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Vybalení

)

!

Pøipojte
Pøipojte základnu
●

Napájecí
adaptér

●

NEBO
●

NEBO
Sluchátko
Sluchátko
CD 130
CD 135

●

Základna CD 130 nebo CD 135

- +

Propojovací
kabel

Prùvodce
rychlým
startem

Uivatelská pøíruèka
CD 130 nebo CD 135

Zapnìte

Stisknìte

Stisknìte

a vytoète èíslo.

.

TIP: Èíslo mùete zvolit pøed aktivací linky.
Behem hovoru muete dvojím stiskem

aktivovat reproduktor sluchátka.

Nastavení hlasitosti sluchátka bìhem hovoru
Stiskem Nahoru nebo Dolù

2. Stisknìte

)

Vlote baterie

*

Sluchátko nabíjejte
po dobu 24 hodin

zvýíte nebo snííte hlasitost.

3. Stisknìte
4. Stisknìte

a stiskem Dolù

6. Stiskem

vyberte OSOBNÍ NAST..

, zobrazí se TÓNY SLUCH..
a pomocí Dolù

vyberte MELODIE ZVON.

, melodie se pøehrává.

5. Stiskem Nahoru nebo Dolù

V nìkterých sadách se dodávají dalí sluchátko, nabíjeè, dalí kabely a
akumulátory.

Pouívejte vdy pøiloené
kabely a akumulátory.

Pøijetí hovoru

1. Stisknìte

Pouívejte vdy nabíjecí baterie.
Záruèní list

Provedení hovoru

Volba vyzvánìcí melodie sluchátka

NEBO

+ -

Dobíjecí
baterie

Zástrèku napájecího
adaptéru zapojte do zásuvky
na spodní stranì základny.
Zástrèku propojovacího
kabelu telefonní linky zapojte
do zásuvky na spodní stranì
základny.
Napájecí adaptér zapojte do
síové zásuvky.
Propojovací kabel zapojte
do telefonní zásuvky.

Uívejte

se pøesouváte v seznamu melodií.

potvrïte volbu.

Uloení jména & èísla do seznamu
1. V pohotovostním reimu stisknìte
SEZNAM.

Nastavení data a èasu
1. Stisknìte
2. Stiskem dolù

.
vyberte

HODINY/BUDÍK.
3. Stiskem

zobrazte DATUM A ÈAS.

4. Stisknìte
datum.

a zadejte aktuální

5. Stisknìte
èas.

a zadejte aktuální

6. Stiskem

potvrïte nastavení.

, zobrazí se TELEF.

2. Stisknìte

, zobrazí se PØIDEJ ÈÍSLO.

3. Stisknìte

, zobrazí se VLO JMÉNO.

4. Zadejte jméno a stiskem
5. Zadejte èíslo a stiskem

, zobrazí se VLO ÈÍSLO.
je ulote.
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Nastavení a zmìna nastavení budíku
1. Stisknìte

a stiskem Dolù

vyberte HODINY/BUDÍK.

2. Stisknìte

a stiskem Dolù

vyberte NASTAV BUDÍK.

3. Stisknìte

a pomocí

vyberte VYPNOUT nebo

Øeení problémù
Celkový pøehled naleznete viz uivatelská pøíruèka.
Problém
●

Není volací tón.

●
●

JEDENKRÁT nebo DENNÌ.
4. Stiskem

Tip

potvrïte volbu.
●

patná kvalita zvuku.

●

Vyberete-li JEDENKRÁT nebo DENNÌ:
Zadejte èas a stiskem

potvrïte.

TIP: Zvonící budík umlèíte stiskem kteréhokoli tlaèítka.

●

●

Pøejmenování sluchátka
1. Stisknìte

a stiskem Dolù

vyberte OSOBNÍ NAST..

2. Stisknìte

a stiskem Dolù

vyberte JMÉNO SLUCH..

3. Stisknìte

a zadejte jméno (zadání textu viz pøíruèka).

Na displeji se nezobrazují
symboly.
Chybí identifikace volajícího,
patná kvalita irokopásmového
DSL Internetu.

●
●

●

●

●

4. Stiskem

Zkontrolujte pøipojení.
Pouijte pøiloený propojovací
kabel.
Pøemístìte základnu tak, aby
byla vzdálena nejménì 1 m od
elektrických spotøebièù.

Vítejte

Prùvodce rychlým startem


Zapnìte

Ujistìte se, e je pøístroj zapnutý.
Nabijte baterie.
Zkontrolujte, zda je v kadé
telefonní zásuvce v domì pøímo
zapojen DSL filtr.
Zkontrolujte, zda jsou modem a
telefon zapojeny ve správných
zásuvkách filtru (kadý ve své).
Filtry mohou být vadné, vymìòte
je a znovu vyzkouejte.

Pøipojte

!

Uívejte

potvrïte volbu.

Poslechnìte si nové zprávy na záznamníku
Pokud jsou na záznamníku zaznamenány nové zprávy, bliká ikonka
na displeji sluchátka a bliká také LED indikátor na základnì CD 135.
Stisknìte
na sluchátku. Zaène pøehrávání nejnovìjí zprávy.
TIP: podrobnosti o funkcích záznamníku najdete v
uivatelské pøíruèce CD 135.

Potøebujete pomoc?
Návod k pouití
Prostudujte si návod k pouití, pøiloený u vaeho CD 130 nebo
CD 135.
Pomoc online
www.p4c.philips.com

philips

