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Důležité bezpečnostní pokyny
• Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v technických údajích.
• Výrobek nesmí přijít do kontaktu s tekutinami.
• Při výměně akumulátorů za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
• Použité akumulátory zlikvidujte podle pokynů. (Nahlédněte do online uživatelské příručky)

Přehled

• Vyhledání sluchátek. 
• Registrace 

dodatečných 
sluchátek.

Sluchátko
Mikrofon



Během hovoru V režimu nečinnosti V nabídce
MENU/OK Otevření nabídky 

možností
Otevření nabídky 
možností

Potvrzení volby

REDIAL/C Otevření seznamu 
pro opakované 
volání

Otevření seznamu 
pro opakované 
volání

Zrušení operace

Zvýšení hlasitosti Otevření 
telefonního seznamu

Procházení směrem 
nahoru

Snížení hlasitosti Otevření výpisu 
hovorů

Procházení směrem 
dolů

Uskutečňování 
a příjímání hovorů

Ukončení hovorů Zapnutí/vypnutí 
sluchátka (stiskněte 
a podržte)

Ukončení nabídky/
operace

Ztlumení/zrušení 
ztlumení mikrofonu.

R Tlačítko Opakování*
* v závislosti na síti



 
 

Zobrazuje spojení mezi sluchátkem 
a základní stanicí. Čím více pruhů je 
zobrazeno, tím je spojení lepší. 

Indikuje přijatý hovor ve výpisu hovorů.
Indikuje odchozí hovor v seznamu 
pro opakované volání.
Bliká v případě nového zmeškaného 
hovoru.
Trvale svítí během procházení 
zmeškaného hovoru ve výpisu 
hovorů.
Bliká v případě přijímání příchozího 
hovoru.
Trvale svítí během hovoru

Je vypnuto vyzvánění.
Využíváte-li hlasovou schránku svého 
operátora, tato ikona vás blikáním 
upozorní na příchod nové zprávy. 
Trvale svítí, jestliže již byly hlasové 
zprávy prohlédnuty ve výpisu hovorů.
Pokud nemáte žádné hlasové zprávy, 
tato ikona se nezobrazí.
* V závislosti na síti
Zobrazuje se během procházení 
seznamu nahoru/dolů nebo během 
zvyšování a snižování hlasitosti.
Napravo je více čísel. Chcete-li zahájit 
čtení, stiskněte tlačítko REDIAL/C.



Připojení základní stanice
Telefonní 

zdířka
Elektrická 
zásuvka

Adaptér 
napájení

Elektrická 
zásuvka

Nabíječka 
přídavného 
sluchátka

Základní 
stanice 
telefonu

2 1 3

1  Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek:
• konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně 

základní stanice,
• napájecí zásuvka ve zdi.

2  Jednotlivé konce telefonního kabelu zapojte do následujících zásuvek:
• telefonní zdířka na spodní straně základní stanice,
• telefonní zdířka ve zdi.

 
Pouze u verze s více sluchátky:
3  Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících 

zásuvek:
• konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně 

nabíječky přídavného sluchátka.
• napájecí zásuvka ve zdi.

1  Připojte



2  Začít
Nastavení telefonu

1  Akumulátory jsou ve sluchátku již nainstalovány. Před dobíjením 
sejměte z krytu akumulátorů pásku.

2  Při prvním použití telefonu je zobrazena uvítací zpráva (v závislosti na 
zemi).  
Po uvítací zprávě stiskněte tlačítko MENU/OK.

3  Po výzvě nastavte zemi a jazyk.
4  Nastavte datum a čas.

• Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítek /  vyberte 
možnost [AM] nebo [PM].



Nabíjení telefonu

Nabíjejte 8 hodin

Sluchátko nabijete tak, že jej umístíte do základní stanice. Pokud 
sluchátko do základní stanice vložíte správně, uslyšíte dokovací zvuk.

 » Sluchátko se začne nabíjet.
Poznámka Před první použitím akumulátory dobijte 8 hodin.

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 
blikají, 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 .

Hlasitost sluchátka
Hlasitost během hovoru upravíte 
stisknutím tlačítka  nebo .

Telefonní seznam
Přidání položky
1  Stiskněte tlačítko 

MENU/OK, vyberte možnost 
[TELEF.SEZNAM] > [PŘIDAT 
NOVÉ], poté volbu potvrďte 
stisknutím tlačítka MENU/OK.

2  Zadejte jméno a poté údaj stisknutím 
tlačítka MENU/OK potvrďte.

3  Zadejte číslo a poté údaj potvrďte 
stisknutím tlačítka MENU/OK.

Volání z telefonního seznamu
1  Chcete-li vstoupit do telefonního 

seznamu, stiskněte tlačítko  nebo 
tlačítko MENU/OK > [TELEF.
SEZNAM] > [ZOBRAZ].

2  Vyberte kontakt.
3  Stisknutím tlačítka  uskutečníte 

hovor.

Paměť pro přímý přístup
K dispozici jsou 2 paměti pro přímý 
přístup (tlačítka 1 a 2). Chcete-li 
automaticky vytočit uložené telefonní 
číslo, v režimu nečinnosti stiskněte a 
přidržte tlačítka.
V závislosti na vaší zemi jsou tlačítka 
1 a 2 předvolena na možnosti [1_HL. 
POŠTA] (číslo hlasové pošty) a [2_
INFO SVC] (číslo informační služby) 
vašeho síťového operátora (v závislosti 
na síti).



Záznam hovorů
1  Stiskněte tlačítko  a vyberte záznam.
Volání
2  Stiskněte tlačítko .
Zobrazení více podrobností
2  Stiskněte tlačítko MENU/OK.
3  Vyberte možnost [ZOBRAZ].
Uložení záznamu hovoru do 
telefonního seznamu
2  Stiskněte tlačítko MENU/OK.
3  Vyberte možnost [Ulož číslo].
4  Výběr potvrďte stisknutím tlačítka MENU/OK.
5  Zadání jména.
6  Výběr potvrďte stisknutím tlačítka MENU/OK.
7  Výběr uložte stisknutím tlačítka MENU/OK.
Odstranění záznamu hovorů
2  Stiskněte tlačítko MENU/OK.
3  Vyberte možnost [SMAZAT] nebo 

[SMAZAT VŠE].
4  Výběr potvrďte stisknutím tlačítka 

MENU/OK.

Seznam pro opakované 
volání
1  Stiskněte tlačítko REDIAL/C a 

vyberte záznam.
Volání
2  Stiskněte tlačítko .
Uložení záznamu hovoru do 
telefonního seznamu
2  Stiskněte tlačítko MENU/OK.
3  Vyberte možnost [Ulož číslo].
4  Výběr potvrďte stisknutím tlačítka MENU/OK.
5  Zadání jména.
6  Výběr potvrďte stisknutím tlačítka MENU/OK.
7  Výběr uložte stisknutím tlačítka MENU/OK.
Odstranění záznamu hovorů
2  Stiskněte tlačítko MENU/OK.
3  Vyberte možnost [SMAZAT] nebo 

[SMAZAT VŠE].
4  Výběr potvrďte stisknutím tlačítka 

MENU/OK.

Registrace sluchátek
K základní stanici lze zaregistrovat další 
sluchátka. Zaregistrovat lze až 4 sluchátka.
1  Na sluchátku stiskněte tlačítko 

MENU/OK.
2  Vyberte možnost [slUžBY] > 

[REgISTROVAT], poté volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka MENU/OK.

3  Stiskněte tlačítko  na základní stanici 
a podržte jej po dobu 5 sekund.

4  Zadejte systémový kód PIN (0000). 
5  Stisknutím tlačítka MENU/OK 

potvrďte kód PIN.
 » Registrace bude dokončena za 

necelé 2 minuty. 



Technické údaje
Baterie
• CORUN: 2 x akumulátor AAA NiMH, 1,2 V, 500 mAh
• SANIK: 2 x akumulátor AAA NiMH, 1,2 V, 500 mAh

Adaptér
Základna a nabíječka: 
• Philips: 

SSW-1920EU-2/SSW-1920UK-2/S003PV0600050/
S003PB0600050: 
Vstup: 100–240 V 50/60Hz 0,2 A;  
Výstup: 6 V 500 mA

Poznámka Společnost Philips Consumer Lifestyle tímto 
prohlašuje, že výrobek CD180 je v souladu se zásadními 
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 
1999/5/EC. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách 
www.p4c.philips.com.

Obnovení výchozích nastavení
Nastavení telefonu lze obnovit na původní tovární nastavení.
1  Stiskněte tlačítko MENU/OK.
2  Vyberte možnost [slUžBY] > [RESETOVAT], poté 

volbu potvrďte stisknutím tlačítka MENU/OK.
 » Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.

3  Výběr potvrďte stisknutím tlačítka MENU/OK.
 » Všechna nastavení budou resetována.
 » Zobrazí se úvodní obrazovka.



Často kladené dotazy
Na obrazovce se nezobrazuje 
ukazatel síly signálu.
• Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej 

blíže ke stanici.
• Zobrazuje-li přístroj [NEREgISTR.], 

zaregistrujte svůj přístroj (Viz kapitola 
Registrace přístroje).

Co dělat, pokud se registrace 
dalších přístrojů k základní 
stanici nezdaří?
Paměť základny je plná. Zrušte registraci 
nepoužívaných přístrojů a zkuste to znovu.

Žádný vytáčení tón
• Zkontrolujte připojení telefonu.
• Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej 

blíže ke stanici.

Co dělat, pokud nelze změnit 
nastavení hlasové pošty?
Službu hlasové pošty spravuje poskytovat 
služeb, nikoli samotný telefon. Chcete-
li nastavení změnit, obraťte se na 
poskytovatele služeb.

Přístroj v nabíječce se nenabíjí.
• Zkontrolujte, zda jsou správně vložené 

baterie.
• Zkontrolujte, zda je sluchátko správně 

vloženo do nabíječky. Ikona baterie se 
při nabíjení pohybuje.

• Nabíjecí kontakty jsou znečištěny. 
Nejprve odpojte napájení a vyčistěte 
kontakty vlhkým hadříkem.

• Baterie jsou vadné. Kupte nové 
u svého prodejce.

Žádné zobrazení
• Zkontrolujte, zda jsou baterie nabité.
• Zkontrolujte připojení napájení a 

telefonu.

Špatný zvuk (praskání, ozvěna 
apod.)
• Sluchátko je téměř mimo dosah. 

Přesuňte jej blíže ke stanici.
• Telefon je rušen nedalekými 

elektrickými přístroji. Přesuňte základní 
stanici dále od elektrických přístrojů.

• Telefon je v místě se silnými stěnami. 
Přesuňte základní stanici dále od 
silných stěn.

Telefon nezvoní.
Zkontrolujte, zda je zapnuto vyzvánění 
přístroje.

Nezobrazuje se identifikace 
volajícího.
• Služba není aktivována. Informujte se 

u poskytovatele služeb.
• Informace o volajícím jsou odepřeny 

nebo nejsou dostupné.



Potřebujete pomoci?
Uživatelská příručka / Online nápověda
www.philips.com/support.

Vítá vás společnost Philips
Zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome
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Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že 
podléhá směrnici EU 2002/96/ES.
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.
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