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Obsah balení

Základna
NEBO

Sluchátko Kryt baterie

Základna se 
záznamníkem

2 nabíjecí baterie AAA Napájecí adaptér Telefonní kabel*

Příručka uživatele Záruční list Návod na rychlý start

*Součástí balení může být kromě telefonního kabelu linkový adaptér. V tom 
případě musíte před zapojením telefonního kabelu do telefonní zásuvky 
připojit k telefonnímu kabelu linkový adaptér.

V balení s více sluchátky je jedno nebo více dalších sluchátek, krytů baterie, 
nabíječek s napájecím adaptérem a další nabíjecí baterie.

UPOZORNĚNÍ: Vždy používejte telefonní kabel, napájecí adaptér a baterie 
dodané s telefonem.



1 Připojení
Připojení základny

2 Instalace
Vložení nabíjecích baterií a nabití

1. Umístěte základnu doprostřed objektu blízko telefonní a elektrické zásuvky.

2. Zapojte telefonní kabel a napájecí kabel do příslušných konektorů na zadní 
straně základny.

3. Druhý konec telefonního kabelu a napájecího kabelu zapojte do zásuvek.

 Vložení baterií  Nabíjení sluchátka 24 hodinA B

Konfigurace telefonu (v případě potřeby)
1. Stisknutím tlačítka o zobrazte aktuální výběr státu.
2. Stát vyhledejte pohybem nahoru a dolů pomocí tlačítka n.
3. Stisknutím tlačítka o výběr potvrďte.

(Během automatické konfigurace výchozích nastavení linky a jazyka nabídek 
je zobrazen text ČEKÁM.)

4. Přístroj přejde k nabídce DAT/ČAS ODES. Zadejte aktuální datum (DD/MM) 
a potvrďte je stisknutím tlačítka o.

5. Zadejte čas (HH-MM) a potvrďte ho stisknutím tlačítka o.



3 Používání

Telefonování
Vytočte číslo (maximálně 24 číslic) a stiskněte tlačítko t nebo l.
NEBO
Stisknutím tlačítka t nebo l se připojte k lince a vytočte číslo.

Příjem hovoru
Při zazvonění telefonu stiskněte tlačítko t nebo l.

Ukončení hovoru
Pokud chcete hovor ukončit, stiskněte tlačítko h.

Nastavení hlasitosti sluchátka nebo reproduktoru
Během hovoru stisknutím n zvolte ÚROVEŇ 1 až ÚROVEŇ 5.

Nastavení melodie vyzvánění
Pro sluchátko je k dispozici 10 melodií vyzvánění.
1. V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko m, pomocí tlačítka n přejděte na 

položku OSOBNÍ NAST. a stiskněte tlačítko o.
2. Pomocí tlačítka n přejděte na položku TÓNY SLUCH. a stiskněte tlačítko o, 

pak pomocí tlačítka n přejděte na položku VYZV. a stiskněte tlačítko o.
3. Pomocí tlačítka n přejděte na požadovanou melodii a přehrajte ji.
4. Stisknutím tlačítka o melodii vyzvánění nastavte.

Zazní potvrzovací tón a znovu se zobrazí předchozí nabídka.

Uložení kontaktu do telefonního seznamu
1. V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko m, pomocí tlačítka n přejděte na 

položku TELEF.SEZNAM a stiskněte tlačítko o, stisknutím tlačítka o 
vyberte položku NOVÝ ZÁZN..

2. Na displeji se zobrazí text VLOŽ JMÉNO.
3. Vložte jméno kontaktní osoby (maximálně 12 znaků) a stiskněte o.
4. Na displeji se zobrazí VLOŽ ČÍSLO.
5. Vložte číslo (maximálně 24 číslic) a stiskněte o.

Zazní potvrzovací tón.

Zobrazení telefonního seznamu
1. Po stisknutí tlačítka d v režimu nečinnosti lze pomocí tlačítka n procházet 

telefonní seznam.
2. Podrobnosti lze zobrazit stisknutím tlačítka o. Pokud má položka více než 

12 číslic, lze zbývající číslice zobrazit stisknutím tlačítka c.



Hovor z telefonního seznamu
1. V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko d.
2. Pomocí tlačítka n přejděte na požadovaný záznam v telefonním seznamu.
3. Stiskněte tlačítko t.

• Hovor je zahájen.

Poslechněte si zprávy uložené na záznamníku (pouze model CD255/SE255)
Stisknutím e na základní stanici záznamník zapnete (dioda LED svítí). Přehraje 
se uvítací vzkaz.
Stisknutím tlačítka p na základně lze přehrát zprávy v telefonu (první 
zaznamenaná zpráva se přehraje jako první).
Stisknutím tlačítka f lze aktuální zprávu přeskočit a přehrát další.
Stisknutím tlačítka b lze přejít zpět na předchozí zprávu (stisknutím do 
1 sekundy při přehrávání aktuální zprávy).
Stisknutím tlačítka b lze aktuální zprávu přehrát znovu (stisknutím po 
1 sekundě při přehrávání aktuální zprávy). 
Stisknutím tlačítek -+ lze při přehrávání zprávy nastavit hlasitost 
reproduktoru.
Stisknutím tlačítka x lze vymazat aktuální zprávu.
Dlouhým stisknutím tlačítka x odstraníte všechny staré zprávy.
Dalším stisknutím e se záznamník vypne (dioda LED zhasne).
Podrobnosti o funkcích záznamníku naleznete v  uživatelské příručce.



Vítejte u Philipsu!
Zaregistrujte váš výrobek a získejte podporu na www.philips.com/welcome

Potřebujete pomoc?
Návod k obsluze
Informace naleznete v uživatelské příručce dodané s telefonem.

Nápověda online
www.philips.com/support

Odstraňování problémů
Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s Vaším telefonem.

Problém
• Neozývá se oznamovací 

tón.

Řešení
• Nefunguje napájení. Zkontrolujte spoje.
• Baterie jsou vybité. Nabijte baterie.
• Přejděte blíže k základně.
• Nesprávný telefonní kabel. Použijte dodaný 

telefonní kabel.
• Je nutný linkový adaptér. Připojte k telefonnímu 

kabelu linkový adaptér.

• Druhý účastník mě 
neslyší zřetelně.

• Přejděte blíže k základně.
• Přesuňte základnu minimálně jeden metr od 

jiných elektronických přístrojů.

• Na displeji je zobrazen 
text HLEDÁNÍ a ikona 

 bliká.

• Přejděte blíže k základně.
• Zkontrolujte, zda je základna zapnutá.
• Resetujte přístroj a sluchátko znovu přihlaste.

• Není zobrazeno číslo 
volajícího.

• Tato služba není aktivovaná. Zjistěte si, jaké 
služby máte objednané u provozovatele sítě.
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