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Co balení obsahuje

Základní stanice 
(CD695)

Základní stanice 
(CD690)

Nabíječka*

Síťový adaptér* Telefonní kabel**

Sluchátko*

Uživatelská příručka, Stručný návod 
k rychlému použití, záruční list

Poznámka
* Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek 

a napájecích adaptérů.
** V některých zemích je nutné k telefonnímu kabelu připojit 

telefonní adaptér a poté kabel zapojit do telefonní 
zásuvky.

Pozor
• Používejte pouze dodané akumulátory a síťový adaptér.



1 Připojte
Připojení základní stanice

1 Jednotlivé konce napájecího 
adaptéru zapojte do:
• konektoru vstupu 

stejnosměrného napájení na 
zadní straně základní stanice,

• napájecí zásuvky ve zdi.
2 Jednotlivé konce telefonního 

kabelu zapojte do:
• telefonní zdířky na zadní straně 

základní stanice,
• telefonní zdířky ve zdi.

Pouze u verze s více sluchátky:
3 Jednotlivé konce napájecího 

adaptéru zapojte do:
• konektoru vstupu 

stejnosměrného napájení na 
zadní straně základní stanice,

• napájecí zásuvky ve zdi.



2 Začít
Nastavení telefonu Nabití sluchátka

Nabíjejte 8 hodin

1 Akumulátory jsou ve sluchátku již nainstalovány. Před 
dobíjením sejměte z krytu akumulátorů pásku.

2 Při prvním použití telefonu se zobrazí uvítací zpráva 
(v závislosti na konkrétní zemi).

3 Po výzvě nastavte zemi a jazyk.
4 Nastavte datum a čas.

• Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítka  
vyberte možnost [am] nebo [pm].

Sluchátko nabijete tak, že jej umístíte do základní stanice. 
Pokud sluchátko do základní stanice vložíte správně, uslyšíte 
dokovací zvuk.
 » Sluchátko se začne nabíjet.

Poznámka
• Před první použitím akumulátory dobijte 8 hodin.

Kontrola stavu akumulátoru

Ikona Stav

 
 

Nachází-li se sluchátko mimo základní stanici/
nabíječku, čárky udávají úroveň nabití akumulátoru 
(od plného až po slabé). Nachází-li se sluchátko 
v základní stanici/nabíječce, pruhy blikají, dokud 
není nabíjení dokončeno.

Bliká ikona vybitého akumulátoru a ozývá se 
výstražný tón. Akumulátor je vybitý a je třeba jej 
dobít.



3 Bavte se
Hovor
• Chcete-li uskutečnit hovor, stiskněte tlačítko  a vytočte 

telefonní číslo.
• Chcete-li přijmout hovor, stiskněte po zazvonění tlačítko .
• Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko .

Nastavení hlasitosti sluchátka
Hlasitost během hovoru upravíte stisknutím tlačítka  nebo . 

Přidání kontaktu do telefonního 
seznamu
1  Stiskněte tlačítko .
2 Vyberte možnost [Možnos] > [Přidat nové] a volbu 

potvrďte stisknutím tlačítka [OK].
3 Zadejte jméno a poté údaj stisknutím tlačítka [OK] 

potvrďte.
4 Zadejte číslo a poté údaj stisknutím tlačítka [Uložit] 

potvrďte.

Záznam oznámení 
(pouze pro model CD695)
1 Vyberte možnost [Nabíd.] >  > [Oznámení]. Volbu 

poté potvrďte stisknutím tlačítka [OK].
2 Vyberte možnost [Příj. a zázn.] nebo [Jen odpověď]. 

Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka [OK].
3 Vyberte možnost [Nahrát nové] a stisknutím tlačítka 

[OK] ji potvrďte.
4 Záznam se spustí po pípnutí.
5 Záznam ukončíte stisknutím tlačítka [OK], nebo skončí 

po 3 minutách.
 » Nově zaznamenané oznámení si můžete poslechnout 
ve sluchátku.

Poslech vzkazů nahraných na záznamníku  
(pouze u modelu CD695)

c
e

a
b

d
f

a Stisknutím tlačítka  v pohotovostním režimu zapnete 
nebo vypnete záznamník.

b Chcete-li spustit/ukončit poslech, stiskněte tlačítko .
c Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka  / .
d Chcete-li přehrát předchozí zprávu/znovu přehrát aktuální 

zprávu, stiskněte tlačítko .
e Chcete-li přehrát následující zprávu, stiskněte tlačítko .
f Chcete-li odstranit aktuální zprávu, stiskněte tlačítko .

Poznámka
• Další informace naleznete v uživatelském manuálu v části 

Telefonní záznamník.



Vítá vás společnost 
Philips
Zaregistrujte svůj výrobek na stránkách 
www.philips.com/welcome

Potřebujete pomoci?
Uživatelský manuál

Informace vyhledejte v uživatelském manuálu, který jste 
obdrželi spolu s vaším telefonem.
Nápověda online

www.philips.com/support.

Kopírování celé příručky nebo její části bez 
písemného souhlasu vlastníka autorských 
práv je zakázáno.  Ochranné známky jsou 
majetkem společnosti Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich náležitých 
vlastníků.
Všechna práva vyhrazena
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