
Stručný návod 
k rychlému použití
CD170/CD175



Poznámka
* Balení s více sluchátky obsahuje 

více sluchátek, nabíječek 
a napájecích adaptérů.

** V některých zemích je nutné 
k telefonnímu kabelu připojit 
telefonní adaptér a poté kabel 
zapojit do telefonní zásuvky.

Výstraha
Používejte pouze dodané • 
akumulátory a síťový adaptér.

Co je v balení

Sluchátko*

Základní stanice (CD175) Základní stanice (CD170)

Nabíječka* Síťový adaptér* Telefonní kabel**

Uživatelský manuál
Stručný návod k rychlému použití
Záruka



Připojení základní stanici
Telefonní 

zdířka
Elektrická 
zásuvka

Adaptér 
napájení

Elektrická 
zásuvka

Nabíječka 
přídavného 
sluchátka

3 1 2Základní stanice 
telefonu

Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících 1 
zásuvek:

konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně • 
základní stanice,
napájecí zásuvka ve zdi.• 

Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících 2 
zásuvek (balení s více sluchátky):

konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně • 
nabíječky přídavného sluchátka.
napájecí zásuvka ve zdi.• 

Jednotlivé konce telefonního kabelu zapojte do následujících 3 
zásuvek:

telefonní zdířka na spodní straně základní stanice,• 
telefonní zdířka ve zdi.• 

1  Připojte



2  Nainstalujte
Instalace sluchátka

Nabíjení 16 hodin

Akumulátory jsou ve sluchátku již nainstalovány. Před dobíjením 1 
sejměte z krytu akumulátorů pásku.
Sluchátko nabijete tak, že jej umístíte do základní stanice. Pokud 2 
sluchátko do základní stanice vložíte správně, uslyšíte dokovací 
zvuk.

Sluchátko se začne nabíjet. »

Poznámka Před první použitím akumulátory dobijte 16 hodin.



Nastavení telefonu (je-li nutné)
Po zobrazení uvítací zprávy stiskněte tlačítko 1 OK.
Vyberte svou zemi a volbu potvrďte stisknutím tlačítka 2 OK.
Nastavte datum a čas.3 

Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítek  » /  vyberte možnost [AM] nebo [PM].
Nyní je telefon připraven k použití. »

Kontrola stavu akumulátoru
Nachází-li se sluchátko mimo základní stanici/nabíječku, 
pruhy udávají úroveň nabití akumulátoru (plné, střední 
a slabé).
Nachází-li se sluchátko v základní stanici/nabíječce, 
pruhy se posouvají, dokud není nabíjení dokončeno.

Bliká ikona vybitého akumulátoru a ozývá se výstražný 
tón.
Akumulátor je vybitý a je třeba jej dobít.



3  Bavte se
Hovor

Chcete-li uskutečnit hovor, stiskněte tlačítko •  a 
vytočte telefonní číslo.
Chcete-li přijmout hovor, stiskněte po zazvonění tlačítko • 

.
Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko • .

Nastavení hlasitosti sluchátka
Hlasitost během hovoru upravíte stisknutím tlačítka  
nebo .

Přidání kontaktu do telefonního 
seznamu

Stiskněte tlačítko 1 MENU.
Vyberte možnosti 2 [TELEF.SEZNAM] > [NOVÝ 
ZÁZN.], poté stisknutím tlačítka OK potvrďte volbu.

Zadejte jméno a poté údaj stisknutím tlačítka 3 OK 
potvrďte.
Zadejte číslo a poté údaj potvrďte stisknutím tlačítka 4 OK.

Záznam oznámení (pouze pro CD175)
Stiskněte tlačítko 1 MENU.
Vyberte možnost 2 [ZÁZNAMNÍK] > [OZNÁMENÍ], 
poté ji potvrďte stiskem tlačítka OK.
Vyberte možnost 3 [PŘÍJ.A ZÁZN.] nebo [JEN 
ODPOVĚĎ], poté ji potvrďte stiskem tlačítka OK.
Vyberte možnost 4 [ZÁZNAM], poté ji potvrďte 
stiskem tlačítka OK.
Jakmile se zobrazí zpráva 5 [PROBÍHÁ ZÁZN.], 
nahrajte zprávu v blízkosti mikrofonu.
Stisknutím tlačítka 6 OK záznam ukončíte.

Nově zaznamenané oznámení si můžete  »
poslechnout ve sluchátku.



Poslech vzkazů nahraných na záznamníku (pouze u modelu CD175)

c
e
a
f
d
b

Zapnutí nebo vypnutí záznamníku: Stiskněte tlačítko a .
Spuštění/ukončení poslechu nahraných vzkazů: Stiskněte tlačítko b 
29.
Úprava hlasitosti: Stiskněte tlačítko c + / –.
Přechod zpět:d 
Při poslechu zpráv lze stiskem tlačítka i vyslechnout zprávu od 
začátku.
Stisknutím tlačítka i během první sekundy aktuální zprávy lze 
vyslechnout předchozí zprávu.
Přechod vpřed: Stisknutím tlačítka e ™ přejdete na další zprávu.
Odstranění aktuální zprávy: Stiskněte tlačítko f X.

Poznámka Další informace naleznete v uživatelském manuálu 
v části Telefonní záznamník.



Potřebujete pomoci?
Uživatelský manuál
Informace vyhledejte v uživatelském manuálu, který jste obdrželi spolu s vaším 
telefonem.
Nápověda online
www.philips.com/support.

Vítá vás společnost Philips
Zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome

Kopírování celé příručky nebo její části bez písemného souhlasu vlastníka 
autorských práv je zakázáno.  
Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. 
nebo jejich náležitých vlastníků.
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Všechna práva vyhrazena
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