
Instrukcja obs³ugiPL

Przed u¿yciem ³adowaæ s³uchawkê 
(s³uchawki) przez 24 godziny!



HUPL Tryb powitalny
Przed rozpoczêciem u¿ytkowania zestawu CD 135 nale¿y go skonfigurowaæ 
stosownie do kraju, w którym bêdzie u¿ywany. Zainstaluj baterie. Po kilku 
minutach ³adowania pojawia siê ekran powitalny.

1. Naciœnij klawisz .

2. Przegl¹daj kraje za pomoc¹ klawisza .

3. Naciœnij klawisz , aby potwierdziæ wybór kraju.

Telefon jest gotowy do u¿ycia.

Je¿eli zajdzie potrzeba powtórnej konfiguracji CD 135, patrz strona 36.

Uwaga: po naciœniêciu klawisza  BACK na s³uchawce zostanie 
wyœwietlony ponownie ekran wyboru kraju.
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Wskazania bezpieczeñstwa
Przed zainstalowaniem telefonu CD 135, nale¿y uwa¿nie przeczytaæ poni¿sze 
informacje:

Zasilanie
> Produkt musi byæ zasilany jednofazowym napiêciem przemiennym 220–240 V, 

z wy³¹czeniem instalacji informatycznych w rozumieniu normy EN 60950. W razie 
awarii zasilania po³¹czenie mo¿e zostaæ przerwane. 

Sieæ telefoniczna
> Zawsze nale¿y stosowaæ kabel telefoniczny dostarczony wraz z produktem, 

w przeciwnym razie mo¿e brakowaæ tonu wybierania. 
> Je¿eli posiadasz szerokopasmowe po³¹czenie DSL z Internetem upewnij siê, ¿e 

bezpoœrednio na ka¿de gniazdko telefoniczne w domu za³o¿ony jest filtr DSL oraz 
sprawdŸ, czy modem i telefon pod³¹czone s¹ do w³aœciwych gniazd filtra (dla 
ka¿dego przeznaczone jest jedno konkretne). 

Potrzebujesz pomocy?
Wiêcej informacji o rozwi¹zywaniu problemów oraz odpowiedzi na najczêœciej 
zadawane pytania:

Pomoc online: www.p4c.philips.com

Rozwi¹zywanie problemów: strona 46 - 48

Ostrze¿enie! Sieæ elektryczna jest klasyfikowana jako niebezpieczna wed³ug 
kryteriów normy EN 60950. Jedynym sposobem wy³¹czenia zasilania jest 
wyci¹gniêcie wtyczki z gniazdka sieciowego. Nale¿y zadbaæ o to, aby gniazdko 
sieciowe znajdowa³o siê blisko urz¹dzenia i by³o ³atwo dostêpne. 

Wa¿e informacje
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*Uwaga: W pude³ku mo¿e siê znajdowaæ adapter linii, dostarczany oddzielnie 
z kablem telefonicznym. W takim przypadku nale¿y najpierw pod³¹czyæ ten 
adapter do kabla telefonicznego, a dopiero póŸniej pod³¹czyæ kabel do 
gniazdka telefonicznego.

Uwaga: W zestawach wielos³uchawkowych CD 135 znajdziesz jeszcze jedn¹ 
lub kilka dodatkowych s³uchawek, ³adowarki z zasilaniem oraz dodatkowe 
akumulatory.

Zawartoœæ pude³ka

+

-+

-

 

Stacja bazowa CD 135 S³uchawka CD 135 

Baterie do ³adowania 
(akumulatory) NiMH AAA 

550 mAH

Zasilacz Kabel telefoniczny*

Jeden uchwyt do paska 
od spodni (zale¿na od 
kraju)

Instrukcja obs³ugi Gwarancja Podrêcznik szybkiego startu
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CD 135 S³uchawka
1 S³uchawka
2 Wyœwietlacz

Ikony — patrz strona 10. 
3 Klawisz Menu i klawisz wielofunkcyjny 

OK
- W trybie gotowoœci krótkie naciœniêcie 
powoduje przejœcie do g³ównego menu.

- Krótkie naciœniêcie powoduje przejœcie 
do nastêpnego poziomu menu.

- W trybie edycji i ksi¹¿ki telefonicznej 
krótkie naciœniêcie powoduje 
potwierdzenie (OK).

- Naciœniêcie w trybie dzwonienie lub na 
liœcie ponownego wybierania powoduje 
zapisanie wybranego numeru w ksi¹¿ce 
telefonicznej. 

4 Lista ponownego wybierania, klawisz 
wyciszania i klawisz wielofunkcyjny 
Back
- W trybie gotowoœci krótkie naciœniêcie 
powoduje wyœwietlenie listy ponownego 
wybierania.

- W trybie rozmowy naciœniêcie powoduje 
wyciszenie lub w³¹czenie mikrofonu 
s³uchawki.

- W trybie edycji naciœniêcie powoduje 
skasowanie ostatnio wprowadzonej cyfry.

- W trybie ksi¹¿ki telefonicznej naciœniêcie 
powoduje wyœwietlenie numeru i 
nazwiska.

- Naciœniêcie w trybie dzwonienia 
powoduje przejœcie z informacji o 
imieniu/numerze do czasu/daty.

5 Klawisze nawigacji
- Klawisze przewijania w górê lub w dó³ 
s³u¿¹ do przechodzenia do poprzedniej 
lub nastêpnej pozycji rejestru po³¹czeñ, 
lista ponownego wybierania lub ksi¹¿ki 
telefonicznej.

- W trybie gotowoœci naciœniêcie klawisza 
przewijania w górê powoduje przejœcie 
do rejestru po³¹czeñ.

- W trybie gotowoœci naciœniêcie klawisza 
przewijania w dó³ powoduje przejœcie do 
ksi¹¿ki telefonicznej.
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6 Klawisz przerwania po³¹czenia
- Naciœnij krótko, aby przerwaæ po³¹czenie lub wyjœæ (wróciæ do trybu 
oczekiwania).

- D³ugie naciœniêcie powoduje wy³¹czenie s³uchawki.
- Naciœniêcie powoduje wyjœcie z trybu edycji i ksi¹¿ki telefonicznej.

7 Dzwonek W£/WY£ i wstawianie #
- Krótkie naciœniêcie powoduje wstawienie tonu #.
- Przytrzymanie powoduje wstawienie pauzy (P) podczas wybierania.
- Przytrzymanie powoduje w³¹czenie lub wy³¹czenie dzwonka.

8 Interkom
- Krótkie naciœniêcie: aby rozpocz¹æ lub wy³¹czyæ po³¹czenie wewnêtrzne.

9 Klawisz flash / Odtworzenie nowych wiadomoœci zapisanych na sekretarce 
automatycznej
- W trybie gotowoœci, d³ugie naciœniêcie powoduje przejœcie od informacji o 
s³uchawce do daty/czasu. 

- Przy po³¹czeniu klawisz ten s³u¿y do wstawiania tonu R (dla us³ug operatora).
- Aby odtworzyæ nowe wiadomoœci zapisane na sekretarce automatycznej, w 
trybie bezczynnoœci, naciœnij krótko ten przycisk.

10 Mikrofon

11 Blokada klawiatury i wprowadzenie 

- Krótkie naciœniêcie: wprowadzenie 
- D³ugie naciœniêcie: blokada/odblokowanie klawiatury w trybie oczekiwania.

12 Klawisz podnoszenia s³uchawki
- W trybie gotowoœci naciœniêcie powoduje zajêcie linii i odebranie po³¹czenia.
- W trybie ksi¹¿ki telefonicznej, lista ponownego wybierania i lista po³¹czeñ 
naciœniêcie powoduje wybranie wyœwietlanego numeru.

- G³oœnik s³uchawki* W£ACZ/WY£ACZ (aby aktywowaæ tryb g³oœnomówiacy, 
nale¿y nacisn¹æ dwa razy).

* Ostrze¿enie: W³¹czenie funkcji g³oœnomówi¹cej mo¿e gwa³townie zwiêkszyæ 
g³oœnoœæ s³uchawki do bardzo wysokiego poziomu. Upewnij siê, ¿e s³uchawka 
nie znajduje siê zbyt blisko ucha.
7
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Funkcje sekretarki automatycznej
KLAWISZY FUNKCJE

Odtworzenie nowych wiadomoœci / Aktywacja lub 
dezaktywacja trybu sekretarki automatycznej. Zawsze naciœnij 
ten klawisz przed u¿yciem jednej z nastêpuj¹cych funkcji sekretarki 
automatycznej:

Przejœcie do poprzedniej wiadomoœci.

Odtworzenie wszystkich zapisanych wiadomoœci (starych i nowych) 
lub ponowne odtworzenie bie¿¹cej wiadomoœci.

Przejœcie do nastêpnej wiadomoœci.

Po d³ugim naciœniêciu, nagranie nowego komunikatu powitalnego 
po sygnale.

Odtworzenie bie¿¹cego komunikatu powitalnego.

Usuniêcie bie¿¹cej wiadomoœci.

W£¥CZENIE sekretarki automatycznej.

Zatrzymanie odtwarzania wiadomoœci lub zatrzymanie nagrywania 
komunikatu powitalnego.

WY£¥CZENIE sekretarki automatycznej.

Zapisanie po sygnale notatki w s³uchawce. Po nagraniu, liczy siê 
ona jako nowa wiadomoœæ.
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CD 135 Stacjê bazowa

1 WskaŸniki sekretarki automatycznej
- DIODA LED W£¥CZONA: Sekretarka automatyczne 
aktywna.
- DIODA LED WY£¥CZONA: Sekretarka automatyczna 
nieaktywna.
- DIODA LED mrugaj¹ca: Nowe wiadomoœci lub zapisano 
notatkê w urz¹dzeniu.
- DIODA LED mrugaj¹ca szybko: Pe³na pamiêæ sekretarki 
automatycznej.

2 Klawisz przywo³ywania 
Dziêki niemu mo¿na odszukaæ zgubion¹ s³uchawkê je¿eli 
s³uchawka jest w zasiêgu stacji bazowej i ma na³adowane 
baterie. Po jej znalezieniu naciœnij dowolny przycisk, aby 
zakoñczyæ dzwonienie. Po odnalezieniu s³uchawki ponownie 
naciœnij klawisz przywo³ywania, aby zakoñczyæ 
przywo³ywanie.
9



10

PL

Na wyœwietlaczu pojawia siê informacja o dzia³aniu telefonu. W nag³ówku 
wyœwietlacza widoczne s¹ nastêpuj¹ce ikony:

Podczas pierwszego u¿ycia mo¿e okazaæ siê konieczne odczekanie kilku minut 
³adowania, zanim na wyœwietlaczu pojawi¹ siê ikony.

Gdy ta ikona jest wyœwietlana, bateria jest ca³kowicie na³adowana. Gdy miga, 
bateria wymaga do³adowania.

Gdy ta ikona jest wyœwietlana, trwa po³¹czenie zewnêtrzne. Gdy miga, trwa 
po³¹czenie wewnêtrzne lub linia jest ju¿ zajêta. 

Nowe wiadomoœci w skrzynce poczty g³osowej. Mruganie oznacza, ¿e w 
sekretarce automatycznej zosta³a zapisana przynajmniej jedna wiadomoœæ.

Nowe pozycje w rejestrze po³¹czeñ lub trwa przegl¹danie rejestru po³¹czeñ.

Trwa przegl¹danie ksi¹¿ki telefonicznej.

Budzik jest w³¹czony.

W³¹czony jest g³oœnik s³uchawki. 

Dzwonek jest wy³¹czony.

S³uchawka jest zarejestrowana i w zasiêgu stacji bazowej. Gdy miga, oznacza, ¿e 
s³uchawka nie jest zarejestrowana w stacji bazowej lub jest poza zasiêgiem.

W³¹czana przy przechodzeniu do trybu menu. W trybie ksi¹¿ki telefonicznej oznacza 
mo¿liwoœæ przejœcia do nastêpnego poziomu menu.

W³¹czana przy przechodzeniu do trybu menu. W trybie ksi¹¿ki telefonicznej oznacza 
mo¿liwoœæ powrotu do poprzedniego poziomu menu. Usuniêcie ostatniej wpisanej 
cyfry/litery w trybie edycji.

Oznacza, ¿e dostêpne s¹ dalsze opcje.

Ikony na wyœwietlaczu s³uchawki
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Instalowanie stacji bazowej
Ustaw urz¹dzenie blisko gniazdka telefonicznego i elektrycznego, tak aby kable mog³y 
ich dosiêgn¹æ. Pod³¹cz do urz¹dzenia kabel telefoniczny oraz kabel zasilania, a ich 
drugie koñce do odpowiednich gniazdek w œcianie. Je¿eli posiadasz szerokopasmowe 
po³¹czenie DSL z Internetem upewnij siê, ¿e bezpoœrednio na ka¿de gniazdko 
telefoniczne w domu za³o¿ony jest filtr DSL oraz sprawdŸ, czy modem i telefon 
pod³¹czone s¹ do w³aœciwych gniazd filtra (dla ka¿dego przeznaczone jest jedno 
konkretne). 

Dopilnuj, aby kabel zasilania i kabel linii telefonicznej zosta³y pod³¹czone do w³aœciwych 
gniazd - b³êdne pod³¹czenie mo¿e spowodowaæ uszkodzenie aparatu.

1 Pod³¹cz do linii telefonicznej (dostarczany razem 
z produktem).

2 Pod³¹cz do zasilania.

Ostrze¿enie! Sieæ elektryczna jest klasyfikowana jako niebezpieczna wed³ug 
kryteriów normy EN 60950. Jedynym sposobem wy³¹czenia zasilania jest 
wyci¹gniêcie wtyczki z gniazdka sieciowego. Nale¿y zadbaæ o to, aby gniazdko 
sieciowe znajdowa³o siê blisko urz¹dzenia i by³o ³atwo dostêpne.

Ostrze¿enie! Zawsze nale¿y stosowaæ kabel telefoniczny dostarczony wraz 
z produktem, w przeciwnym razie mo¿e brakowaæ tonu wybierania.

1 2

Instalowanie stacji bazowej
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Zak³adanie i wymiana baterii
Otwórz pokrywê komory baterii, umieœæ wewn¹trz baterie tak, jak 
pokazano na rysunku, i ponownie zamknij komorê. Kiedy miga ikona 
baterii, potrzebne jest ładowanie. Pe³ne ³adowanie s³uchawki trwa 24 
godziny. Podczas pierwszego u¿ycia mo¿e okazaæ siê konieczne 
odczekanie kilku minut, zanim na wyœwietlaczu pojawi¹ siê ikony.

Gwarancja nie obejmuje baterii oraz ¿adnych innych elementów o 
ograniczonej trwa³oœci i czasie u¿ytkowania.

 Nie wrzucaæ akumulatorów do zwyk³ych odpadów domowych.

Trwa³oœæ baterii i zasiêg s³uchawki
Optymaln¹ pojemnoœæ baterii osi¹ga siê po trzech cyklach pe³nego ³adowania/
roz³adowania. Przy wyjœciu poza zasiêg us³yszysz trzaski w s³uchawce – nale¿y wtedy 
wróciæ w pobli¿e stacji bazowej. Stacjê bazow¹ nale¿y umieœciæ z dala od innych 
urz¹dzeñ elektrycznych, aby optymalnie wykorzystaæ jej zasiêg.

Standard GAP gwarantuje, ¿e wszystkie s³uchawki DECT™ GAP i stacje bazowe 
spe³niaj¹ minimalne normy dzia³ania niezale¿nie od producenta. S³uchawka i stacja 
bazowa CD 135 s¹ zgodne ze standardem GAP, co oznacza, ¿e zapewniaj¹ 
nastêpuj¹cy zestaw funkcji: logowanie s³uchawki, wejœcie na liniê, odbieranie polaczen 
i wybieranie numerów. Przy korzystaniu ze s³uchawki innej ni¿ CD 135 w po³¹czeniu ze 
stacj¹ bazow¹ funkcje zaawansowane mog¹ byæ niedostêpne.

Czas pracy baterii 
w trybie rozmowy

Czas pracy baterii 
w trybie gotowoœci

Zasiêg wewn¹trz 
budynków

Zasiêg na zewn¹trz

do 12 godzin do 150 godzin do 50 metrów do 300 metrów

Wykorzystanie zgodnoœci ze standardem GAP

Ostrze¿enie! W trakcie ³adowania stacja bazowa musi byæ 
pod³¹czona do Ÿród³a zasilania. U¿ywaæ tylko baterii, które mo¿na 
³adowaæ (akumulatorów). 

Ostrze¿enie! Zawsze nale¿y stosowaæ kabel telefoniczny 
dostarczony wraz z produktem, w przeciwnym razie mo¿e brakowaæ 
tonu wybierania.
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Aby zalogowaæ i u¿ywaæ s³uchawki z baz¹ innego producenta, spe³niaj¹c¹ normy GAP, 
nale¿y w pierwszej kolejnoœci postêpowaæ zgodnie z procedur¹ opisan¹ w instrukcji 
producenta bazy, a nastêpnie zgodnie z instrukcj¹ na stronie 34.
Aby zalogowaæ s³uchawkê innej marki do stacji bazowej CD 135, wprowadŸ stacjê 
bazow¹ w tryb logowania (str. 34), a nastêpnie postêpuj zgodnie z instrukcjami 
producenta.
DECT™ jest znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz firm, które wprowadzi³y do 
u¿ycia technologiê DECT.

Korzystanie z menu

OK     BACK

W trybie gotowoœci naciœnij klawisz , aby przejœæ do menu. 

Za pomoc¹ klawiszy nawigacji  mo¿esz przemieszczaæ siê 
w górê i w dó³ miêdzy pozycjami w menu. 

Naciœnij klawisz wielofunkcyjny  OK, aby potwierdziæ 
wybór.

Naciœnij klawisz wielofunkcyjny  BACK, aby wyjœæ z 
menu lub wróciæ do poprzedniego poziomu menu.
13
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KSI¥¯ TELEF.

EDYCJA NR.

USUÑ NUMER

USUÑ LISTÊ 

DODAJ NUMER

ZEGAR/BUDZIK

USTAW BUDZIK

SYGNA£ BUDZ.

DATA I GODZ. WY£¥CZONY/JEDNORAZOWO/
CODZIENNIE

MELODIA 1/2/3

NAZWA S£UCH.

MEL.S£UCHAW. G£OŒN. DZW.
G£OŒNO/ŒREDNI/
CICHO/DZWONEK 

MELODIA DZW. MELODIA 1 – 10

DŸWIÊK PRZYC W£ACZ/WY£ACZ

AUTO ODPOW. W£ACZ/WY£ACZ

LISTA JÊZYKÓWJÊZYK

USTAW W£ASNE

UST.ZAAWANS.

TRYB WYBIER.

TYP ROZ£ACZ.

TONOWE/IMPULSOWE

W£ACZ/WY£ACZ

WYZERUJ URZ.

KRÓTKI/D£UGI

KOD REGIONU

BLOKADA PO£. TRYB BLOKADY

BLOKUJ NUMER NUMER 1/2/3/4

TEL. ALARM.

WYREJESTRUJ

REJESTRACJA

PIN

WYBÓR KRAJU

PREFIX

NUMER 1/2/3

BRAK DZWONKA

TYLKO PRZYCH NIEAKTYWNY / AKTYWNY

3 / 5 / 7

NIEAKTYWNY / AKTYWNYZDALNY

W£ACZ/WY£ACZPRZEGL¥DANIE

AUT. SEKRET.

Struktura menu
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Mo¿na wprowadzaæ nazwy pozycji ksi¹¿ki telefonicznej znak po znaku, naciskaj¹c 
odpowiednie klawisze tyle razy, ile potrzeba do wyœwietlenia odpowiedniego znaku.

Naciœnij klawisz  pod etykiet¹ , aby usun¹æ znak.

Pisanie "Peter" 

Jeden raz naciœnij   : P

Dwa razy naciœnij    : PE

Jeden raz naciœnij   : PET

Dwa razy naciœnij    : PETE

Trzy razy naciœnij    : PETER

Aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ s³uchawkê, naciœnij d³ugo klawisz .

Aby zablokowaæ/odblokowaæ klawiaturê w trybie oczekiwania, naciœnij 

d³ugo klawisz   
Na ekranie wyœwietlany jest napis KLAW. ZABL..

W³¹czanie i wy³¹czanie s³uchawki

Blokowanie/odblokowanie klawiatury

Wprowadzanie tekstu lub liczb

Klawisze 
na 
klawiaturze

Kolejnoœæ znaków w 
edytorze 
standardowym

1 [odstêp] 1 _ < > *
2 A B C 2
3 D E F 3
4 G H I 4
5 J K L 5
6 M N O 6
7 P Q R S 7
8 T U V 8 ?
9 W X Y Z 9
0 0 - / \ # +
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Odbieranie po³¹czenia/odk³adanie s³uchawki
1. Kiedy telefon dzwoni, wciœniêcie  powoduje odebranie po³¹czenia.

  Symbol miga przy po³¹czeniu przychodz¹cym.

2. Aby zakoñczyæ rozmowê, naciœnij klawisz  lub umieœæ s³uchawkê w stacji 
bazowej.

Nawi¹zywanie po³¹czenia 
Wybieranie bezpoœrednie

1. Naciœnij klawisz .

2. Wybierz numer telefonu .

Wybieranie numeru przed nawi¹zaniem po³¹czenia

1. Wybierz numer telefonu .

2. Naciœnij klawisz .

Wybieranie numeru z ksi¹¿ki telefonicznej

1. Naciœnij klawisz nawigacji w dó .

2. Przejrzyj listê , aby wybraæ odpowiednie imiê.

3. Naciœnij klawisz .

Uwaga: Jeœli wczeœniej zosta³ aktywowany tryb autoodbierania (wiêcej 
informacji na str. 30), do odebrania po³¹czenia wystarczy podniesienie 
s³uchawki ze stacji bazowej lub zasilacza.

Ostrze¿enie: Gdy telefon dzwoni w trakcie rozmowy, nie nale¿y trzymaæ 
s³uchawki zbyt blisko ucha, gdy¿ g³oœny dŸwiêk mo¿e spowodowaæ 
uszkodzenie s³uchu.

Uwaga: Aby poprawiæ wpis u¿yj klawisza .



PLWykonywanie po³¹czeñ
Aby zmieniæ ustawienie g³oœnika s³uchawki na 
W£¥CZONY/WY£¥CZONY (po³¹czenie w trybie 
g³oœnomówi¹cym).

1. Naciœnij  dwa razy, aby w³¹czyæ g³oœnik s³uchawki.

2. Naciœnij  ponownie, aby wy³¹czyæ g³oœnik. 

Regulowanie g³oœnoœci w s³uchawce i g³oœnika podczas 
rozmowy

Naciœnij klawisz  (mo¿esz wybieraæ spoœród 3 poziomów dzwieku s³uchawki i 5 

poziomów dŸwiêku g³oœnika).

Aby wyciszyæ mikrofon s³uchawki podczas rozmowy

Naciœnij klawisz , aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ wyciszenie mikrofonu s³uchawki.

Licznik czasu trwania rozmów
Po wejœciu na liniê (wykrêceniu numeru lub odebraniu po³¹czenia) na wyœwietlaczu 
s³uchawki pojawi siê licznik czasu trwania rozmowy (GG-MM-SS).

Uwaga: Mo¿esz wybieraæ spoœród 5 poziomów dŸwiêku g³oœnika.

  pokazuje, ¿e g³oœnik jest W£¥CZONY.

Ostrze¿enie: W³¹czenie funkcji g³oœnomówi¹cej mo¿e gwa³townie zwiêkszyæ 
g³oœnoœæ s³uchawki do bardzo wysokiego poziomu. Upewnij siê, ¿e s³uchawka 
nie znajduje siê zbyt blisko ucha.
17
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Lista ponownego wybierania zawiera 5 ostatnio wybieranych numerów.

Wyœwietlanie/zamykanie listy ponownego wybierania

1. Naciœnij .

2. Przewijanie listy ponownego wybierania .

3. Naciœnij , aby wyjœæ.

Wybieranie numeru z listy ponownego wybierania

1. Naciœnij .

2. Przewijanie listy ponownego wybierania .

3. Naciœnij .

Zapisywanie numerów z listy ponownego wybierania do 
ksi¹¿ki telefonicznej

1. Naciœnij  i przewiñ , aby wybraæ numer.

2. Naciœnij , ZAPISZ NUMER pojawia siê na wyœwietlaczu.

3. Naciœnij , WPISZ NAZW. pojawia siê na wyœwietlaczu.

4. WprowadŸ nazwê  i naciœnij , ZAPISANE pojawia siê na wyœwietlaczu.

Edytowanie numeru z listy ponownego wybierania

1. Naciœnij  i przewiñ , aby wybraæ numer.

2. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do EDYCJA NR. .

3. Naciœnij , wprowadŸ zmiany w numerze  i naciœnij .

Uwaga: Aby usun¹æ znak, u¿yj klawisza . Wprowadzani e tekstu i liczb - 
patrz strona 15.



PLLista ponownego wybierania
Usuwanie numeru z listy ponownego wybierania

1. Naciœnij  i przewiñ , aby wybraæ numer.

2. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do USUÑ NUMER.

3. Naciœnij , USUN¥Æ ? pojawia siê na wyœwietlaczu, naciœnij , aby 
potwierdziæ. Us³yszysz d³ugi dŸwiêk, potwierdzaj¹cy wybór.

Usuwanie wszystkich numerów z listy ponownego 
wybierania

1. Naciœnij , następnie  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do 

USUÑ LISTÊ.

2. Naciœnij , USUN¥Æ ? pojawia siê na wyœwietlaczu, naciœnij , aby 
potwierdziæ. Us³yszysz d³ugi dŸwiêk, potwierdzaj¹cy wybór.
19
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We wbudowanej ksi¹¿ce telefonicznej s³uchawki mo¿na zapisaæ 30 nazw i numerów. 
Nazwy przechowywane s¹ w kolejnoœci alfabetycznej.

Dodawanie nowej pozycji

1. W trybie gotowoœci, naciœnij , KSI¥¯ TELEF. pojawia siê na wyœwietlaczu.

2. Naciœnij , DODAJ NUMER pojawia siê na wyœwietlaczu.

3. Naciœnij , WPISZ NAZW. pojawia siê na wyœwietlaczu.

4. WprowadŸ nazwê  i naciœnij , WPISZ NUMER pojawia siê na 
wyœwietlaczu.

5. WprowadŸ numer  i naciœnij , aby potwierdziæ.

Zmiana nazwy lub numeru w ksi¹¿ce telefonicznej

1. W trybie gotowoœci, naciœnij , KSI¥¯ TELEF. pojawia siê na wyœwietlaczu.

2. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do EDYCJA NR. .

3. Naciœnij , przewiñ , aby wybraæ numer i naciœnij , aby zobaczyæ 

imiê.

4. WprowadŸ now¹ nazwê  i naciœnij , aby zobaczyæ numer.

5. WprowadŸ nowy numer  i naciœnij , aby potwierdziæ.

Uwaga: Aby usun¹æ znak, u¿yj klawisza . Naciœnij klawisz , aby 
wstawiæ spacjê. Wprowadzani e tekstu i liczb - patrz strona 15.

Uwaga: Naciœnij klawisz  lub , aby powróciæ do trybu gotowoœci. 
Pozycjê ksi¹¿ki mo¿na równie¿ utworzyæ z listy ponownego wybierania i rejestru 
po³¹czeñ (zale¿nie od posiadanego abonamentu).



PLKsi¹¿ka telefoniczna
Wyœwietlanie listy pozycji w ksi¹¿ce telefonicznej

1. W trybie gotowoœci, wciœnij dó³ przycisku  i przewiñ  w góre/dól listy,

LUB
WprowadŸ pierwsz¹ literê imienia, które chcesz wpisaæ (np. 3 dla D lub 33 dla E). 
Z listy wybrany zostanie pierwszy wpis zaczynaj¹cy siê od tej litery.

2. Aby zobaczyæ szczegó³y: Naciœnij .

Edycja numeru podczas przegl¹dania ksi¹¿ki 
telefonicznej

1. W trybie gotowoœci, wciœnij dó³ przycisku  i przewiñ , aby wybraæ numer.

2. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do EDYCJA NR. .

3. Naciœnij , aby zobaczyæ aktualny imiê i wprowadziæ nowe imiê .

4. Naciœnij , aby zobaczyæ aktualny numer i wprowadziæ nowy numer  

i naciœnij , aby potwierdziæ.

Usuniêcie pozycji podczas przegl¹dania ksi¹¿ki 
telefonicznej

1. W trybie gotowoœci, wciœnij dó³ przycisku  i przewiñ , aby wybraæ numer.

2. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do USUÑ NUMER.

3. Naciœnij , USUN¥Æ ? pojawia siê na wyœwietlaczu, naciœnij , aby 
potwierdziæ. Us³yszysz d³ugi dŸwiêk, potwierdzaj¹cy wybór.
21
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Usuniêcie ca³ej listy podczas przegl¹dania ksi¹¿ki 
telefonicznej

1. W trybie gotowoœci, wciœnij dó³ przycisku  i naciœnij .

2. Wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do USUÑ LISTÊ.

3. Naciœnij , USUN¥Æ ? pojawia siê na wyœwietlaczu, naciœnij , aby 
potwierdziæ. Us³yszysz d³ugi dŸwiêk, potwierdzaj¹cy wybór.

Usuniêcie pozycji ksi¹¿ki telefonicznej w trybie 
gotowoœci

1. W trybie gotowoœci, naciœnij , KSI¥¯ TELEF. pojawia siê na wyœwietlaczu.

2. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do USUÑ NUMER.

3. Naciœnij , aby zobaczyæ listê i przewiñ , aby wybraæ numer.

4. Naciœnij , USUN¥Æ ? pojawia siê na wyœwietlaczu, naciœnij , aby 
potwierdziæ. Us³yszysz d³ugi dŸwiêk, potwierdzaj¹cy wybór.

Usuniêcie ca³ej listy ksi¹¿ki telefonicznej w trybie 
gotowoœci

1. W trybie gotowoœci, naciœnij , KSI¥¯ TELEF. pojawia siê na wyœwietlaczu.

2. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do USUÑ LISTÊ.

3. Naciœnij , USUN¥Æ ? pojawia siê na wyœwietlaczu, naciœnij , aby 
potwierdziæ. Us³yszysz d³ugi dŸwiêk, potwierdzaj¹cy wybór.



PLLista po³¹czeñ
Funkcja ta jest dostêpna, jeœli abonent wykupi³ u operatora us³ugê identyfikacji osoby 
dzwoni¹cej.
W rejestrze po³¹czeñ przechowywanych jest ostatnich 20 odebranych po³¹czeñ 
zewnêtrznych:
- us³uga informacyjna komunikatów sieciowych (zale¿nie od abonamentu wykupionego 
u operatora).

Wyœwietlanie/zamykanie rejestru po³¹czeñ

1. Naciœnij klawisz nawigacji w górê  i przewiñ , aby wybraæ numer.

2. Naciœnij , aby zobaczyæ szczególy.

3. Naciœnij , aby wyjœæ z rejestru po³¹czeñ.

Sprawdzanie rejestru po³¹czeñ
Na ekranie wyœwietlane s¹:
• numer osoby dzwoni¹cej *
• nazwisko osoby dzwoni¹cej (jeœli jest zapisane w ksi¹¿ce telefonicznej)*
• napis NIEZNANY, jeœli po³¹czenie nie zosta³o zidentyfikowane **
*   Zale¿nie od abonamentu wykupionego u operatora.
**  Numery nie wyœwietlane, identyfikacja osoby dzwoni¹cej zablokowana.

Po naciœniêciu klawisza  mo¿na wyœwietliæ numer telefonu oraz datê i godzinê 
po³¹czenia. Godzina i data s¹ zale¿ne od sieci.

Wybieranie numeru z rejestru po³¹czeñ

1. Wciœnij górê przycisku  i przewiñ , aby wybraæ numer.

2. Naciœnij .
23
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Zapisywanie numeru z rejestru po³¹czeñ w ksi¹¿ce 
telefonicznej

1. Wciœnij górê przycisku  i przewiñ , aby wybraæ numer.

2. Naciœnij , ZAPISZ NUMER pojawia siê na wyœwietlaczu.

3. Naciœnij , WPISZ NAZW. pojawia siê na wyœwietlaczu.

4. WprowadŸ nazwê  i naciœnij , ZAPISANE pojawia siê na wyœwietlaczu.

Usuwanie numeru z rejestru po³¹czeñ

1. Wciœnij górê przycisku  i przewiñ , aby wybraæ numer.

2. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do USUÑ NUMER.

3. Naciœnij , USUN¥Æ ? pojawia siê na wyœwietlaczu, naciœnij , aby 
potwierdziæ.

Usuwanie wszystkich pozycji rejestru po³¹czeñ

1. Wciœnij górê przycisku  i naciœnij .

2. Wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do USUÑ LISTÊ.

3. Naciœnij , aby potwierdziæ.



PLKorzystanie z po³¹czeñ wewnêtrznych
Z funkcji tej mo¿na skorzystaæ tylko w konfiguracji z wieloma s³uchawkami. 
Umo¿liwia ona bezp³atne po³¹czenia wewnêtrzne, przenoszenie po³¹czeñ zewnêtrznych 
z jednej s³uchawki na drug¹ i korzystanie z opcji konferencji.

Po³¹czenie wewnêtrzne

1. Naciœnij .

2. WprowadŸ numer s³uchawki  w tej samej stacji bazowej mo¿e byæ 
zarejestrowanych do 5 s³uchawek (numer s³uchawki 1 – 5).

LUB

naciœnij , aby po³¹czyæ siê ze wszystkimi s³uchawkami.

3. Naciœnij klawisz , aby odebraæ, lub klawisz , aby zakoñczyæ.

Przekierowanie rozmowy do okreœlonej s³uchawki w 
trakcie po³¹czenia
Podczas po³¹czenia zewnêtrznego mo¿na je przekierowaæ do okreœlonej s³uchawki:

1. Przytrzymaj klawisz  i wprowadŸ numer s³uchawki .

2. Naciœnij .

Prze³¹czanie miêdzy po³¹czeniem wewnêtrznym a 
zewnêtrznym

1. Przytrzymaj klawisz  i wprowadŸ numer s³uchawki .

2. Przytrzymaj klawisz , aby prze³¹czyæ siê miêdzy po³¹czeniem zewnêtrznym/
wewnêtrznym.

Uwaga: Po³¹czenia wewnêtrzne i przekierowywanie po³¹czeñ to funkcje 
dostêpne tylko w przypadku s³uchawek zarejestrowanych w tej samej stacji 
bazowej.

Uwaga: jeœli s³uchawka nie nale¿y do serii Philips CD 135, funkcja ta mo¿e byæ 
niedostêpna.
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Rozmowa konferencyjna z wykorzystaniem opcji 
w³¹czania siê do rozmowy

1. Przytrzymaj klawisz  i wprowadŸ numer s³uchawki .

2. Przytrzymaj klawisz , KONFERENCJA pojawia siê na wyœwietlaczu. 
W rozmowie mog¹ uczestniczyæ trzy osoby.



PLInne funkcje
Przywo³ywanie
Ta funkcja umo¿liwia odnalezienie s³uchawki (s³uchawek).

Naciœnij klawisz  na stacji bazowej. Po odnalezieniu s³uchawki naciœnij dowolny 
klawisz na s³uchawce, aby wy³¹czyæ dzwonienie.

Wybieranie sekwencyjne
Jeœli w ksi¹¿ce telefonicznej znajduje siê na przyk³ad tylko jeden numer g³ówny firmy 
bez numeru wewnêtrznego, funkcja ta umo¿liwia dodanie podnumeru (numeru 
wewnêtrznego) okreœlonej osoby i wybranie tego numeru.

1. Zajmij liniê  i naciœnij , aby otworzyæ ksi¹¿kê telefoniczn¹.

2. Przewiñ , aby wybraæ numer i naciœnij , aby wybraæ pierwsz¹ czêœæ 

numeru.

3. WprowadŸ numer wewnêtrzny , ka¿da z cyfr miga, co oznacza jej wybranie.

Ustawienia zegara i budzika
Aby ustawiæ datê i godzinê

1. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do ZEGAR/BUDZIK.

2. Naciœnij , DATA I GODZ. pojawia siê na wyœwietlaczu.

3. Naciœnij  i wprowadŸ datê .

4. Naciœnij , wprowadŸ godzinê  i naciœnij , aby potwierdziæ.

5. Naciœnij d³ugo  żeby wyświetlić datę i godzinę.

Uwaga: w przypadku pod³¹czenia do linii ISDN data i godzina mog¹ byæ 
aktualizowane po ka¿dym po³¹czeniu. SprawdŸ ustawienia daty i godziny 
systemu ISDN.
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Aby wprowadziæ lub zmieniæ ustawienia budzika

1. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do ZEGAR/BUDZIK.

2. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do USTAW BUDZIK.

3. Naciœnij , przewiñ , aby wybraæ odpowiednie ustawienie 

(WY£¥CZONY lub JEDNORAZOWO lub CODZIENNIE). 

4. Naciœnij , aby potwierdziæ.

Jeœli wybrano opcjê JEDNORAZOWO lub CODZIENNIE:

WprowadŸ godzinê  i naciœnij , aby potwierdziæ.
Budzik dzwoni co najwy¿ej jedn¹ minutê, a na wyœwietlaczu w trybie gotowoœci pojawia 

siê napis .

Aby ustawiæ sygna³ budzika

1. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do ZEGAR/BUDZIK.

2. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do SYGNA£ BUDZ..

3. Naciœnij , przewiñ , aby wybraæ odpowiednie ustawienie (MELODIA 1 

lub MELODIA 2 lub MELODIA 3).

4. Naciœnij , aby potwierdziæ.

Uwaga: gdy rozlega siê dzwonek budzika, naciœnij dowolny klawisz, aby go 
wy³¹czyæ.



PLUstawienia osobiste
Aby ustawiæ g³oœnoœæ dzwonka s³uchawki lub tryb 
wyciszony (wy³¹czenie dzwonka)

1. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do USTAW W£ASNE.

2. Naciœnij , MEL.S£UCHAW. pojawia siê na wyœwietlaczu, naciœnij , 
G£OŒN. DZW. pojawia siê na wyœwietlaczu.

3. Naciœnij , przewiñ , aby wybraæ odpowiednie ustawienie (G£OŒNO lub 
ŒREDNI lub CICHO lub DZWONEK WY£). Odtwarzana jest bie¿¹ca melodia 
dzwonka.

4. Naciœnij , aby potwierdziæ.

Aby wybraæ melodiê dzwonka s³uchawki

1. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do USTAW W£ASNE.

2. Naciœnij , MEL.S£UCHAW. pojawia siê na wyœwietlaczu, naciœnij  

i przewiñ  w dól, aby przejœæ do MELODIA DZW..

3. Naciœnij , przewiñ , aby wybraæ jedn¹ z dostêpnych melodii 1 – 10. 
Odtwarzana jest bie¿¹ca melodia dzwonka.

4. Naciœnij , aby potwierdziæ.

Aby aktywowaæ/dezaktywowaæ ton klawiszy

1. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do USTAW W£ASNE.

2. Naciœnij , MEL.S£UCHAW. pojawia siê na wyœwietlaczu, naciœnij  

i przewiñ  w dól, aby przejœæ do DŸWIÊK PRZYC.

3. Naciœnij , przewiñ , aby wybraæ W£¥CZ lub WY£¥CZ i naciœnij , 
aby potwierdziæ.

Ostrze¿enie: Gdy telefon dzwoni w trakcie rozmowy, nie nale¿y trzymaæ 
s³uchawki zbyt blisko ucha, gdy¿ g³oœny dŸwiêk mo¿e spowodowaæ 
uszkodzenie s³uchu.
29
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Aby zmieniæ nazwê s³uchawki
Domyœlna nazwa s³uchawki to PHILIPS. Nazwa s³uchawki mo¿e siê sk³adaæ z 10 
znaków.

1. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do USTAW W£ASNE.

2. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do NAZWA SLUCH..

3. Naciœnij , wprowadŸ nazwê  i naciœnij , aby potwierdziæ.

Aby aktywowaæ/dezaktywowaæ tryb automatycznej 
odpowiedzi
Jeœli opcja jest w³¹czona, zajêcie linii nastêpuje po podniesieniu s³uchawki z podstawki 
³adowarki.

1. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do USTAW W£ASNE.

2. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do AUTO ODPOW. .

3. Naciœnij , przewiñ , aby wybraæ opcjê W£¥CZ lub WY£¥CZ 

i naciœnij , aby potwierdziæ.

Aby zmieniæ jêzyk wyœwietlacza

1. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do USTAW W£ASNE.

2. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do JÊZYK.

3. Naciœnij , przewiñ , aby wybraæ jêzyk i naciœnij , aby potwierdziæ.



PLUstawienia zaawansowane
Aby zmieniæ czas sygna³u flash
Opcja ta jest przydatna w przypadku korzystania z us³ug operatora. Domyœlne 
ustawienia czasu ponownego wybierania, ustawiony w telefonie CD 135, s¹ optymalnie 
dopasowane do sieci telefonicznej w Twoim kraju. Dlatego nie ma potrzeby zmiany tych 
ustawieñ.

1. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do UST.ZAAWANS..

2. Naciœnij , TYP ROZ£¥CZ. pojawia siê na wyœwietlaczu.

3. Naciœnij , przewiñ , aby wybraæ opcjê KRÓTKI lub D£UGI 

i naciœnij , aby potwierdziæ.

Aby zmieniæ tryb wybierania* *zale¿ny od kraju
Domyœlne ustawienia trybu wybierania, ustawione w telefonie CD 135, s¹ optymalnie 
dopasowane do sieci telefonicznej w Twoim kraju. Dlatego nie ma potrzeby zmiany tych 
ustawieñ.

1. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do UST.ZAAWANS..

2. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do TRYB WYBIER. .

3. Naciœnij , przewiñ , aby wybraæ opcjê TONOWE lub IMPULSOWE 

i naciœnij , aby potwierdziæ.
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Ustawianie lokalnego numeru 
kierunkowego* *zale¿ny od kraju

Jeœli sieæ lokalna wysy³a numer po³¹czenia z dodanym na pocz¹tku numerem 
kierunkowym, przy oddzwanianiu za pomoc¹ rejestru po³¹czeñ nale¿y numer 
kierunkowy odfiltrowaæ. Funkcja NUMER KIERUNKOWY umo¿liwia usuniêcie numeru 
kierunkowego z pozycji rejestru po³¹czeñ. Numer kierunkowy mo¿e mieæ od 1 do 4 cyfr. 
Domyœlnym ustawieniem jest brak numeru.

1. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do UST.ZAAWANS..

2. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do KOD REGIONU.

3. Naciœnij , aby wyœwietliæ bie¿¹ce ustawienia.

4. WprowadŸ nowy numer kierunkowy  (maksymalna d³ugoœæ numeru 

kierunkowego to 4 cyfry.) i naciœnij , aby zapisaæ.

Aby ustawiæ lub zmieniæ blokadê po³¹czeñ
W tym menu mo¿na ograniczyæ korzystanie z telefonu do okreœlonych po³¹czeñ poprzez 
zablokowanie wybranych elementów (prefiksów) numerów wychodz¹cych. Mo¿na 
ustawiæ do 4 ci¹gów blokuj¹cych.

1. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do UST.ZAAWANS..

2. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do BLOKADA PO£..

3. Naciœnij  i wprowadŸ kod PIN  (domyœlnym kodem PIN jest 0000).

4. Naciœnij , wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do BLOKUJ NUMER 

i naciœnij .

5. Przewiñ , aby wybraæ przyporz¹dkowanie blokowanego po³¹czenia 1, 2, 3 

lub 4 i naciœnij .

6. WprowadŸ ci¹g blokuj¹cy  (Ci¹g blokuj¹cy mo¿e siê sk³adaæ maksymalnie z 

4 cyfr.) i naciœnij , aby potwierdziæ.
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Aby aktywowaæ/dezaktywowaæ blokadê po³¹czeñ

1. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do UST.ZAAWANS..

2. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do BLOKADA PO£..

3. Naciœnij  i wprowadŸ kod PIN  (domyœlnym kodem PIN jest 0000).

4. Naciœnij , przewiñ , aby wybraæ opcjê W£¥CZ lub WY£¥CZ 

i naciœnij , aby potwierdziæ.

Aby ustawiæ lub dezaktywowaæ prefiks
Funkcja ta pozwala na zaprogramowanie telefonu, dziêki któremu mo¿na u¿ywaæ 
najtañszego prefiksu. Prefiks mo¿e liczyæ maksimum 5 cyfr. Zaprogramowany prefiks 
jest automatycznie wstawiany przed ka¿dym numerem.

1. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do UST.ZAAWANS..

2. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do PREFIKS .

3. Aby zaprogramowaæ prefiks: WprowadŸ prefiks  (maksimum 5 cyfr) 

i naciœnij , aby potwierdziæ.

LUB

Aby dezaktywowaæ prefiks: aby usun¹æ prefiks, nale¿y naciskaæ  a¿ do 

pojawienia siê na ekranie "- - - - -" (pustego numeru prefiksu) i naciœnij , aby 
potwierdziæ.

Uwaga: Na przyk³ad aby zablokowaæ po³¹czenia miêdzynarodowe, nale¿y 
wstawiæ ci¹g blokuj¹cy 00. 
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Aby ustawiæ lub zmieniæ numer SOS
Funkcja numerów SOS umo¿liwia wprowadzenie 3 numerów SOS, które mo¿na wybraæ 
mimo aktywnej blokady po³¹czeñ. Maksymalna d³ugoœæ numeru SOS wynosi 4 cyfry. 
Przy zmianie numerów SOS wymagane jest podanie kodu PIN. 

1. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do UST.ZAAWANS..

2. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do TEL. ALARM..

3. Naciœnij  i wprowadŸ kod PIN  (domyœlnym kodem PIN jest 0000).

4. Naciœnij , przewiñ , aby wybraæ opcjê lokalizacji numeru SOS 1, 2 lub 

3 i naciœnij .

5. WprowadŸ numer SOS  (maksymalnie 4 cyfry) i naciœnij , aby 
potwierdziæ.

Aby zalogowaæ s³uchawkê
Do stacji bazowej mo¿na zalogowaæ maksymalnie 5 s³uchawek.
Je¿eli przypadkowo s³uchawka zosta³a odrejestrowana, mo¿esz zarejestrowaæ j¹ 
ponownie. S³uchawki dodatkowe nale¿y koniecznie zarejestrowaæ przed u¿yciem.

Aby zarejestrowaæ s³uchawkê, naciskaj najpierw przycisk przywo³ania  na stacji 
bazowej przez oko³o 5 sekund, gdy stacja bazowa znajduje siê w trybie oczekiwania. 
Nastêpnie wykonaj w ci¹gu minuty poni¿sz¹ operacjê:

1. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do UST.ZAAWANS..

2. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do REJESTRACJA.

3. Naciœnij  i wprowadŸ kod PIN  (domyœlnym kodem PIN jest 0000) 

i naciœnij , aby potwierdziæ.
Jeœli rejestracja powiod³a siê, us³yszysz d³ugi sygna³ potwierdzaj¹cy, a s³uchawce 
zostanie automatycznie przypisany przez stacjê bazow¹ numer s³uchawki (od 1 do 5).

Ostrze¿enie:Je¿eli zamierzasz zalogowaæ s³uchawkê firmy innej ni¿ Philips do 
bazy CD 135, upewnij siê, ¿e jest ona zgodna ze standardem GAP; je¿eli nie jest, 
s³uchawka taka mo¿e nie dzia³aæ prawid³owo (patrz strona 13).
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Aby wylogowaæ s³uchawkê

1. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do UST.ZAAWANS..

2. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do WYREJESTRUJ.

3. Naciœnij  i wprowadŸ kod PIN  (domyœlnym kodem PIN jest 0000) 

i naciœnij .

4. Przewiñ , aby wybraæ numer s³uchawki i naciœnij . 

WYREJESTROW. pojawi siê na ekranie.

Aby zmieniæ kod PIN
Domyœlnym kodem PIN jest "0000". Zaleca siê dostosowanie kodu przez u¿ytkownika. 
Maksymalna d³ugoœæ kodu PIN to 8 cyfr.

1. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do UST.ZAAWANS..

2. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do PIN.

3. Naciœnij , wprowadŸ bie¿¹cy kod PIN  i naciœnij .

4. WprowadŸ nowy kod PIN  i naciœnij , aby potwierdziæ.

Uwaga: Je¿eli sam zanosisz s³uchawkê do serwisu, pamiêtaj, aby najpierw j¹ 
wylogowaæ.
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Aby przywróciæ ustawienia domyœlne (w stacji 
bazowej i s³uchawce)
W dowolnym momencie mo¿na przywróciæ ustawienia domyœlne telefonu (patrz 
strona 37). Nale¿y pamiêtaæ, ¿e po zresetowaniu wszystkie ustawienia osobiste i listy 
po³¹czeñ zostan¹ usuniête, nie dotyczy to jednak ksi¹¿ki telefonicznej oraz wpisów na 
liœcie po³¹czeñ.

1. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do UST.ZAAWANS..

2. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do WYZERUJ URZ..

3. Naciœnij , POTWIERDZ.? pojawia siê na wyœwietlaczu. Naciœnij , aby 
potwierdziæ.

Wybór kraju
U¿yj tej funkcji, aby zmieniæ ustawienia telefonu CD 135.

1. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do UST.ZAAWANS..

2. Naciœnij  i wciœnij dó³ przycisku , aby przejœæ do WYBÓR KRAJU.

3. Przewiñ listê krajów u¿ywaj¹c  i naciœnij , aby wybraæ ¿¹dany kraj. 

4. POTWIERDZ.? pojawia siê na wyœwietlaczu, naciœnij , aby potwierdziæ.
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Ustawienia domyœlne (po wykonaniu opcji RESET 
URZ¥DZ.)

G³oœnoœæ dzwonka s³uchawki:
Sygna³ dzwonka s³uchawki:
G³oœnoœæ s³uchawki:
G³oœnoœæ w trybie g³oœnomówi¹cym:
DŸwiêk klawiszy s³uchawki:
Sygna³ niskiego stanu baterii:
Jêzyk menu (s³uchawka):
OdpowiedŸ automatyczna:
Nazwa s³uchawki: 
Data/godzina (s³uchawka):
Tryb wybierania: 
Czas prze³¹czania:
Kod PIN:
Budzik:
Sygna³ budzika:
Numer kierunkowy:
Blokada po³¹czeñ:
Numer SOS:
Lista ponownego wybierania:
Pamiêæ ksi¹¿ki adresowej:
Rejestr po³¹czeñ: 
Prefiks:
Sekretarka automatyczna:
Jêzyk komunikatu wychodz¹cego:
W³asne komunikaty witaj¹ce: 
Automatyczna sekretarka:

ŒREDNIA
MELODIA 1
G£OŒNOŒÆ 2
G£OŒNOŒÆ 3
W£
W£
Zale¿ny od kraju 
WY£
PHILIPS
00:00        01-01
Zale¿ny od kraju
Zale¿ny od kraju
0000
WY£
MELODIA 1
Brak
Brak
Brak
Brak
Bez zmian
Bez zmian
Brak
W³¹czony tryb odbierania i zapisywania 
Zale¿ny od kraju
Brak
Pusta (usuniêto stare i nowe wiadomoœci)  
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Telefon CD 135 zawiera sekretarkê automatyczn¹, która po w³¹czeniu zapisuje 
nieodebrane po³¹czenia. Maksymalny czas nagrywania to 15 minut, razem z 
komunikatem wychodz¹cym i notatkami.
Dostêp do sekretarki automatycznej jest mo¿liwy ze s³uchawki, która ma specjaln¹ 
klawiaturê umo¿liwiaj¹c¹ korzystanie z funkcji sekretarki (domyœlnie jest to 
s³uchawka 1). Istnieje równie¿ menu do ustawiania opcji sekretarki automatycznej.

Klawisze s³uchawki kontroluj¹ce sekretarkê
KLAWISZY FUNKCJE

Odtworzenie nowych wiadomoœci / Aktywacja lub 
dezaktywacja trybu sekretarki automatycznej. Zawsze naciœnij 
ten klawisz przed u¿yciem jednej z nastêpuj¹cych funkcji sekretarki 
automatycznej:

Przejœcie do poprzedniej wiadomoœci.

Odtworzenie wszystkich zapisanych wiadomoœci (starych i nowych, 
w tym notatki) lub ponowne odtworzenie bie¿¹cej wiadomoœci.

Przejœcie do nastêpnej wiadomoœci.

Po d³ugim naciœniêciu, nagranie nowego komunikatu powitalnego 
po sygnale.

Odtworzenie bie¿¹cego komunikatu powitalnego.

Usuniêcie bie¿¹cej wiadomoœci.

W£¥CZENIE sekretarki automatycznej.

Zatrzymanie odtwarzania wiadomoœci lub zatrzymanie nagrywania 
komunikatu powitalnego.

WY£¥CZENIE sekretarki automatycznej.

Zapisanie po sygnale notatki w s³uchawce. Po nagraniu, liczy siê 
ona jako nowa wiadomoœæ.
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Aby W£¥CZYÆ sekretarkê automatyczn¹
Aby W£¥CZYÆ sekretarkê, naciœnij , a nastêpnie na s³uchawce . 
W trybie sekretarki automatycznej po lewej stronie s³uchawki wyœwietlana jest 

nastêpuj¹ca ikona: , gdy sekretarka automatyczna jest aktywna.
Gdy sekretarka automatyczna jest W£¥CZONA, po³¹czenia bêd¹ odbierane po 
okreœlonej liczbie dzwonków, zale¿nie od ustawieñ (patrz str. 41). ). Po odebraniu 
po³¹czenia, sekretarka odtworzy komunikat powitalny i zapisze wiadomoœæ 
pozostawion¹ ewentualnie przez osobê dzwoni¹c¹.

Aby WY£¥CZYÆ sekretarkê automatyczn¹ 
Aby WY£¥CZYÆ sekretarkê, naciœnij , a nastêpnie na s³uchawce .
W trybie sekretarki automatycznej po lewej stronie s³uchawki wyœwietlana jest 

nastêpuj¹ca ikona: , gdy sekretarka automatyczna jest aktywna.

Zapisane wiadomoœci 
Aby odtworzyæ nowe wiadomoœci
Jeœli na sekretarce automatycznej s¹ zapisane nowe wiadomoœci, ikona  na 
s³uchawce oraz dioda LED na stacji bazowej mrugaj¹, dopóki wiadomoœci nie zostan¹ 
odtworzone.

1. Naciœnij . G³oœnik w s³uchawce zostanie automatycznie w³¹czony, a na 

wyœwietlaczu, pod ikon¹ , pokazana zostanie liczba nowych wiadomoœci, 
np. 03, oraz godzina zapisania ostatniej wiadomoœci, np  16:25.

2. Nastêpnie przez g³oœnik zostanie odtworzona ostatnia wiadomoœæ. W trakcie 
odtwarzania, na wyœwietlaczu bêdzie na przemian wyœwietlana data i godzina 
zapisania wiadomoœci.

Po odtworzeniu wszystkich nowych wiadomoœci, ikona  przestanie mrugaæ i zacznie 
œwieciæ stabilnym œwiat³em, wskazuj¹c na nieusuniête, stare wiadomoœci w sekretarce. 
Licznik wska¿e liczbê starych wiadomoœci zapisanych w sekretarce oraz godzinê 
zapisania ostatniej z nich.

Uwaga: Wiadomoœci s¹ zawsze odtwarzane w kolejnoœci chronologicznej, 
pocz¹wszy od najnowszych. Wiadomoœæ mo¿e byæ odtworzona przez odbiornik 

zamiast przez g³oœnik: Naciœnij .
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Dostosowywanie poziomu g³oœnoœci w trakcie 
odtwarzania wiadomoœci

Naciœnij  (dostêpne jest piêæ poziomów g³oœnoœci).

Funkcje dostêpne w trakcie odtwarzania wiadomoœci:

Usuniêcie bie¿¹cej wiadomoœci
1. Naciœnij , aby wejœæ w tryb sekretarki automatycznej.

2. Naciœnij , aby rozpocz¹æ odtwarzanie wiadomoœci.

3. Naciœnij , aby usun¹æ bie¿¹c¹ wiadomoœæ. D³ugi sygna³ dŸwiêkowy oznacza 
usuniêcie wiadomoœci i odtworzenie nastêpnej.
Aby usun¹æ kolejne wiadomoœci, powtórz krok 3.

Uwaga: Jeœli skoñczy siê wolna pamiêæ, dioda LED zacznie mrugaæ bardzo 
szybko, a aparat CD 135 prze³¹czy siê w tryb "Tylko odbieranie" i nie bêd¹ 
zapisywane nowe wiadomoœci. Usuñ stare wiadomoœci (patrz str. 40), aby 
zwolniæ miejsce dla nowych.

KLAWISZY FUNKCJE

Przejœcie do poprzedniej wiadomoœci.

Odtworzenie wszystkich zapisanych wiadomoœci (starych i nowych, 
w tym notatki) lub ponowne odtworzenie bie¿¹cej wiadomoœci.

Przejœcie do nastêpnej wiadomoœci.

Usuniêcie bie¿¹cej wiadomoœci.

Zatrzymanie odtwarzania wiadomoœci.

Uwaga: Nie jest mo¿liwe odzyskanie usuniêtych wiadomoœci.
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Ustawienia sekretarki automatycznej
Zmieñ ustawienia sekretarki matematycznej przez jej menu, korzystaj¹c ze s³uchawki.

Wybieranie trybu odpowiedzi
Domyœlnym ustawieniem jest tryb "Odbieranie i nagrywanie" (dzwoni¹cy mog¹ 
pozostawiaæ wiadomoœci). Mo¿na go zmieniæ na tyb "Tylko odpowiadanie" (brak 
mo¿liwoœci zostawiania wiadomoœci).

1. Naciœnij  i naciœnij w dó³ klawisz  , aby wybraæ menu AUT. SEKRET..

2. Naciœnij . Wyœwietlony zostanie komunikat TYLKO PRZYCH.

3. Naciœnij , i przewiñ klawiszem , aby wybraæ odpowiednie ustawienie – 
AKTYWNY lub NIEAKTYWNY.

4. Naciœnij , aby potwierdziæ.

Ustawienie liczby dzwonków przed odpowiedzi¹
Mo¿liwe jest ustawienie liczby dzwonków, po której sekretarka automatyczna 
rozpocznie odtwarzanie komunikatu powitalnego (po 3, 5 lub 7 dzwonkach; ustawienie 
domyœlne to 5).

1. Naciœnij  i naciœnij w dó³ klawisz , aby wybraæ menu AUT. SEKRET..

2. Naciœnij . Wyœwietlony zostanie komunikat TYLKO PRZYCH. Naciœnij 

klawisz w dó³ , aby dojœæ do menu BRAK DZWONKA.

3. Naciœnij i przewiñ  do jednego z dostêpnych ustawieñ (3, 5 lub 7).

4. Naciœnij , aby potwierdziæ wybór.

Uwaga: Po wybraniu opcji TYLKO PRZYCH / AKTYWNY, automatycznie 
zostanie ustawiony odpowiedni komunikat, np. "Po³¹czenie odebrane przez 
sekretarkê automatyczn¹. Proszê zadzwoniæ póŸniej".
Po wybraniu opcji TYLKO PRZYCH / NIEAKTYWNY, automatycznie zostanie 
ustawiony odpowiedni komunikat, np. "Po³¹czenie odebrane przez sekretarkê 
automatyczn¹. Proszê zostawiæ wiadomoœæ po sygnale".
Jêzyk domyœlnego komunikatu powitalnego zale¿y od kraju wybranego w trybie 
Powitanie (patrz str. 48).
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Aktywacja / dezaktywacja zdalnego dostêpu
W domyœlnej konfiguracji, zdalny dostêp do sekretarki automatycznej jest wy³¹czony. 
Mo¿liwa jest aktywacja tej funkcji. Pozwala to na zdalny dostêp do sekretarki i 
sprawdzenie wiadomoœci z dowolnego telefonu.

1. Naciœnij  i naciœnij w dó³ klawisz , aby wybraæ menu AUT. SEKRET..

2. Naciœnij . Wyœwietlony zostanie komunikat TYLKO PRZYCH. Naciœnij 

klawisz w dó³ , aby dojœæ do menu ZDALNY.

3. Naciœnij i przewiñ  do jednego z dostêpnych ustawieñ (NIEAKTYWNY 

lub AKTYWNY).

4. Naciœnij , aby potwierdziæ wybór.

Aktywacja / dezaktywacja nas³uchu wiadomoœci
Mo¿liwa jest aktywacja (ustawienie domyœlne) lub dezaktywacja nas³uchu wiadomoœci 
przez g³oœnik s³uchawki. Pozwala to us³yszeæ, czy osoba dzwoni¹ca zostawia 
wiadomoœæ i czy odebraæ po³¹czenie.

1. Naciœnij  i naciœnij w dó³ klawisz , aby wybraæ menu AUT. SEKRET..

2. Naciœnij . Wyœwietlony zostanie komunikat TYLKO PRZYCH. Naciœnij 

klawisz w dó³ , aby dojœæ do menu PRZEGL¥DANIE.

3. Naciœnij i przewiñ  do jednego z dostêpnych ustawieñ (W£ACZ lub 

WY£ACZ).

4. Naciœnij , aby potwierdziæ wybór.

W³asne komunikaty powitalne
Mo¿liwe jest nagranie jednego w³asnego komunikatu powitalnego. Zast¹pi on 
komunikat domyœlny. Domyœlny komunikat powitalny zostanie przywrócony wy³¹cznie 
po skasowaniu w³asnego komunikatu. Aby zapisaæ nowy komunikat, nie nale¿y usuwaæ 
starego. Zostanie on nadpisany przez nowy komunikat.

Uwaga: Aby zdalnie kontrolowaæ sekretarkê automatyczn¹, patrz str. 45.
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Zapisanie w³asnego komunikatu powitalnego

1. Naciœnij , aby wejœæ w tryb sekretarki automatycznej.

2. Naciœnij d³ugo , a¿ us³yszysz sygna³ dŸwiêkowy.
Po sygnale, powiedz komunikat do mikrofonu lub s³uchawki.

3. Naciœnij  lub  lub , aby zatrzymaæ nagrywanie.

Odtworzenie osobistego lub domyœlnego komunikatu 
powitalnego
W zale¿noœci od ustawienia trybu pracy – "Odbieranie i nagrywanie" lub "Tylko 
odbieranie" (patrz str. 41) – odtworzony zostanie odpowiedni, domyœlny komunikat 
powitalny. Jeœli zosta³ nagrany osobisty komunikat witaj¹cy, jedynie on zostanie 
odtworzony.

1. Naciœnij , aby wejœæ w tryb sekretarki automatycznej.

2. Naciœnij , dopóki nie rozpocznie siê odtwarzanie komunikatu powitalnego.

Uwaga: Jeœli chcesz przywróciæ domyœlny komunikat powitalny, powtórz kroki 

1 i 2 i naciœnij  naciœnij w ci¹gu pierwszej sekundy, aby zatrzymaæ 
nagrywanie. Przywrócony zostanie domyœlny komunikat powitalny.

Uwaga: Jeœli zapisany osobisty komunikat powitalny jest nieodpowiedni, 
powtórz kroki opisane w czêœci “Zapisanie w³asnego komunikatu powitalnego”, 
str. 43. Stary komunikat powitalny zostanie nadpisany. Jeœli chcesz przywróciæ 
domyœlny komunikat powitalny, wykonaj reset urz¹dzenia (patrz: “Aby 
przywróciæ ustawienia domyœlne (w stacji bazowej i s³uchawce)”, str. 36.
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Nagrywanie i odtwarzanie notatki
Funkcja umo¿liwia pozostawienie wiadomoœci g³osowych dla rodziny na sekretarce 
automatycznej. Notatki s¹ przechowywane w pamiêci sekretarki i wp³ywaj¹ na mo¿liw¹ 
d³ugoœæ nagrywania.

Nagrywanie notatki

1. Naciœnij , aby wejœæ w tryb sekretarki automatycznej.

2. Naciœnij . Na ekranie wyœwietlony zostanie komunikat RECORD MEMO 
(NAGRYWANIE NOTATKI).
Po sygnale, powiedz notatkê do mikrofonu w s³uchawce.

3. Naciœnij  lub , aby zatrzymaæ nagrywanie. 
Dioda LED na stacji bazowej i s³uchawce zacznie  mrugaæ, wskazuj¹c now¹ 
notatkê.

Ods³uchanie notatki

1. Naciœnij . G³oœnik w s³uchawce zostanie automatycznie w³¹czony, a na 

wyœwietlaczu, pod ikon¹ , pokazana zostanie liczba nowych wiadomoœci, np. 
03, oraz godzina zapisania ostatniej wiadomoœci, np 16:25.

2. Nastêpnie przez g³oœnik zostanie pierwsza nowa ostatnia wiadomoœæ. W trakcie 
odtwarzania, na wyœwietlaczu bêdzie na przemian wyœwietlana data i godzina 
zapisania wiadomoœci.

Po odtworzeniu wszystkich nowych wiadomoœci, ikona  przestanie mrugaæ i zacznie 
œwieciæ stabilnym œwiat³em, wskazuj¹c na nieusuniête, stare wiadomoœci w sekretarce. 
Licznik wska¿e liczbê starych wiadomoœci zapisanych w sekretarce oraz godzinê 
zapisania ostatniej z nich.

Uwaga: Wiadomoœci s¹ zawsze odtwarzane w kolejnoœci chronologicznej, 
pocz¹wszy od najnowszych.
Wiadomoœæ mo¿e byæ odtworzona przez odbiornik zamiast przez g³oœnik: 

Naciœnij . Aby skasowaæ stare notatki, patrz “Usuniêcie bie¿¹cej 
wiadomoœci”, str. 40.
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Zdalny dostêp do sekretarki automatycznej
W przypadku swojej nieobecnoœci, zdalny dostêp do sekretarki automatycznej jest 
mo¿liwy przy u¿yciu dowolnego telefonu z wybieraniem tonowym.

Zdalne sterowanie sekretark¹ automatyczn¹
1. Z innego domowego telefonu.
2. Jeœli sekretarka jest W£¥CZONA, w trakcie komunikatu witaj¹cego lub po nim 

naciœnij klawisz  (#) w telefonie zewnêtrznym.
LUB
Jeœli sekretarka jest WY£¥CZONA, po 10 dzwonkach us³yszysz sygna³ 

dŸwiêkowy. Naciœnij wówczas klawisz  (#).
3. WprowadŸ kod PIN.
4. Jeœli masz nowe wiadomoœci, zostan¹ one automatycznie odtworzone po sygnale 

dŸwiêkowym.

W poni¿szej tabeli przedstawiono spis funkcji dostêpnych podczas zdalnego 
korzystania z sekretarki automatycznej.

KLAWISZY FUNKCJE

Przejœcie do poprzedniej wiadomoœci.

Odtworzenie wszystkich zapisanych wiadomoœci (starych i nowych, 
w tym notatki) lub ponowne odtworzenie bie¿¹cej wiadomoœci.

Przejœcie do nastêpnej wiadomoœci.

Naciœnij, aby nagraæ po sygnale nowy komunikat powitalny.

Odtworzenie bie¿¹cego komunikatu powitalnego.

Usuniêcie bie¿¹cej wiadomoœci.

Zatrzymanie odtwarzania wiadomoœci lub zatrzymanie nagrywania 
komunikatu powitalnego.

1

2

3

4

5

6

8
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Problemy z telefonem

PROBLEMY PRZYCZYNY ROZWI¥ZANIA

Ikona baterii nie miga po 
odstawieniu s³uchawki na 
stacjê bazow¹.

• Z³y styk baterii.

• Brudny styk.

• Akumulator jest 
na³adowany.

• Przesuñ lekko 
s³uchawkê.
•Wyczyœæ styki œciereczk¹ 
nas¹czon¹ alkoholem.
• Nie ma potrzeby 
³adowania.

Brak sygna³u linii. • Brak zasilania.

• Akumulatory s¹ za s³abe.

• Jesteœ za daleko od 
stacji bazowej.
• Nieprawid³owy kabel.

• Adapter linii (jeœli 
potrzebny) nie 
pod³¹czony do kabla 
telefonicznego.

• SprawdŸ po³¹czenia. 
Wy³¹cz, nastêpnie w³¹cz 
telefon: od³¹cz i pod³¹cz 
z powrotem kabel 
zasilania.
• Na³aduj akumulatory 
przez co najmniej 24 
godziny.
• Przesuñ siê bli¿ej stacji 
bazowej.
• Upewnij siê, ¿e u¿ywasz 
dostarczonych kabli.
• Pod³¹cz adapter linii 
(jeœli potrzebny) do kabla 
telefonicznego.

Nie dzia³a dzwonek. • Dzwonek jest wy³¹czony. • Ustaw dzwonek 
(strona 29). 

Nie pojawia siê ikona 
zasiêgu.

• Brak zasilania.
• S³uchawka jest za daleko 
od stacji bazowej.

• SprawdŸ po³¹czenia.
• Przesuñ siê bli¿ej stacji 
bazowej.

Ikona zasiêgu miga. • S³uchawka nie jest 
zarejestrowana w stacji 
bazowej.

• Zarejestruj s³uchawkê w 
bazie (strona 34).

Trzaski w linii. • Jesteœ za daleko od 
stacji bazowej.
• Stacja bazowa jest za 
blisko urz¹dzeñ 
elektrycznych, œcian z 
¿elbetu lub ram 
metalowych drzwi.

• Przesuñ siê bli¿ej stacji 
bazowej.
• Przesuñ stacjê bazow¹ w 
lepsze miejsce (im wy¿ej, 
tym lepiej).
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Na s³uchawce pojawia siê 
komunikat "Niedostêpne":

• przy próbie 
zarejestrowania w bazie 
kolejnej s³uchawki,
• przy korzystaniu ze 
s³uchawki.

• Procedura dodawania 
s³uchawki nie powiod³a 
siê, spróbuj ponownie.

• Osi¹gniêta zosta³a 
maksymalna liczba 
s³uchawek (5).
• Stacja bazowa jest na 
razie zajêta przez inn¹ 
s³uchawkê.

• Od³¹cz i pod³¹cz 
ponownie zasilanie stacji 
bazowej.
•Wyjmij baterie i 
ponownie umieœæ je w 
s³uchawce.
•Wykonaj procedurê 
rejestracji s³uchawki 
(strona 34).
•Wyrejestruj s³uchawkê.

• Poczekaj a¿, bêdzie 
dostêpna.

Zak³ócenia w odbiorze 
radia lub telewizji.

• Stacja bazowa CD 135 
lub zestaw zasilania s¹ 
za blisko urz¹dzeñ 
elektrycznych.

• Przesuñ zestaw 
zasilaj¹cy lub stacjê 
bazow¹ jak najdalej.

Nie dzia³a funkcja 
identyfikacji strony 
wywo³uj¹cej (CLI).

• Us³uga nie jest 
aktywowana.

• SprawdŸ subskrypcjê 
us³ugi u operatora sieci.

Nie mo¿na dopisaæ nazwy 
do ksi¹¿ki telefonicznej.

• Ksi¹¿ka telefoniczna jest 
pe³na.

•Wykasuj jakiœ wpis, aby 
zwolniæ miejsce w 
pamiêci.

PROBLEMY PRZYCZYNY ROZWI¥ZANIA
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Rozwi¹zywanie problemów z sekretark¹

PROBLEMY PRZYCZYNY ROZWI¥ZANIA

Automatyczna sekretarka 
nie nagrywa ¿adnych 
wiadomoœci.

• Pamiêæ jest pe³na.
•W³¹czony jest tryb bez 
nagrywania.

• Usuñ wiadomoœci.
•W³¹cz tryb z 
nagrywaniem (patrz 
strona 41).

Brak mo¿liwoœci zdalnej 
obs³ugi.

• Zdalna obs³uga nie jest 
aktywowana.

• Aktywuj zdalny dostêp 
(patrz strona 42).

Nie da siê nagraæ 
powitania.

• Pe³na pamiêæ. • Usuñ stare wiadomoœci 
(patrz strona 40).

Podczas zdalnej obs³ugi 
CD 135 przerywa 
po³¹czenie.

• Zbyt d³ugi czas obs³ugi. • Skróæ czas zdalnej 
obs³ugi.

Automatyczna sekretarka 
samoczynnie przerywa 
po³¹czenie.

• Pe³na pamiêæ. • Ods³uchaj wiadomoœci i 
usuñ.
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Informacja dotycz¹ca bezpieczeñstwa 
Urz¹dzenie nie pozwala na ³¹czenie siê z numerami alarmowymi przy braku zasilania. 
Nale¿y zapewniæ inny sposób ³¹czenia siê z takimi numerami.

Zgodnoœæ
Philips deklarujemy, ¿e wyroby: CD 135 s¹ zgodne z: R&TTE-Dyrektyw¹ 1999/5/EC. 
Ten telefon mo¿na pod³¹czaæ tylko do analogowych sieci telefonicznych w krajach 
wymienionych na opakowaniu.
Deklaracjê zgodnoœci mo¿na znaleŸæ na stronie www.p4c.philips.com.

Zalecenia dotycz¹ce bezpieczeñstwa
Chroniæ s³uchawkê przez kontaktem z wod¹. Nie otwieraæ s³uchawki ani bazy, gdy¿ 
wewn¹trz mog¹ wystêpowaæ wysokie napiêcia. Chroniæ styki ³adowania i akumulatory 
przed zetkniêciem z przewodnikami elektrycznymi.

Troska o œrodowisko naturalne
Przestrzegaæ lokalnych przepisów dotycz¹cych wyrzucania opakowañ, zu¿ytych 
akumulatorów i starych telefonów. Staraæ siê wykorzystywaæ mo¿liwoœci ich 
przetworzenia.

Recykling i usuwanie
Instrukcja usuwania zu¿ytych produktów:
Dla zapewnienia recyklingu produktów z wykorzystaniem najlepszych metod 
przetwarzania, odzysku i recyklingu, a tak¿e zdrowia ludzkiego i wysokiego poziomu 
ochrony œrodowiska, zosta³a wprowadzona Dyrektywa w sprawie zu¿ytego sprzêtu 
elektrycznego i elektronicznego (WEEE, 2002/96/WE).
Niniejszy produkt jest skonstruowany i wykonany z u¿yciem materia³ów i komponentów 
o wysokiej jakoœci, które nadaj¹ siê do recyklingu i ponownego u¿ycia.
Zu¿ytego produktu nie nale¿y usuwaæ do pojemników przeznaczonych na 
odpady z gospodarstw domowych.
Prosimy o zaznajomienie siê z lokalnymi systemami zbiórki selektywnej 
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego oznaczonego tym symbolem:

Nale¿y wybraæ jedn¹ z poni¿szych mo¿liwoœci usuniêcia:
1. Usuniêcie kompletnego produktu (razem z przewodami, wtykami i akcesoriami) 

w wyznaczonych punktach zbiórki WEEE.
2. Zwrot zu¿ytego produktu sprzedawcy detalicznemu w przypadku nabycia 

zamiennika. Zgodnie z wymogami dyrektywy WEEE, sprzedawca detaliczny 
powinien przyj¹æ zu¿yty produkt.

Firma Philips oznaczy³a baterie i opakowanie aparatu standardowymi 
symbolami promuj¹cymi recycling i prawid³ow¹ utylizacjê ewentualnych 
odpadów.

Na rzecz odnoœnego krajowego systemu odzyskiwania i recyclingu wp³acono 
wk³ad pieniê¿ny.

Oznakowane opakowania nadaj¹ siê do recyclingu.
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