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Zawartość opakowania

Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz 
stacji bazowej

2 akumulatory AAA 
(R03)

Tylna klapkaKabel telefoniczny

Skrócona instrukcja 
obsługi

Karta 
gwarancyjna

Instrukcja 
użytkownika

UWAGA W pudełku może się znajdować adapter linii, dostarczany oddzielnie z kablem telefonicznym. 
W takim przypadku należy najpierw podłączyć ten adapter do kabla telefonicznego, a dopiero później 
podłączyć kabel do gniazdka telefonicznego.

W zestawach wielosłuchawkowych, w opakowaniu znajduje się jedna lub kilka dodatkowych słuchawek, 
ładowarki z zasilaczem i dodatkowe akumulatory.

OSTRZEŻENIE Zawsze należy używać kabli i baterii dostarczonych razem z telefonem.

Χ∆530_ΘΣΓ_ΠΛ.φµ  Παγε 2  Τυεσδαψ, Απριλ 11, 2006  10:19 ΑΜ



3

PL

Podłączanie
Podłącz stację bazową

Instalowanie
Włóż baterie i naładuj je

1
1. Ustaw stację bazową w centralnej lokalizacji w pobliżu gniazdek: telefonicznego i elektrycznego.

2. Podłącz kabel telefoniczny i kabel zasilania do odpowiednich złącz z tyłu stacji bazowej.

3. Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do gniazdka telefonicznego i drugi koniec kabla zasilania do
gniazdka elektrycznego.

A A1. 2 .B

Podłącz kabel 
telefoniczny do 
gniazdka 
telefonicznego

B

Podłącz 
zasilacz A

2

Ustawienie daty i godziny
1. Naciśnij mMENU.
2. Przewiń : do Zegar i budzik i naciśnij mWYBÓR.
3. Naciśnij mWYBÓR, aby wejść w Data i godzina.
4. Wprowadź bieżącą godzinę (GG:MM) i bieżącą datę (DD/MM/RR) i naciśnij mWYBÓR.

Telefon jest gotowy do użytku.

 Włóż baterie   Ładuj słuchawkę przez 24 godziny
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Podstawy obsługi3
Wykonywanie połączenia
Wprowadź numer telefonu i naciśnij r.
LUB
Naciśnij r i wprowadź numer telefonu.
Odbieranie połączenia
Gdy telefon dzwoni, naciśnij klawisz r.
Zakończenie połączenia
Naciśnij klawisz e.

Ustaw głośność słuchawki w czasie trwania rozmowy
Naciśnij klawisz :, aby wybrać poziom od Głośność 1 do Głośność 5.

Zapisywanie nowej pozycji w książce telefonicznej
1. Naciśnij mMENU, następnie przewiń : do Książka tel. i naciśnij mWYBÓR, po czym

mWYBÓR, aby wybrać Nowa pozycja.
2. Wprowadź nazwisko kontaktu (maksymalnie 12 znaków) i naciśnij mOK.
3. Wprowadź numer (maksymalnie 24 cyfry) i naciśnij mOK.
4. Przewiń :, aby wybrać grupę (<Brak grupy>, <Grupa A>, <Grupa B>, <Grupa C>), i naciśnij

mWYBÓR, aby zatwierdzić. 
Włączy się długi, zatwierdzający sygnał dźwiękowy.

Dostęp do książki telefonicznej
1. W trybie gotowości naciśnij d lub naciśnij mMENU, następnie przewiń : do Książka tel. i

naciśnij mWYBÓR, po czym przewiń : d Pozycja listy i naciśnij mWYBÓR.
2. Naciśnij :, aby przeglądać książkę telefoniczną.

Ustaw melodię dzwonka słuchawki
1. Naciśnij mMENU, przewiń : do Ust. własne i naciśnij mWYBÓR, następnie

mWYBÓR, aby wybrać Melodie słuch., przewiń : do Mel. dzw. słu. i naciśnij mWYBÓR.
2. Przewiń : do żądanej melodii. Melodia zostanie odtworzona.
3. Naciśnij mWYBÓR, aby ustawić melodię dzwonka. 

Włączy się sygnał zatwierdzający, a na ekranie zostanie wyświetlone poprzednie menu.
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Naciśnij Aby

m
Wejść do menu głównego z trybu gotowości.
Wybrać funkcję wyświetlaną na ekranie słuchawki powyżej (nad przyciskiem).
Włączyć funkcję wyciszenia w czasie trwania połączenia.

> Przejść do listy powtarzania z trybu gotowości.
Wybrać funkcję wyświetlaną na ekranie słuchawki powyżej (nad przyciskiem).

r Odebrać połączenie przychodzące zewnętrzne lub wewnętrzne.
Umieścić R dla usług operatora kiedy są włączone.

e

Zakończyć rozmowę.
Przytrzymaj w trybie przeglądania menu, aby powrócić do trybu gotowości, krótko
nacisnąć, aby powrócić do poprzedniego menu. 
Przytrzymaj w trybie gotowości, aby wyłączyć słuchawkę, krótko nacisnąć, aby
ponownie włączyć słuchawkę. 

u

Uzyskać dostęp do rejestru połączeń z trybu gotowości.
Przewinąć w górę listę menu lub przejść do poprzedniego zapisu książki telefonicznej
lub rejestru połączeń.
Zwiększyć głośność słuchawki w czasie trwania rozmowy.
Przejść do poprzedniego znaku w trybie edycji.

d

Uzyskać dostęp do książki telefonicznej z trybu gotowości.
Przewinąć w dół listę menu lub przejść do następnego zapisu książki telefonicznej lub
rejestru połączeń.
Zmniejszyć głośność słuchawki w czasie trwania rozmowy.
Przejść do następnego znaku w trybie edycji.

c Zainicjować połączenie wewnętrzne.

v Odebrać połączenie przychodzące w trybie głośnomówiącym.
Włączyć i wyłączyć tryb głośnomówiący w czasie rozmowy.

#

Wybrać znak # w trybie gotowości.
Przytrzymaj, aby ściszyć dzwonek w trybie gotowości.
Umieścić pauzę w trybie wybierania.
Przełączyć pomiędzy dużymi i małymi literami w trybie edycji.

* Wybrać znak * w trybie gotowości.
Przytrzymaj, aby włączyć i wyłączyć blokadę klawiatury.

Włączanie/wyłączanie słuchawki
W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz e przez 5 sekund, aby wyłączyć słuchawkę.
Krótko naciśnij klawisz e, aby ponownie włączyć słuchawkę.j
Blokada/odblokowanie klawiatury
W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz * przez 2 sekundy, aby zablokować lub odblokować 
klawiaturę.
Przywołanie
1. Naciśnij klawisz c na stacji bazowej do momentu włączenia dzwonka słuchawki.
2. Po wyszukaniu słuchawki, naciśnij e, aby wyłączyć tryb przywołania.
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3111 285 26541

Rozwiązywanie problemów
W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz str.49 instrukcji użytkownika modelu CD530 .  

Pomoc
Instrukcja użytkownika
Patrz instrukcja użytkownika dostarczona z telefonem CD530.

Pomoc online
www.p4c.philips.com

Problem Rozwiązanie

• Brak sygnału linii • Sprawdź połączenia

• Naładuj baterie (ładuj przez co najmniej 24 godziny)

• Użyj dostarczonego kabla telefonicznego

• Słaba jakość dźwięku • Przesuń się bliżej stacji bazowej

• Przesuń stację bazową przynajmniej jeden metr dalej od 
urządzeń elektrycznych

• Ikona  miga • Zarejestruj słuchawkę w stacji bazowej

• Przesuń się bliżej stacji bazowej

• Nie działa usługa Identyfikacji 
rozmówcy (CLI)

• Sprawdź dostępność usługi u operatora sieci
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