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Quick start guide

Adaptér linky nemusí být pøipojen k propojovacímu kabelu. Adaptér linky
mùžete nalézt v balení. V tom pøípadì nejprve zapojte adaptér linky ke kabelu
a poté teprve do telefonní zásuvky.
V balení multipack mùžete najít ještì jedno nebo více dalších sluchátek, 
nabíjeèe s napájecími adaptéry a pøíslušný poèet akumulátorù.

VAROVÁNÍ Vždy používejte pouze pøiložené akumulátory a kabely.



1 Pøipojte
Pøipojte základnu

2 Nainstalujte
Vložte akumulátory a nabijte je

Vložte akumulátory Sluchátko nabíjejte 24 hodin

Konfigurujte telefon (pokud je to nutné)
Po nìkolika minutách nabíjení se objeví uvítací obrazovka.
1. Stiskem zobrazte seznam zemí
2. Pomocí / vyberte zemi, v níž pøístroj používáte
3. Stiskem volbu potvrïte.

1. Zástrèku napájecího adaptéru pøipojte do zásuvky na spodní stranì základny.
2. Zástrèku telefonního propojovacího kabelu zapojte do zásuvky na spodní 

stranì základny.
3. Opaèný konec propojovacího kabelu, opatøený pøípadnì adaptérem linky, 

pøipojte do telefonní zásuvky a napájecí adaptér pøipojte do sížové zásuvky.

3Pøipojte
napájení

Kabel pøipojte do
telefonní zásuvky
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3 Užívejte
Nastavení budíku
1. Stiskem vyvolejte hlavní nabídku
2. Pomocí / vyberte Hodiny & budík
3. Stiskem a / vyberte Budík
4. Stiskem a / vyberte Vypnout, Jedenkrát nebo Dennì
5. Stiskem nastavení uložte

Zmìna názvu sluchátka
1. Stiskem vyvolejte hlavní nabídku
2. Pomocí / vyberte Osobní nast.
3. Stiskem a / vyberte Jméno sluch.
4. Stiskem zadejte název sluchátka
5. Stiskem nastavení uložte

Provedení hovoru

Pøijmutí hovoru
Pokud telefon zvoní, stisknìte nebo .

Ukonèení hovoru
Stisknìte 

Nastavte èas
1. Stiskem vyvolejte hlavní nabídku
2. Pomocí / vyberte Hodiny & budík
3. Stiskem vyberte Datum/èas odes
4. Stisknìte 
5. Zadejte aktuální èas (HH:MM) ve 24-hodinovém formátu a aktuální datum 

(DD/MM/RR)
6. Stiskem nastavení uložte

Stisknìte a volte èíslo
NEBO
Zvolte èíslo a stisknìte nebo 

Nastavení hlasitosti sluchátka
Bìhem hovoru:
Pomocí / nastavte hlasitost sluchátka v úrovních od jedné do pìti
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Nastavení tapety, která se zobrazuje v režimu standby
1. Stiskem vyvolejte hlavní nabídku
2. Pomocí / vyberte Osobní nast.
3. Stiskem a / vyberte Tapeta
4. Stiskem a / zmìòte tapetu na požadovanou
5. Stiskem nastavení uložte

Nastavení kontrastu
1. Stiskem vyvolejte hlavní nabídku
2. Pomocí / vyberte Osobní nast.
3. Stiskem a / vyberte Kontrast
4. Stiskem a / nastavte požadovaný kontrast displeje
5. Stiskem nastavení uložte

Nastavení barevného schématu
1. Stiskem vyvolejte hlavní nabídku
2. Pomocí / vyberte Osobní nast.
3. Stiskem a / vyberte Barva
4. Stiskem a / vyberte požadované barevné schéma
5. Stiskem nastavení uložte

Nastavení melodie zvonku
1. Stiskem vyvolejte hlavní nabídku
2. Pomocí / vyberte Osobní nast.
3. Stiskem vyberte Tóny sluch.
4. Stiskem a / vyberte Melodie zvon.
5. Stiskem a / nastavte požadovanou melodii
6. Stiskem nastavení uložte

Otevøení telefonního seznamu
1. Stiskem vyvolejte telefonní seznam
2. Pomocí / vyberte požadovanou položku seznamu
3. Stiskem zobrazíte podrobnosti o položce seznamu

Uložení èísla do telefonního seznamu
1. Stiskem vyvolejte hlavní nabídku
2. Stiskem / a vyberte Telef. Seznam.
3. Stiskem vyberte Nový zázn.
4. Vložte jméno (maximálnì 12 znakù)
5. Stiskem zadejte èíslo (maximálnì 24 èíslic)
6. Stiskem vyberte skupinu (<6ádná skup.>, <Skupina A>, <Skupina B>, 

<Skupina C>)
7. Stiskem nastavení uložte



Potøebujete pomoci?

Pomoc online
www.philips.com/support

Návod 
Nahlédnìte do Návodu, který jste dostali spolu s CD640 nebo CD645.

Poslech nové zprávy ze záznamníku (pouze pro CD645)

Problém

Øešení potíží
Další informace naleznete v návodu, který jste obdrželi spolu s CD640 nebo CD645.

Øešení

Není volací tón

Služba identifikace 
volajícího (CLI) nepracuje

Na LCD displeji 
sluchátka se nic 
nezobrazí

● Nabíjejte akumulátory nejménì 24 hodin
● Bìžte blíže k základnì
● Použijte pøiložený propojovací telefonní kabel

● Bìžte blíže k základnì
● Vzdalte základnu alespoò 1 m od všech elektrických

zaøízení

● Pøihlaste sluchátko k základnì
● Bìžte blíže k základnì

● Odpojte a znovu pøipojte napájecí adaptér základny a
znovu opakujte postup pøihlášení sluchátka k základnì

● Ujistìte se, že jsou v bateriovém prostoru sluchátka
správnì vloženy pøiložené akumulátory

● Ovìøte, zda jsou akumulátory sluchátka nabité

● Ovìøte si podmínky služby u svého operátora

Bliká

Špatná kvalita zvuku

1. Stiskem na základnì zapnìte záznamník
2. Stisknìte na základnì, zaène pøehrávání první (nejstarší) nové zprávy.
3. Stiskem zprávu pøeskoèíte a pøehráváte další zprávu
4. Stiskem bìhem první sekundy pøehrávání další zprávy se vrátíte 

k pøedchozí zprávì
5. Stiskem po první sekundì pøehrávání zprávy pøehrajete znovu od zaèátku 

aktuální zprávu
6. Pomocí zvýšíte nebo snížíte hlasitost reproduktoru pøi pøehrávání zpráv
7. Stiskem vymažete aktuální zprávu

Další podrobnosti k použití záznamníku naleznete v návodu k  CD645.

www.philips.com/support
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