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Po³¹czenia
Pod³¹czenie stacji bazowej
●

Zasilacz

●

LUB
●

●

LUB
S³uchawka
S³uchawka
CD 130
CD 135

Stacja bazowa
CD 130 lub CD 135

Kabel
zasilania

LUB

Baterie do
³adowania

Instrukcja
skrócona

Instrukcja obs³ugi
CD 130 lub CD 135

2
A

w³ó¿ wtyczkê kabla
zasilaj¹cego do gniazda
znajduj¹cego siê pod
spodem stacji bazowej
w³ó¿ wtyczkê kabla
telefonicznego do gniazda
znajduj¹cego siê pod
spodem stacji bazowej
w³ó¿ zasilacz do gniazdka
elektrycznego
w³ó¿ kabel telefoniczny do
gniazdka telefonicznego

Instalacja

Zawsze nale¿y korzystaæ z akumulatorów
W³ó¿ akumulatory

B

£aduj s³uchawkê
przez 24 godziny

Gwarancja

Aby wykonaæ po³¹czenie

Aby odebraæ po³¹czenie

Naciœnij

Naciœnij

i wybierz numer.

Podczas po³¹czenia naciœnij

dwa razy, aby w³¹czyæ g³oœnik s³uchawki.

Regulacja g³oœnoœci w s³uchawce
Aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ g³oœnoœæ, klawisz
lub w dó³.

naciœnij w górê

Ustawienie melodii dzwonka s³uchawki
1. Naciœnij
i przewiñ klawiszem
w dó³ a¿ dojdziesz do
USTAW W£ASNE.
2. Naciœnij
, MEL.S£UCHAW. pojawia siê na wyœwietlaczu.
3. Naciœnij
i przewiñ klawiszem
w dó³ a¿ dojdziesz do
MELODIA DZW..
4. Naciœnij
, melodia zostanie odtworzona.
5. Przewijaj klawiszem

W zestawach w opakowaniach zbiorczych znajduj¹ siê dodatkowe s³uchawki,
zasilacze, kable i akumulatory.

.

WSKAZÓWKA: Mo¿esz wprowadziæ numer przed nawi¹zaniem po³¹czenia.

6. Naciœnij

Nale¿y zawsze u¿ywaæ kabli i
akumulatorów dostarczonych
wraz z telefonem.

Korzystanie

w górê lub w dó³, aby przejrzeæ listê melodii.

, aby zatwierdziæ swój wybór.

Zapisywanie nazw (nazwisk) i numerów w ksi¹¿ce telefonicznej
1. W trybie gotowoœci, naciœnij
na wyœwietlaczu.

Ustawianie daty i czasu
1. Naciœnij

.

2. Przewiñ w dó³ klawiszem

a¿

dojdziesz do ZEGAR/BUDZIK.
3. Naciœnij
GODZ..

, aby wyœwietliæ DATA I

, KSI¥¯ TELEF. pojawia siê

4. Naciœnij

i wprowadŸ bie¿¹c¹ datê.

2. Naciœnij

,

DODAJ NUMER pojawia siê na wyœwietlaczu.

5. Naciœnij

i wprowadŸ bie¿¹cy czas.

3. Naciœnij

,

WPISZ NAZW. pojawia siê na wyœwietlaczu.

6. Naciœnij

, aby zapisaæ ustawienia.

4. WprowadŸ nazwê i naciœnij
na wyœwietlaczu.
5. WprowadŸ numer i naciœnij

, WPISZ NUMER pojawia siê
, aby zapisaæ numer.

3111 285 28601

Zawartoœæ opakowania

Ustawianie i zmiana ustawieñ budzika
1. Naciœnij

i przewiñ klawiszem

Rozwi¹zywanie problemów
w dó³ a¿ dojdziesz do

ZEGAR/BUDZIK.
2. Naciœnij

i przewiñ klawiszem

w dó³ a¿ dojdziesz do USTAW

. Klawiszem

Brak sygna³u wybierania.

, aby zapisaæ.

Wskazówka
●
●

przewiñ, aby wybraæ WY£¥CZONY lub

JEDNORAZOWO lub CODZIENNIE.
4. Naciœnij

Problem
●

BUDZIK.
3. Naciœnij

Szczegó³owy opis znajduje siê w instrukcji u¿ytkownika.

●

Z³a jakoœæ dŸwiêku.

●

●

Brak symboli na wyœwietlaczu.

●

Gdy wybierzesz JEDNORAZOWO lub CODZIENNIE:
Wpisz datê i naciœnij

, aby potwierdziæ.

WSKAZÓWKA: Kiedy alarm uruchomi siê, mo¿na go wy³¹czyæ przez
naciœniêcie dowolnego klawisza.

●

●

Zmiana nazwy s³uchawki
1. Naciœnij
W£ASNE.

i przewiñ klawiszem

w dó³ a¿ dojdziesz do USTAW

2. Naciœnij
S£UCH..

i przewiñ klawiszem

w dó³ a¿ dojdziesz do NAZWA

3. Naciœnij
instrukcja).

i wprowadŸ nazwê (wprowadzanie tekstu, zob.

4. Naciœnij

, aby zapisaæ.

Odsluchiwanie nowych wiadomosci nagranych na automatycznej sekretarce
Gdy na automatycznej sekretarce nagrane sa nowe wiadomosci, na
sluchawce miga ikona
Nacisnij przycisk

Brak identyfikatora dzwoni¹cego,
z³a jakoœæ po³¹czenia z
szerokopasmowym Internetem
DSL.

najnowszej wiadomosci.
WSKAZÓWKA: Aby dowiedziec sie wiecej o funkcjach automatycznej
sekretarki, zapoznaj sie z instrukcja uzytkownika CD 135.

●

●

Instrukcja skrócona

Umieœæ stacjê bazow¹ w
odleg³oœci przynajmniej jednego
metra od wszelkich urz¹dzeñ
elektrycznych.

1

Po³¹czenia

SprawdŸ zasilanie urz¹dzenia.
Na³aduj akumulatory.

2

Instalacja

3

Korzystanie

SprawdŸ czy do ka¿dego gniazdka
telefonicznego w domu pod³¹czony
jest filtr DSL.
SprawdŸ czy telefon i modem
pod³¹czone s¹ do odpowiedniego
gniazda filtra (ka¿de gniazdo dla
innego).
Filtry mog¹ mieæ usterkê. Wymieñ
je i przeprowadŸ kolejn¹ próbê.

Pomoc
Instrukcja u¿ytkownika
Zapoznaj siê z instrukcj¹ u¿ytkownika do³¹czon¹ do Twojego telefonu
CD 130 lub CD 135.

, a na stacji bazowej CD 135 miga dioda LED.
na sluchawce, aby rozpoczac odtwarzanie

●

SprawdŸ po³¹czenia.
Skorzystaj z kabla telefonicznego
dostarczonego w opakowaniu.

Witamy

Pomoc w Internecie
www.p4c.philips.com

philips

