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2  Czynności wstępne

3  Korzystaj z



Zawartość 
opakowania

Stacja bazowa 
(CD695)

Stacja bazowa 
(CD690)

Ładowarka*

Zasilacz* Przewód 
telefoniczny**

Słuchawka*

Instrukcja obsługi, skrócona instrukcja 
obsługi, gwarancja

Uwaga
* W pakietach zawierających kilka słuchawek oprócz 

słuchawek dostępne są dodatkowe ładowarki oraz 
zasilacze sieciowe.

** W niektórych krajach wymagane jest podłączenie 
zasilacza do przewodu telefonicznego, a następnie 
podłączenie przewodu do gniazda telefonicznego.

Ostrzeżenie
• Używaj tylko dostarczonych akumulatorów oraz zasilacza.



1 Connect
Podłączanie stacji bazowej

1 Podłącz każdy z końców zasilacza 
sieciowego do:
• wejściowego gniazda prądu 

stałego znajdującego się w tylnej 
części stacji bazowej;

• gniazdka elektrycznego w 
ścianie.

2 Podłącz każdy z końców przewodu 
telefonicznego do:
• gniazda telefonicznego 

znajdującego się w tylnej części 
stacji bazowej;

• gniazdka telefonicznego w 
ścianie.

Tylko wersja z kilkoma słuchawkami:
3 Podłącz każdy z końców zasilacza 

sieciowego do:
• wejściowego gniazda prądu 

stałego znajdującego się w tylnej 
części stacji bazowej;

• gniazdka elektrycznego w 
ścianie.



2 Czynności wstępne
Konfiguracja telefonu Ładowanie słuchawki

Ładuj przez 8 godzin

1 Akumulatory są już fabrycznie zainstalowane w słuchawce. 
Przed ładowaniem zerwij taśmę z pokrywy komory 
akumulatora.

2 Podczas pierwszego uruchomienia telefonu wyświetli się 
wiadomość powitalna (zależna od kraju).

3 Po wyświetleniu komunikatu ustaw kraj i język.
4 Ta opcja umożliwia ustawienie daty i godziny.

• Jeśli godzina jest wprowadzana w formacie 
12-godzinnym, naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję 
[am] lub [pm].

Aby naładować słuchawkę, umieść ją na stacji bazowej. 
Prawidłowe umieszczenie słuchawki w stacji bazowej jest 
sygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem dokowania.
 » Rozpoczyna się ładowanie słuchawki.

Uwaga
• Przed pierwszym użyciem ładuj akumulatory przez 8 godzin.

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Ikona Stan

 
 

Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej 
ani w ładowarce, paski wskazują poziom 
naładowania akumulatora (od pełnego do niskiego). 
Gdy słuchawka znajduje się na stacji bazowej 
lub w ładowarce, paski migają aż do zakończenia 
ładowania.

Ikona rozładowanego akumulatora miga, aż 
usłyszysz sygnał alarmu. Niski poziom naładowania 
akumulatora – wymagane ładowanie.



3 Korzystaj z
Wykonywanie połączeń
• Aby wykonać połączenie, naciśnij przycisk  i wybierz 

numer telefonu.
• Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk , gdy dzwoni 

telefon.
• Aby zakończyć rozmowę, naciśnij przycisk .

Regulacja głośności słuchawki
Naciśnij przycisk  lub , aby dostosować głośność podczas 
trwania rozmowy.

Dodawanie kontaktu w książce telefonicznej
1 Naciśnij przycisk .
2 Wybierz kolejno [Opcja] > [Dodaj nowe], a następnie 

naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
3 Wprowadź nazwę, a następnie naciśnij przycisk [OK], aby 

potwierdzić.
4 Wprowadź numer, a następnie naciśnij przycisk [Zapisz], 

aby potwierdzić.

Nagrywanie ogłoszenia  
(tylko model CD695)
1 Wybierz kolejno [Menu] >  > [Ogłoszenie], a 

następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
2 Wybierz opcję [Odp.+ nagryw.] lub [Tylko odpow.], 

a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
3 Wybierz pozycję [Nagraj nową], a następnie naciśnij 

przycisk [OK], aby potwierdzić.
4 Nagrywanie rozpocznie się po sygnale.
5 Naciśnij przycisk [OK], aby zatrzymać nagrywanie, lub 

zostanie ono zatrzymane po upływie 3 minut.
 » Możesz odsłuchać nowo nagrane ogłoszenie w telefonie.

Słuchanie wiadomości zapisanych w 
automatycznej sekretarce (tylko model 
CD695 )

c
e

a
b

d
f

a Aby włączyć lub wyłączyć automatyczną sekretarkę w 
trybie gotowości, naciśnij przycisk .

b Aby rozpocząć lub zatrzymać odsłuchiwanie, naciśnij 
przycisk .

c Aby dostosować poziom głośności, naciśnij przyciski  / .
d Aby odsłuchać poprzednią lub powtórzyć bieżącą 

wiadomość, naciśnij przycisk .
e Aby odsłuchać następną wiadomość, naciśnij przycisk .
f Aby usunąć bieżącą wiadomość, naciśnij przycisk .

Uwaga
• Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 

„Automatyczna sekretarka” w instrukcji obsługi.



Witamy wśród 
klientów firmy Philips
Zarejestruj swój produkt na stronie internetowej 
www.philips.com/welcome.

Potrzebna pomoc?
Instrukcja obsługi

Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do telefonu.
Pomoc w Internecie

www.philips.com/support

Kopiowanie całości lub części tego dokumentu 
bez uzyskania pisemnej zgody właściciela praw 
autorskich jest zabronione.  Znaki towarowe są 
własnością firmy Koninklijke Philips Electronics 
N.V. lub własnością odpowiednich firm.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. 

QSG_CD690-695
53_PL_V1.1

WK12105

 0168


