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Čo obsahuje balenie

Mikrotelefón Základná stanica Napájanie pre 
základnú stanicu

2 nabíjateľné batérie 
typu AAA

Dvierka priestoru pre 
batérie

Linkový kábel

Príručka pre rýchle 
spustenie

Záručný listPoužívateľská 
príručka

K linkovému káblu nemusí byt’ pripevnený linkový adaptér. V tomto prípade musíte pripojit’ linkový 
adaptér na linkový kábel pred pripojením linkového kábla k linkovej zásuvke.

V baleniach s viacerými mikrotelefónmi, nájdete jeden alebo viacero dodatočných mikrotelefónov, 
nabíjačiek s jednotkami siet’ového napájania a dodatočné nabíjateľné batérie.

VAROVANIE Vždy používajte káble a batérie, ktoré sa dodali spolu s telefónom.
2



SK

Χ∆530_ΘΣΓ_ΣΚ.φµ  Παγε 3  Φριδαψ, Μαρχη 31, 2006  6:55 ΠΜ
Pripojenie
Pripojte základnú stanicu

Inštalácia
Vložte batérie a nabite ich

1
1. Umiestnite základnú stanicu do blízkosti zástrčky telefónnej linky a elektrickej zásuvky.
2. Zapojte linkový kábel a siet’ový kábel do správneho konektora na zadnej strane základnej stanice.

3. Pripojte druhý koniec linkového kábla k zásuvke telefónnej linky a druhý koniec napájacieho kábla k
elektrickej zásuvke.

A A1. 2 .B

A

Pripojte 
linkový kábel k 
linkovej zásuvke

B

Pripojte siet’ové 
napájanie

2

Nastavenie dátumu a času
1. Stlačte mMENU.
2. Rolujte : aby ste prešli na Hodiny & budík a stlačte mVÝBER.
3. Stlačte mVÝBER, aby ste vybrali Dátum a Čas.
4. Zadajte aktuálny čas (HH:MM) a aktuálny dátum (DD/MM/RR) a stlačte mVÝBER.

Teraz ste pripravení na používanie vášho telefónu.

 Vložte batérie   Batérie nabíjajte 24 hodín
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Používanie3
Uskutočnenie hovoru
Zadajte telefónne číslo a stlačte r.
ALEBO
Stlačte r a zadajte telefónne číslo.
Odpovedanie na hovor
Keď zvoní telefón, stlačte tlačidlo r.
Ukončenie hovoru
Stlačte e tlačidlo.

Počas hovoru upravte hlasitost’ slúchadla
Stlačte tlačidlo :, aby ste zvolili z možnosti Hlasitost’ 1 až Hlasitost’ 5.

Uloženie kontaktu v telefónnom zozname
1. Stlačte mMENU, prerolujte : na Tel. zozn. a stlačte mVÝBER, stlačte mVÝBER, aby ste

zadali Nová položka.
2. Zadajte meno kontaktu (maximálne 12 znakov) a stlačte mOK.
3. Zadajte číslo (maximálne 24 číslic) a stlačte mOK.
4. Rolujte :, aby ste vybrali skupinu (<Žiadna skupina>, <Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>) a

pre potvrdenie stlačte mVÝBER. 
Zaznie dlhý tón potvrdenia.

Vstúpte do telefónneho zoznamu
1. Stlačte d v pohotovostnom režime alebo stlačte mMENU, rolujte : na Telef. zoznam a

stlačte mVÝBER, rolujte : k Vlož do zozn. a stlačte mVÝBER.
2. Stlačte : aby ste listovali v telefónnom zozname.

Nastavte melódiu zvonenia
1. Stlačte mMENU, prerolujte : na Osobné, stlačte mVÝBER, stlačte mVÝBER, aby ste

zadali Tóny slúchadla, prerolujte : na Melód. zvonenia a stlačte mVÝBER.
2. Rolujte : na požadovanú melódiu, aby ste ju prehrali. 
3. Na nastavenie melódie zvonenia stlačte mVÝBER. 

Pre potvrdenie zaznie pípnutie a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.
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Stlačte Určená na

m
Vstup do hlavného menu z pohotovostného režimu.
Vybranie funkcie priamo nad zobrazenou funkciou na obrazovke mikrotelefónu.
Spustenie funkcie vypnutia zvuku počas hovoru.

> Prejdenie na zoznam opakovaných volieb z pohotovostného režimu.
Vybranie funkcie priamo nad zobrazenou funkciou na obrazovke mikrotelefónu.

r Odpovedanie na prichádzajúci externý alebo interný hovor.
Vloženie R pre služby operátora, keď ste na linke.

e

Ukončenie hovoru.
V ponuke Prehliadanie dlho stlačte tlačidlo, aby ste sa vrátili do pohotovostného režimu
alebo ho stlačte krátko, aby ste sa vrátili do predchádzajúcej ponuky.
Dlhým stlačením v pohotovostnom režime vypnete mikrotelefón a krátkym stlačením
ho opätovne zapnete. 

u

Vstup do záznamu hovorov z pohotovostného režimu.
Prerolovanie nahor v menu alebo zozname ponúk alebo prejdenie na predchádzajúci
záznam v telefónnom zozname alebo zázname hovorov.
Zníženie hlasitosti slúchadla počas hovoru.
Prejdenie na predchádzajúci znak v režime úpravy.

d

Vstup do telefónneho zoznamu z pohotovostného režimu.
Prerolovat’ nadol v menu alebo zozname ponúk alebo prejst’ na nasledujúci záznam v
telefónnom zozname alebo zázname hovorov.
Zníženie hlasitosti slúchadla počas hovoru.
Prejdenie na nasledujúci znak v režime úpravy.

c Inicializovanie interného hovoru.

v Odpovedanie na prichádzajúci hovor v režime handsfree.
Aktivovanie alebo vypnutie hlasitého odposluchu počas hovoru.

#

V pohotovostnom režime vytočte #.
V pohotovostnom režime dlho stlačte, aby ste vypli zvuk zvonenia.
Vloženie medzery v režime vytáčania.
Prepnutie medzi veľkými a malými písmenami v režime úpravy.

* Vytočí * v pohotovostnom režime.
Dlhým stlačením spustite a vypnete uzamknutie klávesnice.

Zapnutie/vypnutie mikrotelefónu
Stlačte a 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo e, aby ste vypli mikrotelefón v pohotovostnom režime.
Krátko stlačte tlačidlo e, aby ste mikrotelefón opätovne zapli.
Zamknutie/odomknutie klávesnice
Stlačte a 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo *, aby ste zamkli a odomkli klávesnicu v pohotovostnom 
režime.
Registrácia
1. Stlačte tlačidlo c na základni, až kým nezačne mikrotelefón zvonit’. 
2. Po nájdení mikrotelefónu, stlačte e, aby ste skončili vyhľadávanie.
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Riešenie problémov
Ohľadom ďalších informácii sa, prosím, pozrite na str. 48 používateľskej príručky CD530.  

Potrebujete pomoc?
Používateľská príručka
Obrát’te sa na používateľskú príručku, ktorá sa dodáva s modelom CD530.

Elektronický pomocník
www.p4c.philips.com

Problém Riešenie

• Žiadny tón vytáčania • Skontrolujte prepojenia

• Batérie nabíjajte aspoň 24 hodín

• Použite poskytnutý linkový kábel

• Slabá kvalita zvuku • Prejdite bližšie k základni

• Základnú stanicu premiestnite aspoň jeden meter od 
elektrických zariadení

• Bliká ikona • Zaregistrujte mikrotelefón k základnej stanici

• Prejdite bližšie k základni

• Identifikácia linky volajúceho 
(CLI) nefunguje

• Skontrolujte si predplatenie u vášho siet’ového operátora
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