
 

Изслушване на съобщенията, записани на телефонния секретар 
(само за телефони с телефонен секретар)
Натиснете o на базата, за да включите телефонния секретар (Светодиодът 

светва).

Натиснете отново o, за да изключите телефонния секретар (Светодиодът 

изгасва).

Натиснете P на базата, за да изслушате съобщенията (последното 

записано съобщение се пуска първо).

Натиснете R, за да прескочите съобщението и да преминете към 

следващото.

Натиснете l, за да се върнете към предното съобщение (ако се натисне в 

продължение на 1 секунда по време на актуалното съобщение).

Натиснете l, за да чуете отново актуалното съобщение (ако се натисне 

повече от 1 секунда по време на актуалното съобщение). 

Натиснете -+, за да настроите силата на звука по време на съобщението.

Натиснете x, за да изтриете актуалното съобщение.

Вижте наръчника за употреба на новия Ви телефон, ако се нуждаете от 

подробна информация относно функциите на телефонния секретар.

Обаждане от телефонен указател
1. Натиснете d в режим на готовност. 

2. Предвижете нагоре/надолу : до вписването в телефонния указател.

3. Натиснете бутон r илиv.

Разговорът започва.

Отстраняване на 
неизправности
За повече информация вижте наръчника за употреба, приложен 
към новия Ви телефон.

Добре дошли при Philips!
Регистрирайте продукта си и получете поддръжка в 
www.philips.com/welcome

Ако имате нужда от помощ
Наръчник за употреба
Вижте наръчника за употреба, приложен към Вашия телефон.

Онлайн помощ
www.philips.com/support 

Проблем Чист разтвор
� Няма сигнал свободно! � Проверете връзките

� Заредете батериите
� Използвайте приложения кабел

� Обаждащият се не 
може да ме чуе ясно!

� Приближете се до базата
� Преместете базата на разстояние един 
метър от всички електрически уреди

� На слушалката се 
появява ТЪРСЕНЕ... 
и  иконата мига!

� Приближете се до базата
� Върнете в начално състояние и рестартирайте 
регистрирането на слушалката

� Номерът на обаждащия 
се не се изписва!

� Проверете абонамента при Вашата 
телефонна компания
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Указания за бързо 
стартиране
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Инсталиране

Употреба



Употреба3
Обаждане
Изберете номера (максимално 24 цифри) и натиснете бутон r или v.
ИЛИ
Натиснете бутон r или v, за да чуете сигнал за набиране и 
изберете след това номера (максимално 24 цифри).
Отговаряне на повикване
Когато телефонът звъни, натиснете бутон r или v.
Край на повикването
За да прекъснете връзката, натиснете бутон e.

Настройване силата на звука на слушалката
По време на разговора, натиснете : за да изберете СИЛА НА ЗВУКА 
1, СИЛА НА ЗВУКА 2 или СИЛА НА ЗВУКА 3.

Съхранение на контакт в телефонен указател
1. Натиснете бутон M в режим свободно, предвижете : към 
ТЕЛ.КНИЖКА и натиснете mИЗБЕРИ, натиснете mИЗБЕРИ, за да 
влезете в HOВ ЗAПИC.

2. ВЪВЕДЕТЕ ИМЕ се появява на екрана.

3. Въведете име на контакта (максимум 14 букви) и натиснете mOK.
4. Въведете тел. номер (максимум 24 цифри) и натиснете mOK.
Чува се тон за приемане.

Извикване на телефонния указател
1. Натиснете d в режим на готовност и предвижете нагоре/надолу : за 
да прегледате телефонния указател. 

2. За да видите данните, натиснете mИЗБЕРИ.

Настройване на мелодията на звънене
1. Натиснете бутон M в режим свободно, предвижете : към MOИ 
НACТPOЙКИ и натиснете mИЗБЕРИ, предвижете : към 
TOНOВE CЛYШAЛКA и натиснете mИЗБЕРИ, предвижете : към 
ПOВИКВAНИЯ и натиснете mИЗБЕРИ.

2. Предвижете нагоре/надолу : към желаната от Вас мелодия, за да я пуснете. 
3. Натиснете mИЗБЕРИ, за да настроите мелодията на звънене. 
Прозвучава потвърждаващ тон и екранът се връща към предното меню.

Съдържание на опаковката

Слушалка

Базова станция със стойка 
за новия Ви базов телефон 

ИЛИ

Електрозахранване2 AAA акумулаторни 
NiMH батерии

Отвор за 
батериите 

ГаранцияИнструкция за 
употреба

* В опаковката ще намерите адаптерът, който се доставя отделно от 
телефонния кабел. В такъв случай, преди да включите телефонния 
адаптер в контакта, трябва да го свържете с телефонния кабел.

При пакетите с повече от една слушалка, ще намерите една или повече 
допълнителни слушалкиs, както и зарядни устройства със захранващи 
кабели и допълнителни акумулаторни батерии.

ВНИМАНИЕ Използвайте само кабели и батерии, които са доставени с 
Вашия телефон.

Указания за бързо 
стартиране

Мрежов кабел*

Вашият нов телефонен 
секретар

Свързване
Свържете базата

Инсталиране
Поставяне на акумулаторните батерии и зареждане

1
1. Поставете базовата станция на централно място, близо до контакта с 
кабела на телефонната линия и до електрическия контакт.

2. Свържете телефонния кабел и кабела за електрозахранване на 
определените им места в задната част на базовата станция.

3. Свържете другия край на телефонния кабел и на захранващия кабел 
съответно към розетката и контакта.

2

Конфигурирайте Вашия телефон (ако е необходимо)
След като заредите телефона за няколко минути ще се появи екранът за 
добре дошли в зависимост от страната, в която живеете. Когато се появи 
екранът за добре дошли:
1. Предвижете нагоре/надолу : към думата ДОБРЕ ДОШЛИ в предпочитания 
от Вас език и натиснете mИЗБЕРИ, за да потвърдите избора си. 

2. Предвижете нагоре/надолу : към Вашата държава.
3. Натиснете mИЗБЕРИ , за да потвърдите избора си.
Вашият телефон е готов за употреба.

     Поставете батерии       Заредете слушалката в   
продължение на 24 часаA B  
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