
 

Vypočujte si správy zaznamenané v záznamníku (len pre telefón so záznamníkom )
Stlačte tlačidlo o na základnej stanici pre zapnutie záznamníka (Počítadlo správ je 

zapnuté).

Znovu stlačte tlačidlo o pre vypnutie záznamníka (Počítadlo správ je vypnuté).

Stlačte tlačidla P na základnej stanici, ak chcete prehraú telefónne správy (posledné 

zaznamenané správy budú prehraté ako prvé).

Stlačením tlačidla R preskočíte aktuálnu správu a prehráte nasledovnú správu.

Stlačením tlačidla l sa vrátite na predchádzajúcu správu (ak dôjde k stlačeniu do 1 

sekundy od aktuálneho prehrávania správy).

Stlačte tlačidlo l pre opätovné prehratie aktuálnej správy (v prípade stlačenia po 1 

sekunde od aktuálneho prehrávania správy). 

Stlačením tlačidla -+ nastavíte hlasitosú reproduktora počas prehrávania správy.

Stlačením tlačidla x odstránite aktuálnu správu.

Podrobnosti o funkciách záznamníka nájdete v pou�ívateľskej príručke vá�ho nového 

telefónu.

Hovor z telefónneho zoznamu
1. Stlačte tlačidlo d v pohotovostnom re�ime. 

2. Rolujte : na polo�ku telefónneho zoznamu.

3. Stlačte tlačidlo r alebo v.

Hovor bol začatý.

Rie�enie problémov
Viac informácií nájdete v pou�ívateľskej príručke, ktorú ste získali s va�im 
telefónom.

Vitajte v spoločnosti Philips!
Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

Potrebujete pomoc?
Návod na pou�ívanie
Pozrite si pou�ívateľskú príručku, ktorú ste dostali s va�im novým telefónom.

On-line pomoc
www.philips.com/support 

Problém Rie�enie

� Nie je počuú tón 
vytáčania!

� Skontrolujte spojenia
� Nabite batérie
� Pou�ite dodávaný linkový kábel

� Volajúci na nepočuje 
čisto!

� Choďte bli��ie k základnej stanici
� Posuňte základnú stanicu aspoň jeden meter od 

akýchkoľvek elektrických zariadení

� HĽADANIE� sa 
zobrazí na slúchadle a 

bliká ikona !

� Choďte bli��ie k základnej stanici
� Resetujte zariadenie a opätovne spustite registráciu 

slúchadla

� Nezobrazí sa číslo 
volajúceho!

� Skontrolujte predplatenie u operátora
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Pripojte

Nain�talujte

Vychutnajte si
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2
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Príručka rýchlym spustením

CD650
CD655
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Vychutnajte si3
Uskutočnenie hovoru
Vytočte číslo (najviac 24 číslic) a stlačte tlačidlo r alebo v.
ALEBO
Stlačením tlačidla r alebo v prevezmete linku a vytočíte číslo (najviac 24 číslic).
Odpovedanie na hovor
Po zazvonení telefónu stlačte tlačidlo r alebo v.
Ukončenie hovoru
Na ukončenie rozhovoru stlačte tlačidlo e.

Nastavenie hlasitosti slúchadla
Počas hovoru, stlačte tlačidlo : pre výber z mo�nosti HLASITOSŤ 1, HLASITOSŤ 
2 alebo HLASITOSŤ 3.

Ulo�enie kontaktu do telefónneho zoznamu
1. Stlačte tlačidlo M v pohotovostnom re�ime, rolujte : na mo�nosú 

TELEF.ZOZNAM a stlačte tlačidlo mVYBRAŤ, stlačte tlačidlo mVYBRAŤ pre 

vstup do polo�ky NOVÝ ZÁZNAM.

2. Na obrazovke sa zobrazí VLO�IŤ MENO.

3. Zadajte meno kontaktu (najviac 14 znakov) a stlačte tlačidlo mOK.

4. Zadajte telefónne číslo (najviac 24 číslic) a stlačte tlačidlo mOK.

Zaznie tón overenia.

Prístup do telefónneho zoznamu
1. Stlačte tlačidlo d v pohotovostnom re�ime a rolujte :, ak chcete telefónny 

zoznam prehliadaú. 

2. Ak chcete zobraziú podrobnosti, stlačte tlačidlo mVYBRAŤ.

Nastavte melódiu zvonenia
1. V pohotovostnom re�ime stlačte tlačidlo M, rolujte : na mo�nosú OSOBNÉ 

NAST. a stlačte tlačidlo mVYBRAŤ, rolujte : na mo�nosú TÓNY 
SLÚCHADLA a stlačte tlačidlo mVYBRAŤ, rolujte : na mo�nosú 

ZAZVONENIA a stlačte tlačidlo mVYBRAŤ.

2. Rolujte : na po�adovanú melódiu, aby ste ju prehrali. 

3. Stlačením tlačidla mVYBRAŤ nastavíte melódiu zvonenia. 

Ozve sa tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Čo je v �katuli

Slúchadlo

Základná stanica s dr�iakom 
pre vá� nový základný telefón 

ALEBO

Prívod energie2 AAA nabíjateľné 
NiMH batérie

Dvierka priestoru 
pre batérie 

ZárukaPou�ívateľská 
príručka

*V �katuli mô�ete nájsú linkový adaptér dodávaný oddelene od linkového kábla. V tomto 
prípade musíte pripojiú linkový adaptér k linkovému káblu pred pripojením linkového 
kábla do linkovej zástrčky.

V baleniach s viacerými slúchadlami, nájdete jedno alebo viacej ďal�ích slúchadiel, 
nabíjačiek s napájacími jednotkami a ďal�ie nabíjateľné batérie.

VAROVANIE V�dy pou�ívajte káble a batérie dodávané s telefónom.

Návod na rýchle 
spustenie

Linkový kábel*

Vá� nový telefón so 
záznamníkom

Pripojte
Pripojte základnú stanicu

Nain�talujte
Vlo�te a nabite nabíjateľné batérie

1
1. Umiestnite základňu na stredové miesto v blízkosti zásuvky telefónnej linky a elektrickej 

zásuvky.

2. Pripojte linkový kábel a napájací kábel k ich príslu�ným konektorom na zadnej strane 

základne.

3. Pripojte druhý koniec linkového kábla a napájacieho kábla k ich príslu�ným zásuvkám.

2

Telefón nakonfigurujte (ak je to potrebné)
Po niekoľkominútovom nabíjaní vá�ho telefónu sa mô�e zobraziú uvítacia obrazovka podľa 

krajiny, kde �ijete. Ak sa objaví uvítacia obrazovka:

1. Rolujte : na slovo VITAJTE vo va�om preferovanom jazyku a stlačením tlačidla 

mVYBRAŤ potvrdíte vá� výber.

2. Rolujte : na va�u krajinu.

3. Stlačením tlačidla mVYBRAŤ potvrdíte vá� výber.

Vá� telefón je teraz pripravený pre pou�ívanie.

    Vlo�te batérie      Slúchadlo nabíjajte 24 hodínA B  
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