
Co je v krabici?

Sluchátko Kryt baterie 

Základna pro CD240 
NEBO

Spojování
Připojení k základní stanici1

1. Postavte základnu do centrálního umístění v blízkosti telefonní zásuvky a elektrických zásuvek.

Telefon CD240
Vítejte
Návod na rychlý start

CD245
1
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3
Napájení2 dobíjecí baterie AAA Linkový kabel*

CD245

Instalace
Vložte dobíjecí baterie a dobijte

2. Zapojte linkový kabel a napájecí kabel k příslušným konektorům na zadní straně základny.
3. Druhý konec linkového kabelu a napájecího kabelu připojte k příslušným zásuvkám.

2
 Vložte baterie   Nabijte sluchátko 24 hodin 
Spojování

Instalace

Užijte si 
Záruční listPříručka uživatele

* V krabici můžete najít linkový adaptér který je dodáván odděleně od linkového kabelu. V 
tomto případě zapojíte linkový adaptér k linkovému kabelu předtím než vsunete 
linkový kabel do linkové zásuvky.

V balení s více sluchátky, naleznete jedno nebo více sluchátek, nabíječky s napájecími 
jednotkami a další dobíjecí baterie.

UPOZORNĚNÍ Vždy používejte kabely a baterie, které jsou dodány s Vašim telefonem.

Příručka 
Rychlý začátek Nakonfigurujte svůj telefon (je-li to nutné)

Po několikaminutovém nabíjení telefonu se může zobrazit obrazovka Vítáme vás, což záleží 
na tom, ve které zemi žijete.
1. Po stisknutí m se na displeji zobrazí seznam zemí. 
2. Pomocí : přejděte k vaší zemi.
3. Stiskněte mOK pro potvrzení výběru.

Nastavení data a času
1. Stiskněte tlačítko m v režimu nečinnosti, pomocí : přejděte na HODINY/BUDÍK

a stiskněte mOK, stiskněte mOK k zadání DATUM A ČAS.
2. Zobrazí se naposledy uložené datum. Zadejte aktuální datum (DD/MM) a stiskněte mOK.
3. Zobrazí se naposledy uložený čas. Zadejte aktuální čas (HH:MM) a potvrďte stisknutím mOK.
Ozve se potvrzovací pípnutí a váš telefon je nyní připraven k používání.



Užijte si 3
Telefonování
Zadejte číslo (maximálně 24 číslic) a stiskněte tlačítko r.
NEBO
Stiskněte tlačítko v, aby jste linku obsadili a vytočte číslo (maximálně 24 číslic).

Příjem hovoru
Když telefon zazvoní, stiskněte tlačítko r.

Ukončení hovoru
Pro ukončení konverzace stiskněte tlačítko e.

Upravte hlasitost sluchátka
Během hovoru stiskněte : k výběru HLASITOST 1 až HLASITOST 3.

Uložení kontaktu v telefonním seznamu
1. Stiskněte tlačítko m v režimu nečinnosti, pomocí : přejděte na TELEF.

SEZNAM a stiskněte mOK, stiskněte mOK k zadání PŘIDEJ ČÍSLO.
2. Na displeji se zobrazí VLOŽ JMÉNO.
3. Zadejte jméno kontaktu (maximálně 12 znaků) a stiskněte mOK.
4. Zadejte číslo (maximálně 24 číslic) a stiskněte mOK.

Zazní potvrzovací tón.
Přístup k telefonnímu seznamu
1. Stiskněte tlačítko d v režimu nečinnosti, pomocí : abyste si prohlédli telefonní

seznam. 
2. K zobrazení podrobnosti stiskněte tlačítko p.

Nastavení melodie vyzvánění
1. Stiskněte tlačítko m v režimu nečinnosti, pomocí : na OSOBNÍ NAST. a

stiskněte mOK, stiskněte mOK k přechodu na TÓNY SLUCH., přejděte :
na MELODIE ZVON. a stiskněte mOK.

2. Pomocí : přejdete na požadovanou melodii, aby se melodie přehrála. 
3. Stisknutím mOK nastavte melodii vyzvánění. 

Ozve se potvrzovací pípnutí a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.

 

Zapínání/vypínání sluchátka
Stiskněte a držte tlačítko e déle než 5 sekund k zapnutí/vypnutí sluchátka v režimu 
nečinnosti.

Zamčení/odemčení tlačítek
Stiskněte a držte tlačítko * po dobu 1 sekundy pro zamčení a odemčení tlačítek v 
režimu nečinnosti.

Paging
1. Stiskněte tlačítko p na základně. Všechna přihlášená sluchátka začnou zvonit.
2. Po vyhledání stiskněte libovolné tlačítko sluchátka pro ukončení pagingu.

Poslechněte si zprávy nahrané na záznamníku (pouze u CD245)

Stisknutím o na základně zapnete záznamník (LED se rozsvítí).

Opětovným stiskem o záznamník vypnete (LED zhasne).

Stisknutím > na základně přehrajete telefonní zprávy (první nahraná zpráva se 
přehraje jako první).

Stisknutím r přeskočíte aktuální zprávu a přehrajete následující zprávu.

Stisknutím l přejdete zpět na předchozí zprávu (pokud tlačítko stisknete do 1 sekundy 
při přehrávání aktuální zprávy).

Stisknutím l znovu přehrajete aktuální zprávu (pokud tlačítko stisknete po 1 sekundě 
při přehrávání aktuální zprávy). 

Stisknutím v upravíte hlasitost reproduktoru při přehrávání zprávy.

Stisknutím x aktuální zprávu vymažete.

Podrobnosti o funkci záznamníku najdete v Příručce uživatele CD245.

3111 285 33561

Často kladené dotazy
Více informací najdete v Příručce uživatele, kterou jste dostali se svým telefonem. 

Potřebujete poradit?
Příručka uživatele
Viz Příručku uživatele, kterou jste dostali se svým telefonem CD240/245.

Online nápověda
www.philips.com/support  

Problém Řešení

• Není oznamovací tón! • Zkontrolujte připojení
• Nabijte baterie
• Použijte dodávaný kabel linky

• Volaný mě neslyší jasně! • Přesuňte se blíž k základně
• Odsuňte základnu nejméně jeden metr od 

jakéhokoli elektrického spotřebiče

• Na displeji je zobrazeno 
VYHLEDÁVÁNÍ... a 

ikona  bliká!

• Přesuňte se blíž k základně
• Proveďte vynulování a nové přihlášení sluchátka

• Číslo volajícího se 
nezobrazuje!

• Zkontrolujte si objednávku u vašeho sí˙ového 
operátora
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