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Čo je v krabici

Základná stanica
ALEBO

Slúchadlo Kryt na batérii

Základná stanica so 
záznamníkom

2 AAA nabíjateľné 
batérie

Napájanie elektrickej 
energie

Kábel na linku*

Návod na použitie Záruka Príručka rýchlym 
spustením

*V krabici môže nájsť  adaptér na linku, ktorý sa dodáva oddelene od kábla na 
linku. V takom prípade musíte napojiť adaptér na linku ku káblu na linku 
skôr, ako zapojíte kábel na linku do zásuvky na linku.

Pri baleniach s viacerými slúchadlami nájdete naviac jeden alebo viac slúchadiel, 
krytov na batériu, nabíjačiek s jednotkou napojenia na elektrickú energiu a 
nabíjateľných batérií.

UPOZORNENIE: Vždy použite kábel linky, zdroj elektrickej energie a batérie, 
ktoré boli dodané s telefónom.



1 Zapojenie
Zapojte základnú stanicu

2 Inštalovanie
Založte nabíjateľné batérie a nabíjačku

1. Základnú stanicu umiestnite do centrálnej polohy v blízkosti zásuvky na 
telefónnu linku a elektrickej zásuvky.

2. Zapojte kábel na linku a napájací kábel k zdroju do príslušných konektorov na 
zadnej strane základnej stanice.

3. Druhý koniec kábla na linku a napájacieho kábla zapojte do príslušných 
zásuviek.

 Založte batérie  Slúchadlo nabíjajte 24 hodínA B

Zostavte telefón (aj je to potrebné)
1. Stlačte o na zobrazenie zoznamu krajín.
2. Prejdite n smerom hore a dolu a nájdite svoju krajinu.
3. Stlačte o a potvrďte voľbu.

(ČAKÁM... sa zobrazí počas automatickej konfigurácie predvoleného 
nastavenia linky a ponuky jazyka pre zvolenú krajinu.)

4. Výrobok teraz prejde do DÁTUM/ČAS ponuky. Zadajte aktuálny dátum 
(DD/MM) a stlačte o na potvrdenie.

5. Zadajte aktuálny dátum (HH-MM) a stlačte o na potvrdenie.



3 Užívajte si

Uskutočnenie hovoru
Vytočte číslo (maximálne 24 číslic) a stlačte t alebo l.
ALEBO
Stlačte t alebo l, čím aktivujete linku a vytočte číslo.

Prijatie hovoru
Keď telefón zazvoní, stlačte t alebo l.

Ukončenie hovoru
Ak chcete konverzáciu ukončiť , stlačte h.

Nastavenie hlasitosti slúchadla alebo reproduktora
Počas hovoru stlačte n a vyberte si z ÚROVEŇ 1 až do ÚROVEŇ 5.

Nastavenie melódie zvonenia
K dispozícii máte 10 melódií zvonenia vo vašom slúchadle.
1. Stlačte m v režime nečinnosti, prejdite n k OSOBNÉ NAST. a stlačte o.
2. Prejdite n k TÓNY SLÚCH. a stlačte o, potom prejdite n k ZAZVONENIA 

a stlačte o.
3. Prejdite n na požadovanú melódiu a prehrajte si ju.
4. Stlačte o pre nastavenie melódie zvonenia.

Ozve sa tón potvrdenia a displej sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Uloženie kontaktu v telefónnom zozname
1. Stlačte m v režime nečinnosti, prejdite n k TELEF.ZOZNAM a stlačte o, 

stlačte o a zadajte NOVÝ ZÁZNAM.
2. VLOŽIŤ MENO sa zobrazí na displeji.
3. Zadajte meno telefonického kontaktu (maximálne 12 znakov) a stlačte o.
4. Na displeji sa zobrazí ULOŽIŤ ČÍSLO.
5. Zadajte číslo (maximálne 24 znakov) a stlačte o.

Ozve sa tón potvrdenia.

Vstup do telefónneho zoznamu
1. Stlačte d v režime nečinnosti a prejdite n na prehliadanie telefónneho 

zoznamu.
2. Detaily si prezriete stlačením o. Stlačte c a zobrazia sa zostávajúce 

číslice, ak má záznam viac ako 12 číslic.



Hovor z telefónneho zoznamu
1. Stlačte d v režime nečinnosti.
2. Prejdite n do záznamu v telefónnom zozname.
3. Stlačte t.

• Hovor sa začne.

Vypočujte si odkazy nahrané na záznamníku (iba pre CD255/SE255)
Stlačte e na základnej stanici a zapnite záznamník (LED svetlo svieti). Prehrá 
sa odchádzajúca správa.
Stlačte p na základnej stanici a prehrajú sa správy v telefóne (prvá nahraná 
správa sa prehrá ako prvá).
Stlačte f a prejdite z aktuálne prehrávanej správy na nasledujúcu správu.
Stlačte b a vrátite sa na predchádzajúcu správu (ak stlačíte do 1 sekundy 
počas prehrávania aktuálnej správy).
Stlačte b a znovu sa prehrá aktuálne prehrávaná správa (ak tlačidlo stlačíte po 
uplynutí 1 sekundy pri prehrávaní aktuálnej správy). 
Stlačte -+ a nastavte hlasitosť  reproduktora počas prehrávania správ.
Stlačte x a odstránite aktuálnu správu.
Dlhým stlačením x vymažete všetky staré odkazy. 
Stlačte e znovu a záznamník sa vypne (LED svetlo je vypnuté).
Detaily o funkciách záznamníka nájdete vo svojom Návode na použitie. 



Vitajte vo Philips!
Registrujte svoj výrobok a získajte podporu na www.philips.com/welcome

Potrebujete pomoc?
Návod na použitie
Prečítajte si Návod na použitie, ktorý bol priložený k telefónu. 
Online Help
www.philips.com/support

Problémy
Viac informácií nájdete v Návode na použitie, ktorý je priložený k vášmu telefónu. 

Problém
• Nie je žiadny tón 

vytáčania.

Riešenie
• Nie je prívod energie: Skontrolujte zapojenia.
• Batérie sú vybité: Nabite batérie.
• Prejdite bližšie k základnej stanici.
• Použitý je nesprávny kábel na linku: Použite 

priložený kábel na linku.
• Je možné, že budete potrebovať  adaptér na 

linku: Ak áno, napojte adaptér na linku a kábel 
na linku.

• Volajúci ma dobre 
nepočuje.

• Prejdite bližšie k základnej stanici.
• Základnú stanicu premiestnite aspoň o meter 

ďalej od elektronického zariadenia.

• HĽADANIE sa zobrazí 
na slúchadle a ikonka 

 bliká.

• Prejdite bližšie k základnej stanici.
• Skontrolujte, či je základná stanica zapnutá.
• Resetujte zariadenie a reštartujte registráciu 

slúchadla.

• Nezobrazuje sa číslo 
volajúceho.

• Služba nie je aktivovaná: Skontrolujte svoje 
predplatené služby u poskytovateľa siete.
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