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Bine aţi venit!
Ghid de pornire rapidă
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Conectare

Instalare

Utilizare plăcută!
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Conţinutul cutiei

Receptor Staţie de bază Sursă de alimentare 
pentru

staţia de bază

2 acumulatori AAA Capacul 
compartimentului pentru 

acumulatori

Cablu de linie

Ghid de
pornire rapidă

Carte de 
garanţie

Ghidul utilizatorului

Este posibil ca adaptorul de linie să nu fie conectat la cablul de linie. În acest caz, trebuie mai întâi să
conectaţi adaptorul de linie la cablul de linie înainte de a introduce cablul în priza de linie.

În pachetele cu mai multe receptoare, veţi găsi unul sau mai multe receptoare suplimentare, încărcătoare 
cu unităţi de alimentare şi acumulatori suplimentari. 

ATENŢIE! Nu folosiţi decât cablurile şi acumulatorii livraţi odată cu telefonul.
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Conectare
Conectaţi staţia de bază

Instalare
Introduceţi acumulatorii şi încărcaţi-i

1
1. Puneţi staţia de bază în poziţie centrală, lângă priza liniei telefonice şi prizele de curent.
2. Conectaţi cablul de linie şi cablul de alimentare la mufa corespunzătoare situată în spatele staţiei de

bază.

3. Conectaţi celălalt capăt al cablului de linie la priza liniei telefonice şi capătul opus al cablului de
alimentare la priza electrică.

A A1. 2 .B

Conectaţi sursa de 
alimentare A

Conectaţi cablul 
de linie la mufa 
corespunzătoare

B

2

Configurarea datei şi orei
1. Apăsaţi mMENIU.
2. Derulaţi : până la Ceas şi alarmă şi apăsaţi mSELECT.
3. Apăsaţi mSELECT pentru a intra în Data şi Ora.
4. Introduceţi ora curentă (HH:MM) şi data curentă (ZZ/LL/AA) şi apăsaţi mSELECT.

Acum puteţi începe să folosiţi telefonul.

 Introduceţi acumulatorii   Încărcaţi receptorul timp de 24 de ore
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Utilizare plăcută!3
Efectuarea unui apel
Introduceţi numărul de telefon şi apăsaţi r.

SAU

Apăsaţi r şi introduceţi numărul de telefon.

Preluarea unui apel
Când telefonul sună, apăsaţi tasta r.
Terminarea unui apel
Apăsaţi tasta e.

Reglaţi volumul căştii în timpul unei convorbiri
Apăsaţi tasta : pentru a alege nivelul de la Volum 1 la Volum 5. 

Memorarea unui contact în agendă
1. Apăsaţi mMENIU, derulaţi : până la Agendă şi apăsaţi mSELECT, apăsaţi mSELECT

pentru a accesa Intrare nouă.
2. Introduceţi numele contactului (maximum 12 caractere) şi apăsaţi mOK.
3. Introduceţi numărul (maximum 24 de cifre) şi apăsaţi mOK.
4. Derulaţi : pentru a alege un grup (<Nici un grup>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) şi apăsaţi

mSELECT pentru a confirma. 
Va fi emis un bip lung de confirmare.

Accesarea agendei
1. Apăsaţi d în modul de aşteptare sau apăsaţi mMENIU, derulaţi : până la Agendă şi apăsaţi

mSELECT, derulaţi : până la Listează intr. şi apăsaţi mSELECT.
2. Apăsaţi : pentru a naviga în agendă.

Stabilirea melodiei soneriei
1. Apăsaţi mMENIU, derulaţi : până la Personalizează şi apăsaţi mSELECT, apăsaţi

mSELECT pentru a intra în Tonuri recept, derulaţi : până la Melod. sonerie şi apăsaţi
mSELECT.

2. Derulaţi : până la melodia dorită pentru a o reda. 
3. Apăsaţi mSELECT pentru a stabili melodia soneriei. 

Este emis un bip de confirmare, iar ecranul revine la meniul anterior.
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Apăsaţi Pentru

m
A intra în meniul principal din modul de aşteptare.
A selecta funcţia afişată pe ecranul receptorului, direct deasupra tastei.
A activa funcţia de anulare a sunetului în timpul unei convorbiri.

> A merge la lista de reapelare din modul de aşteptare.
A selecta funcţia afişată pe ecranul receptorului, direct deasupra sa.

r A prelua un apel extern sau intern.
A introduce R pentru servicii de operator atunci când sunteţi pe linie.

e

A termina o convorbire.
Apăsaţi lung din meniul de navigare pentrua reveni la modul de aşteptare, apăsaţi scurt
pentru a reveni la meniul anterior. 
Apăsaţi lung în modul de aşteptare pentru a închide receptorul, apăsaţi scurt pentru a
reporni receptorul. 

u

A accesa detalii apel din modul de aşteptare.
A derula o listă de meniu sau pentru a merge la agendă sau la detalii apel.
A mări volumul din cască în timpul unei convorbiri.
A merge la caracterul anterior în modul de editare.

d

A accesa agenda din modul de aşteptare.
A derula o listă de meniu sau pentru a merge la agendă sau la detalii apel.
A reduce volumul din cască în timpul unei convorbiri.
A merge la caracterul următor în modul de editare. 

c A iniţia un apel intern.

v A prelua un apel în modul "mâini libere".
A activa şi dezactiva difuzorul în timpul unei convorbiri.

#

A forma # în modul de aşteptare.
Apăsaţi lung pentru a anula soneria în modul de aşteptare.
A introduce o pauză în modul de formare.
A schimba între majuscule şi minuscule în modul de editare.

* A forma * în modul de aşteptare.
Apăsaţi lung pentru a activa şi a dezactiva blocarea tastaturii.

Pornirea/oprirea receptorului
Ţineţi apăsată tasta e timp de 5 secunde pentru a pune receptorul în modul de aşteptare. 
Apăsaţi scurt tasta e pentru a reporni receptorul.j
Blocarea/deblocarea tastaturii
Ţineţi apăsată tasta * timp de 2 secunde pentru a bloca şi a debloca tastatura în modul de aşteptare.
Apelarea receptorului
1. Apăsaţi tasta c de pe bază până când receptorul începe să sune.
2. După găsirea receptorului, apăsaţi e pentru a încheia apelul către bază.
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Remedierea problemelor
Pentru mai multe informaţii, consultaţi pagina 49 din manualul de utilizare a telefonului CD530.  

Aveţi nevoie de ajutor?
Manualul utilizatorului
Consultaţi manualul de utilizare livrat odată cu telefonul CD530.

Asistenţă on-line
www.p4c.philips.com

Problemă Soluţie

• Nu există ton de apelare • Verificaţi conexiunile

• Încărcaţi acumulatorii timp de cel puţin 24 de ore

• Folosiţi cablul de linie furnizat

• Calitate slabă a sonorului • Mutaţi-vă mai aproape de staţia de bază

• Mutaţi staţia de bază la cel puţin un metru distanţă de 
aparatele electrice

• Pictograma  se aprinde 
intermitent

• Înregistraţi receptorul la staţiade bază

• Mutaţi-vă mai aproape de staţia de bază

• Serviciul de Identificare a liniei 
apelantului (CLI) nu 
funcţionează

• Verificaţi abonamentul la furnizorul de servicii de reţea
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