
Stručná príručka spustenia
CD180



Dôležité bezpečnostné pokyny
• Používajte iba napájací zdroj uvedený v technických údajoch.
• Nedovoľte, aby sa produkt dostal do kontaktu s tekutinami.
• Ak je batéria pri výmene nahradená nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo explózie.
• Použité batérie likvidujte podľa pokynov. (Pozrite návod na používanie online)

Prehľad

• Vyhľadávanie 
slúchadiel. 

• Registrácia ďalších 
slúchadiel.

Earpiece
Microphone



Pri hovore V pohotovostnom 
režime

V ponuke

MENU/OK Vstup do ponuky 
možností

Vstup do ponuky 
možností

Potvrdenie výberu

REDIAL/C Vstup do zoznamu 
opakovaných volaní

Vstup do zoznamu 
opakovaných volaní

Zrušenie činnosti

Zvýšenie hlasitosti Vstup do telefónneho 
zoznamu

Rolovanie nahor

Zníženie hlasitosti Vstup do výpisu hovorov Rolovanie nadol

Volanie a prijatie hovorov
Ukončenie hovoru Zapnutie/vypnutie 

slúchadla (stlačte a 
podržte)

Ukončenie ponuky/
činnosti

Vypnutie/obnovenie 
hlasitosti mikrofónu.

R Tlačidlo opakovaného 
hovoru*
*závisí od siete



 
 

Zobrazí pripojenie medzi slúchadlom 
a základňou. Čím viac paličiek je 
zobrazených, tým lepšie je pripojenie. 

Signalizuje prijatý hovor v zozname 
hovorov.
Signalizuje odchádzajúci hovor v 
zozname opakovaných volaní.
Blikanie signalizuje nový zmeškaný 
hovor.
Svieti pri prezeraní zmeškaných 
hovorov v zozname hovorov.
Bliká pri prijímaní prichádzajúceho 
hovoru.
Svieti neprerušovane počas hovoru.

Zvonenie je vypnuté.
Ak používate hlasovú schránku od 
vášho poskytovateľa služieb, táto 
ikona bliká pri novej správe. 
Svieti pri prezeraní odkazov vo výpise 
hovorov.
Ak v schránke nie je žiadna hlasová 
správa, ikona sa nezobrazuje.
* Toto je závislé od siete
Zobrazí sa pri rolovaní nahor/nadol 
v zozname alebo pri zvyšovaní/
znižovaní hlasitosti.
Vpravo sa nachádza viac čísel. 
Prečítate ich stlačením tlačidla 
REDIAL/C.



Pripojenie základne
Telefónna 
zásuvka

Elektrická 
zásuvka

Sieťový 
adaptér

Elektrická 
zásuvka

Nabíjačka 
pre prídavné 

slúchadlo
Základňa 
telefónu

2 1 3

1  Koncovky sieťového adaptéra zapojte do:
• vstupného jednosmerného DC konektora na spodnej strane 

základne,
• elektrickej zásuvky na stene.

2  Koncovky linkového kábla zapojte do:
• telefónnej zásuvky na spodnej strane základne,
• telefónnej zásuvky na stene.

 
Len pre verziu s viacerými slúchadlami:
3  Koncovky sieťového adaptéra zapojte do:

• vstupného jednosmerného DC konektora na spodnej strane 
prídavnej nabíjačky slúchadla,

• elektrickej zásuvky na stene.

1  Pripojenie



2  Začíname
Konfigurácia telefónu

1  V slúchadle sú batérie predinštalované. Pred nabíjaním vytiahnite z 
dvierok batériovú pásku.

2  Pri prvom použití telefónu sa zobrazí uvítacia správa (závisí od krajiny).  
Keď sa zobrazí uvítacia správa, stlačte tlačidlo MENU/OK.

3  Ak sa zobrazí výzva, nastavte krajinu a jazyk.
4  Nastavte dátum a čas.

• Ak je čas v 12-hodinovom formáte, stlačením tlačidla /  vyberte 
možnosť [AM] alebo [PM].



Nabíjanie telefónu

Nabíjať 8 hodín

Ak chcete slúchadlo nabíjať, vložte ho do základne. Pri správnom 
umiestnení slúchadla do základne zaznie dokovací tón.

 » Slúchadlo sa začne nabíjať.
Poznámka Pred prvým použitím nabíjajte batérie 8 hodín.

Kontrola úrovne nabitia batérií
Keď sa slúchadlo nachádza mimo základne/nabíjačky, 
paličky signalizujú stav nabitia batérie (úplne nabitá, stredne 
nabitá a takmer vybitá).
Keď je slúchadlo vložené v základni/nabíjačke, paličky budú 
blikať, až kým sa batérie úplne nenabijú.

Ikona vybitej batérie bliká a vy budete počuť upozorňujúci 
tón.
Batéria je vybitá a treba ju nabiť.



3  Používanie
Hovor
• Ak chcete uskutočniť hovor, stlačte 

tlačidlo  a zadajte na klávesnici 
telefónne číslo.

• Ak chcete prijať hovor, stlačte počas 
vyzváňania telefónu tlačidlo .

• Hovor ukončíte stlačením tlačidla 
.

Hlasitosť slúchadla
Stlačením tlačidiel  alebo  nastavíte 
počas hovoru hlasitosť.

Telefónny zoznam
Pridanie záznamu
1  Stlačte tlačidlo MENU/OK a potom 

vyberte položku [TELEF.ZOZNAM] 
> [PRIDAŤ NOVÉ] a stlačením 
tlačidla MENU/OK potvrďte výber.

2  Zadajte meno a stlačením tlačidla 
MENU/OK potvrďte zadanie.

3  Zadajte číslo a stlačením tlačidla 
MENU/OK potvrďte zadanie.

Hovor z telefónneho zoznamu
1  Na prístup k záznamom v 

telefónnom zozname stlačte 
tlačidlo  alebo stlačte tlačidlo 
MENU/OK > [TELEF.ZOZNAM] 
> [ZOBRAZ].

2  Vyberte kontakt.
3  Stlačením tlačidla  uskutočníte 

hovor.

Pamäť s priamym prístupom
K dispozícii máte 2 záznamy v pamäti 
s priamym prístupom (Tlačidlá 1 a 2). 
Ak chcete automaticky vytočiť uložené 
telefónne číslo, stlačte a podržte 
stlačené tlačidlá v pohotovostnom 
režime.
V závislosti od vašej krajiny sú tlačidlá 
1 a 2 prednastavené na možnosť 
[1_ODK. SCHR.] (číslo odkazovej 
schránky) a [2_INFOR. SLB] (číslo 
informačných služieb) vášho sieťového 
operátora (závisí od danej siete).



Zoznam hovorov
1  Stlačte tlačidlo  a vyberte záznam.
Uskutočnenie hovoru
2  Stlačte tlačidlo .
Zobrazenie ďalších podrobností
2  Stlačte tlačidlo MENU/OK.
3  Vyberte položku [ZOBRAZ].
Uloženie záznamu o hovore do 
telefónneho zoznamu
2  Stlačte tlačidlo MENU/OK.
3  Vyberte položku [UlOžIŤ číslO].
4  Výber potvrďte stlačením tlačidla MENU/OK.
5  Zadajte meno.
6  Výber potvrďte stlačením tlačidla MENU/OK.
7  Uložte stlačením tlačidla MENU/OK.
Odstránenie záznamu o hovore
2  Stlačte tlačidlo MENU/OK.
3  Vyberte položku [ODstRáNIŤ] alebo 

[ODst. VšetkO].
4  Výber potvrďte stlačením tlačidla MENU/OK.

Zoznam opakovaných 
volaní
1  Stlačte tlačidlo REDIAL/C a vyberte záznam.
Uskutočnenie hovoru
2  Stlačte tlačidlo .
Uloženie záznamu o hovore do 
telefónneho zoznamu
2  Stlačte tlačidlo MENU/OK.
3  Vyberte položku [UlOžIŤ číslO].
4  Výber potvrďte stlačením tlačidla MENU/OK.
5  Zadajte meno.
6  Výber potvrďte stlačením tlačidla MENU/OK.
7  Uložte stlačením tlačidla MENU/OK.
Odstránenie záznamu o hovore
2  Stlačte tlačidlo MENU/OK.
3  Vyberte položku [ODstRáNIŤ] alebo 

[ODst. VšetkO].
4  Výber potvrďte stlačením tlačidla 

MENU/OK.

Zaregistrovanie 
slúchadiel
K základni môžete zaregistrovať ďalšie 
slúchadlá. Základňa dokáže registrovať až 4 
slúchadlá.
1  Stlačte tlačidlo MENU/OK na slúchadle.
2  Vyberte položku [slUžBY] > 

[RegIstROVAŤ] a stlačením tlačidla 
MENU/OK potvrďte výber.

3  Stlačte a na 5 sekúnd podržte stlačené 
tlačidlo  na základni.

4  Zadajte systémový kód PIN (0000). 
5  Stlačením tlačidla MENU/OK potvrďte 

kód PIN.
 » Registrácia sa dokončí za necelé 2 

minúty. 



Technické údaje
Batéria
• CORUN: 2 x NiMH 1,2 V nabíjateľné 500 mAh 

akumulátory typu AAA
• SANIK: 2 x NiMH 1,2 V nabíjateľné 500 mAh 

akumulátory typu AAA

Adaptér
Základňa a nabíjačka: 
• Philips: 

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

Poznámka Spoločnosť Philips Consumer Lifestyle 
týmto vyhlasuje, že zariadenie CD180 spĺňa základné 
požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 
1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode môžete nájsť na stránke 
www.p4c.philips.com.

Obnovenie predvolených nastavení
Vaše nastavenia telefónu môžete obnoviť na pôvodné 
výrobné nastavenia.
1  Stlačte tlačidlo MENU/OK.
2  Vyberte položku [slUžBY] > [ResetOVAŤ] a 

stlačením tlačidla MENU/OK potvrďte výber.
 » Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.

3  Výber potvrďte stlačením tlačidla MENU/OK.
 » Všetky nastavenia sa obnovia
 » Zobrazí sa uvítacia obrazovka.



Často kladené otázky
Na displeji sa nezobrazuje 
žiaden signál.
• Slúchadlo je mimo dosah. Presuňte ho 

bližšie ho k základni.
• Ak sa na slúchadle zobrazí hlásenie 

[NEREgISTR.], zaregistrujte 
slúchadlo (pozrite si časť týkajúcu sa 
zaregistrovania slúchadiel).

Čo mám robiť, ak sa mi 
nepodarí zaregistrovať k 
základni ďalšie slúchadlá?
Pamäť základne je plná. Zrušte registráciu 
nepoužívaných slúchadiel a zopakujte 
pokus.

Nie je počuť tón vytáčania
• Skontrolujte pripojenia telefónu.
• Slúchadlo je mimo dosah. Presuňte ho 

bližšie ho k základni.

Čo mám robiť, ak sa mi nedajú 
zmeniť nastavenia odkazovej 
schránky?
Odkazovú schránku spravuje poskytovateľ 
telefonických služieb, nie samotný 
telefón. Kontaktuje svojho poskytovateľa 
telefonických služieb.

Slúchadlo sa na nabíjačke 
nenabíja.
• Uistite sa, že batérie sú správne vložené.
• Uistite sa, že slúchadlo je správne 

položené v nabíjačke. Ikona batérie sa 
počas nabíjania mení.

• Nabíjacie kontakty sú špinavé. Odpojte 
najskôr napájanie a potom vyčistite 
handričkou kontakty.

• Batérie sú chybné. Kúpte nové.

Žiadne zobrazenie
• Uistite sa, že batérie sú nabité.
• Skontrolujte elektrické a telefonické 

pripojenie.

Zlý zvuk (praskanie, ozvena, atď.)
• Slúchadlo je takmer mimo dosah. 

Presuňte ho bližšie ho k základni.
• Telefón zachytáva rušenie z blízkych 

elektrických zariadení. Zväčšite 
vzdialenosť medzi nimi a základňou.

• Telefón je na mieste s hrubými 
stenami. Zväčšite vzdialenosť medzi 
nimi a základňou.

Slúchadlo nezvoní.
Uistite sa, že zvonenie slúchadla je zapnuté.

Nezobrazuje sa identifikácia 
volajúceho.
• Služba nie je aktivovaná. Poraďte sa so 

svojím poskytovateľom telefonických 
služieb.

• Informácia o volajúcom bola odopretá 
alebo je nedostupná.



Potrebujete pomoc?
Návod na používanie/Pomoc online
www.philips.com/support

Vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips
Zaregistrujte svoj výrobok na lokalite www.philips.com/welcome
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Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého odpadkového koša s kolieskami, 
znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.
Kopírovanie celku alebo niektorej časti je bez písomného súhlasu vlastníka autorských 
práv zakázané.  
Obchodné známky sú vlastníctvom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo  
ich príslušných vlastníkov.
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