
 

Wysłuchaj wiadomości zapisanych w automatycznej sekretarce (tylko telefon z 
funkcją sekretarki)
Naciśnij umieszczony na stacji bazowej o na stacji bazowej, aby włączyć automatyczną 

sekretarkę (Wskaźnik wiadomości zapalony).

Naciśnij umieszczony na stacji bazowej o, aby wyłączyć automatyczną sekretarkę 

(Wskaźnik wiadomości zgaszony).

Naciśnij przycisk P na stacji bazowej, aby odtworzyć wiadomości z telefonu 

(ostatnia wiadomość zostanie odtworzona jako pierwsza).

Naciśnij przycisk R, aby pominąć bieżącą wiadomość i odtworzyć kolejną.

Naciśnij przycisk l, aby powrócić do poprzedniej wiadomości (o ile przycisk zostanie 

naciśnięty ciągu sekundy od rozpoczęcia odtwarzania bieżącej wiadomości).

Naciśnij przycisk l, aby ponownie odtworzyć bieżącą wiadomość (o ile przycisk zostanie 

naciśnięty po jednej sekundzie od rozpoczęcia odtwarzania bieżącej wiadomości). 

Naciśnij przycisk -+, aby ustawić głośność odtwarzania wiadomości.

Naciśnij przycisk x, aby usunąć bieżącą wiadomość.

Więcej informacji na temat funkcji automatycznej sekretarki znajduje się w podręczniku 

użytkownika telefonu.

Połączenie z książki telefonicznej
1. Naciśnij w trybie czuwania przycisk d. 
2. Przewiń : do wpisu w książce telefonicznej.

3. Naciśnij przycisk r lub v.

Połączenie zostanie zainicjowane.

Rozwiązywanie problemów
Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika dostarczonym wraz z 
telefonem.

Witamy w firmie Philips!
Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej
www.philips.com/welcome

Potrzebujesz pomocy?
Instrukcja obsługi
Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika dostarczonym wraz z telefonem.

Pomoc online
www.philips.com/support 

Problem Rozwiązanie

� Brak sygnału wybierania! � Sprawdź połączenia
� Naładuj akumulatory
� Użyj dostarczonego przewodu telefonicznego

� Dzwoniący mnie nie 
słyszy!

� Przesuń się bliżej stacji bazowej
� Odsuń stację bazową o przynajmniej jeden metr od 

urządzeń elektrycznych

� Na słuchawce wyświetla 
się SZUKANIE... i miga 

ikona !

� Przesuń się bliżej stacji bazowej
� Zresetuj jednostkę i uruchom ponownie rejestrację 

słuchawki

� Nie wyświetla się numer 
dzwoniącego!

� Sprawdź dostępność usługi u operatora sieci
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Podłącz

Zainstaluj

Korzystaj



Radość3
Nawiązanie połączenia
Wprowadź numer telefonu (maksimum 24 cyfry) i naciśnij przycisk r lub v.
LUB
Naciśnij przycisk r lub v, aby wejść na linię, a następnie wprowadź numer 
telefonu (maksimum 24 cyfry).
Przyjmowanie połączenia
Kiedy zadzwoni telefon, naciśnij przycisk r lub v.
Kończenie połączenia
Aby zakończyć połączenie, naciśnij dwukrotnie przycisk e.

Regulacja głośności słuchawki
W czasie trwania połączenia naciśnij przycisk : Aby wybrać ustawienie GŁOŚNOŚĆ 
1, GŁOŚNOŚĆ 2 lub GŁOŚNOŚĆ 3.

Zapisywanie numeru w książce telefonicznej
1. Naciśnij w trybie czuwania przycisk M, przewiń : do opcji KSIĄŻKA TEL. i 

naciśnij przycisk mWYB., a następnie naciśnij przycisk mWYB., aby wybrać opcję 

NOWY WPIS.

2. Na ekranie wyświetli się komunikat WPISZ NAZWISKO.

3. Wprowadź nazwę kontaktu (maksimum 14 znaków) i naciśnij przycisk mOK.

4. Wprowadź numer telefonu (maksimum 24 cyfry) i naciśnij przycisk mOK.

Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

Dostęp do książki telefonicznej
1. Naciśnij w trybie czuwania przycisk d i przewiń : aby przejrzeć książkę. 

2. Aby zobaczyć szczegóły, naciśnij przycisk mWYB..

Ustawienie melodii dzwonka
1. Naciśnij w trybie czuwania przycisk M, przewiń : do opcji USTAW. 

WŁASNE i naciśnij przycisk mWYB., przewiń : do opcji MELODIA 
SŁUCHAW., a następnie naciśnij przycisk mWYB., przewiń : do opcji 

LICZBA DZWONKÓW i naciśnij przycisk mWYB..
2. Przewiń : do wybranej melodii, aby ją odtworzyć. 

3. Aby ustawić wybraną melodię, naciśnij przycisk mWYB.. 
Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do poprzedniego menu.

Zawartość opakowania

Słuchawka

Stacja bazowa z uchwytem dla 
nowego telefonu podstawowego 

LUB

Przewód zasilający2 akumulatory AAA typu 
NiMH 

Pokrywa wnęki na 
akumulator 

GwarancjaPodręcznik 

*W pudełku może znajdować się adapter dostarczony niezależnie od przewodu 

telefonicznego. W takim przypadku należy najpierw podłączyć adapter do przewodu 

telefonicznego, a dopiero później podłączyć przewód do gniazdka telefonicznego.

W zestawach wielosłuchawkowych w opakowaniu znajduje się jedna lub kilka 

dodatkowych słuchawek, ładowarki z zasilaczem i dodatkowe akumulatory.

UWAGA Należy zawsze korzystać z przewodów i akumulatorów dołączonych do 
telefonu.

Skrócona instrukcja obsługi

Przewód 
telefoniczny*

nowy telefon z 
automatyczną sekretarką

Podłączenie
Podłączanie stacji bazowej

Instalacja
Włóż akumulatory i naładuj je

1
1. Umieść stację bazową w pobliżu gniazdka linii telefonicznej oraz gniazdka 

elektrycznego.

2. Podłącz przewód telefoniczny oraz przewód zasilający do odpowiednich gniazd w 
tylnej części stacji bazowej.

3. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego oraz przewodu zasilającego do 
odpowiednich gniazd.

2

Skonfiguruj telefon (jeśli to konieczne)
Po kilku minutach ładowania telefonu pojawi się ekran powitalny w zależności od kraju, w 

którym zainstalowano telefon. Jeśli pojawi się ekran powitalny:

1. Przewiń : do komunikatu WITAJ w preferowanym języku i potwierdź wybór 

naciskając przycisk mWYB..
2. Przewiń : do swojego kraju.

3. Potwierdź wybór naciskając przycisk mWYB..
Telefon jest teraz gotów do użycia.

     Włóż akumulatory      Ładuj słuchawkę przez 24 godzinyA B  
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