
A kézibeszélő inaktív módban történő be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva legalább 5 
másodpercig a e gombot.

Billentyűzet lezárása/feloldása
A billentyűzet inaktív módban történő lezárásához és feloldásához tartsa lenyomva 
legalább 1 másodpercig a * gombot.

Keresés
1. Nyomja meg a p gombot a bázisállomáson. Ekkor az összes regisztrált kézibeszélő

csörögni fog.
2. Ha megtalálta a keresett kézibeszélőt, nyomjon meg egy tetszőleges gombot a

kézibeszélőn a keresés funkció kikapcsolásához.

Hallgassa meg az üzenetrögzítő által felvett üzeneteket (csak a CD245 esetén)

Az üzenetrögzítő bekapcsolásához nyomja meg a bázisállomás o gombját (a LED 
kigyullad).

Az üzenetrögzítő kikapcsolásához nyomja meg ismételten a bázisállomás o gombját (a 
LED kialszik).

A telefonüzenetek lejátszásához nyomja meg a bázisállomás > gombját (elsőként a 
legelőször felvett üzenet kerül lejátszásra).

A jelenlegi üzenet kihagyásához és a következő üzenet lejátszásához nyomja meg a r 
gombot.

Az előző üzenetre való visszatekeréshez nyomja meg a l gombot (ha a jelenlegi 
üzenet lejátszását követő 1 másodpercen belül nyomja meg).

Az adott üzenet ismételt lejátszásához nyomja meg a l gombot (ha a jelenlegi üzenet 
lejátszását követő 1 másodpercen túl nyomja meg). 

Üzenetlejátszás közben a hangszóró hangerejének beállításához nyomja meg a v 
gombot.

A jelenlegi üzenet törléséhez nyomja meg a x gombot.

Az üzenetrögzítő működésének részletes leírását lásd a CD245 használati útmutatójában.

3111 285 33581

Gyakran feltett kérdések
További információkért olvassa el a telefonkészülékéhez mellékelt használati 
útmutatót.

Segítségre van szüksége?
Használati útmutató
Olvassa el a CD240/CD245 készülék mellékelt használati útmutatóját.

Online segítség
www.philips.com/support 

Probléma Megoldás

• Nincs vonal. • Ellenőrizze a csatlakozásokat
• Töltse fel az elemeket
• Használja a mellékelt telefonzsinórt

• A hívó fél nem hallja 
tisztán a hangom.

• Menjen közelebb a bázisállomáshoz
• Vigye a bázisállomást legalább egy méterre az 

elektromos berendezésektől

• A KERESÉS... felirat 
látható a kézibeszélőn, és 

az  ikon villog.

• Menjen közelebb a bázisállomáshoz
• Kapcsolja be újra a készüléket, és kezdje elölről a 

kézibeszélő regisztrálását

• A hívó fél száma nem 
jelenik meg.

• Érdeklődjön előfizetéséről a hálózati szolgáltatónál
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