
Zawartość opakowania

Słuchawka Tylna klapka 

Stacja bazowa modelu CD240 
Lub

CD245

Podłączanie
Podłączanie stacji bazowej1

1. Ustaw stację bazową w centralnym miejscu w pobliżu gniazdka telefonicznego i elektrycznego.

Telefon CD240
Witamy
Skrócona instrukcja obsługi

CD245
1

2

3
Zasilacz2 akumulatory AAA 

(R03)
Kabel telefoniczny*

Instalowanie
Wkładanie akumulatorów i ładowanie

2. Podłącz kabel telefoniczny i kabel zasilania do odpowiednich złączy z tyłu stacji bazowej.
3. Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego i kabla zasilania do odpowiednich gniazd.

2
 Włóż akumulatory   Ładuj słuchawkę przez 24 godziny
Podłączanie

Instalowanie

Korzystanie
GwarancjaPodręcznik 
użytkownika

*W pudełku może znajdować się adapter linii niepodłączony do kabla telefonicznego. W 
takim przypadku należy najpierw podłączyć adapter do kabla telefonicznego, a dopiero 
później podłączyć kabel do gniazdka telefonicznego.

W zestawach wielosłuchawkowych w opakowaniu znajduje się jedna lub kilka 
dodatkowych słuchawek, ładowarki z zasilaczem i dodatkowe akumulatory.

OSTRZEŻENIE Należy zawsze używać kabli i akumulatorów dostarczonych wraz z telefonem.

Skrócona instrukcja 
obsługi

Skonfiguruj telefon (jeeli to konieczne)
Po kilkuminutowym adowaniu moe zosta wywietlony ekran Witaj odpowiedni do kraju 
uytkowania. W przypadku wywietlenia ekranu Witaj:
1. Naciśnij klawisz m w celu wyświetlenia listy krajów. 
2. Przewiń : do wybranego kraju.
3. Naciśnij mOK, aby zatwierdzić wybór.
Ustawienie daty i godziny
1. Naciśnij klawisz m w trybie bezczynności, przewiń klawiszem : do opcji

ZEGAR/BUDZIK i naciśnij klawisz mOK, a następnie naciśnij klawisz mOK, aby
wprowadzić wartość DATA I GODZ..

2. Zostanie wyświetlona ostatnia zapisana data. Wprowadź bieżącą datę (DD/MM) i
naciśnij klawisz mOK.

3. Zostanie wyświetlona ostatnia zapisana godzina. Wprowadź bieżącą godzinę
(GG:MM) i naciśnij klawisz mOK, aby potwierdzić.

Wczy si sygna potwierdzenia i telefon bdzie gotowy do uycia.



Korzystanie3
Wykonywanie połączenia
Wybierz numer (maksymalnie 24 cyfry) i naciśnij klawisz r.
LUB
Naciśnij klawisz v, aby usłyszeć sygnał, a następnie wybierz numer (maksymalnie 24 
cyfry).

Odbieranie połączenia
Kiedy telefon dzwoni, naciśnij klawisz r.

Kończenie połączenia
Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz e.

Regulacja głośności słuchawki
Podczas połączenia naciśnij klawisz :, aby wybrać ustawienie od GŁOŚNOŚĆ 1 do 
GŁOŚNOŚĆ 3.

Zapisywanie kontaktu w książce telefonicznej
1. Naciśnij klawisz m w trybie bezczynności, przewiń klawiszem : do opcji KSIĄŻ

TELEF. i naciśnij klawisz mOK, a następnie naciśnij klawisz mOK, aby przejść do
opcji DODAJ NUMER.

2. Na ekranie zostanie wyświetlone polecenie WPISZ NAZW..
3. Wprowadź nazwę kontaktu (maksymalnie 12 znaków) i naciśnij klawisz mOK.
4. Wprowadź numer (maksymalnie 24 cyfry) i naciśnij klawisz mOK.

Włączy się sygnał potwierdzenia.

Dostęp do książki telefonicznej
1. Naciśnij klawisz d w trybie bezczynności i przewijaj klawiszem :, aby przeglądać

książkę telefoniczną. 
2. Aby wyświetlić szczegóły, naciśnij klawisz p.

Ustawianie melodii dzwonka słuchawki
1. Naciśnij klawisz m w trybie bezczynności, przewiń klawiszem : do opcji

USTAW WŁASNE i naciśnij klawisz mOK, a następnie naciśnij klawisz mOK,
aby wprowadzić ustawienie MEL.SŁUCHAW., przewiń klawiszem : do opcji
MELODIA DZW. i naciśnij klawisz mOK.

2. Przewiń klawiszem : do żądanej melodii, aby ją odtworzyć. 
3. Naciśnij klawisz mOK, aby ustawić melodię dzwonka. 

Włączy się sygnał potwierdzenia, a na ekranie zostanie wyświetlone poprzednie menu.

 

Włączanie/wyłączanie słuchawki
W trybie bezczynności naciśnij i przytrzymaj klawisz e przez co najmniej 5 sekund, aby 
włączyć/wyłączyć słuchawkę.

Blokowanie/odblokowywanie klawiatury
W trybie bezczynności naciśnij i przytrzymaj klawisz * przez 1 sekundę, aby 
zablokować/odblokować słuchawkę.

Przywołanie
1. Naciśnij klawisz p na stacji bazowej. Wszystkie zarejestrowane słuchawki zaczną

dzwonić.
2. Po odszukaniu słuchawki naciśnij dowolny klawisz na słuchawce, aby wyłączyć tryb

przywołania.

Odsłuchiwanie wiadomości nagranych na automatycznej sekretarce (tylko model 
CD245)

Naciśnij klawisz o na stacji bazowej, aby włączyć automatyczną sekretarkę (zapali się 
wskaźnik LED).

Naciśnij klawisz o ponownie, aby wyłączyć automatyczną sekretarkę (wskaźnik LED zgaśnie).

Naciśnij klawisz > na stacji bazowej, aby odtworzyć wiadomości (jako pierwsza 
zostanie odtworzona pierwsza nagrana wiadomość).

Naciśnij klawisz r, aby pominąć bieżącą wiadomość i odsłuchać następną.

Naciśnij klawisz l, aby wrócić do poprzedniej wiadomości (działa w ciągu 1 sekundy 
odtwarzania bieżącej wiadomości).

Naciśnij klawisz l, aby odtworzyć bieżącą wiadomość (po upływie 1 sekundy 
odtwarzania bieżącej wiadomości). 

Naciśnij klawisz v, aby dostosować głośność głośnika podczas odtwarzania 
wiadomości.

Naciśnij klawisz x, aby usunąć bieżącą wiadomość.

Aby uzyskać więcej informacji o funkcji automatycznej sekretarki, patrz Podręcznik 
użytkownika telefonu CD245.

3111 285 33591

Często zadawane pytania
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Podręcznik użytkownika dostarczony wraz 
z telefonem.

Pomoc
Podręcznik użytkownika
Przejrzyj Podręcznik użytkownika dostarczony wraz z telefonem CD240/245.

Pomoc online
www.philips.com/support  

Problem Rozwiązanie

• Brak sygnału wybierania! • Sprawdź połączenia
• Naładuj akumulatory
• Użyj dostarczonego kabla telefonicznego

• Rozmówca nie słyszy 
mnie wyraźnie!

• Przesuń się bliżej stacji bazowej
• Przesuń stację bazową przynajmniej jeden metr 

dalej od urządzeń elektrycznych

• Komunikat 
SZUKANIE... jest 
wyświetlany na słuchawce 

i miga ikona !

• Przesuń się bliżej stacji bazowej
• Zresetuj urządzenie i ponownie wykonaj rejestrację 

słuchawki

• Numer dzwoniącego nie 
jest wyświetlany!

• Sprawdź dostępność usługi u operatora sieci
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