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Obsah balenia

Základňa (XL395) Základňa (XL390) Nabíjačka*

Sieťový adaptér* Linkový kábel**

Slúchadlo*

Návod na používanie, Stručná úvodná 
príručka, Záručný list

Poznámka
* V baleniach s viacerými slúchadlami sú pridané ďalšie 

slúchadlá, nabíjačky a sieťové adaptéry.
** V niektorých krajinách musíte najskôr pripojiť k linkovému 

káblu linkový adaptér a potom zapojiť linkový kábel do 
telefónnej zásuvky.

Výstraha
• Používajte len dodané batérie a sieťový adaptér.



1 Pripojenie
Pripojenie základne

1 Koncovky sieťového adaptéra 
zapojte do:
• vstupného konektora 

jednosmerného napätia na 
zadnej strane základne,

• elektrickej zásuvky na stene.
2 Koncovky linkového kábla 

zapojte do:
• telefónnej zásuvky na zadnej 

strane základne,
• telefónnej zásuvky na stene.

Len pre verziu s viacerými 
slúchadlami:
3 Koncovky sieťového adaptéra 

zapojte do:
• vstupného konektora 

jednosmerného napätia na 
zadnej strane základne,

• elektrickej zásuvky na stene.



2 Začíname
Konfigurácia	telefónu Nabíjanie	slúchadla

Nabíjať 8 hodín
1 V slúchadle sú batérie predinštalované. Pred nabíjaním 

vytiahnite z dvierok batériovú pásku.
2 Pri prvom použití telefónu sa zobrazí uvítacia správa (závisí 

od danej krajiny).
3 Ak sa zobrazí výzva, nastavte krajinu a jazyk.
4 Nastavte dátum a čas.

• Ak je čas v 12-hodinovom formáte, stlačením tlačidla  
vyberte možnosť [am] alebo [pm].

Ak chcete slúchadlo nabíjať, vložte ho do základne. Pri 
správnom umiestnení slúchadla do základne zaznie dokovací 
tón.
 » Slúchadlo sa začne nabíjať.

Poznámka
• Pred prvým použitím nabíjajte batérie 8 hodín.

Kontrola úrovne nabitia

Ikona Stav

Keď je slúchadlo zložené zo základne/nabíjačky, 
paličky signalizujú stav nabitia batérie (úplne nabitá 
až takmer vybitá). Keď je slúchadlo vložené v 
základni/nabíjačke, paličky budú blikať, až kým sa 
batérie úplne nenabijú.

Ikona vybitej batérie bliká a vy budete počuť 
upozorňujúci tón. Batéria je vybitá a treba ju nabiť.



3 Používanie
Hovor
• Ak chcete uskutočniť hovor, stlačte tlačidlo  a zadajte 

na klávesnici telefónne číslo.
• Ak chcete prijať hovor, stlačte počas vyzváňania telefónu 

tlačidlo .
• Hovor ukončíte stlačením tlačidla .

Nastavenie hlasitosti reproduktora 
slúchadla
Stlačením tlačidiel  alebo  nastavíte počas hovoru hlasitosť.

Nastavenie	tlačidiel	priamej	voľby
1 Zadajte číslo a stlačte a podržte tlačidlo M1, M2 alebo M3.
2 Zadajte meno a potom potvrďte zadanie stlačením 

položky [OK].
3 V prípade potreby upravte číslo a potvrďte ho stlačením 

položky [Uložiť].
4 Ak chcete vykonať rýchly hovor z vopred uloženého čísla 

na tlačidle priamej voľby, stlačte tlačidlo  alebo , 
potom stlačte tlačidlo M1, M2 alebo M3.

Pridanie	kontaktu	do	telefónneho	
zoznamu
1 Vyberte položku [Ponuka] > [Telef.zoznam] > 

[Pridať nové] a stlačením tlačidla [OK] potvrďte výber.
2 Zadajte meno a stlačením tlačidla [OK] potvrďte zadanie.
3 Zadajte číslo a stlačením tlačidla [Uložiť] potvrďte zadanie.

Nahranie	správy	s	oznámením 
(len	pre	model	XL395	)
1 Vyberte položku [Ponuka] > [Záznamník] > 

[Oznámenie] a výber potvrďte stlačením tlačidla [OK].
2 Vyberte možnosť [Nahrať tiež] alebo [Len prijať], a 

potom stlačením položky [OK] výber potvrďte.
3 Vyberte položku [Nahrať] a na potvrdenie stlačte 

položku [OK].

4 Nahrávanie sa začne po pípnutí.
5 Stlačením položky [OK] vypnete nahrávanie alebo 

nahrávanie automaticky skončí po 3 minútach.
 » Novú nahratú správu s oznámením si môžete vypočuť 
v slúchadle.

Vypočutie	odkazov	nahratých	v	
záznamníku	(len	pre	model	XL395	)

c
d

e
b

a
f

a Ak chcete v pohotovostnom režime zapnúť alebo vypnúť  
záznamník, stlačte tlačidlo .

b Na spustenie/zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo .
c Na úpravu hlasitosti stlačte tlačidlá  / .
d Na prehratie predchádzajúceho odkazu/zopakovanie 

aktuálneho odkazu stlačte tlačidlo .
e Na prehratie nasledujúceho odkazu stlačte tlačidlo .
f Na odstránenie aktuálneho odkazu stlačte tlačidlo .

Poznámka
• Ďalšie informácie nájdete v časti Telefónny záznamník v 

návode na používanie.
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Vitajte medzi 
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spoločnosti Philips
Zaregistrujte svoj výrobok na lokalite 
www.philips.com/welcome

Potrebujete	pomoc?
Návod	na	použitie

Pozrite si návod na používanie dodaný spolu s vaším novým 
telefónom.
Online	pomoc

www.philips.com/support
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