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CZ Telefon

     Upozornění
Používejte jen dobíjecí baterie.
Nabíjejte sluchátko(a) 24 hodin před použitím.

!
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Důležité 3

1 Důležité
Udělejte si čas na přečtení této uživatelské 
příručky dříve než telefon použijete. 
Obsahuje důležité informace a poznámky 
týkající se tohoto telefonu.

1.1 Požadavky na napájení
• Tento produkt vyžaduje zdroj napájení 

220-240 V stř. V případě výpadku 
napájení, může dojít k přerušení 
komunikace.

• Elektrická sí˙ je klasifikována jako 
nebezpečná. Jediným způsobem jak lze 
přístroj vypnout, je odpojit napájecí 
zdroj od elektrické zásuvky. Zajistěte 
proto, aby byla elektrická zásuvka stále 
snadno přístupná.

• Napětí v síti je označováno jako TNV-3 
(napětí pro telekomunikační sítě) jak je 
definováno v normě EN 60-950.

Upozornění
Pro prevenci poškození nebo závad:
• Zabraňte, aby se napájecí kontakty 

nebo baterie dostaly do styku s 
kovovými předměty.

• Neotvírejte přístroj, protože byste 
mohli být vystaveni vysokému napětí.

• Zabraňte, aby se výrobek dostal do 
styku s kapalinami.

• Nikdy nepoužívejte jinou baterii než 
byla dodána s produktem nebo je 
doporučena společností Philips. 
Nebezpečí výbuchu.

• Používejte vždy telefonní kabel dodaný 
s přístrojem.

• Aktivace funkce handsfree může náhle 
zvýšit hlasitost ve sluchátku na velmi 
vysokou úroveň: Nedržte přitom 
sluchátko příliš blízko ucha.

• Toto vybavení není určeno na nouzová 
volání v případě výpadku elektrické 
energie. Pro přístup k nouzovým 
voláním je třeba provést alternativní 
uspořádání.

• Nevystavujte telefon přílišnému horku 
způsobenému zahříváním vybavení 
nebo přímým slunečním zářením.

• Nenechte telefon spadnout ani 
nedovolte, aby na telefon padaly jiné 
předměty.

• Nepoužívejte čisticí prostředky 
obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo 
brusné látky, jelikož by mohly telefon 
poškodit.

• Nepoužívejte výrobek na místech s 
nebezpečím výbuchu.

• Nedovolte, aby se výrobek dostal do 
styku s malými kovovými předměty. 
Mohlo by to mít nepříznivý dopad na 
kvalitu zvuku a mohlo by to výrobek 
poškodit.

• Aktivní mobilní telefony v blízkosti by 
mohly způsobit interference.

O provozní a skladovací teplotě:
• Používejte na místě, kde je stále 

teplota mezi 0 a 35°C.
• Skladujte na místě, kde je stále teplota 

mezi -20 a 45°C.
• Životnost baterie se při nízkých 

teplotách může zkrátit.

!
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4 Důležité

1.2 Prohlášení o shodě
Společnost Philips tímto potvrzuje, že 
výrobek je v souladu s nezbytnými 
požadavky a ostatními souvisejícími 
standardy směrnice 1999/5/EC. Tento 
výrobek může být připojen jen k 
analogovým telefonním sítím v zemích 
uvedených na obalu.
Text prohlášení o shodě je k dispozici na 
www.p4c.philips.com.

1.3 Kompatibilita se standardem 
GAP

Standard GAP garantuje to, že všechna 
sluchátka a základny DECTTM GAP 
odpovídají minimálnímu provoznímu 
standardu bez ohledu na výrobce. Vaše 
sluchátko a základna odpovídají standardu 
GAP, což znamená, že minimální 
garantované funkce jsou:
přihlášení sluchátka, převzetí linky, přijetí 
hovoru nebo vytáčení. Pokročilé funkce 
možná nejsou dostupné, pokud se svou 
základnou používáte jiné sluchátko než 
CD240/245.
Chcete-li přihlásit a používat vaše 
sluchátko CD240/245 se základnou na 
bázi GAP od jiného výrobce, postupujte 
nejprve podle pokynů příslušného 
výrobce a potom postupujte podle 
pokynů na strana 33.
Chcete-li k základně CD240/245 přihlásit 
sluchátko jiného výrobce, nastavte 
základnu do režimu pro přihlášení 
(strana 33) a potom postupujte podle 
pokynů příslušného výrobce.

 

1.4 Recyklace a likvidace
Pokyny pro likvidaci starých produktů:
Směrnice WEEE (Waste Electrical and 
Electronic Equipment Directive; 2000/96/
EC) byla přijata s cílem zajistit, aby 
produkty byly recyklovány s využitím 
nejlepších dostupných postupů, techniky 
recyklace a sběru, aby se zaručilo zdraví 
osob a maximální možná ochrana 
životního prostředí.
Váš výrobek je navržen a vyroben z 
kvalitních materiálů a součástek, které lze 
recyklovat a znovu použít.
Nelikvidujte starý produkt společně s 
běžným domovním odpadem.
Informujte se o místním sběrném systému 
třídění pro elektrické a elektronické 
produkty označené tímto symbolem. 

Použijte jednu z následujících možností 
likvidace:
• Zlikvidujte celý produkt (včetně 

kabelů, zásuvek a příslušenství) ve 
střediscích určených pro sběr 
elektrického a elektronického odpadu.

• Pokud si zakoupíte náhradní produkt, 
vra˙te celý starý produkt prodejci. Měl 
by jej přijmout jak to vyžaduje 
směrnice WEEE.
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Pokyny pro likvidaci baterií:
Baterie nelikvidujte společně s 
běžným domovním odpadem.

Informace o balení:
Philips označuje obaly standardními 
symboly určenými k propagaci recyklace a 
správné likvidace případného odpadu.

Finanční příspěvek byl zaplacen 
příslušnému národnímu systému 
pro sběr a recyklaci.
Označený obalový materiál lze 
recyklovat.

1.5 Elektrická, magnetická a 
elektromagnetická pole 
(„EMF“)

1. Philips Royal Electronics vyrábí a 
prodává mnoho spotebitelských 
produkt, které mají obvykle, jako 
jakýkoli elektronický aparát, 
schopnost vysílat a pijímat 
elektromagnetické signály.

2. Jedním z hlavních obchodních 
princip společnosti Philips je pijmout 
všechna nezbytná zdravotní a 
bezpečnostní opatení pro to, aby 
naše výrobky splovaly všechny 
právní požadavky a držely se v rámci 
EMF norem platných v dob výroby 
našich produkt.

3. Philips je odhodlán vyvíjet, vyrábt a 
uvádt na trh produkty, které nepsobí 
žádné zdravotní potíže. 

4. Philips potvrzuje, že pokud se s jeho 
produkty manipuluje správn dle 
určeného použití, jsou bezpečné 
podle vdeckých dkaz dostupných v 
této dob.

5. Philips hraje aktivní roli pi vývoji 
mezinárodních norem EMF a 
bezpečnosti, což společnosti Philips 
umožuje pedvídat další vývoje ve 
standardizaci pro časné zapojení do 
svých výrobk.
Důležité 5
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2 Váš telefon

2.1 Co je součástí balení?

Poznámka
* V krabici můžete najít linkový adaptér, který je dodáván odděleně od  telefonního 
kabelu. Než v tomto případě zapojíte telefonní kabel do telefonní zásuvky 
musíte pipojit linkový adaptér k telefonnímu kabelu.

V balení typu multipack naleznete jedno nebo více sluchátek, nabíječky s napájecími 
jednotkami a další dobíjecí baterie.

 Sluchátko Základna Kryt baterie

2 AAA
dobíjecí baterie

Napájení Telefonní 
kabel

Příručka uživatele Záruční list Příručka Rychlý start
6 Váš telefon
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2.2 Popis telefonu

A Sluchátko
B Displej 
Přehled ikon na displeji viz strana 10.
C Tlačítko nabídky/Levé rychlé

tlačítko
V režimu nečinnosti: Přejděte k hlavní 
nabídce. V ostatních režimech: Zvolte 
funkci zobrazenou na displeji sluchátka 
přímo nad ním.

D Tlačítko nabídky/Pravé rychlé
tlačítko

V režimu nečinnosti: Přístup do seznamu 
pro opakované vytáčení. Dlouhým stisknutím 
se přepíná na režim zobrazení času/data.
Během hovoru: Vypnutí/zapnutí mikrofonu 
sluchátka
V ostatních režimech: Zvolte funkci 
zobrazenou na displeji sluchátka přímo 
nad ním.
E Navigační tlačítka 
V režimu nečinnosti: Přechod nahoru pro 
přístup k seznamu volání nebo přechod 
dolů k telefonnímu seznamu.
Během hovoru: Přechod nahoru/dolů pro 
zvýšení nebo snížení hlasitosti sluchátka a 
reproduktoru.
V ostatních režimech: Přechod nahoru do 
seznamu nabídky nebo přechod k 
předchozímu nebo dalšímu záznamu 
telefonního seznamu, seznamu opakování 
nebo seznamu volání.
F Tlačítko hovoru
V režimu nečinnosti: Příjem příchozího 
externího nebo interního hovoru.
Během hovoru: Aktivace funkce 
opakovaného volání.
V ostatních režimech: Vytáčení čísla 
vybraného v telefonním seznamu, seznamu 
opakování nebo v seznamu hovorů.
G Tlačítko zavěšení
V režimu nečinnosti: Dlouhým stisknutím 
se přepíná zapnutí/vypnutí sluchátka.
Během hovoru: Zavěšení hovoru.
V ostatních režimech: Návrat do režimu 
nečinnosti. 

m

p

:

r

e

Váš telefon 7
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H Uzamčení tlačítek
V režimu nečinnosti stiskněte. Dlouze 
stiskněte pro uzamčení/odemčení tlačítek.
Během hovoru: Vložte *. 
I Tlačítko zapnutí/vypnutí zvonění

Tlačítko pauzy
V režimu nečinnosti Vložte #. Dlouhým 
stisknutím se přepíná zapnutí/vypnutí 
zvonění.
Během hovoru: Vložte #. Dlouze stiskněte 
pro vložení pauzy.
J Tlačítko reproduktoru
V režimu nečinnosti: Zapíná reproduktor 
a vytáčí číslo. Příjem příchozího hovoru s 
použitím režimu handsfree. 
Během hovoru:  Přepínání reproduktoru 
zapnuto/vypnuto.
K Tlačítko přenosu hovoru 

Tlačítko interkomu
V režimu nečinnosti: Zahájení interního 
hovoru.
Během hovoru: Přidržení hovoru a volání 
jiného sluchátka.
L Mikrofon

*

#

v

i

8 Váš telefon
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M Reproduktor

Upozornění
Aktivace funkce handsfree může náhle 
zvýšit hlasitost ve sluchátku na velmi 
vysokou úroveň. Nedržte přitom 
sluchátko příliš blízko u ucha.
N Kryt baterie

!

Váš telefon 9
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2.3 Ikony na displeji

A Stavový řádek
Označuje, že baterie je plně 
nabitá. Ikona bliká během 
nabíjení a když je baterie vybitá.
Označuje, že existuje externí 
příchozí hovor, je připojován 
externí hovor nebo je přidržen 
externí hovor. Ikona bliká v 
režimu interkomu.
Označuje přijetí nových 
hlasových zpráv. Ikona bliká, 
když existují nepřečtené zprávy.
Označuje nové zmeškané hovory 
v záznamech seznamu hovorů.

Zobrazuje se při přístupu do 
telefonního seznamu.
Zobrazuje se při aktivaci budíku.

Zobrazuje se při aktivovaném 
reproduktoru.
Zobrazuje se při aktivovaném 
vypnutí zvonění.
Označuje, že je sluchátko 
registrováno a je v dosahu 
základny. Ikona bliká, když je 
sluchátko mimo dosah nebo 
vyhledává základnu.

B Tlačítko OK
Zobrazuje se v režimu nabídky pro 
potvrzení vašeho výběru.
C Tlačítko  
Označuje, že je k dispozici více možností. 
K přechodu nahoru/dolů použijte 
navigační tlačítka. Ikona bliká, když je 
sluchátko mimo dosah.
D Tlačítko BACK (ZPĚT)
Zobrazuje se v režimu nabídky. Zvolte 
BACK(ZPĚT), abyste se vrátili do 
předchozí úrovně nabídky. Zvolte 
BACK(ZPĚT), abyste vymazali poslední 
zadanou číslici nebo znak.
10 Váš telefon
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2.4 Popis základny

A Tlačítko pagingu
Vyvolání sluchátka.
Dlouhým stiskem se zahájí přihlašovací 
procedura.

p

Váš telefon 11
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3 Začínáme

3.1 Připojení základny
Postavte základnu do centrálního 
umístění v blízkosti telefonní zásuvky 
a elektrické zásuvky. 

Zapojte telefonní kabel a napájecí 
kabel k příslušným konektorům na 
zadní straně základny.

Druhý konec telefonního kabelu a 
napájecího kabelu připojte k 
příslušným konektorům.

Poznámka
Linkový adaptér nejspíš není připojen k 
telefonnímu kabelu. Než v tomto případě 
zapojíte telefonní kabel do telefonní 
zásuvky musíte připojit linkový adaptér k 
linovému kabelu.

Upozornění
Neumis˙ujte základnu příliš blízko k 
velkým kovovým předmětům, jako jsou 
kartotéky, radiátory a elektrické 
spotřebiče. Mohlo by dojít ke snížení 
dosahu a kvality zvuku. Budovy se silnými 
vnějšími stěnami a příčkami mohou 
zhoršit přenos signálu k základně a od ní.

Upozornění
Základna nemá spínač pro ZAPNUTO/
VYPNOUT. Přístroj je napájen tehdy, když 
je k němu připojen napájecí adaptér a 
připojen k elektrické zásuvce. Jediný způsob, 
jak lze přístroj vypnout, je odpojit napájecí 
adaptér od elektrické zásuvky. Zajistěte 
proto, aby byla elektrická zásuvka snadno 
přístupná.
Napájecí adaptér a telefonní linkový kabel 
musí být správně zapojeny, nebo˙ 
nesprávné zapojení může přístroj poškodit.
Používejte vždy telefonní linkový kabel 
dodaný s přístrojem. Jinak nemusíte slyšet 
vytáčecí tón.

3.2 Instalace telefonu
Před použitím sluchátka musí být 
nainstalovány baterie a musí být plně nabité.

Upozornění
Když vložíte baterie poprvé, zobrazí se na 
sluchátku slovo INITIAL (POČÁTEK). 
Jednotka se normálně nespustí, protože 
bude vybitá baterie. Na několik minut 
sluchátko nabijte, a teprve potom se 
může normálně spustit.

1

2

3

!

!
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3.2.1 Instalace baterie

Upozornění
Používejte vždy dobíjecí baterie AAA 
dodané s přístrojem. Pokud použijete 
alkalické baterie nebo jiný typ baterií, 
existuje riziko, že baterie vyteče.

Vysuňte kryt baterie.

Vložte baterie se správnou polaritou 
dle označení a vra˙te zpět kryt.

3.2.2 Nabíjení baterie

Upozornění
Sluchátko se musí nabíjet nejméně 24 hodin, 
než je lze poprvé použít.
Když úroveň nabití baterie poklesne, čidlo 
nízkého stavu baterie vás upozorní pomocí 
zvukového signálu a blikání ikony baterie. 
Pokud nabití baterie poklesne na příliš 
nízkou úroveň, telefon se automaticky 
vypne krátce po upozornění a žádné 
probíhající funkce se neuloží. 

Postavte sluchátko na nabíjecí 
podstavec základny. Pokud se sluchátko 
správně uloží, ozve se pípnutí.
Ikona baterie  na displeji během 
nabíjení bliká.

Ikona baterie  přestane blikat, 
jakmile je sluchátko plně nabité.

Poznámka
Optimálního stavu baterie je dosaženo po 3 
cyklech úplného nabití (více než 15 hodin) a 
vybití, což umožňuje přibližně 12 hodin 
hovoru a 150 hodin stavu pohotovosti. 
Dosah telefonu uvnitř je až 50 metrů a venku 
až  300  metrů. Když se sluchátko přemístí 
mimo provozní rozsah , ikona antény  
bude blikat.

Rada
Když dosáhnete hranici rozsahu a 
hovor začne být trhaný, přemístěte se 
blíže k základně.

3.3 Režim Vítáme vás 
Než poprvé použijete sluchátko, 
musíte jej konfigurovat podle země, 
v níž se používá. Po několikaminutovém 
nabíjení se zobrazí slovo VÍTEJTE v 
různých jazycích. Pomocí těchto kroků 
nakonfigurujete 
váš telefon: 

Poznámka
V závislosti na vaší zemi se obrazovka 
VÍTEJTE nemusí zobrazit. V takovém 
případě nemusíte vybírat nastavení pro 
zemi/operátora/jazyk.
Stále můžete volat a přijímat příchozí 
hovory i bez předchozí definice výběru 
země.

Po stisknutí m se na displeji zobrazí 
seznam zemí. 
Pomocí : přejděte k vaší zemi.
Stiskněte mOK pro potvrzení výběru.
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• Výchozí nastavení linky a jazyka 
nabídky pro zvolenou zemi se 
automaticky konfigurují. 

• Nastavení data/času, viz „Nastavení 
Datum a čas“ na straně 26.
Nyní je telefon připraven k použití.

Rada
Po první konfiguraci můžete nastavení 
vaší země kdykoli změnit. (viz „Výběr 
země“ na straně 34)
Jestliže nestisknete žádné tlačítko po dobu 
15 sekund, sluchátko se automaticky vrátí 
do režimu nečinnosti. Dále se automaticky 
vrátí do režimu nečinnosti, když sluchátko 
vložíte zpět do základny.
14 Začínáme
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3.4 Struktura nabídek
V následující tabulce  je popis struktury nabídek telefonu.
Stiskněte levé tlačítko nabídky m pro přechod k jednotlivým možnostem.
Použijte navigační tlačítka : k procházení nabídek. 

TELEFONNÍ SEZNAM PŘIDEJ ČÍSLO

ZMĚŇ ČÍSLO

SMAŽ ČÍSLO

SMAZAT VŠE

PŘÍMÁ PAM. PŘIDEJ ČÍSLO/SMAŽ ČÍSLO

HODINY/BUDÍK DATUM A ČAS

NASTAV BUDÍK ZAPNOUT/VYPNOUT/JEDENKRÁT/DENNĚ

ZVUK BUZENÍ MELODIE 1/2/3

OSOBNÍ NAST. TÓNY SLUCH. HLAS.VYZV.  ZESIL./NAHLAS/STŘEDNÍ/
 POTICHU/ZVONNÍ VYP.

MELODIE ZVON. Seznam melodií

TÓN TLAČÍTEK ZAPNUTO/VYPNUTO

JMÉNO SLUCH..

AUT. ODPOVĚĎ ZAPNUTO/VYPNOUT

JAZYK Seznam jazyků

PŘEDNAST. FLASH KRÁTKÝ/DLOUHÝ

REŽIM VYTÁČ. * TÓNOVÁ VOLBA/PULSNÍ VOLBA

VOLAT KROMĚ ČÍSLO KROMĚ  ČÍSLO 1/2/3/4

REŽIM KROMĚ ZAPNUTO/VYPNOUT

DĚT. VOL. DĚT. REŽ. ZAPNUTO/VYPNOUT

DĚT. Č.

PŘEDVOLBA ZJISTI  ČÍSLO

PŘEDPONA NB

SOS ČÍSLO ČÍSLO 1/2/3

* V závislosti na vaší zemi nemusí být tato funkce dostupná pro výběr.
Začínáme 15
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PŘEDNAST. PŘIHLÁŠENÍ

NEEVIDOVANÝ

PIN

VYNULOVAT

VÝBĚR ZEMĚ * Seznam zemí

* V závislosti na vaší zemi nemusí být tato funkce dostupná pro výběr.
16 Začínáme
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4 Použití telefonu

4.1 Telefonování

4.1.1 Předvytáčení
Zadejte telefonní číslo (max. 24 číslic).
Stiskněte tlačítko r.
• Volání je zahájeno.

Rada
Na začátek čísla před vytáčení můžete 
vložit číslo předvolby, další informace viz 
„Nastavení předvolby“ na straně 32.

4.1.2 Přímé vytáčení
Stisknutím tlačítka v převezmete 
linku.
Zadejte číslo.
• Volání je zahájeno.

4.1.3 Volání ze seznamu pro 
opakované vytáčení

Stiskněte tlačítko p v režimu 
nečinnosti.
Pomocí : přejděte k záznamu 
v seznamu pro opakované vytáčení.
Stiskněte tlačítko r.
• Volání je zahájeno.

4.1.4 Volání ze seznamu hovorů
Stiskněte u v režimu nečinnosti.
Pomocí : přejděte k záznamu v 
seznamu hovorů.
Stiskněte tlačítko r.
• Volání je zahájeno.

Poznámka
K tomu, abyste v seznamu hovorů mohli 
vidět číslo nebo jméno volajícího, je třeba 
si předplatit službu Identifikace volajícího. 
(viz „Přístup do seznamu hovorů“ na 
straně 23)

4.1.5 Volání z telefonního seznamu
Stiskněte d v režimu nečinnosti.
Pomocí : přejděte k záznamu v 
telefonním seznamu.
Stiskněte tlačítko r.
• Volání je zahájeno.

Rada
V telefonním seznamu namísto použití 
: pro procházení jednotlivých záznamů 
můžete stisknout numerické tlačítko 
odpovídající prvnímu písmenu záznamu, 
který chcete vyhledat. Například 
stisknutím 2 se zobrazí záznamy 
začínající na A. Dalším stisknutím 2 
se zobrazí položky začínající na B atd...

4.2 Příjem hovoru

Nebezpečí
Když během příchozího hovoru zazvoní 
sluchátko, nedržte sluchátko příliš blízko 
u ucha, protože hlasitost vyzváněcího 
tónu vám může poškodit sluch.
Když telefon zazvoní, stiskněte tlačítko r.

• Hovor je spojen.

Poznámka
Příchozí hovor má přednost před jinými 
událostmi. Vždy, když se objeví příchozí 
hovor, bude ukončen jiný probíhající 
proces, například nastavení telefonu, 
pohyb v nabídce atd.
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Rada
Jestliže je aktivován režim AUT. 
ODPOVĚĎ (viz „Aktivace/deaktivace 
automatické odpovědi“ na straně 29), stačí 
k převzetí hovoru pouhé zvednutí sluchátka 
z jeho základny. Tato funkce je ve výchozím 
stavu deaktivována.

4.2.1 Přijímání hovoru pomocí 
handsfree

Nebezpečí

Aktivace funkce handsfree může náhle 
zvýšit hlasitost ve sluchátku na velmi 
vysokou úroveň. Nedržte přitom 
sluchátko příliš blízko u ucha.
Když telefon zazvoní stiskněte tlačítko v.

• Reproduktor sluchátka je aktivován.

4.3 Ukončení hovoru
Pro ukončení konverzace stiskněte 
tlačítko e.

• Hovor se ukončí.

Rada
Tato funkce vám umožňuje automaticky 
ukončit hovor pouhým položením 
sluchátka zpět na základnu. Tato funkce je 
ve výchozím stavu aktivována.

Poznámka
Doba hovoru (HH-MM-SS) se zobrazí na 
displeji sluchátka po dobu přibližně 10 
sekund. Stiskněte tlačítko pBACK pro 
návrat do režimu nečinnosti.
18 Použití telefonu
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Využijte svůj telefon 19

5 Využijte svůj telefon

5.1 Zapínání/vypínání sluchátka
Stiskněte a držte tlačítko e déle než 5 
sekund k zapnutí/vypnutí sluchátka v 
režimu nečinnosti.

5.2 Zamčení/odemčení tlačítek
Stiskněte a držte tlačítko * po dobu 1 
sekundy pro zamčení a odemčení tlačítek 
v režimu nečinnosti.

5.3 Zadávání textu a čísel
Když vyberete pole, do něhož lze zadat 
text, můžete zadat písmena vytištěná na 
tlačítkách jedním nebo několikanásobným 
stisknutím příslušného tlačítka. Zadejte 
například jméno „PETER”:

Stiskněte jednou 7: P
Stiskněte dvakrát 3: PE
Stiskněte jednou 8: PET
Stiskněte dvakrát 3: PETE
Stiskněte třikrát 7: PETER

V tabulce níže je uvedeno přiřazení znaků 
při zadávání textu nebo čísla:

Rada
Stisknutím pBACK se vymaže poslední 
zadaná číslice nebo znak.

5.4 Probíhající hovor
Některé možnosti jsou dostupné během 
hovoru. K dispozici jsou tyto možnosti:

5.4.1 Nastavení hlasitosti sluchátka
Během hovoru stiskněte : k výběru 
HLASITOST 1 až HLASITOST 3.

5.4.2 Ztlumení/zapnutí mikrofonu
Když je mikrofon ztlumen, váš protějšek 
vás nemůže slyšet.

Během hovoru stiskněte tlačítko 
p k vypnutí mikrofonu.
Dalším stisknutím tlačítka p se 
mikrofon opět zapne.

5.4.3 Režim Aktivace/deaktivace 
reproduktoru

Nebezpečí
Aktivace funkce handsfree může náhle 
zvýšit hlasitost ve sluchátku na velmi 
vysokou úroveň. Nedržte přitom 
sluchátko příliš blízko u ucha.

Tlačítka Přiřazené znaky

1 mezera 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

1

2

3

4

5

7 P Q R S 7

8 T U V 8 ?

9 W X Y Z 9

0 0 -- / \ o +

# #

* *

1

2
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Během hovoru stiskněte tlačítko 
v k aktivaci režimu reproduktoru.
Dalším stiskem tlačítka v se 
vrátíte do normálního režimu.

5.4.4 Nastavení hlasitosti 
reproduktoru

Během hovoru stiskněte : k výběru 
HLASITOST 1 až HLASITOST 5.

5.5 Použití telefonního seznamu
V telefonu lze uložit až 100 záznamů 
telefonního seznamu. Každý záznam 
telefonního seznamu může mít a 24 číslic 
pro telefonní číslo a 12 znaků pro jméno.

5.5.1 Přístup do telefonního seznamu
Stiskněte tlačítko d v režimu 
nečinnosti a pomocí : procházejte 
telefonní seznam. 
• Položky telefonního seznamu jsou 

uvedeny v abecedním pořadí.
K zobrazení podrobností stiskněte 
tlačítko p.

Rada
Namísto přechodu pomocí : pro 
procházení záznamů v telefonním seznamu 
můžete stisknout numerické tlačítko 
odpovídající prvnímu písmenu záznamu, 
který chcete vyhledat. Například 
stisknutím 2 se zobrazí záznamy 
začínající na A. Dalším stisknutím 2 
se zobrazí položky začínající na B atd...

5.5.2 Uložení kontaktu v 
telefonním seznamu

Stiskněte tlačítko m v režimu 
nečinnosti, pomocí : přejděte na 
TELEF. SEZNAM a stiskněte mOK, 
stiskněte mOK k zadání PŘIDEJ 
ČÍSLO.
Na displeji se zobrazí VLOŽ JMÉNO.
Zadejte jméno kontaktu (maximálně 
12 znaků) a stiskněte mOK.
Zadejte číslo (maximálně 24 číslic) 
a stiskněte mOK.
• Zazní potvrzovací tón.

Poznámka
Stisknutím pBACK se vymaže poslední 
zadaná číslice nebo znak.
Pro návrat do režimu nečinnosti stiskněte 
tlačítko e.

Rada
Když je pamě˙ plná, nemůžete do 
telefonního seznamu uložit nový záznam. 
V tomto případě musíte vymazat některé 
existující záznamy, aby se uvolnil prostor 
pro nové záznamy.

5.5.3 Úprava záznamu v 
telefonním seznamu

Stiskněte tlačítko m v režimu 
nečinnosti, pomocí : přejděte na 
TELEF. SEZNAM a stiskněte mOK, 
pomocí : přejděte na ZMĚŇ 
ČÍSLO a stiskněte mOK.
Pomocí : vyberte záznam k úpravě.
Stiskněte mOK k zobrazení jména. 
Zadejte nové jméno a pro potvrzení 
stiskněte mOK.
Zadejte nové číslo a pro potvrzení 
stiskněte mOK.
• Zazní potvrzovací tón.
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5.5.4 Vymazání záznamu v 
telefonním seznamu

Stiskněte tlačítko m v režimu 
nečinnosti, pomocí : přejděte na 
TELEF. SEZNAM a stiskněte mOK, 
pomocí : přejděte na SMAŽ 
ČÍSLO a stiskněte mOK.
Pomocí : vyberte položku k 
vymazání a stiskněte mOK.
Na displeji se zobrazí VYMAZAT?.
Stiskněte mOK pro potvrzení 
vymazání.
• Zazní potvrzovací tón.

Poznámka
Stiskněte pBACK ke zrušení změny. 
Zobrazení na displeji se vrátí k 
telefonnímu seznamu.

5.5.5 Vymazání telefonního seznamu
Stiskněte tlačítko m v režimu 
nečinnosti, pomocí : přejděte na 
TELEF. SEZNAM a stiskněte mOK. 
Pomocí : přejděte na SMAZAT 
VŠE a stiskněte mOK.  
Na displeji se zobrazí VYMAZAT?.
Stiskněte mOK pro potvrzení vymazání.
• Zazní potvrzovací tón.

Poznámka
Stiskněte pBACK ke zrušení změny. 
Zobrazení na displeji se vrátí k telefonnímu 
seznamu.

5.5.6 Pamět’ pro přímý přístup
V paměti telefonního seznamu jsou 
dispozici 2 paměti pro přímý přístup 
(tlačítka 1 a 2). Dlouhým stiskem 
tlačítek v režimu nečinnosti se automaticky 
vytočí uložené telefonní číslo. 

5.5.6.1 Vložení/Úpravy paměti 
pro přímý přístup

Stiskněte tlačítko m v režimu 
nečinnosti, pomocí : přejděte na 
TELEF. SEZNAM a stiskněte mOK, 
pomocí : přejděte na PŘÍMÁ 
PAM. a stiskněte mOK.
Pomocí : přejděte na TLAČÍTKO 1 
nebo TLAČÍTKO 2 a stiskněte mOK.
• Zobrazí se poslední uložené číslo 

(pokud existuje).
Stiskněte mOK pro vstup do 
nabídky přímé paměti. 
Stiskněte znovu mOK pro vstup do 
PŘIDEJ ČÍSLO.
Zadejte nové jméno a pro potvrzení 
stiskněte mOK.
Zadejte nové číslo a pro potvrzení 
stiskněte mOK.
• Ozve se potvrzovací pípnutí a 

zobrazení na displeji se vrátí k 
předchozí nabídce.

Poznámka
Stisknutím pBACK se vymaže poslední 
zadaná číslice nebo znak.

5.5.6.2 Vymazání paměti pro 
přímý přístup

Stiskněte tlačítko m v režimu 
nečinnosti, pomocí : přejděte na 
TELEF. SEZNAM a stiskněte mOK, 
pomocí : přejděte na PŘÍMÁ 
PAM. a stiskněte mOK.
Pomocí : přejděte na TLAČÍTKO 
1 nebo TLAČÍTKO 2 a stiskněte 
mOK.
• Zobrazí se poslední uložené číslo 

(pokud existuje).
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Stiskněte mOK pro vstup do 
nabídky přímé paměti. 
Pomocí : přejděte na SMAŽ 
ČÍSLO a stiskněte mOK.
Na displeji se zobrazí VYMAZAT?. 
Stiskněte mOK pro potvrzení 
vymazání.
• Ozve se potvrzovací pípnutí a 

zobrazení na displeji se vrátí k 
předchozí nabídce.

5.6 Použití seznamu pro 
opakované vytáčení

V seznamu pro opakované vytáčení se 
ukládá posledních 5 čísel, která jste 
vytočili.  Pro každou položku můžete 
zadat nejvýše 24 číslic.

5.6.1 Přístup do seznamu pro 
opakované vytáčení

Stiskněte tlačítko p ke vstupu do 
seznamu pro opakované vytáčení a 
pomocí : procházejte seznam pro 
opakované vytáčení.
• Poslední vytočené číslo se na 

seznamu zobrazí jako první. Pokud 
se číslo pro opakované vytáčení 
shoduje se záznamem v telefonním 
seznamu, zobrazí se místo něj jméno. 

K zobrazení podrobností stiskněte 
tlačítko p.

Poznámka
Pro návrat do režimu nečinnosti stiskněte 
tlačítko e.

5.6.2 Uložení čísla pro opakované 
vytáčení do telefonního 
seznamu

Stiskněte tlačítko p v režimu 
nečinnosti, pomocí : přejděte na 
vyberte položku  a stiskněte mOK, 
stiskněte mOK k zadání ULOŽ 
ČÍSLO.
Na displeji se zobrazí VLOŽ JMÉNO.
Zadejte jméno kontaktu (maximálně 
12 znaků) a stiskněte mOK.
• Na displeji se na 5 sekund zobrazí 

ULOŽENO a zobrazení se vrátí k 
seznamu pro opakované vytáčení.

• Ozve se potvrzovací pípnutí a 
zobrazení na displeji se vrátí k 
předchozí nabídce.

Poznámka
Stisknutím pBACK se vymaže poslední 
zadaná číslice nebo znak.

5.6.3 Úprava čísla pro opakované 
vytáčení

Stiskněte tlačítko p v režimu 
nečinnosti, pomocí : vyberte 
některou položku a stiskněte 
mOK, pomocí : přejděte na 
ZMĚŇ ČÍSLO a stiskněte mOK.
Upravte číslo a pro potvrzení 
stiskněte mOK.
• Zazní potvrzovací tón.

Poznámka
Stiskněte pBACK ke zrušení změny. 
Zobrazení na displeji se vrátí k seznamu 
pro opakované vytáčení.
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5.6.4 Vymazání čísla pro 
opakované vytáčení

Stiskněte tlačítko p v režimu 
nečinnosti, pomocí : vyberte 
některou položku a stiskněte 
mOK, pomocí : přejděte na 
SMAŽ ČÍSLO a stiskněte mOK.
Na displeji se zobrazí VYMAZAT?.
Stiskněte mOK pro potvrzení 
vymazání.
• Zazní potvrzovací tón.

Poznámka
Stiskněte pBACK ke zrušení změny. 
Zobrazení na displeji se vrátí k seznamu 
pro opakované vytáčení.

5.6.5 Vymazání seznamu pro 
opakované vytáčení

Stiskněte tlačítko p v režimu 
nečinnosti a stiskněte tlačítko m.
Pomocí : přejděte na SMAZAT 
VŠE a stiskněte mOK. 
Na displeji se zobrazí VYMAZAT?.
Stiskněte mOK pro potvrzení 
vymazání.
• Zazní potvrzovací tón.

Poznámka
Stiskněte pBACK ke zrušení změny. 
Zobrazení na displeji se vrátí k seznamu 
pro opakované vytáčení.

5.7 Použití seznamu hovorů
V seznamu hovorů je uloženo posledních 
20 externích volání, všechny nové hlasové 
zprávy. Pokud máte předplacenou službu 
Identifikace volajícího (IV) a totožnost 
volajícího není blokována, zobrazí se spolu s 

datem a časem hovoru také jméno (nebo 
číslo) volajícího (pokud to sí˙ umožňuje). 

Poznámka
Pokud je potlačena totožnost volajícího 
nebo pokud sí˙ neposkytuje informace o 
datu a čase, potom tyto informace 
nebudou zobrazeny na seznamu hovorů.
Pokud jste si neobjednali službu 
Identifikace volající linky, nebudou na 
seznamu hovorů zobrazeny žádné 
informace.

5.7.1 Přístup do seznamu hovorů
Stiskněte tlačítko u v režimu 
nečinnosti a pomocí : procházejte 
seznam hovorů. 
• Hovory (zmeškané a přijaté) se 

zobrazují v chronologickém pořadí a 
nejnovější hovor je na prvním místě 
seznamu. 

K zobrazení podrobností stiskněte 
tlačítko p.

5.7.2 Použití seznamu hovorů
Na displeji může být zobrazeno:
• číslo volajícího*
• jméno volajícího (pokud je uveden v 

telefonním seznamu)*
• <NEZNÁMÝ>, jestliže se jedná o 

neidentifikovatelný hovor**
*   Zkontrolujte dostupnost této funkce u
vašeho telefonního operátora.
**  Čísla, která nejsou v seznamu nebo je 
identifikace volajícího blokována.

Poznámka
Stisknutím tlačítka p můžete nechat 
zobrazit telefonní číslo, čas a datum hovoru. 
Zobrazené datum a čas závisí na síti.
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5.7.3 Uložení záznamu v seznamu 
hovorů do telefonního 
seznamu

Stiskněte u v režimu nečinnosti, 
pomocí : přejděte a, vyberte 
položku  a stiskněte mOK, stiskněte 
mOK k zadání ULOŽ ČÍSLO.
Na displeji se zobrazí VLOŽ JMÉNO.
Zadejte jméno kontaktu (maximálně 
12 znaků) a stiskněte mOK.
• Na displeji se na 5 sekund zobrazí 

ULOŽENO a zobrazení se vrátí k 
seznamu hovorů.

Poznámka
Stisknutím pBACK se vymaže poslední 
zadaná číslice nebo znak.

5.7.4 Vymazání záznamu v 
seznamu hovorů

Stiskněte u v režimu nečinnosti, 
pomocí : vyberte některý záznam 
a stiskněte mOK,
pomocí : přejděte na SMAŽ 
ČÍSLO a stiskněte mOK. 
Na displeji se zobrazí VYMAZAT?.
Stiskněte mOK pro potvrzení 
vymazání.
• Zazní potvrzovací tón.

Poznámka
Stiskněte pBACK ke zrušení změny. 
Zobrazení na displeji se vrátí k seznamu 
hovorů.

5.7.5 Vymazání seznamu hovorů
Stiskněte u v režimu nečinnosti 
a stiskněte tlačítko m. 

Pomocí : přejděte na SMAZAT 
VŠE a stiskněte mOK. 
Na displeji se zobrazí VYMAZAT?.
Stiskněte mOK pro potvrzení 
vymazání.
• Zazní potvrzovací tón.

Poznámka
Stiskněte p BACK ke zrušení změny. 
Zobrazení na displeji se vrátí k seznamu 
hovorů.

5.8 Použití interkomu

Upozornění
Interkom a přenášení hovorů je možné 
jen u sluchátek přihlášených k téže 
základně.
Tato funkce je k dispozici jen tehdy, když 
jsou nejméně 2 přihlášená sluchátka. 
Umožňuje bezplatné interní hovory, 
přenášení externích hovorů z jednoho 
sluchátka na druhé a použití funkce 
konference.

5.8.1 Přivolání dalšího sluchátka 
pomocí interkomu

Poznámka
Pokud sluchátko nepatří do řady CD240/
245, nemusí být tato funkce dostupná.

Stiskněte tlačítko i v režimu 
nečinnosti. 
• Interkom je zřízen okamžitě, pokud 

existují jen 2 přihlášená sluchátka.
Pokud jsou přihlášena více než 2 
sluchátka, zadejte číslo sluchátka  
(tlačítka 1-6). K vyvolání 
všech sluchátek najednou stiskněte 
tlačítko *. 
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5.8.2 Přenos externího hovoru na 
jiné sluchátko

Během hovoru stiskněte a držte 
tlačítko i k přidržení externího 
hovoru (volající vás dále nebude 
slyšet). 
• Zobrazí se INT 23456 *, což 

představuje čísla sluchátek, která 
jsou dostupná pro interkom. 
(* představuje všechna sluchátka).

Zadejte číslo sluchátka (tlačítko 
2-6), na které chcete přenést 
externí hovor. K vyvolání všech 
sluchátek najednou stiskněte tlačítko 
*. 
Stiskněte tlačítko r na volaném 
sluchátku pro příjem interního 
hovoru, kdy si oba interní volající 
mohou povídat.
• Interkom je spojen.
Stiskněte tlačítko e na prvním 
sluchátku pro přesunutí externího 
hovoru na volané sluchátko.
• Externí hovor je přenesen.

Poznámka
Pokud volané sluchátko nereaguje, stiskem 
tlačítka i budete pokračovat 
v externím hovoru. 

5.8.3 Odpovídání na externí hovor 
během interkomu

Když během interkomu dojde k 
externímu volání, zazní nový volací tón. 
Stisknutím r odpovíte na externí 
volání a ukončíte interkom. 
• Hovor je spojen.

Poznámka
K přidržení interního hovoru stiskněte 
tlačítko i k odpovědi na příchozí externí 
volání. 

5.8.4 Přepnutí mezi interním a 
externím hovorem

Během hovoru stiskněte a držte tlačítko 
* k přepnutí mezi interním a externím 
hovorem.

5.8.5 Spojení trojstranného 
konferenčního hovoru

Funkce konferenčního hovoru umožňuje 
sdílet jeden externí hovor se dvěma 
sluchátky (v interkomu). Všechny tři strany 
mohou sdílet konverzaci a není nutné žádné 
přihlášení k síti. 

Během hovoru stiskněte dlouze 
tlačítko i k přidržení externího 
hovoru (volající vás dále nebude slyšet). 
• Zobrazí se INT 23456 *, což 

představuje čísla sluchátek, která 
jsou dostupná pro interkom 
(* představuje všechna sluchátka).

Zadejte číslo sluchátka (tlačítko 
2-6), které volat za účelem 
konference. K vyvolání všech sluchátek 
najednou stiskněte tlačítko *. 
Stiskněte tlačítko r na volaném 
sluchátku pro příjem interního 
hovoru, kdy si oba interní volající 
mohou povídat.
• Interkom je spojen.
Stiskněte tlačítko i na prvním 
sluchátku po dobu 2 sekund pro 
zahájení trojstranné konference
• Jakmile je konference spojena, zobrazí 

se na displeji text KONFERENCE.
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5.9 Paging
Funkce pagingu umožňuje vyhledat 
ztracené sluchátko, pokud je sluchátko 
v dosahu a má nabité baterie. 

Stiskněte tlačítko p na základně.
• Všechna přihlášená sluchátka 

začnou zvonit. 
Po vyhledání stiskněte libovolné 
tlačítko sluchátka pro ukončení 
pagingu.

Poznámka
Jestliže po dobu 30 sekund nestisknete 
žádné tlačítko, sluchátko se automaticky 
vrátí do režimu nečinnosti. 

Rada
Stiskněte znovu tlačítko p na základně 
k zastavení pagingu.

5.10 Řetězcové vytáčení
Tato funkce umožňuje během hovoru 
vytáčení čísla linky (provolba) k číslu, které 
je již uloženo v telefonním seznamu.

Stiskněte r pro přístup k lince a 
stiskněte m pro otevření 
telefonního seznamu.
• Položky telefonního seznamu jsou 

uvedeny v abecedním pořadí.
Pomocí : vyberte některý záznam 
a stiskněte mOK.
• Vytočí se první část čísla.
Zadejte číslo linky.
• Každá číslice pro indikaci vytáčení bliká.

5.11 Nastavení hodin a budíku
Tato funkce umožňuje nastavení data, 
času a budíku pro váš telefon. Výchozí 
datum a čas je 01/01 a 00:00. 

5.11.1 Nastavení Datum a čas
Stiskněte tlačítko m v režimu 
nečinnosti, pomocí : přejděte 
na HODINY/BUDÍK a stiskněte 
mOK, stiskněte mOK k zadání 
DATUM A ČAS.
Zobrazí se naposledy uložené datum. 
Zadejte aktuální datum (DD/MM) 
a stiskněte mOK.
Zobrazí se naposledy uložený čas. 
Zadejte aktuální čas (HH:MM) 
a potvrďte stisknutím mOK.
• Ozve se potvrzovací pípnutí 

a zobrazení na displeji se vrátí 
k předchozí nabídce.

Rada
Stiskněte a držte tlačítko p v režimu 
nečinnosti k přepnutí mezi režimem 
zobrazení názvu sluchátka a režimem 
zobrazení času/data.

Poznámka
Zadejte datum ve formátu Den/Měsíc 
a čas ve 24 hodinovém formátu.
Tón chyby se ozve, jestliže je v polích 
datum/čas zadána neplatná číslice. 
Hodina: 00 až 23; Minuta: 00 až 59
Datum: 01 až 31; Měsíc: 01 až 12

Upozornění
Pokud je váš telefon připojen přes 
adaptér k lince ISDN, mohou být datum 
a čas aktualizovány po každém hovoru.
Dostupnost aktualizace data a času závisí na 
poskytovateli sítě. Zkontrolujte nastavení 
data a času ve vašem systému ISDN nebo 
kontaktujte poskytovatele sítě. 
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5.11.2 Nastavení budíku
Stiskněte tlačítko m v režimu 
nečinnosti, pomocí : přejděte na 
HODINY/BUDÍK a stiskněte mOK, 
pomocí : přejděte na NASTAV 
BUDÍK a stiskněte mOK.
Pomocí : přejděte na VYPNOUT, 
JEDENKRÁT nebo DENNĚ a 
stiskněte mOK.
Když vyberete JEDENKRÁT nebo 
DENNĚ zadejte čas (HH:MM) pro 
budík a potvrďte stisknutím mOK.
• Ozve se potvrzovací pípnutí a 

zobrazení na displeji se vrátí k 
předchozí nabídce.

Poznámka
Tón alarmu a ikona budíku  budou 
znít/blikat jen 1 minutu, když je dosaženo 
času budíku. Pro vypnutí zvuku budíku 
stačí stisknout jakékoli tlačítko na 
sluchátku.

5.11.3 Nastavení zvuku buzení
Stiskněte tlačítko m v režimu 
nečinnosti, pomocí : přejděte na 
HODINY/BUDÍK a stiskněte mOK, 
pomocí : přejděte na ZVUK 
BUZENÍ a stiskněte mOK.
Pomocí : přejděte na MELODIE 1, 
MELODIE 2 nebo MELODIE 3 a 
potvrďte stisknutím mOK.
• Ozve se potvrzovací pípnutí a 

zobrazení na displeji se vrátí k 
předchozí nabídce.
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6.1 Tóny sluchátka

6.1.1 Nastavení hlasitosti vyzvánění

Nebezpečí
Když během příchozího hovoru zazvoní 
sluchátko, nedržte sluchátko příliš blízko 
u ucha, protože hlasitost vyzváněcího 
tónu vám může poškodit sluch.
K dispozici je 5 možností hlasitosti 
(ZESIL., NAHLAS, STŘEDNÍ, POTICHU a 
ZVONĚNÍ VYP.). Výchozí úroveň je 
STŘEDNÍ.

Stiskněte tlačítko m v režimu 
nečinnosti, pomocí : přejděte na 
OSOBNÍ NAST. a stiskněte m OK, 
stiskněte mOK ke přechodu na 
TÓNY SLUCH. a stiskněte znovu 
mOK k přechodu na HLAS. VYZV..
Pomocí : na požadovanou úroveň 
hlasitosti a stiskněte mOK pro 
potvrzení.
Ozve se potvrzovací pípnutí 
a zobrazení na displeji se vrátí 
k předchozí nabídce.

Poznámka
Když je aktivována možnost ZVONĚNÍ 
VYP., zobrazí se na displeji ikona .

6.1.2 Nastavení melodie vyzvánění
Sluchátko má k dispozici 10 melodií  
vyzvánění. 

Stiskněte tlačítko m v režimu 
nečinnosti, pomocí : na OSOBNÍ 

NAST. a stiskněte mOK, stiskněte 
mOK k přechodu na TÓNY 
SLUCH., přejděte : na MELODIE 
ZVON. a stiskněte mOK.
Pomocí : na požadovanou 
melodii, aby se melodie přehrála.
Stisknutím mOK nastavte melodii 
vyzvánění.
• Ozve se potvrzovací pípnutí a 

zobrazení na displeji se vrátí k 
předchozí nabídce.

6.1.3 Tlačítko Aktivace/
deaktivace tónu

Při stisknutí tlačítka se ozve jedno pípnutí. 
Toto pípnutí tlačítka můžete povolit nebo 
zrušit. Ve výchozím stavu je tón tlačítka 
nastaven na ZAPNUTO.

Stiskněte tlačítko m v režimu 
nečinnosti, pomocí : na OSOBNÍ 
NAST. a stiskněte mOK, stiskněte 
mOK k přechodu na TÓNY 
SLUCH., přejděte : přejděte na 
TÓN TLAČÍTEK a stiskněte mOK.
Pomocí : přejděte na ZAPNUTO 
nebo VYPNOUT a potvrďte 
stisknutím mOK.
• Ozve se potvrzovací pípnutí a 

zobrazení na displeji se vrátí k 
předchozí nabídce.

6.2 Změna jména sluchátka
Sluchátko můžete pojmenovat a jeho 
název se bude zobrazovat v režimu 
nečinnosti. Výchozí název sluchátka je 
PHILIPS.

Stiskněte tlačítko m v režimu 
nečinnosti, pomocí : přejděte na 
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OSOBNÍ NAST. a stiskněte mOK, 
pomocí : přejděte na JMÉNO 
SLUCH. a stiskněte mOK.
Zobrazí se naposledy uložený název.
Stisknutím pBACK se postupně 
vymazávají poslední zadané číslice 
nebo znaky.
Zadejte nový název (maximálně 10 
znaků) a potvrďte stisknutím mOK.
• Ozve se potvrzovací pípnutí a 

zobrazení na displeji se vrátí k 
předchozí nabídce.

6.3 Aktivace/deaktivace 
automatické odpovědi

Tato funkce vám umožňuje automaticky 
přijmout hovor pouhým zvednutím 
sluchátka ze základny. Ve výchozím stavu 
je funkce automatická odpověď nastavena 
na VYPNUTO a v tomto případě je třeba 
k příjmu hovoru stisknout tlačítko r.

Stiskněte tlačítko m v režimu 
nečinnosti, pomocí : přejděte na 
OSOBNÍ NAST. a stiskněte mOK, 
pomocí : přejděte na AUT. 
ODPOVĚĎ a stiskněte mOK.
Pomocí : přejděte na ZAPNUTO 
nebo VYPNOUT a potvrďte 
stisknutím mOK.
• Ozve se potvrzovací pípnutí a 

zobrazení na displeji se vrátí k 
předchozí nabídce.

6.4 Změna jazyka nabídek
Vaše sluchátko může podporovat různé 
jazyky zobrazení, v závislosti na výběru 
země v režimu VÍTEJTE. 

Stiskněte tlačítko m v režimu 
nečinnosti, pomocí : přejděte na 
OSOBNÍ NAST. a stiskněte mOK, 
pomocí : přejděte na JAZYK a 
stiskněte mOK.
Pomocí : přejděte na požadovaný 
jazyk a potvrďte stisknutím mOK.
• Ozve se potvrzovací pípnutí a 

zobrazení na displeji se vrátí k 
předchozí nabídce.

Rada
Když je nastaven jazyk zobrazení, 
jednotlivé možnosti nabídek se okamžitě 
přepnou na zobrazení ve zvoleném 
jazyce.
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7 Pokročilá nastavení

7.1 Změna doby opakování volání
Doba opakování volání (nebo zpoždění 
vytáčení) je časová prodleva, po níž bude 
po stisku tlačítka r linka odpojena. Lze 
ji nastavit na krátkou nebo dlouhou dobu.
Výchozí hodnota doby opakování volání ve 
sluchátku by měla nejlépe vyhovovat síti ve 
vaší zemi, a proto ji není potřeba měnit. 

Stiskněte tlačítko m v režimu 
nečinnosti, pomocí : přejděte na 
PŘEDNAST a stiskněte mOK, 
stiskněte mOK k zadání FLASH.
Pomocí : přejděte na KRÁTKÝ 
nebo DLOUHÝ a potvrďte stisknutím 
mOK.
• Ozve se potvrzovací pípnutí a 

zobrazení na displeji se vrátí k 
předchozí nabídce.

7.2 Změna režimu vytáčení
(závisí na zemi)

Výchozí hodnota režimu vytáčení 
předvolená ve sluchátku by měla nejlépe 
vyhovovat síti ve vaší zemi, a proto ji není 
potřeba měnit. 

Stiskněte tlačítko m v režimu 
nečinnosti, pomocí : na 
PŘEDNAST. a stiskněte mOK, 
přejděte : na REŽIM VYTÁČ. 
a stiskněte mOK.
Pomocí : přejděte na TÓNOVÁ 
VOLBA nebo  PULSNÍ VOLBA a 
potvrďte stisknutím mOK.
• Ozve se potvrzovací pípnutí a 

zobrazení na displeji se vrátí k 
předchozí nabídce.

7.3 Blokování čísel
Blokování hovoru umožňuje zabránit, aby 
se z vybraných sluchátek volala telefonní 
čísla začínající určitými čísly. Můžete 
nastavit až 4 blokovaná čísla, přičemž 
každé může obsahovat až 4 číslice.

7.3.1 Aktivace/deaktivace režimu 
blokování hovoru

Stiskněte tlačítko m v režimu 
nečinnosti, pomocí : přejděte na 
PŘEDNAST. a stiskněte mOK, 
pomocí : přejděte k VOLAT 
KROMĚ. a stiskněte mOK.
Po výzvě zadejte hlavní kód PIN a 
pro potvrzení stiskněte mOK. 
Poznámka

Výchozí hodnota hlavního kódu PIN je 
0000.

Stiskněte mOK pro vstup do 
REŽIM KROMĚ.
Pomocí : přejděte na ZAPNUTO 
nebo VYPNOUT a potvrďte 
stisknutím mOK.
• Ozve se potvrzovací pípnutí a 

zobrazení na displeji se vrátí k 
předchozí nabídce. 

Poznámka
Když je aktivována možnost VOLAT 
KROMĚ, zobrazí se na displeji BR.

7.3.2 Úpravy čísla blokování hovoru

Poznámka
Při vytočení blokovaného čísla se hovor 
nespojí. Když k tomu dojde, telefon vydá 
chybový tón a vrátí se do režimu 
nečinnosti. 
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Stiskněte tlačítko m v režimu 
nečinnosti, pomocí : přejděte k 
PŘEDNAST. a stiskněte mOK, 
pomocí : přejděte k VOLAT 
KROMĚ a stiskněte mOK.
Po výzvě zadejte hlavní kód PIN a 
pro potvrzení stiskněte mOK. 
Poznámka

Výchozí hodnota hlavního kódu PIN je 
0000.

Stiskněte mOK pro vstup do 
ČÍSLO KROMĚ.
Pomocí : přejděte na ČÍSLO 1, 
ČÍSLO 2, ČÍSLO 3 nebo ČÍSLO 4 a 
stisknětemOK.
Zadejte číslo blokovaného volání 
(maximálně 4 číslice) a potvrďte 
stisknutím mOK.
• Ozve se potvrzovací pípnutí a 

zobrazení na displeji se vrátí k 
předchozí nabídce.

7.4 Dětské volání
Při aktivaci funkce Dětské volání můžete 
vytočit číslo stiskem jakéhokoli tlačítka na 
sluchátku. Funkce je užitečná pro přímý 
přístup k nouzovým službám. 
Jako číslo dětského volání můžete zadat 
až 24 číslic. 

7.4.1 Aktivace režimu dětského volání
Stiskněte tlačítko m v režimu 
nečinnosti, pomocí : přejděte na 
PŘEDNAST. a stiskněte mOK, 
pomocí : přejděte k DĚT. VOL. a 
stiskněte mOK.
Po výzvě zadejte hlavní kód PIN a 
pro potvrzení stiskněte mOK. 

Poznámka
Výchozí hodnota hlavního kódu PIN je 
0000.

Stiskněte mOK pro vstup do 
DĚT. REŽ..
Pomocí : přejděte na ZAPNUTO 
a potvrďte stisknutím mOK.
Na displeji se zobrazí DĚT. VOL. Z.
• Ozve se potvrzovací pípnutí a 

zobrazení na displeji se vrátí k 
předchozí nabídce.

7.4.2 Deaktivace režimu dětského 
volání

Dlouze stiskněte m (když byl 
režim dětského volání předtím 
aktivován).
Pomocí : přejděte na 
PŘEDNAST. a stiskněte mOK, 
pomocí : přejděte k DĚT. VOL. a 
stiskněte mOK.
Po výzvě zadejte hlavní kód PIN a 
pro potvrzení stiskněte mOK. 

Poznámka
Výchozí hodnota hlavního kódu PIN je 
0000.

Stiskněte mOK pro vstup do 
DĚT. REŽ..
Pomocí : přejděte na VYPNOUT 
a potvrďte stisknutím mOK.
• Ozve se potvrzovací pípnutí a 

zobrazení na displeji se vrátí k 
předchozí nabídce.

7.4.3 Změna čísla pro dětské volání
Stiskněte tlačítko m v režimu 
nečinnosti, pomocí : přejděte na 
PŘEDNAST. a stiskněte mOK, 
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pomocí : přejděte k DĚT. VOL. a 
stiskněte mOK.
Po výzvě zadejte hlavní kód PIN a 
pro potvrzení stiskněte mOK. 

Poznámka
Výchozí hodnota hlavního kódu PIN je 
0000.

Pomocí : přejděte na DĚT. Č. a 
stiskněte mOK.
• Zobrazí se poslední uložené číslo 

pro dětské volání (pokud existuje).
Zadejte číslo dětského volání 
(maximálně 24 číslice) a potvrďte 
stisknutím mOK.
• Ozve se potvrzovací pípnutí a 

zobrazení na displeji se vrátí k 
předchozí nabídce.

7.5 Nastavení předvolby
Tato funkce umožňuje definovat číslo 
předvolby, které bude vloženo na začátek 
čísla během předvytáčení (viz „Předvytáčení“ 
na straně 17). Tuto funkci můžete použít 
také ke vložení identifikačního řetězce k 
náhradě několika prvních číslic telefonního 
čísla během předvytáčení. 
Pro identifikační řetězec resp. číslo 
automatické předvolby můžete zadat 
maximálně 5 číslic. 

Stiskněte tlačítko m v režimu 
nečinnosti, pomocí : přejděte na 
PŘEDNAST. a stiskněte mOK, 
pomocí : přejděte na 
PŘEDVOLBA a stiskněte mOK.
Na displeji se zobrazí ZJISTI ČÍSLO. 
Stiskněte mOK pro vstup.
• Zobrazí se poslední uložený 

identifikační řetězec (pokud existuje).   

Zadejte číslo identifikačního řetězce 
(maximálně 5 číslic) a potvrďte 
stisknutím mOK. 
Na displeji se zobrazí PŘEDPONA 
NB. Stiskněte mOK pro vstup. 
• Zobrazí se poslední uložené číslo 

předvolby (pokud existuje). 
Zadejte číslo předvolby 
(maximálně 5 číslic) a potvrďte 
stisknutím mOK.
• Ozve se potvrzovací pípnutí a 

zobrazení na displeji se vrátí k 
předchozí nabídce.

Poznámka
Pokud není zadán žádný identifikační 
řetězec (je prázdný), číslo předvolby bude 
po stisknutí tlačítka r číslo předvolby 
automaticky doplněno k číslu pro 
předvytáčení. 
Pro čísla začínající *, # nebo P, nebude 
číslo předvolby po stisknutí tlačítka r 
doplněno k číslu pro předvytáčení.

7.6 Číslo SOS
Tato funkce umožňuje provádět tísňová 
volání začínající určitými čísly, a to 
dokonce i tehdy, když je číslo blokováno 
(viz „Blokování čísel“ na straně 30). 
Můžete nastavit až  3 čísla SOS, přičemž 
každé může obsahovat až 4 číslice.

Stiskněte tlačítko m v režimu 
nečinnosti, pomocí : přejděte na 
PŘEDNAST. a stiskněte mOK, 
pomocí : přejděte na SOS ČÍSLO 
a stiskněte mOK.
Po výzvě zadejte hlavní kód PIN a 
potvrďte stisknutím mOK. 

Poznámka
Výchozí hodnota hlavního kódu PIN je 
0000.
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Pomocí : přejděte na ČÍSLO 1, 
ČÍSLO 2 nebo ČÍSLO 3 a 
stisknětemOK.
Zadejte číslo tísňového volání SOS 
(maximálně 4 číslice) a potvrďte 
stisknutím mOK.
• Ozve se potvrzovací pípnutí a 

zobrazení na displeji se vrátí k 
předchozí nabídce.

7.7 Přihlášení
Procedury popsané níže jsou procesy, které 
naleznete ve vašem sluchátku. Procedury se 
mohou lišit podle sluchátka, které chcete 
přihlásit. V tomto případě kontaktujte 
výrobce přídavného sluchátka. 
Než budete moci přídavná sluchátka 
používat, musí být přihlášena k základně. 
K jedné základně lze přihlásit 6 sluchátek.
Než můžete přihlašovat nebo odhlašovat 
sluchátka, je třeba zadat hlavní kód PIN. 

Poznámka
Výchozí hodnota hlavního kódu PIN je 
0000.

Na základně stiskněte a držte 
tlačítko p po dobu přibližně 5 
sekund.
Na sluchátku stiskněte tlačítko 
m, pomocí : přejděte 
k PŘEDNAST. a stiskněte 
mOK, pomocí : přejděte na 
PŘIHLÁŠENÍ a stiskněte mOK.

Poznámka
Pokud do 10 sekund není provedena 
žádná činnost, proces přihlášení se zruší. 
Pokud k tomu dojde, opakujte Krok 1.

Po výzvě zadejte hlavní kód PIN a 
potvrďte stisknutím mOK. 

Poznámka
Výchozí hodnota hlavního kódu PIN je 
0000.

Na displeji se zobrazí ČEKÁM_ _.
• Po úspěšném přihlášení se ozve 

potvrzovací pípnutí a základna 
automaticky přidělí sluchátkům čísla 
(1 až 6).

7.8 Odhlášení
Stiskněte tlačítko m v režimu 
nečinnosti, pomocí : přejděte na 
PŘEDNAST. a stiskněte mOK, 
pomocí : přejděte na 
NEEVIDOVANÝ a stiskněte mOK.
Po výzvě zadejte hlavní kód PIN a 
potvrďte stisknutím mOK. 

Poznámka
Výchozí hodnota hlavního kódu PIN je 
0000.

Pomocí : vyberte číslu sluchátka k 
odhlášení a stiskněte mOK.
• Ozve se potvrzovací tón vypovídající 

o úspěšném odhlášení a na displeji 
se zobrazí text NEREGISTROV.

Poznámka
Pokud do 15 sekund není provedena 
žádná činnost na sluchátku, proces 
odhlášení se zruší a sluchátko se vrátí 
do režimu nečinnosti.
K odhlášení sluchátka, které nepatří 
do řady CD240/245, můžete použít jen 
sluchátko CD240/245. 

7.9 Změna hlavního kódu PIN
Hlavní kód PIN se používá pro nastavení 
blokování hovoru/dětského vytáčení a 
pro přihlášení/odhlášení sluchátek. 
Výchozí hodnota hlavního kódu PIN je 
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0000. Maximální délka hlavního kódu PIN 
je 8 číslic. Tento kód PIN se také používá 
pro ochranu nastavení vašeho sluchátka. 
Sluchátko vás vyzve vždy, když je nutné 
zadání kódu PIN.

Poznámka
Výchozí hodnota kódu PIN je přednastavena 
na 0000. Pokud tento kód PIN změníte, 
uložte si příslušné informace na 
bezpečném místě, kde k nim budete mít 
snadný přístup. Kód PIN neztra˙te.

Stiskněte tlačítko m v režimu 
nečinnosti, pomocí : přejděte 
na PŘEDNAST. a stiskněte mOK, 
pomocí : přejděte na PIN 
a stiskněte mOK.
Po výzvě zadejte aktuální hlavní kód 
PIN a pro potvrzení stiskněte 
mOK. 
• Zadaný kód PIN se zobrazí na 

displeji ve formě hvězdiček (*).
Zadejte nový hlavní kód PIN a pro 
potvrzení změny kódu PIN stiskněte 
mOK.

Rada
Jestliže kód PIN zapomenete, bude třeba 
provést reset telefonu na výchozí nastavení. 
Bližší podrobnosti viz následující část „Reset 
přístroje“. 

7.10 Reset přístroje
Pomocí této funkce lze obnovit jeho 
výchozí nastavení. 

Upozornění
Po vynulování budou vymazána všechna 
vaše osobní nastavení, seznam hovorů a 
seznam pro opakování a telefon se vrátí k 
výchozímu nastavení. Váš telefonní 
seznam však po vynulování zůstane  
zachován beze změny.

Poznámka 
Je možné, že budete muset telefon 
nakonfigurovat znovu. V takovém pípad 
se po obnovení hlavních hodnot znovu 
zobrazí režim VÍTÁME VÁS. (Jdte do 
kapitoly 3.3)

Stiskněte tlačítko m v režimu 
nečinnosti, pomocí : přejděte 
na PŘEDNAST. a stiskněte 
mOK, pomocí : přejděte na 
VYNULOVAT a stiskněte mOK.
Na displeji se zobrazí POTVRDIT?. 
Potvrďte stisknutím mOK.
• Zazní potvrzovací tón.
• U telefonu je obnoveno jeho výchozí 

nastavení. (viz „Výchozí nastavení“ 
na straně 35) 

7.11 Výběr země
Dostupnost této nabídky je závislá na 
vaší zemi.
Můžete zvolit jinou zemi, odlišnou od té, 
kterou jste zvolili v režimu VÍTEJTE.

Poznámka
Jakmile je země zvolena, výchozí nastavení 
řádku pro zvolenou zemi budou použita 
na telefon automaticky (např. doba pro 
opakování, režim vytáčení, jazyk atd).

Stiskněte tlačítko m v režimu 
nečinnosti, pomocí : přejděte 
na PŘEDNAST. a stiskněte mOK, 
pomocí : přejděte na VÝBĚR 
ZEMĚ a stiskněte mOK.
Pomocí : přejděte k zemi podle 
vašeho výběru a stiskněte mOK.
Na displeji se zobrazí text 
POTVRDIT?. 
Potvrďte dalším stisknutím mOK .

1

2

3

!

1

2

3

1

2

3

34 Pokročilá nastavení



Č
ES

KY

CD240_IFU_CZ.book  Page 35  Tuesday, March 6, 2007  1:06 PM
• Ozve se potvrzovací pípnutí a 
zobrazení na displeji se vrátí k 
předchozí nabídce.

7.12 Výchozí nastavení

Hlasitost vyzvánění STŘEDNÍ
Melodie vyzvánění MELODIE 1
Hlasitost sluchátka HLASITOST 2
Hlasitost 
reproduktoru

HLASITOST 3

Zvuk tlačítka ZAPNUTO
Aut. odpověď VYPNUTO
Jméno sluch. PHILIPS
Datum/Čas 01/01; 00:00
Hlavní kód PIN 0000
Budík VYPNUTO
Nastavení melodie 
vyzvánění

MELODIE 1

Volání kromě VYPNUTO
Pokročilá nastavení 35
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8 Technické údaje

Displej
• Progresivní podsvícení LCD
• Podsvícení zůstane aktivní po dobu 15 

sekund po každé aktivaci, například při 
příchozím hovoru, stisknutí tlačítka, 
zvednutí sluchátka ze základny, atd. 

• Barva podsvícení LCD je jantarová. 

Základní funkce telefonu
• Duální režim identifikace jména a čísla 

volajícího
• 10 polyfonních melodií vyzvánění

Telefonní seznam, seznam pro 
opakované vytáčení a seznam 
hovorů
• Telefonní seznam pro 100 položek
• Seznamu pro opakované vytáčení pro 

5 položek
• Seznam hovorů pro 20 položek

Baterie
• 2 x baterie HR AAA NiMh 550 mAh

Spotřeba proudu
• Příkon v režimu nečinnosti: kolem 800 

mW

Hmotnost a rozměry
• 160 g
• 117 x 109 x 82 mm 

(V x H x Š)

Rozsah teplot
• Činnost: Mezi 0 a 35ºC.
• Ukládání: Mezi -20 a 45ºC.

Relativní vlhkost
• Činnost: Až 95 % při 40°C
• Ukládání: Až 95 % při 40°C
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9 Často kladené 
dotazy

V této kapitole najdete nejčastěji kladené 
dotazy a odpovědi týkající se telefonu.

Připojení

Sluchátko se nezapíná!
• Nabijte baterie: Položte sluchátko na 

základnu k nabití. Za několik okamžiků 
se telefon zapne.

Sluchátko se nenabíjí!
• Zkontrolujte připojení nabíječky.

Ikona  během nabíjení nebliká!
• Baterie je nabitá: Baterii není třeba 

dobíjet.
• Špatný kontakt baterie: Nepatrně 

posuňte sluchátko.
• Znečištěný kontakt: Očistěte kontakt 

baterií hadříkem navlhčeným v alkoholu

Během hovoru došlo ke ztrátě 
komunikace!
• Nabijte baterii.
• Přesuňte se blíž k základně.

Telefon je mimo dosah!
• Přesuňte se blíž k základně.

Nastavení

Na displeji je zobrazeno 
VYHLEDÁVÁNÍ... a ikona  bliká!
• Přesuňte se blíž k základně.
• Zkontrolujte, že je základna zapnutá.
• Proveďte vynulování a nové přihlášení 

sluchátka.

Na sluchátku je při nabíjení zobrazeno 
slovo INITIAL (POČÁTEK!)
• Dobíjejte baterie dalších několik 

minut, a teprve potom se může 
sluchátko normálně spustit.

Zvuk

Sluchátko nezvoní!
Zkontrolujte zda možnost HLAS. VYZV. 
není nastavena na ZVONĚNÍ VYP. a 
přesvědčte se, že ikona  není zobrazena 
na displeji (viz „Nastavení hlasitosti 
vyzvánění“ na straně 28).

Volaný mě neslyší!
Mikrofon je zřejmě ztlumen: Během 
hovoru stiskněte p.
Často kladené dotazy 37
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38 Často kladené dotazy

Není oznamovací tón!
• Není napájení: Zkontrolujte připojení. 
• Baterie jsou vybité: Nabijte baterie.
• Přesuňte se blíž k základně.
• Nesprávný telefonní kabel: Použijte 

dodaný telefonní kabel. 
• Je nutný linkový adaptér: Připojte 

linkový adaptér k telefonnímu kabelu.

Volaný mě neslyší jasně!
• Přesuňte se blíž k základně.
• Odsuňte základnu nejméně jeden metr 

od jakéhokoli elektrického spotřebiče.

Stálé šumové interference u rádia 
nebo televize!
• Odsuňte základnu nejméně jeden metr 

od jakéhokoli elektrického spotřebiče.

Vlastnosti výrobku

Tlačítka nefungují!
• Odemkněte tlačítka: Stiskněte dlouze 

* v režimu nečinnosti.

Sluchátko se během dlouhého 
hovoru zahřívá!
• Je to normální vlastnost. Sluchátko 

během hovoru spotřebovává energii.

Sluchátko nelze přihlásit k základně!
• Byl dosažen maximální počet sluchátek 

(6). Abyste mohli přihlásit nové 
sluchátko, odhlaste některé sluchátko. 

• Vyjměte a znovu vložte baterie 
sluchátka.

• Pokus opakujte odpojením a 
připojením zdroje napájení základny a 
proveďte proceduru přihlášení 
sluchátka (viz „Přihlášení“ na straně 33).

Číslo volajícího se nezobrazuje!
• Služba není aktivována: Zkontrolujte 

předplatné u vašeho sítového operátora.

Mé sluchátko stále přechází do 
režimu nečinnosti!
• Jestliže nestisknete žádné tlačítko po 

dobu 15 sekund, sluchátko se 
automaticky vrátí do režimu nečinnosti. 
Dále se automaticky vrátí do režimu 
nečinnosti, když sluchátko vložíte zpět 
do základny.

Nelze uložit záznam do telefonního 
seznamu a je zobrazeno PAMĚŤ PLNÁ!
• Před novým uložením kontaktu 

vymažte některý záznam, aby se 
uvolnila pamě˙.

Hlavní kód PIN je nesprávný!
• Výchozí hlavní kód PIN je 0000.
• Jestliže byl výchozí hlavní kód PIN 

předtím změněn, vynulujte sluchátko 
(viz „Reset přístroje“ na straně 34).



Č
ES

KY

CD240_IFU_CZ.book  Page 39  Tuesday, March 6, 2007  1:06 PM
10 Rejstřík

A

Automatická odpověď 29

B

Budík 27

D

Datum a čas 26
Dětské volání 31
Doba opakování volání 30

E

Číslo SOS 32

H

Hlasitost 19
Hlasitost reproduktoru 20
Hlasitost vyzvánění 28
Hlavní kód PIN 33
Hodiny a budík 26

I

Ikony na displeji 10
Instalace baterie 13
Instalace telefonu 12
Interkom 24

J

Jazyk 29

K

Konferenční hovor 25

M

Melodie vyzvánění 28

N

Nabíjení baterie 13
Nastavení melodie vyzvánění 27

O

Odhlášení 33
Odpovídání na externí hovor 25
Řetězcové vytáčení 26

P

Paging 26
Předvolba 32
Předvytáčení 17
Přenos externího hovoru 25
Přihlášení 33
Příjem hovoru 17
Přijímání hovoru pomocí handsfree 18
Přímé vytáčení 17
Připojení základny 12
Příslušenství 6
Popis telefonu 7
Popis základny 11
Probíhající hovor 19

R

Režim reproduktoru 19
Recyklace a likvidace 4
Reset přístroje 34

S

Seznam hovorů 17, 23
Seznam pro opakované vytáčení 17, 22
Struktura nabídek 15
Rejstřík 39
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T

Telefonní seznam 17, 20
Telefonování 17
Tóny sluchátka 28

U

Ukončení hovoru 18
Uložení čísla pro opakované vytáčení 22
Uložení kontaktu 20

V

Výběr země 34
Výchozí nastavení 35
Vymazání čísla pro opakované vytáčení 23
Vymazání seznamu hovorů 24
Vymazání seznamu pro opakované
vytáčení 23
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