
Kaj je v paketu?

Slušalka

Bazna postaja za CD240 
ALI

Vratca predelka za 
baterijske vložke 

CD245

Povežite
Povezava bazne postaje1

1. Bazno postajo namestite na središčno mesto v bližini telefonske linijske vtičnice in
električne vtičnice.

Telefonski aparat CD240
Dobrodošli
Navodila za hitri zagon

CD245
1

2

3
Napajanje2 akumulatorska 

baterijska vložka AAA
Telefonski 

linijski kabel*

Namestitev
Namestite akumulatorske baterijske vložke in jih napolnite.

2. Telefonski linijski kabel in napajalni kabel povežite z ustreznimi konektorji na zadnji
strani bazne postaje.

3. Povežite prosta dela telefonskega linijskega kabla in napajalnega kabla v ustrezne vtičnice.

2
 Namestitev baterijskih vložkov   Slušalko polnite 24 ur.
Povežite

Namestite

Uživajte
GarancijaPriročnik za 
uporabnika

*V paketu je lahko linijski adapter, ki ni povezan na telefonski linijski kabel. V tem primeru 
povežite linijski adapter s telefonskim linijskim kablom in šele nato ta kabel v linijsko 
vtinico.

V paketih z več slušalkami so: ena ali več dodatnih slušalk, polnilniki z napajalnimi enotami 
in nadomestni akumulatorski baterijski vložki.

OPOZORILO Obvezno uporabljajte kable in baterijske vložke, ki ste jih prejeli s 
telefonskim aparatom.

Navodila za hitri zagon Konfigurirajte vaš telefon (po potrebi)
Po nekaj minutni polnitvi , se bo ,glede na vašo državo bivanja, na zaslonu prikazalo 
Dobrodošli. Če se pojavi napis Dobrodošli:
1. Pritisnite m tipko za prikaz seznama držav. 
2. Pojdite : na vašo državo.
3. Pritisnite mOK, da potrdite izbiro.
Nastavite datum in uro.
1. Pritisnite m v nedejavnem stanju, pomaknite : na URA/ALARM in pritisnite

mOK, pritisnite mOK za vnos DATUM IN ČAS.
2. Izpiše se datum, ki je bil nazadnje shranjen. Vnesite trenuten datum (DD/MM) in

pritisnite mOK.
3. Izpiše se čas, ki je bil nazadnje shranjen. Vnesite trenutno uro (HH:MM) in pritisnite

mOK za potrditev.
Zaslišali boste potrditveni zvok in vaš telefon bo pripravljen na uporabo.



 

Vklop/izklop slušalke
Pritisnite in ve kot 5 sekund zadržite tipko e za vklop/izklop slušalke v nedejavnem 
stanju.

Zaklepanje/odklepanje tipkovnice
Pritisnite in 1 sekundo zadržite tipko * za zaklepanje in odklepanje tipkovnice v 
nedejavnem stanju.

Pozivanje
1. Pritisnite na tipko p na bazni postaji. Vse registrirane slušalke začnejo zvoniti.
2. Ko se enkrat vzpostavi, pritisnite katero koli tipko na slušalki za zaključek pozivanja.

Poslušanje sporočil, posnetih na avtomatsko telefonsko tajnico (le za CD245)

Pritisnite o na bazni postaji za vklop avtomatske telefonske tajnice (zasveti LED).

Ponovno pritisnite o na bazni postaji za izklop avtomatske telefonske tajnice (LED ugasne).

Pritisnite > na bazni postaji za predvajanje telefonskih sporočil (prvo posneto 
sporočilo se predvaja prvo).

Pritisnite r za preskok trenutnega sporočila in predvajanje naslednjega.

Pritisnite l za vrnitev na predhodno sporočilo (e pritisnete v 1. sekundi predvajanja 
trenutnega sporočila).

Pritisnite I za ponovno predvajanje trenutnega sporočila (e pritisnete po 1. sekundi 
predvajanja trenutnega sporočila). 

Pritisnite v za nastavitev glasnosti zvočnika med predvajanjem sporočila.

Pritisnite x za izbris trenutnega sporočila.

Glejte priročnik za uporabnika CD245 za nadaljnje informacije o delovanju avtomatske 
telefonske tajnice.

Uživajte3
Klicanje
Pokličite številko (najve 24 števk) in pritisnite na tipko r.
ALI
Pritisnite na tipko v za prevzem linije in izbiranje številke (največ 24 števk).

Prevzem klica
Ko zazvoni telefon, pritisnite na tipko r.

Zaključek klica
Pogovor zaključite tako, da pritisnete na tipko e.

Nastavitev glasnosti slušalke
Med klicem pritisnite : za izbiro glasnosti med GALSNOST 1 do GLASNOST 3.

Shranitev kontakta v imenik
1. V nedejavnem stanju pritisnite na tipko m, pomaknite : na IMENIK in pritisnite

mOK, pritisnite mOK za vstop v DODAJ ŠT.
2. VNESITE IME se izpiše na zaslonu.
3. Vnesite kontaktno ime (največ 12 znakov) in pritisnite mOK.
4. Vnesite številko (največ 24 števk) in pritisnite mOK.

Vkljui se ton potrditve.
Dostop v imenik
1. Pritisnite d v nedejavnem stanju in pomaknite : za brskanje po imeniku. 
2. Za ogled podrobnosti pritisnite na tipko p.

Nastavitev melodije opozarjanja na klic
1. V nedejavnem stanju pritisnite na tipko m, pomaknite : na OSEBNE NAST. in

pritisnite mOK, pritisnite mOK za vnos TON TELEF., pomaknite : na
MELODIJA in pritisnite mOK.

2. Pomaknite : za vnos želene melodije in predvajanje le-te. 
3. Pritisnite mOK za nastavitev melodije opozarjanja na klic. 

Vključi se ton potrditve in zaslon ponastavi predhodni meni.

3111 285 33631

Pogosta vprašanja
Za ve informacij glejte priročnik za uporabnika, ki ste ga prejeli s telefonskim 
aparatom.

Ali potrebujete pomoč?
Priročnik za uporabnika
Za več informacij glejte priročnik za uporabnika, ki ste ga prejeli s telefonskim aparatom 
CD240/245.

Online pomoč
www.philips.com/support 

Težava Rešitev

• Ni tona izbiranja! • Preglejte povezave
• Napolnite baterijske vložke
• Uporabite priložen telefonski linijski kabel

• Klicatelj me ne sliši 
dobro!

• Stopite bliže k bazni postaji
• Bazno postajo umaknite vsaj 1 meter stran od 

drugih električnih naprav

• Na slušalki se izpiše 
IŠČEM... in utripa ikona 

!

• Stopite bliže k bazni postaji
• Ponastavite enoto in ponovno registrirajte slušalko

• Številka klicatelja se ne 
izpiše!

• Preverite pogoje uporabe pri ponudniku omrežnih 
storitev
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