
 

Poslech zpráv zaznamenaných v záznamníku (pouze u telefonu se záznamníkem)
Stisknutím o na základně zapnete záznamník (rozsvítí se indikátor).

Dalším stisknutím o záznamník vypnete (indikátor zhasne).

Stisknutím p na základně přehrajete telefonické zprávy (jako první bude přehrána 

poslední zaznamenaná zpráva).

Stisknutím s přeskočíte aktuální zprávu a přehrajete další.

Stisknutím R přejdete zpět k předchozí zprávě (stisknete-li tlačítko do 1 sekundy 

přehrávání aktuální zprávy).

Stisknutím R znovu přehrajete aktuální zprávu (stisknete-li tlačítko po 1 sekundě 

přehrávání aktuální zprávy). 

Stisknutím -+ upravíte hlasitost reproduktoru během přehrávání zprávy.

Stisknutím f smažete aktuální zprávu.

Podrobné informace o funkci záznamníku naleznete v příručce uživatele.

Volání pomocí telefonního seznamu
1. V nečinném režimu stiskněte d. 

2. Přejděte : do záznamu telefonního seznamu.

3. Stiskněte r. 

Hovor je zahájen.

Řešení problémů
Další informace naleznete v příručce uživatele dodané spolu s telefonem.

Vítá vás společnost Philips.
Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na
www.philips.com/welcome

Potřebujete pomoc?
Příručka uživatele
Nahlédněte do příručky uživatele, kterou jste obdrželi spolu s telefonem.

Online nápověda
www.philips.com/support 

Problém Řešení

• Chybí oznamovací tón. • Zkontrolujte zapojení
• Nabijte baterie
• Použijte dodávaný linkový kabel

• Volaný mě slyší špatně. • Přesuňte se blíž k základně
• Odsuňte základnu nejméně jeden metr od 

jakéhokoli elektrického spotřebiče

• Na sluchátku se zobrazilo 

HLEDÁNÍ... a ikona  
bliká.

• Přesuňte se blíž k základně
• Resetujte jednotku a spus˙te registraci sluchátka

• Číslo volajícího se 
nezobrazilo.

• Zkontrolujte si objednávku u vašeho sí˙ového 
operátora
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Připojení

Instalace

Užívejte si



Užívejte si3
Volání
Vytočte číslo (nejvýše 24 číslic) a stiskněte tlačítko r.

NEBO

Stiskem tlačítka r obsaďte linku a vytočte číslo (nejvýše 24 číslic).

Příjem hovoru
Poté, co telefon zazvoní, stiskněte tlačítko r.

Ukončení hovoru
Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko e.

Nastavení hlasitosti sluchátka
Během hovoru stiskněte : a zvolte HLASITOST 1, HLASITOST 2 nebo 
HLASITOST  3.

Uložení kontaktu v telefonním seznamu
1. V nečinném režimu stiskněte tlačítko m, přejděte : k položce

TELEF.SEZNAM a stiskněte <OK, stiskněte <OK a zadejte NOVÝ ZÁZN..
2. Na displeji se zobrazí VLOŽ JMÉNO.

3. Zadejte jméno kontaktu (maximálně 12 znaků) a stiskněte <OK.
4. Zadejte číslo (nejvýše 24 číslic) a stiskněte <OK.

Ozve se tón potvrzení.

Vyvolání telefonního seznamu
1. V nečinném režimu stiskněte d a procházením : vyhledávejte v telefonním

seznamu. 
2. Chcete-li zobrazit podrobnosti, stiskněte <OK.

Nastavení melodie vyzvánění
1. V nečinném režimu stiskněte tlačítko m, přejděte : k položce OSOBNÍ

NAST. a stiskněte <OK, přejděte : k položce  TÓNY SLUCH. a stiskněte
<OK, : přejděte k položce VYZV. a stiskněte <OK.

2. Přejděte : k požadované melodii a přehrejte ji. 
3. Stiskem <OK nastavíte melodii vyzvánění. 

Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.

Co je v krabičce

Sluchátko

Základna se stojanem pro 
základní telefon 

NEBO

Zdroj napájení2 dobíjecí baterie NiMH 
typu AAA

Kryt baterií 

Záruční listPříručka 

*Možná v krabičce najdete linkový adaptér dodaný odděleně od kabelu linky. V tomto 
případě musíte připojit linkový adaptér k linkovému kabelu, než zapojíte linkový kabel 
do linkové zásuvky.
V balení s více telefonními přístroji naleznete jeden nebo více telefonů, nabíječky s 
napájecím zdrojem a dodatečné dobíjecí baterie.

UPOZORNĚNÍ Vždy používejte kabely a baterie dodávané s telefonem.

Příručka – rychlý úvod

Připojovací kabel*

telefon se záznamníkem

Připojení
Připojení základny

Instalace
Vložte dobíjecí baterie a nabijte je

1
1. Umístěte základnu na vhodné místo poblíž telefonní zásuvky a elektrické zásuvky.

2. Připojte připojovací kabel a napájecí kabel k odpovídajícím konektorům na zadní straně
základny.

3. Připojte druhý konec připojovacího kabelu a napájecího kabelu k příslušným zásuvkám.

2

Konfigurace telefonu (pokud je nutná)
Po několikaminutovém nabíjení telefonu se může podle země, kde se nacházíte, zobrazit 
uvítací obrazovka. Zobrazí-li se uvítací obrazovka:

1. Stisknutím <OK zobrazíte seznam zemí. 
2. Procházením: vyhledejte svoji zemi.
3. Stiskem <OK potvrďte svou volbu.
Telefon je nyní připraven k použití.

 Vložte baterie   Telefon nabíjejte 24 hodin
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