
Conţinutul cutiei

Receptor Capacul compartimentului 
pentru baterii 

Unitate de bază pentru CD240
SAU

CD245

Conectaţi
Conectarea unităţii de bază1

1. Aşezaţi unitatea de bază într-o zonă centrală, lângă priza liniei telefonice şi priza electrică.

Telefon CD240
Bun venit
Ghid de iniţiere rapidă

CD245
1

2

3
Sursă de alimentare2 baterii 

reîncărcabile AAA
Cablu de linie* Instalaţi              

Introduceţi bateriile şi încărcaţi-le

2. Conectaţi cablul de linie şi cablul de alimentare la conectorii corespunzători de pe
partea din spate a unităţii de bază.

3. Conectaţi celălalt capăt al cablului de linie şi al cablului de alimentare la prizele
corespunzătoare.

2
 Introduceţi bateriile Încărcaţi receptorul timp de 24 de ore
Conectaţi

Instalaţi              

Utilizare 
plăcută!
GaranţieGhidul 
utilizatorului

*S-ar putea ca adaptorul de linie să fie în cutie, separat de cablul de linie. În acest caz, 
trebuie să conectaţi adaptorul de linie la cablul de linie înainte de a introduce cablul 
de linie în priza corespunzătoare.

În pachetele multireceptor, veţi găsi unul sau mai multe receptoare adiţionale, încărcătoare 
cu surse de alimentare şi baterii reîncărcabile suplimentare.

AVERTISMENT Utilizaţi numai cablurile şi bateriile livrate odată cu telefonul.

Ghid de iniţiere rapidă

Configurarea telefonului (dacă este cazul)
După încărcarea telefonului timp de câteva minute, în funcţie de ţara în care locuiţi, este 
posibil să apară un ecran de Bun venit. În acest caz:
1. Apăsaţi tasta m pentru a afişa o listă de ţări. 
2. Derulaţi : până la ţara dvs.
3. Apăsaţi tasta mOK pentru a confirma alegerea făcută.
Setarea datei şi orei
1. Apăsaţi tasta m în modul inactiv, derulaţi : până la CEAS/ALARMĂ şi apăsaţi
mOK, apoi apăsaţi mOK tpentru a accesa opţiunea DATA ŞI ORA.

2. Este afişată ultima dată memorată. Introduceţi data curentă (ZZ / LL) şi apăsaţi tasta mOK.
3. Este afişată ultima oră memorată. Introduceţi ora curentă (HH:MM) şi apăsaţi tasta mOK

pentru a o confirma.
Veţi auzi un ton de validare, care indică faptul că telefonul poate fi folosit.



Utilizare plăcută!3
Efectuarea unui apel
Introduceţi numărul (maximum 24 de cifre) şi apăsaţi tasta r.
SAU
Apăsaţi tasta v pentru a lua ton de apel şi formaţi numărul (maximum 24 de cifre). 

Preluarea unui apel
În momentul în care telefonul sună, apăsaţi tasta r.

Încheierea unui apel
Pentru a încheia o conversaţie, apăsaţi tasta e.

Reglarea volumului în cască
În timpul unei convorbiri, apăsaţi tasta : pentru a alege una dintre opţiunile VOLUM 1 - 
VOLUM 3.

Memorarea unui contact în agendă
1. Apăsaţi tasta m în modul inactiv, derulaţi : până la AGENDĂ şi apăsaţi tasta
mOK, apoi apăsaţi tasta mOK  pentru a accesa funcţia ADĂUGARE NR.

2. INTROD. NUME este afişat pe ecran.
3. Introduceţi numele contactului (maximum 12 caractere) şi apăsaţi tasta mOK.
4. Introduceţi numărul (maximum 24 de cifre) şi apăsaţi tasta mOK.

Veţi auzi un ton de validare.

Accesarea agendei
1. Apăsaţi tasta d în modul inactiv şi derulaţi : pentru a parcurge înregistrările 

din agendă. 
2. Pentru a vizualiza detaliile, apăsaţi tasta p.

Setarea melodiei soneriei
1. Apăsaţi tasta m în modul inactiv, derulaţi : până la meniul SET. PERSON. şi

apăsaţi tasta mOK, după care apăsaţi tasta mOK pentru a accesa funcţia TON
RECEPTOR, derulaţi : până la MELOD. SON. şi apăsaţi tasta mOK.

2. Derulaţi : până la melodia dorită, pentru a o reda. 
3. Apăsaţi tasta mOK pentru a seta melodia soneriei. 

Veţi auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

 

Pornirea / oprirea receptorului
Ţineţi apăsată tasta e timp de mai mult de 5 secunde pentru a porni / opri receptorul în 
modul inactiv.

Blocarea / deblocarea tastelor
Ţineţi apăsată tasta * timp de 1 secundă pentru a bloca sau debloca tastele în modul inactiv.

Apelarea receptoarelor
1. Apăsaţi tasta p de pe unitatea de bază. Toate receptoarele înregistrate încep să sune.
2. După localizarea receptorului, apăsaţi orice tastă de pe receptor pentru a încheia apelarea.

Ascultarea mesajelor înregistrate pe robotul telefonic (numai pentru modelul 
CD245)

Apăsaţi o de pe unitatea de bază pentru a activa robotul telefonic (ledul este aprins).

Apăsaţi din nou o pentru a dezactiva robotul telefonic (ledul este stins).

Apăsaţi > de pe unitatea de bază pentru a asculta mesajele telefonice (primul mesaj 
înregistrat va fi primul mesaj redat).

Apăsaţi r pentru a trece peste mesajul curent şi a reda mesajul următor.

Apăsaţi l pentru a trece la mesajul anterior (dacă este apăsată într-un interval de timp 
de o secundă din durata de redare a mesajului curent).

Apăsaţi l pentru a reasculta mesajul curent (dacă este apăsată după o secundă din 
durata de redare a mesajului curent). 

Apăsaţi v pentru a regla volumul difuzorului în timp ce ascultaţi mesajele.

Apăsaţi x pentru a şterge mesajul curent.

Consultaţi ghidul utilizatorului pentru modelul CD245 pentru detalii despre funcţia 
robotului telefonic.

3111 285 33601

Întrebări frecvente
Pentru mai multe informaţii, consultaţi ghidul utilizatorului livrat împreună cu 
telefonul.

Aveţi nevoie de asistenţă?
Ghidul utilizatorului
Consultaţi ghidul utilizatorului livrat odată cu telefonul CD240/245.

Asistenţă on-line
www.philips.com/support  

Problemă Soluţie

• Nu am ton de apel! • Verificaţi conexiunile
• Încărcaţi bateriile
• Utilizaţi cablul de linie furnizat

• Apelantul nu mă aude 
clar!

• Apropiaţi-vă de unitatea de bază
• Mutaţi unitatea de bază la cel puţin un metru 

distanţă de aparatele electronice

• Pe receptor apare 
mesajul CĂUTARE... şi 

pictograma  se 
aprinde intermitent!

• Apropiaţi-vă de unitatea de bază
• Resetaţi unitatea şi reluaţi înregistrarea receptorului

• Numărul apelantului nu 
este afişat!

• Verificaţi abonarea la serviciul operatorului dvs. de 
reţea
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