Gyors üzembe helyezési
útmutató
CD180

Fontos biztonsági utasítások
•
•
•
•

Csak a műszaki adatoknál feltüntetett tápegységet használja.
Ügyeljen rá, hogy a termék ne érintkezzen semmilyen folyadékkal.
Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli le, robbanást okozhat.
Az akkumulátorok selejtezésénél az előírt módon járjon el. (Lásd az online használati útmutatót.)

Áttekintés

Fülhallgató
Mikrofon

• Kézibeszélők
keresése.
• További kézibeszélők
regisztrálása.

Hívás közben

MENU/OK Belépés az opció

menübe

REDIAL/C Belépés az

újratárcsázási listába
Hangerő növelése
Hangerő csökkentése
Hívás befejezése

R

Mikrofon némítása/
némítás feloldása.
Visszahívás gomb*
*hálózatfüggő

Inaktív módban
Belépés az opció
menübe
Belépés az
újratárcsázási listába
Belépés a
telefonkönyvbe
Belépés a hívásnaplóba

Menüben
A kiválasztás
jóváhagyása
Művelet megszakítása
Görgetés felfelé
Görgetés lefelé

Hívásindítás és -fogadás
A kézikészülék be- és Kilépés a menüből/
kikapcsolása (lenyomva műveletből
tartva)

A kézibeszélő és a bázisállomás
közötti kapcsolatot jelzi. Minél több
vonalka látható, annál jobb minőségű
a kapcsolat.
Fogadott hívást mutat a
hívásnaplóban.
Kimenő hívást mutat az újratárcsázási
listában.
Újabb nem fogadott hívás esetén
villan fel.
Folyamatosan világít a hívásnapló nem
fogadott hívásai közötti böngészés
közben.
Bejövő hívás fogadásakor villan fel.
Folyamatosan világít hívás közben.

A csengő ki van kapcsolva.
Szolgáltatói hangpostafiók használata
esetén az ikon villog, ha új üzenet
érkezik.
Folyamatosan világít, ha a híváslista
hangüzeneteit már megtekintették.
Ha nincs hangüzenet, az ikon nem
látható.
*Hálózatfüggő
Listában fel/le görgetéskor, vagy a
hangerő növelése/csökkentése során
jelenik meg.
További számjegyek találhatók jobbra.
Leolvasásukhoz nyomja meg a
REDIAL/C gombot.
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Csatlakoztassa!

A bázisállomás csatlakoztatása
Tápkábel
Tápkábel
csatlakozóaljzata csatlakozóaljzata

Telefon
aljzat

Teljesítményadapter
Telefon
bázisállomás
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1

3

Extra
kézibeszélő-töltő

1 Csatlakoztassa az adapter két végét:

• a bázisállomás alsó részén található egyenáramú bemeneti
aljzathoz;
• a fali aljzathoz.
2 A hálózati csatlakozóvezeték végeit csatlakoztassa:
• a bázisállomás alsó részén található telefon aljzathoz;
• a fali aljzathoz.
Csak a több kézibeszélőt tartalmazó verziónál:
3 Csatlakoztassa az adapter két végét:
• az extra kézibeszélő-töltő alsó részén található egyenáramú
bemeneti aljzathoz;
• a fali aljzathoz.
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Bevezetés

A telefon beállítása
1 Az akkumulátorok előzetesen be vannak helyezve a kézibeszélőbe.

Töltése előtt húzza le az akkumulátorszalagot az akkumulátorfedélről.

2 A telefon első bekapcsolásakor üdvözlő üzenet jelenik meg

(országfüggő).
Az üdvözlő üzenet után nyomja meg a MENU/OK gombot.
3 Ha a rendszer kéri, adja meg az országot és a nyelvet.
4 Állítsa be a dátumot és az időt.
• Ha az idő 12 órás formátumban van, a / gombokkal választhat
[AM] vagy [PM] között.

A telefon töltése
A kézibeszélőt feltöltéshez helyezze a bázisállomásra. Ha a kézibeszélőt
megfelelő módon helyezte a bázisállomásra, dokkoló hangjelzés hallható.
»» A kézibeszélő elkezd tölteni.
Megjegyzés: Az első használat előtt töltse az akkumulátorokat 8 órán

keresztül.

Töltse 8 órán
keresztül

Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése
Ha a kézibeszélő le van véve a bázisállomásról/töltőről, a
sávok jelzik a töltöttségi szintet (teljes, közepes és alacsony).
Ha a kézibeszélő a bázisállomáson/töltőn található, a sávok
villogása jelzi a töltési folyamatot.
A lemerült elem ikon villog, a készülék figyelmeztető
hangjelzést hallat.
Az akkumulátor lemerült, töltse fel újra.
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Jó szórakozást!

Hívás

• Híváskezdeményezéshez nyomja
meg a
gombot, majd tárcsázza a
kívánt telefonszámot.
• Hívásfogadáshoz nyomja meg a
gombot, amikor a telefon csörög.
• A hívás befejezéséhez nyomja meg
az
gombot.

A fülhallgató hangereje
A vagy gombok megnyomásával
állíthatja be a fülhallgató hangerejét
hívás közben.

Telefonkönyv
Bejegyzés hozzáadása
1 A MENU/OK gomb

megnyomása után válassza a

[TELEFONKÖNYV] > [ÚJ
HOZZÁAD.] lehetőséget, majd a
MENU/OK gombbal hagyja jóvá.

2 Adja meg a nevet, majd a
MENU/OK gombbal erősítse meg.
3 Adja meg a számot, majd a
MENU/OK gombbal hagyja jóvá.

Hívás a telefonkönyvből

1 A telefonlista eléréséhez nyomja meg
a gombot, vagy a MENU/OK >
[TELEFONKÖNYV] > [NÉZET]

gombot.

2 Válasszon ki egy névjegyet.
3 A hívás indításához nyomja meg a

gombot.

Közvetlen elérésű memória

2 közvetlen elérésű
memóriabejegyzéssel rendelkezik (1-es
és 2-es gomb). A mentett telefonszám
automatikus tárcsázásához tartsa
lenyomva a gombot inaktív módban.
Országtól függően az 1-es és
2-es gomb a [1_HANGPOSTA]
(hangposta), illetve az Ön szolgáltatója
által biztosított [2_INFÓ SVC]
(információs szolgáltatás) számára van
beállítva (hálózatfüggő).

Hívásnapló
1A

megnyomása után válasszon ki egy bejegyzést.

Hívás létesítéséhez
2 Nyomja meg a

gombot.

További részletek megtekintéséhez
2 Nyomja meg a MENU/OK gombot.
3 Válassza a [NÉZET] lehetőséget.

Hívásbejegyzés mentése a
telefonkönyvbe
2
3
4
5
6
7

Nyomja meg a MENU/OK gombot.
Válassza a [SZÁM MENTÉSE] lehetőséget.
Jóváhagyáshoz nyomja meg a MENU/OK gombot.
Írja be a nevet.
Jóváhagyáshoz nyomja meg a MENU/OK gombot.
Mentéshez nyomja meg a MENU/OK gombot.

Hívásbejegyzés törlése

2 Nyomja meg a MENU/OK gombot.
3 Válassza a [Törlés] vagy az [Összes töröl]

elemet.

4 Jóváhagyáshoz nyomja meg a MENU/OK gombot.

Újratárcsázási lista

1 Nyomja meg a REDIAL/C gombot, és válasszon

egy bejegyzést.

Hívás létesítéséhez
2 Nyomja meg a

gombot.

Hívásbejegyzés mentése a
telefonkönyvbe
2
3
4
5
6
7

Nyomja meg a MENU/OK gombot.
Válassza a [SZÁM MENTÉSE] lehetőséget.
Jóváhagyáshoz nyomja meg a MENU/OK gombot.
Írja be a nevet.
Jóváhagyáshoz nyomja meg a MENU/OK gombot.
Mentéshez nyomja meg a MENU/OK gombot.

Hívásbejegyzés törlése

2 Nyomja meg a MENU/OK gombot.
3 Válassza a [Törlés] vagy az [Összes
töröl] elemet.
4 Jóváhagyáshoz nyomja meg a MENU/OK

gombot.

Kézibeszélők regisztrálása
A bázisállomáshoz további kézibeszélők
regisztrálhatók. A bázisállomáshoz akár 4 kézibeszélő
is regisztrálható.
1 Nyomja meg a kézibeszélő MENU/OK gombját.
2 Válassza ki a [SZOLGÁLTATÁS] >
[Regisztrál] elemet, majd nyomja meg a
MENU/OK gombot a jóváhagyáshoz.
3 Tartsa nyomva 5 másodpercig a bázisállomás
gombját.
4 Adja meg a rendszerszintű PIN kódot (0000).
5 Nyomja meg a MENU/OK gombot a PIN kód
megerősítéséhez.
»» A regisztráció kevesebb mint 2 perc alatt
lezajlik.

Alapértelmezett beállítások
visszaállítása

Visszaállíthatja a telefon eredeti gyári beállításait.
1 Nyomja meg a MENU/OK gombot.
2 Válassza ki a [SZOLGÁLTATÁS] > [Visszaállít]
lehetőséget, majd nyomja meg a MENU/OK gombot a
jóváhagyáshoz.
»» A kézibeszélő a kérés megerősítését kéri.
3 Jóváhagyáshoz nyomja meg a MENU/OK gombot.
»» Minden beállítás visszaállításra került.
»» Megjelenik az üdvözlő képernyő.

Műszaki adatok
elem

• CORUN: 2 db AAA NiMH 1,2 V-os,
újratölthető 500 mAh-es akkumulátor
• SANIK: 2 db AAA NiMH 1,2 V-os,
újratölthető 500 mAh-es akkumulátor

adapter

Alapkészülék és töltő:
• Philips:
SSW-1920EU-2/SSW-1920UK-2/S003PV0600050/
S003PB0600050:
Bemenet: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A;
Kimenet: 6 V 500 mA
Megjegyzés A Philips Consumer Lifestyle kijelenti, hogy

CD180 készüléke megfelel az 1999/5/ EK irányelv fontosabb
előírásainak és vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi
nyilatkozat a www.p4c.philips.com címen olvasható.

Gyakran feltett kérdések

Nem jelenik meg jelzés a kijelzőn.

• A kézibeszélő hatótávolságon kívül van.
Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
• Ha a kézibeszélőn az [Nem
regiszt.] felirat látható,
regisztrálja készülékét (Tekintse meg
a Kézibeszélők regisztrálása című
fejezetet).

Mit tegyek, ha nem sikerül
további kézibeszélők
regisztrálása a bázisállomásra?
A bázisállomás memóriája megtelt.
Jelentkeztesse ki a nem használt
kézibeszélőket, majd próbálja újra.

Nem tudom módosítani a
hangposta-beállításaimat. Mit
tegyek?

A hangposta-szolgáltatást a szolgáltató
kezeli, nem maga a telefonkészülék.
A beállítások módosításához lépjen
kapcsolatba a szolgáltatójával.

Nincs tárcsahang

• Ellenőrizze a telefonkapcsolatot.
• A kézibeszélő hatótávolságon kívül van.
Vigye közelebb a bázisállomáshoz.

Nem töltődik a töltőbe
helyezett kézibeszélő.

• Ellenőrizze az akkumulátorok megfelelő
behelyezését.
• Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő
megfelelően van-e a töltőbe helyezve.
Az akkumulátor ikon töltés közben
mozog.
• Koszosak a töltőcsatlakozók. Először
csatlakoztassa le a tápegységet, majd
tisztítsa meg a csatlakozókat egy
nedves ruhával.
• Az akkumulátorok hibásak. Vásároljon
új akkumulátorokat.

Nincs kijelzés

• Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok fel
vannak-e töltve.
• Ellenőrizze, hogy van-e tápellátás és
telefoncsatlakozás.

Rossz minőségű hang (recsegés,
visszhang stb.)

• A kézibeszélő közel van a hatótávolság
határához. Vigye közelebb a
bázisállomáshoz.
• A telefont zavarják a közelben lévő
elektronikus berendezések. Vigye
távolabb ezektől a bázisállomást.
• A telefon vastag falú helyiségben van.
Vigye távolabb a bázisállomást.

A kézibeszélő nem csenget.

Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a
kézibeszélő csengőhangja.

Nem jelenik meg a hívófélazonosítás.

• A szolgáltatás nincs aktiválva. Forduljon
a szolgáltatóhoz.
• A hívó fél adatai visszatartva vagy nem
elérhetők.

Üdvözli Önt a Philips
Regisztrálja termékét a következő weboldalon: www.philips.com/welcome
Segítségre van szüksége?
Felhasználói kézikönyv / Online támogatás
www.philips.com/support

A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti,
hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
A szerzői jog tulajdonosának írásos engedélye nélkül tilos a
dokumentum teljes vagy részleges sokszorosítása.
Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget vagy
az illető jogtulajdonost illeti.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.
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