Vodnik za hiter začetek
CD180

Pomembna varnostna navodila
•
•
•
•

Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v poglavju s tehničnimi podatki.
Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja nevarnost eksplozije.
Rabljene baterije zavrzite v skladu z navodili. (Oglejte si spletni uporabniški priročnik)

Pregled

Slušalka
Mikrofon

• Iskanje slušalk.
• Registrirajte dodatne
slušalke.

Med klicem

V načinu mirovanja
Odpiranje menija z
možnostmi
možnostmi
REDIAL/C Odpiranje seznama Odpiranje seznama
za ponovno izbiranje za ponovno izbiranje
Povišanje glasnosti
Odpiranje imenika
MENU/OK Odpiranje menija z

Znižanje glasnosti

Končanje klica

R

Izklop/vklop zvoka
mikrofona.
Tipka za ponovni
klic*
*odvisno od omrežja

V meniju
Potrditev izbire
Preklic postopka
Pomik navzgor

Odpiranje dnevnika Pomik navzdol
klicev
Klicanje in
sprejemanje klicev
Vklop/izklop slušalke Izhod iz menija/
postopka
(pridržite tipko)

Prikazuje povezavo med slušalko in
osnovno enoto. Več črtic pomeni
boljšo povezavo.
V dnevniku klicev označuje sprejeti
klic.
V seznamu za ponovno izbiranje
označuje odhodni klic.
Utripa v primeru novega zgrešenega
klica.
Med pregledovanjem zgrešenih klicev
v dnevniku klicev je simbol prikazan
neprekinjeno.
Utripa med sprejemanjem
dohodnega klica.
Med klicem je simbol prikazan
neprekinjeno.

Zvonjenje je izklopljeno.
Če uporabljate glasovni predal
ponudnika storitev, ikona v primeru
novega sporočila utripa.
Ko ste glasovna sporočila že
pregledali v dnevniku klicev, je simbol
prikazan neprekinjeno.
Ikona ni prikazana, če ni nobenega
glasovnega sporočila.
* Ta storitev je odvisna od omrežja
Se prikaže, ko se pomikate navzgor/
navzdol po seznamu oziroma zvišate/
znižate glasnost.
Desno je še več števk. Pritisnite
REDIAL/C, da ga preberete.
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Povezava z drugimi napravami

Priključitev osnovne enote
Telefonska
vtičnica

Napajalna
vtičnica

1 Konca napajalnega adapterja priključite v:

Napajalna
vtičnica
Adapter za
napajanje

Osnovna
enota telefona

2

1

3

Polnilnik
dodatne
slušalke

• vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani osnovne enote;
• napajalno vtičnico na steni.
2 Konca telefonskega kabla priključite v:
• telefonsko vtičnico na spodnji strani osnovne enote;
• telefonsko vtičnico na steni.
Samo za različice z več slušalkami:
3 Konca napajalnega adapterja priključite v:
• vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani polnilnika dodatne slušalke.
• napajalno vtičnico na steni.
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Začetek uporabe

Konfiguriranje telefona
1 Baterije so predhodno vstavljene v slušalko. Pred polnjenjem z vratc

za baterije povlecite baterijski trak.

2 Ko telefon prvič uporabite, se prikaže pozdravno sporočilo (odvisno

od države).
Ko se prikaže pozdravno sporočilo, pritisnite MENU/OK.
3 Če je treba, ob pozivu nastavite državo in jezik.
4 Nastavite datum in čas.
• Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite tipko / , da izberete
[AM] ali [PM].

Polnjenje telefona
Za polnjenje slušalke postavite slušalko na osnovno enoto. Če je
slušalka pravilno nameščena na osnovno enoto, slišite potrditveni zvok.
»» Začne se polnjenje slušalke.
Opomba Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.

Preverjanje napolnjenosti baterije
Polnite 8 ur

Ko slušalka ni na osnovni enoti/polnilniku, črtice prikazujejo
raven energije v bateriji (polna, napol prazna in prazna).
Ko je slušalka na osnovni enoti/polnilniku, črtice utripajo,
dokler polnjenje ni končano.
Utripa ikona za prazno baterijo in slišite opozorilni zvok.
Baterija je skoraj prazna in jo je treba napolniti.
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Uporaba

Klici

• Če želite izvesti klic, pritisnite
izberite telefonsko številko.
• Če želite sprejeti klic, pritisnite
ko zazvoni telefon.
• Če želite končati klic: pritisnite

Glasnost slušalke
Pritisnite ali
med klicem.

in
,
.

, da nastavite glasnost

Imenik
Dodajanje vnosa

1 Pritisnite MENU/OK, [IMENIK] >
[DODAJ NOVO] in za potrditev
pritisnite MENU/OK.
2 Vnesite ime in za potrditev pritisnite
MENU/OK.
3 Vnesite številko in za potrditev
pritisnite MENU/OK.

Klicanje iz imenika

1 Pritisnite ali pa izberite
MENU/OK > [IMENIK] >
[POGLED] in odprite seznam v

imeniku.

2 Izberite stik.
3 Pritisnite
za klicanje.

Vnosi z neposrednim
dostopom

Na voljo sta 2 vnosa z neposrednim
dostopom (tipki 1 in 2). Če shranjeno
telefonsko številko želite izbrati
samodejno, pridržite tipko v načinu
mirovanja.
Tipki 1 in 2 sta prednastavljeni na [1_
GLAS.POŠTA] (številka za glasovno
pošto) in [2_INF. STOR.] (številka
za informacijsko storitev) operaterja
omrežja, odvisno od države operaterja
omrežja (odvisno od operaterja
omrežja).

Dnevnik klicev
1 Pritisnite

Klicanje

in izberite zabeležen klic.

2 Pritisnite tipko

.

Ogled več podrobnosti
2 Pritisnite MENU/OK.
3 Izberite [POGLED].

Shranjevanje zabeleženega klica
v imenik
2
3
4
5
6
7

Pritisnite MENU/OK.
Izberite [Shrani štev.].
Za potrditev pritisnite MENU/OK.
Vnesite ime.
Za potrditev pritisnite MENU/OK.
Da shranite, pritisnite MENU/OK.

Izbris zabeleženega klica

2 Pritisnite MENU/OK.
3 Izberite [Zbriši] ali [Izbriši vse].
4 Za potrditev pritisnite MENU/OK.

Seznam ponovnih klicev
1 Pritisnite REDIAL/C in izberite

zabeležen klic.

Klicanje

2 Pritisnite tipko

.

Shranjevanje zabeleženega klica
v imenik
2
3
4
5
6
7

Pritisnite MENU/OK.
Izberite [Shrani štev.].
Za potrditev pritisnite MENU/OK.
Vnesite ime.
Za potrditev pritisnite MENU/OK.
Da shranite, pritisnite MENU/OK.

Izbris zabeleženega klica

2 Pritisnite MENU/OK.
3 Izberite [Zbriši] ali [Izbriši vse].
4 Za potrditev pritisnite MENU/OK.

Registracija slušalk

V osnovni enoti lahko registrirate
dodatne slušalke. V osnovni enoti lahko
registrirate do 4 slušalke.
1 Pritisnite MENU/OK na slušalki.
2 Izberite [STORITVE] >
[Register] in nato za potrditev
pritisnite MENU/OK.
3 Pritisnite in za 5 sekund pridržite
tipko
na osnovni enoti.
4 Vnesite kodo PIN sistema (0000).
5 Za potrditev kode PIN
pritisnite MENU/OK.
»» Registracija je končana v manj kot
2 minutah.

Obnovitev privzetih nastavitev

Nastavitve telefona lahko ponastavite na originalne
tovarniške nastavitve.
1 Pritisnite MENU/OK.
2 Izberite [STORITVE] > [Ponastavi] in nato za
potrditev pritisnite MENU/OK.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
3 Za potrditev pritisnite MENU/OK.
»» Vse nastavitve so ponastavljene.
»» Prikaže se pozdravni zaslon.

Tehnični podatki
Baterija

• CORUN: 2 akumulatorski bateriji AAA NiMH 1,2 V
500mAh
• SANIK: 2 akumulatorski bateriji AAA NiMH 1,2 V 500mAh

Adapter

Osnovna enota in polnilnik:
• Philips:
SSW-1920EU-2/SSW-1920UK-2/S003PV0600050/
S003PB0600050:
Vhod: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A;
Izhod: 6 V 500 mA
Opomba Philips Consumer Lifestyle izjavlja, da je CD180

v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi
določili Direktive 1999/5/ES. Izjava o skladnosti je na voljo
na spletnem mestu www.p4c.philips.com.

Pogosta vprašanja

Na zaslonu ni črtic za signal.

• Slušalka je izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
• Če se na zaslonu prikaže
[Neprijavljen], registrirajte
slušalko (Oglejte si del o registraciji
slušalk).

Kaj naredim, če mi dodatnih
slušalk ne uspe registrirati v
osnovni enoti?
Pomnilnik osnovne enote je poln.
Odjavite neuporabljene slušalke in
poskusite znova.

Ni znaka centrale

• Preverite priključke telefona.
• Slušalka je izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.

Ne morem spremeniti nastavitev
glasovne pošte. Kaj naj naredim?
Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik
storitev in ne telefon. Če želite spremeniti
nastavitve, se obrnite na ponudnika
storitev.

Slušalka na polnilniku se ne
polni.

• Poskrbite, da so baterije pravilno
vstavljene.
• Poskrbite, da je slušalka pravilno
položena na polnilnik. Med polnjenjem
se prikaže ikona za baterijo.
• Polnilni kontakti so umazani. Najprej
izključite napajanje, nato pa z vlažno
krpo očistite kontakte.
• Baterije so okvarjene. Kupite nove.

Ni prikaza

• Poskrbite, da so baterije napolnjene.
• Poskrbite za napajanje in telefonske
priključke.

Slab zvok (prasketanje, odmev
itd.)

• Slušalka je skoraj izven dosega.
Približajte jo osnovni enoti.
• Telefon motijo bližnje električne
naprave. Osnovno enoto oddaljite
od njih.
• Telefon je v prostoru z debelimi zidovi.
Osnovno enoto oddaljite od njih.

Slušalka ne zvoni.

Poskrbite, da je vklopljena melodija
zvonjenja slušalke.

ID klicatelja se ne prikaže.

• Storitev ni aktivirana. Preverite pri
ponudniku storitev.
• Informacije o klicatelju so prikrite ali
niso na voljo.

Dobrodošli pri Philipsu
Registrirajte izdelek na spletnem mestu www.philips.com/welcome
Potrebujete pomoč?
Uporabniški priročnik/spletna pomoč
www.philips.com/support
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