
Návod na obsluhu

Telefón(-y) je nutné pred pou�itím nabíjat’ 
poèas 24 hodín!



SK Zaèiatoèné nastavenie
Pred pou�itím vášho CD 230 ho budete musiet’ nakonfigurovat’ pod¾a krajiny pou�itia. Najskôr vlo�te 
batérie a nechajte slúchadlo nabit’ (pozrite si str. 8). Po nieko¾kých minútach nabíjania sa na displeji 
objaví uvítacia obrazovka a správa v rozdielnych jazykoch.

1. Stlaèením ¾ubovo¾ného tlaèidla na slúchadle animáciu ukonèíte.

2. Stlaèením HORE / DOLE  mô�ete prechádzat’ zoznam krajín a po�adovanú zvolit’.

3. Stlaèením tlaèidla  OK potvrdíte vybranú krajinu vyhovujúcu vašim po�iadavkám.
Po krátkej chví¾ke budete poèut’ potvrdzovací tón.

Váš telefón je pripravený na pou�ívanie.

Ak potrebujete zmenit’ nastavenie CD 230, pozrite si str. 28.

Poznámka: Pokia¾ stlaèíte tlaèidlo  BACK (SPÄ�), uká�e slúchadlo opät’ obrazovku 
s výberom krajín.

POZOR! Ak nie je spojenie so základòou, bude zmenený jazyk iba na slúchadle.
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Bezpeènost’
Pred inštaláciou CD 230 si pozorne preèítajte tieto informácie.

Napájanie
>>>> Toto zariadenie vy�aduje elektrické napätie 220 – 240 V, striedavý jednofázový prúd, okrem IT inštalácií 

definovaných v norme EN 60950. V prípade výpadku prúdu mô�e dôjst’ k prerušeniu komunikácie.

Telefónne spojenie
>>>> V�dy pou�ívajte prilo�ený telefónny kábel, s iným káblom nemusí byt’ linka funkèná. 

>>>> V prípade vyu�ívania širokopásmového internetového pripojenia DSL sa uistite, èi máte v�dy jeden DSL 
filter zapojený priamo do ka�dej zásuvky a skontrolujte, èi je modem a telefón zapojený do správneho 
konektora (špecifický pre ka�dé zariadenie).

Potrebujete pomôct’?
Viac informácií a riešenie t’a�kostí: 

Pomoc on-line: www.p4c.philips.com

Riešenie problémov: pozrite si str. 34

Výstraha! Elektrická siet’ je klasifikovaná pod¾a kritérií v norme EN 60950 ako nebezpeèná. Jediný 
spôsob, ako úplne vypnút’ toto zariadenie, je odpojenie siet’ovej zástrèky od elektrickej siete. Dbajte 
na to, aby bola elektrická zásuvka v blízkosti zariadenia a v�dy ¾ahko prístupná. 

Dôle�ité informácie
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* Poznámka: V škatuli mô�ete nájst’ telefónny adaptér oddelene od telefónneho kábla. V tomto 
prípade zapojte, prosím, telefónny kábel do tohto adaptéra pred pripojením do telefónnej 
zástrèky.

Poznámka: V balení obsahujúcom viac slúchadiel nájdete okrem jedného alebo viacerých ïalších 
slúchadiel taktie� nabíjaèky s napájacími jednotkami a ïalšie nabíjacie batérie.

Obsah balenia

230

Slúchadlo CD 230 Základòa CD 230

Návod na obsluhu Struèný preh¾ad Záruèný list

Napájací zdroj Prepojovací kábel *

Kryt batérií

2 Nabíjate¾né batérie AAA
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Slúchadlo a základòa
Slúchadlo CD 230
1 Slúchadlo
2 Displej, ikony pozrite str. 7 
3 Tlaèidlo Menu a OK

Pou�ite pre vstup do ponúk. 
Pou�ite pre výber ponuky.
Stlaèením potvrdíte funkciu.

4 Tlaèidlo Opakovaného vytoèenia, Stlmenie a Návrat
Pou�ite na prepínanie v podrobnostiach hovoru (meno/
èíslo alebo dátum/èas).
Zobrazenie zoznamu opakovanej vo¾by.
Vytoèenie naposledy volaného èísla.
Pou�ite v re�ime hovoru na stlmenie/obnovenie mikrofónu 
slúchadla.
Pou�ite v re�ime úprav na vymazanie posledného znaku 
alebo èíslice.

5 Tlaèidlo Zoznam hovorov a Presun hore 
Zobrazenie protokolu hovoru.
Prechádzanie polo�iek hore.
Stlaèením zvýšite hlasitost’ zvonenia a príjmu.

6 Tlaèidlo Telefónny zoznam a Prechádzanie dole
Vstup do telefónneho zoznamu. 
Prechádzanie polo�iek dolu.
Stlaèením zní�ite hlasitost’ zvonenia a príjmu.

7 Tlaèidlo Vypnút’ a Ukonèit’
Stlaèením ukonèíte hovor.
Stlaèením opustíte ponuky.

8 Tlaèidlo Hovor a Opätovné volanie
Stlaèením prevezmete linku a prijmete hovor.
V re�ime Telefónneho zoznamu, Zoznamu opakovanej 
vo¾by a Zoznamu volaní pou�ite na vytoèenie vybraného 
èísla.
Stlaèením vyšlete signál flash.

9 Tlaèidlo Vlo�it’ #, Zvonenie vypnuté a Pauza
Stlaèením vlo�íte #.
Pri vytáèaní stlaèením zadáte pauzu (P).
Stlaèením zapnete/vypnete zvonenie.

10 Tlaèidlo Vlo�enie hviezdièky (*) a Zámka tlaèidiel
Stlaèením zamknete tlaèidlá.

11 Tlaèidlo Interkom a Konferencia
Pre hovory Interkom.
Zaèatie konferencie medzi 3 úèastníkmi.

12 Mikrofón
13 Tlaèidlo Reproduktor*

Stlaèením zapnete/vypnete reproduktor.

* Upozornenie! Aktivácia handsfree mô�e náhle zvýšit’ 
hlasitost’ slúchadla na ve¾mi vysokú úroveò. Dr�te 
slúchadlo v dostatoènej vzdialenosti od vašich uší.

Základòa CD 230
1 Vyh¾adávacie tlaèidlo

Pou�ite na registráciu slúchadla.
Pou�ite na vyh¾adanie slúchadiel.
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Pri prvom pou�ití mô�e chví¾u trvat’, kým sa nabije batéria nato¾ko, aby sa na displeji 
zobrazili ikony.

Na displeji sa zobrazujú informácie o èinnosti telefónu. Nasledujúce ikony je mo�né 
zobrazit’ v hlavnom riadku displeja.

Zobrazuje aktuálny stav batérií. Poèas nabíjania sa posúva.

Telefón je v prevádzke. Poèas zvonenia bliká.

Oznaèuje novú hlasovú správu v hlasovej schránke siete (nutná aktivácia).

Oznaèuje nový záznam protokolu hovorov alebo preh¾ad protokolu hovorov.

Prezeranie telefónneho zoznamu.

Budík je zapnutý.

Reproduktor je zapnutý.

Zvonenie je vypnuté.

Slúchadlo je zviazané so základòou.

Stlaèením potvrdíte výber alebo funkciu.

O úroveò vyššie sú ïalšie ponuky.

O úroveò ni�šie sú ïalšie ponuky.

Stlaèením vykonáte návrat na predchádzajúcu obrazovku. 
Stlaèením vyma�ete písmená alebo èíslice.

Vpravo sa nachádzajú ešte ïalšie znaky.

Ikonky na displeji slúchadla



SK Zapojenie vášho telefónu

Inštalácia základne
Umiestnite zariadenie do blízkosti telefónnej a elektrickej zásuvky tak, 
aby boli ¾ahko prístupné. 

1. Výstupnú zástrèku adaptéra základòovej stanice zapojte do zásuvky 
adaptéra na základòovej stanici a potom adaptér pripojte do siete.

2. Zapojte kábel telefónnej linky do zásuvky na zadnej strane 
základòovej stanice a druhý koniec do telefónnej prípojky.

3. Ak ste si kúpili multi-pack balenie, budú ïalšie slúchadlá dodávané 
s nabíjaèkou a adaptérom. Výstupnú zástrèku nabíjacieho adaptéra 
zapojte do zásuvky adaptéra na spodnej strane nabíjaèky. Adaptér 
nabíjaèky pripojte do siet’ovej zásuvky.

Inštalácia a výmena batérií v slúchadle
1. Do slúchadla umiestnite 2 nabíjacie batérie typu NiMH ve¾kosti AAA 

(súèast’ou dodávky) a dbajte na správnu polaritu.

2. Záklopku batérie uzavrite.

3. Slúchadlo umiestnite na základòovú stanicu alebo do nabíjaèky a 
pred pou�itím ho ponechajte nepretr�ite nabíjat’ poèas 24 hodín. 
Poèas poèiatoèného nabíjania sa slúchadlo mô�e zahriat’. To je 
normálne.
Pri prvom pou�ití mô�e byt’ nutné vyèkat’ nieko¾ko minút, ne� sa na 
displeji objavia symboly.

Záruka sa nevzt’ahuje na batérie ani �iadne iné komponenty 
s obmedzenou �ivotnost’ou.

1 2

Výstraha! Elektrická siet’ je klasifikovaná pod¾a kritérií v norme 
EN 60950 ako nebezpeèná. Jediný spôsob, ako úplne vypnút’ 
toto zariadenie, je odpojenie siet’ovej šnúry od elektrickej siete. 
Dbajte na to, aby bola elektrická zásuvka v blízkosti zariadenia a 
v�dy ¾ahko prístupná.

Výstraha! V�dy pou�ívajte prilo�ený telefónny kábel, s iným 
káblom nemusí byt’ linka funkèná.
Dbajte prosím na správne pripojenie napájania a telefónnej linky 
k príslušným zásuvkám. Inak hrozí nebezpeèenstvo poškodenia 
vášho zariadenia.

Výstraha: Poèas nabíjania alebo poèas pou�ívania musí byt’ 
základòa zapojená v elektrickej sieti. Pou�ívajte iba nabíjate¾né 
batérie.
8



SKVýdr� batérií a dosah

Upozornenie na slabé batérie
Upozornenie na slabé batérie (poèas vyveseného slúchadla) vás informuje o nutnosti slúchadlo nechat’ 
dobit’. Ak sa toto stane poèas hovoru, mô�e byt’ krátko po upozornení hovor ukonèený.

Symbol prázdnej batérie  oznaèuje nutnost’ dobitia batérií slúchadla. Pre dobitie batérií umiestnite 
slúchadlo na základòovú stanicu alebo do nabíjaèky. Slúchadlo s takmer vybitými batériami prejde do 
re�imu spánku a na displeji sa zobrazí VYBITE BAT.

 Batérie by sa nemali likvidovat’ v be�nom odpade v domácnostiach.

Výdr� batérií a dosah
Optimálna výdr� batérií sa dosiahne po 3 cykloch úplného nabitia a vybitia. Po dosiahnutí hranice dosahu 
a pri vypadávaní signálu sa priblí�te viac k základni. Ak chcete dosiahnut’ èo najlepší dosah, umiestnite 
základòu èo najïalej od elektrických spotrebièov.

Štandard GAP zaruèuje, �e všetky slúchadlá a základne DECT™ GAP spolupracujú prinajmenšom na úrovni 
základných funkcií nezávisle od ich výrobcu. Vaše slúchadlo a základòa CD 230 vyhovujú štandardu GAP, 
èo znamená, �e sú garantované prinajmenšom tieto funkcie: prihlásenie slúchadla, zdvihnutie linky, príjem 
a uskutoènenie hovoru. Ïalšie funkcie nemusia byt’ k dispozícii, ak pou�ijete s vašou základòou iné 
slúchadlo ako CD 230.
Za úèelom prihlásenia a pou�ívania slúchadla CD 230 so základòou vyhovujúcou štandardu GAP iného 
výrobcu postupujte pod¾a pokynov v návode na pou�ívanie daného výrobcu a potom prejdite na postup na 
str. 26.
Za úèelom prihlásenia slúchadla iného výrobcu so základòou CD 230 prepnite základòu do re�imu 
prihlásenia (str. 26) a vykonajte postup v návode na pou�itie od daného výrobcu.
DECT™ je obchodná znaèka spoloènosti ETSI, registrovaná v prospech implementátorov technológie 
DECT.

Poznámka: Záruka sa nevzt’ahuje na batérie ani �iadne iné komponenty s obmedzenou 
�ivotnost’ou.

Výdr� batérie 
v re�ime hovoru

Výdr� batérií 
v pohotovostnom 

re�ime
Dosah v interiéri Dosah v exteriéri

do 10 hodín do 120 hodín do 50 metrov do 300 metrov

Zhoda so štandardom GAP
9



SK Registrácia slúchadla

Ak sa na displeji slúchadla objaví NEREGISTR alebo ak chcete slúchadlo pou�ívat’ s inou základòovou 
stanicou, je nutné slúchadlo prihlásit’ k základòovej stanici. K jednej základnej stanici mô�ete registrovat’ 
a� 4 slúchadlá a slúchadlo mô�ete registrovat’ a� k 4 základòam.
Registrácia slúchadla:

1. Stlaète .
Ak sa na displeji zobrazuje NEREGISTR, prejdite ku kroku 5.

2. Vyberte ROZSIRENE a stlaète .

3. Vyberte REGISTRACIA a stlaète .

4. Pred zadaním kódu PIN podr�te na základòovej stanici tlaèidlo PAGING  poèas 4 sekúnd. 

Základòová stanica je teraz v re�ime prihlasovania. (Ak je základòová stanica plne obsadená a nie je 
mo�né slúchadlo pridat’, nebude mo�né ho registrovat’. Odhlásenie existujúceho prihláseného 
slúchadla viï. “Odregistrovanie slúchadla”, strana 27.)

5. Zadajte kód PIN (východisková hodnota: 0000) a stlaète .
6. Pomocou tlaèidiel èíslic vyberte základòovú stanicu 1, 2, 3 alebo 4. Blikajúca èíslica oznaèuje, �e toto 

èíslo je u� pou�ívané.

Ak bude registrácia chybná, postup opakujte.

V pohotovostnom re�ime stlaèením  aktivujete Menu. 

V zozname ponuky sa mô�ete pohybovat’ pou�itím tlaèidiel HORE/DOLE . 

Stlaèením tlaèidla   potvrdíte výber.

Stlaèením tlaèidla   (SPÄ�) vypnete Menu, alebo obnovíte 
predchádzajúcu úroveò Menu.

Pou�itie menu
10
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Váš telefón ponúka mno�stvo funkcií a vlastností, ktoré sú usporiadané v menu.

*Funkcia závisí na krajine pou�itia, tieto ponuky nie sú v niektorých krajinách k dispozícii.

ADRESAR

UPRAVIT

ZMAZAT

ZMAZAT VSET 

PRIDAT

HODINY/ALARM

NAST ALARM

TON ALARMU 

CAS

ZAPNUT/VYPNUT

MELODIA

NASTAVIT CAS

NAST HLAS 

OSOBNE NAST

MENO SLUCH

TON SLUCH MELODIA MELODIA 1 - 10

NAST HLAS HLASITOST 1-5/VYPNUT

TON TLACID ZAPNUT/VYPNUT

AUTO ODPOV ZAPNUT/VYPNUT

Zoznam jazykovJAZYK

PODSVIETEN ZAPNUT/VYPNUT

ROZSIRENE

VOLBA*

FLASH

TONOVA/PULZNA

KRAJINA*

FLASH 1/2

BEZP KOD*

DETSKE VOL ZAPNUT/VYPNUT

VOLBA ZAKL AUTO/ZAKLADNA 1

ZMENIT PIN

ZMAZAT SL

RESET

REGISTRACIA PIN ZAKLADNA 1/2/3/4

SLUCHADLO 1/2/3/4

Zadajte PIN

PIN

KRAJINA 1 - 8

Štruktúra menu
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Mená do telefónneho zoznamu mô�ete zadávat’ po jednotlivých znakoch, stláèaním príslušného tlaèidla 
potrebný poèet krát.

Stlaèením tlaèidla   pod oznaèením  (SPÄ�) vyma�ete znak.

Písanie slova "Peter" 

Stlaète  jedenkrát: P

Stlaète  dvakrát: PE

Stlaète  jedenkrát: PET

Stlaète  dvakrát: PETE

Stlaète  trikrát: PETER 

V pohotovostnom re�ime sa na displeji CD 230 zobrazujú rozlièné informácie:

• Aktuálna kapacita batérií  a rozsah ,

• oznaèenie slúchadla a èas,

• nové hovory , ak sú nejaké,

• nové hlasové správy , ak sú nejaké,

• a hodiny budíka , ak je aktivovaný.

Tlaèidlá 
klávesnice

Sekvencia znakov

1 [medzera] 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 - / \ o

Pohotovostný re�im

Zadanie textu alebo èísel



SKHovor

Uskutoènenie hovoru
1. Stlaète  a vyèkajte na oznamovací tón.
2. Zadajte èíslo, na ktoré chcete volat’. Èíslo sa zobrazí na displeji a bude vytoèené.

Zobrazovanie trvania volania
Na displeji sa zobrazí èas trvania hovoru. V prvej hodine sa zobrazuje v minútach a sekundách (MM-SS). 
Po uplynutí jednej hodiny sa zobrazuje v hodinách a minútach (HH-MM).

Príprava volania (Pre-Dial)
S funkciou pre-dial mô�ete vidiet’ a prípadne upravit’ volané èíslo na displeji ešte pred vytoèením.

1. Zadajte èíslo, na ktoré chcete volat’. 
Èíslo sa zobrazí na displeji. Mô�ete zadat’ a� 20 èíslic.

2. Stlaète .

Opätovné vytoèenie posledného èísla
Na vyvesenom telefóne mô�ete opätovne vytoèit’ naposledy volané èíslo.

1. Stlaète .

2. Stlaète .

Poznámka: Ak sa so slúchadlom príliš vzdialite od základòovej stanice poèas hovoru, budete poèut’ 

zvukové upozornenie a  bude blikat’. Musíte sa presunút’ bli�šie k základòovej stanici, inak hrozí 
prerušenie hovoru.

Poznámka: Ak poèas hovoru dôjde takmer k vybitiu batérií, budete upozornený výstra�ným tónom. 
Slúchadlo bude nutné èo najskôr nabit’ alebo sa pri vybití batérií samo vypne. Umiestnenie slúchadla 
na základòovú stanicu alebo nabíjaèka ukonèí aktívny hovor.

Poznámka: Stlaèením  vyma�ete nesprávny znak.
Podr�aním # tlaèidla zadáte pauzu. Bude zobrazená ako P.
13



SK Hovor

Volanie zo zoznamu opakovanej vo¾by
Váš telefón zaznamenáva posledných 5 èísel, ktoré boli vytoèené. Z ka�dého èísla je uchovaných iba 
20 èíslic.

Opätovné vytoèenie jedného z 5 volaných èísel.

1. Stlaète . Zobrazí sa naposledy volané èíslo.

2. Stlaèením HORE/DOLE  vyberte èíslo, ktoré chcete vytoèit’.

Ak je meno a èíslo k dispozícii, mô�ete medzi nimi prepínat’ stlaèením .

3. Stlaète .

Volanie z telefónneho zoznamu

1. Stlaèením DOLE  zobrazíte priamo telefónny zoznam.

2. Stlaèením HORE/DOLE  vyh¾adáte záznam, ktorý chcete vytoèit’.

3. Stlaète .

Ukonèenie hovoru

Stlaète  alebo umiestnite slúchadlo na základòovú stanicu alebo do nabíjaèky.

Príjem hovoru
Pri prichádzajúcom hovore bude telefón vyzváòat’ a na displeji bude blikat’ . 

Stlaèením  prijmete hovor.

Poznámka: Mô�ete pou�it’ tlaèidlá èíslic a priamo prejst’ na záznam zaèínajúci príslušným 
písmenom stlaèeného tlaèidla. Napríklad, stlaèením 2 vyh¾adáte záznamy zaèínajúce na písmeno A. 

Ak má èíslo viac ne� 12 èíslic, mô�ete stlaèením  zobrazit’ ostatné èíslice mimo displeja, a 

opätovným stlaèením  zobrazíte opät’ 12 èíslic.

Poznámka: Ak bude prijatá identifikácia volajúceho (slu�ba musí byt’ povolená operátorom), zapne 

sa  a zobrazí sa informácia o volajúcom. Ak telefón vyzváòa, mô�ete stlaèením  zvonenie 
pre hovor vypnút’.
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Príjem hovoru v re�ime handsfree
Vlastnost’ handsfree umo�òuje hovorit’ s volajúcim bez dr�ania slúchadla. Umo�òuje taktie� ostatným 
prítomným v miestnosti zúèastnit’ sa hovoru.

Poèas hovoru stlaèením  zapnete/vypnete reproduktor.

Priebeh volania
Nastavenie hlasitosti slúchadla
Hlasitost’ volajúceho mô�ete zvýšit’ alebo zní�it’ poèas hovoru. K dispozícii sú 3 úrovne hlasitosti.

Stlaèením HORE/DOLE  upravte hlasitost’ v slúchadle alebo reproduktore.

Stlmenie mikrofónu
Poèas hovoru mô�ete vypnút’ mikrofón a hovorit’ tak diskrétne bez toho, aby vás volajúci poèul.

Stlaèením  stlmíte/obnovíte funkciu mikrofónu poèas hovoru.

Stlmený hovor je indikovaný VYP MIKROF.

Ret’azové vytáèanie
Èísla mô�ete vytáèat’ z telefónneho zoznamu aj po prevzatí linky. Nie je tu obmedzenie v poète pou�itia 
ret’azových vytáèaní.

1. Poèas 2 sekúnd podr�te DOLE .

2. Stlaèením HORE/DOLE  vyberte záznam alebo pou�ite tlaèidlá èíslic pre priamy prechod na 

záznam pod¾a zadaného poèiatoèného písmena príslušného tlaèidla.

3. Stlaète .

Poznámka:  sa zobrazuje pri zapnutom reproduktore.

POZOR! Aktivácia funkcie handsfree mô�e naraz zvýšit’ hlasitost’ na vysokú úroveò. Uistite sa, �e 
slúchadlo nie je v blízkosti ucha.

Poznámka: Ak chcete ret’azové volanie ukonèit’, jednoducho opät’ podr�te poèas 2 sekúnd 

DOLE .
15
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Opätovné volanie
Funkciu opätovného volania mô�ete pou�it’ pre príjem alebo uskutoènenie druhého hovoru. Podrobnosti 
k tejto slu�be a spôsob sprevádzkovania vám oznámi poskytovate¾ telefónneho pripojenia.

Uskutoènenie druhého hovoru

1. Stlaèením  podr�íte súèasný hovor. Budete poèut’ oznamovací tón.

2. Zadajte èíslo druhého hovoru a poèkajte na jeho vytoèenie.

3. Po uskutoènení druhého spojenia mô�ete stlaèením  prepínat’ medzi dvoma hovormi.

Príjem druhého hovoru
Ak sa poèas hovoru objaví ïalšie volanie, mô�ete ho prijat’ bez ukonèovania hovoru existujúceho. Poèas 
hovoru sa v slúchadle bude ozývat’ periodické pípanie, ktoré oznamuje ïalší prichádzajúci hovor.

1. Stlaèením  podr�íte súèasný hovor a mô�ete hovorit’ s druhým volajúcim.
Ak máte povolenú slu�bu identifikácie volajúceho, zobrazí sa èíslo druhého hovoru na displeji.

2. Ïalším stlaèením  sa mô�ete prepínat’ medzi týmito dvoma hovormi.
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Telefónny zoznam mô�ete pou�it’ na usporiadanie kontaktov. Ak máte viac ne� jedno slúchadlo, bude mat’ 
ka�dé vlastný telefónny zoznam.

Prístup/zobrazenie telefónneho zoznamu
Váš telefónny zoznam mô�e ulo�it’ a� 50 záznamov. Ka�dý záznam mô�e obsahovat’ meno a� s 12 znakmi 
a èíslo do 20 èíslic.

1. Stlaèením DOLE  zobrazíte priamo telefónny zoznam.

2. Stlaèením HORE/DOLE  sa mô�ete pohybovat’ v zozname.

ALEBO 
Mô�ete pou�it’ tlaèidlá èíslic a priamo prejst’ na záznam zaèínajúci príslušným písmenom stlaèeného 
tlaèidla.

Pridanie polo�ky do zoznamu

1. Stlaète .
2. Vyberte ADRESAR a stlaète OK.
3. Vyberte PRIDAT a stlaète OK.
4. Pomocou tlaèidiel èíslic zadajte meno.

5. Stlaèením OK potvrïte meno.

6. Zadajte telefónne èíslo.
7. Stlaèením OK èíslo ulo�te.

Úprava polo�ky zoznamu

1. Stlaète .
2. Vyberte ADRESAR a stlaète OK.
3. Vyberte UPRAVIT a stlaète OK.

4. Stlaèením HORE/DOLE  vyberte záznam, ktorý po�adujete upravit’ alebo pou�ite tlaèidlá èíslic 

pre priamy prechod na záznam, pod¾a zadaného poèiatoèného písmena príslušného tlaèidla.
5. Stlaèením OK vyberte záznam a upravte meno.
6. Stlaèením OK potvrïte zmenu mena a upravte èíslo.
7. Stlaèením OK potvrïte zmenu mena.

Poznámka: Stlaèením  vlo�íte medzeru. Stlaèením  vyma�ete nesprávny znak.

Poznámka: Meno, ktoré u� je v zozname obsiahnuté, nie je mo�né znovu ulo�it’. Upravte meno a 
skúste znovu.

Poznámka: Ïalší záznam pridáte opakovaním krokov 3 a� 7.

Poznámka: Ïalší záznam upravíte opakovaním krokov 3 a� 7.
17



SK Telefónny zoznam

Vymazanie polo�ky zoznamu

1. Stlaète .
2. Vyberte ADRESAR a stlaète OK.
3. Vyberte ZMAZAT a stlaète OK.
4. Vyh¾adajte záznam, ktorý chcete odstránit’.
5. Stlaèením OK vyberte po�adovaný záznam.
6. Stlaèením OK potvrïte.

Vymazanie všetkých polo�iek zoznamu
Miesto vymazávania polo�iek telefónneho zoznamu po jednej, mô�ete pou�it’ vo¾bu zmazania celého 
telefónneho zoznamu.

1. Stlaète .
2. Vyberte ADRESAR a stlaète OK.
3. Vyberte ZMAZAT VSET a stlaète OK.
4. Opätovným stlaèením OK potvrïte.

Poznámka: Ïalší záznam vyma�ete opakovaním krokov 3 a� 6.

POZOR! Vymazané záznamy nie je mo�né obnovit’.
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Zobrazenie identifikácie volajúceho

Ak máte u vášho operátora povolenú slu�bu identifikácia volajúceho, bude váš telefón automaticky ukladat’ 
preh¾ad 20 posledných volaných hovorov. Ka�dý záznam obsahuje meno a� s 12 znakmi a èíslo do 
20 èíslic.

Ak máte viac ne� jedno slúchadlo, bude mat’ ka�dé vlastný telefónny zoznam.

Poradie zobrazenia

Ak je k dispozícii meno volajúceho, bude prvých 12 znakov zobrazených s dátumom a èasom prijatia 
hovoru. Ak meno nie je k dispozícii, zobrazí sa spoloène s dátumom a èasom hovoru 12 èíslic telefónneho 
èísla volajúceho.

Zhoda so záznamami telefónneho zoznamu

Ak sa èíslo volajúceho zhoduje s telefónnym èíslom v telefónnom zozname, zobrazí sa miesto identifikácie 
CID meno pod¾a telefónneho zoznamu.

Zobrazenie zoznamu hovorov

1. Stlaèením HORE  priamo zobrazíte zoznam hovorov. Meno volajúceho (alebo èíslo) naposledy 

uskutoèneného hovoru bude zobrazené spoloène s dátumom a èasom. Ak budete prezerat’ zoznam 
prvýkrát, bude pred èasom zobrazená hviezdièka.

2. Stlaèením  zobrazíte èíslo.

3. Opätovným stlaèením  zobrazíte meno.

4. Stlaète  alebo umiestnením slúchadla na základòovú stanicu alebo do nabíjaèky zoznam 
opustíte.

Spätné volanie na èíslo zo zoznamu hovorov

Pri prezeraní zoznamu hovorov mô�ete volat’ spät’ na tento kontakt, za predpokladu, �e obsahuje správne 

telefónne èíslo, stlaèením .

Ukladanie polo�ky zoznamu hovorov do telefónneho zoznamu

Ak ešte nemáte pridaný kontakt na vašu rodinu, priate¾ov alebo kolegov, mô�ete ulo�it’ polo�ky zoznamu 
hovorov do telefónneho zoznamu.

1. Pri prezeraní zoznamu hovorov na po�adovanej polo�ke stlaète .
2. Vyberte ULOZIT a stlaète OK.
3. Ak je to nutné, upravte meno volaného alebo meno zadajte, ak nie je k dispozícii.
4. Stlaèením OK èíslo ulo�te.
5. Upravte meno v prípade potreby a stlaète OK.

Poznámka: Ak pri prezeraní zoznamu mien, èísla alebo dátumu/èasu stlaèíte tlaèidlo DOLE, zobrazí 

sa na displeji ïalší starší záznam hovoru  a tlaèidlo HORE sa zobrazí novší záznam.
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Vymazanie polo�ky zoznamu hovorov

1. Pri prezeraní zoznamu hovorov na po�adovanej polo�ke stlaète .
2. Vyberte ZMAZAT a stlaète OK.
3. Stlaèením OK potvrïte.

Vymazanie všetkých polo�iek zoznamu hovorov

Miesto vymazávania polo�iek zoznamu po jednom, mô�ete pou�it’ vo¾bu zmazania celého zoznamu naraz. 

1. Pri prezeraní zoznamu hovorov stlaète .
2. Vyberte ZMAZAT VSET a stlaète OK.
3. Stlaèením OK potvrïte.

Odstránenie kódu oblasti* *ponuka nie je k dispozícii v niektorých krajinách

Kód oblasti mô�ete z èísla volajúceho odstránit’. Spätný hovor mô�e byt’ uskutoènený priamo pou�itím èísla 
uvedeného v zozname.

Kód oblasti mô�e byt’ a� 5 èíslic dlhý. Kód oblasti bude odstránený z príchádzajúceho èísla hovoru, ktoré 
zaèína na zhodne zadaný kód oblasti.

Odstránenie kódu oblasti:

1. Stlaète .
2. Vyberte ROZSIRENE a stlaète OK.
3. Vyberte BEZP KOD a potvrïte stlaèením OK.
4. Zadajte nový kód oblasti znovu a stlaète OK.

Prístup k zoznamu opakovanej vo¾by

Váš telefón ukladá posledných 5 volaných èísel, ka�dé a� s 20 èíslicami. Ak máte viac ne� jedno slúchadlo, 
bude mat’ ka�dé vlastný telefónny zoznam.

1. Stlaète . Bude zobrazené naposledy volané èíslo.

2. Stlaèením  mô�ete posúvat’ medzi 5 naposledy volanými èíslami.

3. Stlaèením tlaèidla BACK alebo opakovane stlaèením  zobrazíte podrobnosti o volanom zázname.

4. Stlaète  alebo umiestnením slúchadla na základòovú stanicu alebo do nabíjaèky zoznam 
opustíte.

Poznámka: Polo�ka zo zoznamu hovorov je teraz ulo�ená v telefónnom zozname. Záznam 
v zozname hovorov je stále prítomný, ale bude upravený pod¾a zadaného mena.

Opakovat’ zoznam
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Volanie zo zoznamu opakovanej volby

1. Stlaète  a posunom  vyberte polo�ku.

2. Stlaète .

Ulo�enie èísla opakovanej vo¾by do telefónneho zoznamu

1. Pri prezeraní zoznamu hovorov na po�adovanej polo�ke stlaète .
2. Vyberte ULOZIT a stlaète OK.
3. Zadajte meno pre tento záznam a stlaèením OK meno ulo�te.
4. Upravte meno v prípade potreby a stlaète OK.

Vymazanie èísla zo zoznamu opakovanej vo¾by

1. Pri prezeraní zoznamu hovorov na po�adovanej polo�ke stlaète .
2. Vyberte ZMAZAT a stlaète OK.
3. Stlaèením OK potvrïte.

Vymazanie všetkých polo�iek zoznamu opakovanej vo¾by

Miesto vymazávania polo�iek zoznamu po jednom, mô�ete pou�it’ vo¾bu zmazania celého zoznamu naraz.

1. Pri prezeraní akejko¾vek polo�ky zoznamu stlaète .
2. Vyberte ZMAZAT VSET a stlaète OK.
3. Stlaèením OK potvrïte.

Nastavenie èasu

Èas je zobrazený v pohotovostnom re�ime.

1. Stlaète .
2. Vyberte HODINY/ALARM a stlaète OK.
3. Vyberte CAS a stlaète OK.
4. Vyberte NASTAVIT CAS a stlaète OK. Aktuálne nastavenie bude zobrazené.
5. Zadajte èas pomocou tlaèidiel èíslic a potvrïte stlaèením OK. 

Poznámka: Polo�ka je teraz ulo�ená v telefónnom zozname. Záznam v zozname hovorov je stále 
prítomný, ale bude zobrazený pod¾a zadaného mena.

Nastavenie hodín a budíka
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Nastavenie budíka

1. Stlaète .
2. Vyberte HODINY/ALARM a stlaète OK.
3. Vyberte NAST ALARM a stlaète OK. Aktuálne nastavenie bude zobrazené.
4. Vyberte ZAPNUT alebo VYPNUT a stlaète OK. Ak vyberiete ZAPNUT (zapnuté) pokraèujte krokom 5.
5. Zadajte èas budíka pomocou tlaèidiel èíslic a potvrïte stlaèením OK. 

Budík bude zvonit’ poèas 1 minúty. Stlaèením  budík vypnete.

Výber melódie budíka

1. Stlaète .
2. Vyberte HODINY/ALARM a stlaète OK.
3. Vyberte TON ALARMU a stlaète OK.
4. Vyberte MELODIA a stlaète OK. Zvolená melódia bude zobrazená.
5. Vyberte po�adovanú melódiu a potvrïte stlaèením OK.

Výber hlasitosti budíka

1. Stlaète .
2. Vyberte HODINY/ALARM a stlaète OK.
3. Vyberte TON ALARMU a stlaète OK.
4. Vyberte NAST HLAS a stlaète OK. Aktuálne nastavenie úrovne hlasitosti bude zobrazené.

5. Stlaèením HORE/DOLE  zvýšite/zní�ite úroveò hlasitosti. Pre potvrdenie stlaète OK.
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Váš telefón je dodávaný s niektorými nastaveniami, ktoré mô�ete zmenit’ na vaše vlastné.

Vlastné nastavenie telefónu je vykonávané v nieko¾kých polo�kách ponuky. Kedyko¾vek mô�ete stlaèením 

tlaèidla BACK opustit’ aktuálnu úroveò ponuky alebo potvrdenie zrušit’. Ak stlaèíte , telefón preruší  
proces nastavenia a vráti sa spät’ do pohotovostného re�imu.

Vlastné nastavenie displeja
Pomenovanie telefónu

Vášmu telefónu mô�ete priradit’ meno. Ak máte viac ne� jedno slúchadlo, mô�ete taktie� ka�dému 
slúchadlu priradit’ vlastné meno.

Meno slúchadla mô�e byt’ a� 10 znakov dlhé a povolené znaky sú A–Z, 0–9 a medzera.

1. Stlaète .
2. Vyberte OSOBNE NAST a stlaète OK.
3. Vyberte MENO SLUCH a stlaète OK. Aktuálne meno slúchadla bude zobrazené.
4. Upravte meno slúchadla, pre potvrdenie stlaète OK.

Nastavenie jazyka telefónu* *ponuka nie je v niektorých krajinách k dispozícii

Váš telefón obsahuje nieko¾ko jazykov. Ak zmeníte jazyk telefónu, budú ponuky zobrazené v tomto 
zvolenom jazyku. 

1. Stlaète .
2. Vyberte OSOBNE NAST a stlaète OK.
3. Vyberte JAZYK a stlaète OK. Aktuálny jazyk bude zobrazený.
4. Vyberte po�adovaný jazyk a potvrïte stlaèením OK.

Zapnutie alebo vypnutie podsvietenia

LCD a tlaèidlá pri pou�ívaní telefónu svietia.

1. Stlaète .
2. Vyberte OSOBNE NAST a stlaète OK.
3. Vyberte PODSVIETEN a stlaète OK. Aktuálne nastavenie bude zobrazené.
4. Vyberte ZAPNUT alebo VYPNUT a stlaèím OK potvrïte.

Automatický príjem
Funkcia automatický príjem vám umo�òuje príjem hovoru obyèajným zdvihnutím slúchadla zo stojana alebo 
nabíjaèky. Nie je tak nutné stlaèit’ tlaèidlo HOVOR.

1. Stlaète .
2. Vyberte OSOBNE NAST a stlaète OK.
3. Vyberte AUTO ODPOV a stlaète OK. Aktuálne nastavenie bude zobrazené.
4. Vyberte ZAPNUT alebo VYPNUT a stlaèením OK potvrïte.
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Vlastné nastavenie zvukov telefónu
Ka�dému slúchadlu mô�ete priradit’ vlastnú melódiu zvonenia a rôzne hlasitosti.

Výber melódie zvonenia slúchadla

1. Stlaète .
2. Vyberte OSOBNE NAST a stlaète OK.
3. Vyberte TON SLUCH a stlaète OK.
4. Vyberte MELODIA a stlaète OK. Zvolená melódia bude zobrazená.
5. Vyberte po�adovanú melódiu a potvrïte stlaèením OK.

Výber hlasitosti zvonenia slúchadla

1. Stlaète .
2. Vyberte OSOBNE NAST a stlaète OK.
3. Vyberte TON SLUCH a stlaète OK.
4. Vyberte NAST HLAS a stlaète OK. Aktuálne nastavenie úrovne hlasitosti bude zobrazené.

5. Stlaèením HORE/DOLE  zvýšite/zní�ite úroveò hlasitosti.

6. Stlaèením OK potvrïte.

Vypnutie zvonenia slúchadla

Nastavením vo¾by VYPNUT (viï. strana 29) vypnete zvonenie slúchadla. Bude sa zobrazovat’  ako 
informácia o vypnutom zvonení. 

Zvonèek nevydáva pri prichádzajúcom hovore �iadny zvuk.

Zapnutie alebo vypnutie zvuku tlaèidiel

Zvuky tlaèidiel sú tóny, ktoré sa ozývajú pri stlaèení tlaèidiel na slúchadle.

1. Stlaète .
2. Vyberte OSOBNE NAST a stlaète OK.
3. Vyberte TON SLUCH a stlaète OK.
4. Vyberte TON TLACID a stlaète OK. Aktuálne nastavenie bude zobrazené.
5. Vyberte ZAPNUT alebo VYPNUT a stlaèením OK potvrïte.
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Èas opakovanej vo¾by* *závisí na krajine pou�itia

Táto vo¾ba je u�itoèná pri pou�ívaní slu�ieb operátora. Východisková hodnota èasu opakovanej vo¾by by 
mala byt’ v prístroji CD 230 nastavená optimálne pre telefónnu siet’ vo vašej krajine a z tohto dôvodu by 
nemala byt’ menená.

1. Stlaète . 
2. Vyberte ROZSIRENE a stlaète OK.
3. Vyberte FLASH a stlaète OK. Aktuálne nastavenie bude zobrazené.
4. Vyberte po�adovaný èas opakovanej vo¾by a potvrïte stlaèením OK.

Re�im vytáèania**závisí na krajine pou�itia, v niektorých krajinách nie je táto ponuka k dispozícii

Východisková hodnota re�imu vytáèania by mala byt’ v prístroji CD 230 nastavená optimálne pre telefónnu 
siet’ vo vašej krajine a z tohto dôvodu by nemala byt’ menená.

1. Stlaète . 
2. Vyberte ROZSIRENE a stlaète OK.
3. Vyberte VOLBA a stlaète OK. Aktuálne nastavenie bude zobrazené.
4. Vyberte TONOVA nebo PULZNA a potvrïte stlaèením OK.

Doèasné tónové vytáèanie v re�ime pulznej vo¾by

Ak je re�im vytáèania nastavený na pulzný, podr�aním  nastavíte doèasné tónové vytáèanie. Na 
displeji sa objaví d. Všetky nasledujúce volané èísla budú vytáèané tónovo a� do zavesenia.

Kód oblasti* *závisí na krajine pou�itia, v niektorých krajinách nie je táto ponuka k dispozícii

Ak vaša miestna telefónna siet’ posiela informáciu o volajúcom CID s pripojeným kódom oblasti, je nutné 
tento miestny kód filtrovat’, ak budete volat’ na toto èíslo spät’ zo zoznamu volaní. Funkcia KOD KRAJINY 
umo�òuje odstránit’ kód miestnej oblasti zo záznamov hovorov. Miestny kód mô�e mat’ då�ku 1 a� 5 èíslic. 
Východiskové nastavenie je prázdne (nulová då�ka).

1. Stlaète . 
2. Vyberte ROZSIRENE a stlaète OK.
3. Vyberte BEZP KOD a potvrïte stlaèením OK. Bude zobrazený aktuálny kód oblasti (ak je 

k dispozícii).
4. Zadajte alebo upravte èíslo a potvrïte stlaèením OK.

Poznámka: Slúchadlo musí byt’ prihlásené na základòovej stanici, aby bolo mo�né pou�ívat’ ïalej 
uvádzané pokroèilé funkcie.
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Detské volanie
Funkcia detského volania umo�òuje vytoèit’ naprogramované èíslo stlaèením ¾ubovo¾ného tlaèidla na 

slúchadle (okrem ).

Zapnutie funkcie detského volania:

1. Stlaète . 
2. Vyberte ROZSIRENE a stlaète OK.
3. Vyberte DETSKE VOL a stlaète OK. Aktuálne nastavenie bude zobrazené.
4. Vyberte ZAPNUT a stlaète OK.
5. Zadajte alebo upravte èíslo a potvrïte stlaèením OK.

Po vrátení do pohotovostného re�imu sa zobrazí DETSKE VOL.

Vypnutie funkcie detského volania:

1. Stlaète .
2. Vyberte VYPNUT a stlaète OK.

Registrovanie slúchadla
Ka�dá základòová stanica mô�e registrovat’ najviac 4 slúchadlá. Ka�dé slúchadlo mô�e byt’ registrované 
najviac k 4 slúchadlám.

Ak omylom odhlásite slúchadlo od základne, mô�ete ho znovu zaregistrovat’. Ïalšie slúchadlá musia byt’ 
pred pou�itím registrované so základòou.

1. Stlaète . 
Ak sa na displeji slúchadla zobrazuje NEREGISTR, prejdite ku kroku 5.

2. Vyberte ROZSIRENE a stlaète OK.
3. Vyberte REGISTRACIA a stlaète OK.

4. Pred zadaním kódu PIN podr�te na základòovej stanici tlaèidlo PAGING  poèas 4 sekúnd. 
Základòová stanica je teraz v re�ime prihlasovania.

5. Zadajte PIN kód základne (východisková hodnota 0000) a stlaète OK.
6. Vyberte základòu pomocou tlaèidiel èíslic. Blikajúca èíslica oznaèuje u� pou�ívanú základòovú 

stanicu.

Zobrazí sa meno a èíslo slúchadla a taktie� hodiny.

Ak nie je registrácia úspešná, 
- bude slúchadlo spätne registrované k pôvodnej základòovej stanici alebo 
- sa na displeji zobrazí VYHLADAVANIE, ak bolo spojenie so základòou prerušené alebo
- sa na displeji zobrazí NEREGISTR, ak bola registrácia uskutoèòovaná prvýkrát. 

Pokraèujte pod¾a pokynov a skúste znovu.

Poznámka: Ak si prajete k základòovej stanici CD 230 registrovat’ slúchadlo iného výrobcu ne� 
Philips, uistite sa, �e je toto slúchadlo kompatibilné s GAP, inak nemusí byt’ plne funkèné (viï. 
strana 9.)

Poznámka: Ak je základòová stanica plne obsadená a nie je mo�né slúchadlo pridat’, nebude 
mo�né ho registrovat’. Odregistrovanie slúchadla viï. èast’ “Odregistrovanie slúchadla”, str. 27.
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Výber základòovej stanice
Ak je vaše slúchadlo registrované k viacerým ne� jednej základni, mô�ete zvolit’, ktorú základòu má 
slúchadlo pou�ívat’. Mô�ete zvolit’ pevnú základòu alebo mô�ete nastavit’ automatické vyh¾adávanie 
najbli�šej stanice (Auto Base).

1. Stlaète . 
2. Vyberte ROZSIRENE a stlaète OK.
3. Vyberte VOLBA ZAKL a stlaète OK. Aktuálne nastavenie bude zobrazené.
4. Vyberte základòovú stanicu, ktorú chcete pou�ívat’ a stlaète OK.

Odregistrovanie slúchadla
Slúchadlo mô�e odregistrovat’ iné slúchadlo pripojené k rovnakej základòovej stanici. Slúchadlo nemô�e 
odregistrovat’ samo seba.

1. Stlaète . 
2. Vyberte ROZSIRENE a stlaète OK.
3. Vyberte ZMAZAT SL a stlaète OK.
4. Vyberte slúchadlo, ktoré po�adujete odregistrovat’ a stlaète OK.
5. Zadajte PIN kód základne (východisková hodnota 0000) a potvrïte stlaèením OK .

Zmena PIN základne
Kód PIN (osobné identifikaèné èíslo) je prístupový kód vy�adovaný pri registrácii, odhlásení slúchadla a pre 
re�im vynulovania.

Východiskové nastavenie je „0000“. Mô�ete ho zmenit’ na ¾ubovo¾ný kód. Kód PIN mô�e byt’ a� 8 èíslic 
dlhý.

1. Stlaète . 
2. Vyberte ROZSIRENE a stlaète OK.
3. Vyberte ZMENIT PIN a potvrïte stlaèením OK.
4. Zadajte aktuálny kód základne PIN a stlaète OK.
5. Zadajte nový kód základne PIN a stlaète OK.
6. Pre potvrdenie zadajte nový kód základne PIN znovu a stlaète OK.

Poznámka: Ak bude nutné slúchadlo odovzdat’ do opravy, najprv ho od základòovej stanice 
odhláste. Aspoò raz musí byt’ slúchadlo na základòovej stanici registrované.

Poznámka: Ak sa nový kód PIN a jeho potvrdenie nebude zhodovat’, ozve sa tón odmietnutia. 
Pokraèujte krokmi 3 a� 7 a skúste znovu.
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Vynulovanie

Mô�ete taktie� vynulovat’ nastavenia displeja, zvukov a ïalších parametrov telefónu. Pozrite sa na èast’ 
“Pôvodné nastavenia”, str. 33.

1. Stlaète . 
2. Vyberte ROZSIRENE a stlaète OK.
3. Vyberte RESET a stlaète OK.
4. Zadajte kód základne PIN a potvrïte stlaèením OK.

Výber krajiny* *závisí na krajine pou�itia

Správny výber krajiny nastaví správne váš telefón k miestnej telefónnej sieti a taktie� prispôsobí jazykové 
nastavenia.

1. Stlaète . 
2. Vyberte ROZSIRENE a stlaète OK.
3. Vyberte KRAJINA a stlaète OK.
4. Vyberte po�adovanú krajinu a potvrïte stlaèením OK.

POZOR! Majte prosím na pamäti, �e vynulovaním prístroja budú všetky osobné nastavenia 
vymazané. Záznamy v telefónnom zozname a zozname hovorov zostávajú nezmenené.
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Zámka tlaèidiel
Tlaèidlá mô�u byt’ zamknuté proti náhodnému stlaèeniu. 

Ak sú tlaèidlá zamknuté, mô�ete stále prijímat’ prichádzajúce hovory stlaèením . Poèas hovoru sú 
tlaèidlá aktívne. Pri ukonèení hovoru budú tlaèidlá opät’ zamknuté.

Zamknutie a odomknutie tlaèidiel:

Podr�aním  zamknete alebo odomknete tlaèidlá. 
Ak sú tlaèidlá zamknuté, zobrazí sa na displeji ZAMKA.

Klávesová skratka pre zapnutie/vypnutie 
zvonenia slúchadla
Túto klávesovú skratku pou�ite na zapnutie/vypnutie zvonenia.

Podr�te .

Oznámenie o èakajúcej správe
Ak máte povolenú hlasovú poštu od miestneho telefónneho poskytovate¾a, bude pri nových správach 

zapnuté  . Po vypoèutí všetkých nových správ sa  vypne.

V pohotovostnom re�ime to mô�ete taktie� vypnút’ podr�aním .

Vyh¾adanie slúchadla
Touto funkciou mô�ete nájst’ stratené slúchadlo.

Na základòovej stanici stlaète  .

Všetky slúchadlá registrované k základòovej stanici budú poèas 30 sekúnd vydávat’ tón a na displeji sa 
objaví PAGING.

Poznámka:  sa zobrazuje pri vypnutom zvonení. Slúchadlo nebude pri prichádzajúcom hovore 
vydávat’ �iadny tón. O prichádzajúcom hovore bude informovat’ iba podsvietený displej slúchadla.

Poznámka: Ukonèenie vyh¾adávania slúchadla mô�ete uskutoènit’ stlaèením ¾ubovo¾ného tlaèidla 

na slúchadle alebo na základòovej stanici opätovným stlaèením .
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Potlaèenie prvého zazvonenia s identifikáciou 
volajúceho
Ak máte vaším operátorom povolenú slu�bu identifikácie volajúceho, bude váš telefón potlaèovat’ prvé 
zazvonenie pred CID informáciou. Po vynulovaní bude prvé zazvonenie opät’ aktivované. Váš telefón 
automaticky detekuje slu�bu CID po prvom zazvonení, ak ju máte povolenú. Ak je slu�ba CID detekovaná, 
váš telefón bude potlaèovat’ prvé zazvonenie.

Poznámka: Hneï ako je potlaèenie zvonenia aktivované, bude prvé zazvonenie pred informáciou 
CID potlaèené a to aj po zrušení slu�by CID. Ak slu�bu CID zrušíte a neprajete si u� mat’ prvé 
zazvonenie vypnuté, vynulujte základòovú stanicu jej odpojením a opätovným zapojením do siete.
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Volanie niekomu v dome
Pou�itím funkcie Interkom na vašom telefóne mô�ete zavolat’ niekoho v dome.

Uskutoènenie hovoru Interkom:

1. Stlaète .
2. Stlaèením HORE/DOLE vyberte slúchadlo, na ktoré po�adujete volat’ a stlaète OK.

3. Pre ukonèenie interkom hovoru stlaète  alebo umiestnite slúchadlo do stojanu.

Príprava vytáèania Interkomu
S funkciou pre-dial mô�ete vidiet’ a prípadne upravit’ èíslo slúchadla, na ktoré voláte ešte pred vytoèením.

1. Zadajte èíslo slúchadla, na ktoré chcete volat’.

2. Stlaète .

Ak poèas hovoru cez interkom príde prichádzajúci hovor, zobrazí sa na displeji identifikácia volajúceho CID, 
ale iba v prípade, �e je slu�ba povolená. Príjem externého hovoru:

1. Stlaèením  ukonèite hovor interkomu.

2. Stlaèením  prijmite externý hovor.

Volanie niekoho v dome zatia¾ èo hovoríte do 
telefónu
Ak práve máte externý hovor, mô�ete ho podr�at’ a uskutoènit’ nový hovor komuko¾vek v dome.

Uskutoènenie nového hovoru, zatia¾ èo telefonujete externe:

1. Stlaète .
2. Stlaèením HORE/DOLE vyberte slúchadlo, na ktoré po�adujete volat’ a stlaète OK.
3. Vyèkajte ne� volané slúchadlo prijme hovor.

Po prebratí interného hovoru mô�ete opakovaným stlaèením  prepínat’ medzi externým a interným 
hovorom.

Poznámka: Funkcie popisované v tejto kapitole je mo�né pou�ívat’ iba s najmenej 2 slúchadlami.

Poznámka: Mô�ete taktie� priamo zadat’ èíslo slúchadla, na ktoré chcete zavolat’. Ak dané slúchadlo 
nie je dostupné, budete poèut’ obsadzovací tón.

Poznámka: Ak slúchadlo hovor neprijme, mô�ete opakovaným stlaèením  zrušit’ pokus 
o nadviazanie interného hovoru a vrátit’ sa k externému hovoru.
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Presmerovanie hovoru na iné slúchadlo
Poèas externého hovoru:

1. Stlaète .
2. Zadajte èíslo volaného slúchadla a stlaète OK.
3. Vyèkajte ne� volané slúchadlo prijme hovor.

4. Po príjme hovoru slúchadlom stlaète  alebo umiestnite slúchadlo do stojana. 
Externý hovor je presmerovaný.

Uskutoènenie konferencie medzi 3 úèastníkmi
K hovoru na externej linke mô�ete prizvat’ ïalších úèastníkov.

Poèas externého hovoru:

1. Stlaète .
2. Stlaèením HORE/DOLE vyberte slúchadlo, na ktoré po�adujete volat’ a stlaète OK.
3. Vyèkajte ne� volané slúchadlo prijme hovor.

4. Po prebratí hovoru slúchadlom dlho podr�te .
Teraz je zalo�ený konferenèný hovor.

Poèas konferenèného hovoru:

1. Stlaèením  podr�íte externú linku a mô�ete hovorit’ súkromne s ïalším slúchadlom.

2. Podr�aním  konferenèný hovor znovu obnovíte.

Poznámka: Ukonèenie hovoru predtým, ako druhé slúchadlo odpovie, ukonèí externý hovor.
Akéko¾vek polo�enie slúchadla poèas konferenèného hovoru ponechá ostatné slúchadlá pripojené 
k externému hovoru.
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Oznaèenie slúchadla: PHILIPS

Èas: 00:00

Melódia zvonenia: Melódia 1

Hlasitost’ zvonenia: Úroveò 3

Budík: Vypnuté

Melódia budíka: Melódia 2

Hlasitost’ melódie budíka: Úroveò 3

Tóny tlaèidiel: Zapnuté

Podsvietenie: Zapnuté

Èas medzi opakovanou vo¾bou: 100 ms

Re�im vytáèania: Tónová

Výber krajiny: Prázdna

Automatická odpoveï: Vypnuté

Jazyk ponuky: Po¾ština

Hlasitost’ slúchadla: Stredná

Zámka tlaèidiel: Vypnuté

Informácia o èakajúcich 
správach: Vypnuté

PIN základne: 0000

Pôvodné nastavenia
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Ak uvedené riešenia nepomô�u, odpojte napájanie od slúchadla aj základòovej stanice. Vyèkajte 15 minút 
a skúste znovu.

Problémy Riešenia

Telefón vôbec nepracuje. • Uistite sa, èi adaptér a telefónny kábel sú správne zapojené. 
• Skontrolujte, èi sú batérie plne nabité a správne vlo�ené. 
• Tento telefón nie je v prevádzke poèas výpadku napájania. 

Telefón nezvoní. • Uistite sa, èi adaptér a telefónny kábel sú správne zapojené. 
• Presuòte slúchadlo bli�šie k základòovej stanici. 
• Uistite sa, �e je zvonenie slúchadla zapnuté. 

Nie je oznamovací tón. • Skontrolujte, èi je telefónny kábel správne pripojený. 
• Skontrolujte, èi je slúchadlo plne nabité. 
• Presuòte slúchadlo bli�šie k základòovej stanici. 

Identifikácia volajúceho CID 
správne nefunguje.

• Overte si u vášho poskytovate¾a, �e máte slu�bu CID 
povolenú. 

• Pred prijatím hovoru ponechajte telefón aspoò raz zazvonit’. 
Èakajúci hovor nie je mo�né prijat’. • Overte si u vašej miestnej telefónnej spoloènosti a vyberte 

vhodný èas opätovnej vo¾by. 
Prázdny symbol batérie znamená 
nutnost’ okam�itého dobitia batérií.

• Nahraïte staré batérie za nové (pou�ite iba nabíjacie 
akumulátory). 

Slúchadlo nie je mo�né 
zaregistrovat’.

• Uistite sa, �e tlaèidlo PAGING ste podr�ali 4 sekundy pred 
stlaèením tlaèidla OK. 

• Ka�dá základòová stanica mô�e registrovat’ najviac 4 
slúchadlá. Odregistrovanie slúchadla viï. èast’ 
“Odregistrovanie slúchadla”, strana 27. 

Riešenie problémov
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Bezpeènostné informácie
Toto zariadenie nie je urèené pre núdzové hovory pri výpadku el. energie. Pre umo�nenie núdzových 
hovorov je potrebné vytvorit’ alternatívu.

Vyhlásenie o zhode
Týmto Philips potvrdzuje, �e tento CD 230 je v súlade so základnými po�iadavkami a inými relevantnými 
ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Tento produkt mô�ete pripojit’ iba k analógovým telefónnym siet’am 
krajín uvedených na obale. 

Vyhlásenie o zhode je dostupné na www.p4c.philips.com.

Bezpeènostné upozornenia
Dbajte na to, aby sa slúchadlo nedostalo do styku s vodou. Nerozoberajte slúchadlo ani základòu, mohli 
by ste sa vystavit’ zásahu vysokým napätím. Dbajte na to, aby sa kontakty nabíjania alebo batérie nedostali 
do styku s vodivými materiálmi. Nikdy nepou�ívajte iný typ batérií ako ten, ktorý bol dodaný spolu 
s prístrojom – riskujete tak ich výbuch.

Starostlivost‘ o �ivotné prostredie
Nezabudnite, prosím, dodr�iavat’ miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, 
opotrebovaných batérií a starých zariadení. V rámci mo�ností podporte ich recykláciu.

Recyklácia a likvidácia
Pokyny k likvidácii odpadu z elektrických a elektronických zariadení:

Za úèelom zabezpeèenia recyklácie produktov najlepšími dostupnými spracovate¾skými, obnovovacími a 
recyklaènými technológiami vstúpila do platnosti Smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických a 
elektronických zariadení (OEEZ), ktorej úlohou je zaistit‘ ochranu zdravia obyvate¾stva a �ivotného 
prostredia.

Toto zariadenie je naprojektované a vyrobené z materiálov a komponentov vysokej kvality, ktoré je mo�né 
recyklovat’ a opakovane pou�ívat’.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení nelikvidujte v netriedenom komunálnom 
odpade.

Informujte sa o miestnych strediskách prevádzkujúcich recykláciu a likvidáciu odpadu 
z elektrických a elektronických zariadení oznaèených týmto symbolom.

Vyu�ite niektorú z nasledovných mo�ností likvidácie:
1. Kompletné zariadenie (vrátane káblov, konektorov a príslušenstva) odovzdajte do zberného strediska 

zriadeného v zmysle smernice OEEZ.
2. Ak realizujete nákup zariadenia výmenou za staré zariadenie, kompletné staré zariadenie odovzdajte 

predajcovi. V zmysle smernice OEEZ je povinný staré zariadenie prevziat‘.

Spoloènost’ Philips oznaèila batériu a balenie štandardnými symbolmi, vytvorenými za úèelom 
podpory recyklácie a príslušnej likvidácie prípadného odpadu.

 Miestnemu refundaènému a recyklaènému systému bol zaplatený finanèný príspevok.

 Oznaèený obalový materiál je recyklovate¾ný.

POZOR! Nepou�ívajte obyèajné batérie. Pou�ívajte iba s nabíjacími akumulátormi PHILIPS, ve¾kost’ 
AAA, 1,2 V 650 mAh. Pou�ívajte iba so siet’ovým adaptérom SUNSTRONG, MODEL VD090030D pre 
základòovú stanicu a VD090015D pre nabíjaèku.
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