
 

Počúvanie správ zaznamenaných na odkazovači (len pre telefón s odkazovačom)
Stlačením tlačidla o na základni zapnete odkazovač (kontrolka LED svieti).

Opätovným stlačením tlačidla o vypnite odkazovač (kontrolka LED sa vypne).

Stlačením tlačidla p na základni prehráte správy telefónu (posledná zaznamenaná 

správa sa prehrá ako prvá).

Stlačením tlačidla s preskočíte aktuálnu správu a prehráte nasledujúcu správu.

Stlačením tlačidla R prejdete spä˙ na predchádzajúcu správu (ak sa stlačí v rámci 

1 sekundy prehrávania aktuálnej správy).

Stlačením tlačidla R opätovne prehráte aktuálnu správu (ak sa stlačí po 1 sekunde 

prehrávania aktuálnej správy). 

Stlačením tlačidla -+ nastavíte hlasitos˙ reproduktora počas prehrávania správy.

Stlačením tlačidla f odstránite aktuálnu správu.

Podrobnosti o funkcie odkazovača nájdete v používateľskej príručke od vášho nového 

telefónu.

Volanie z telefónneho zoznamu
1. Stlačte tlačidlo d v pohotovostnom režime. 

2. Posuňte sa na záznam v telefónnom zozname :.

3. Stlačte r. 

Aktivuje sa volanie.

Riešenie problémov
Ďalšie informácie získate z používateľskej príručky, ktorá sa dodala s vašim 
telefónom.

Vitajte v spoločnosti Philips!
Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome,

Potrebujete pomoc?
Používateľská príručka
Obrá˙te sa na používateľskú príručku, ktorá sa dodala s vašim novým telefónom.

On-line pomocník
www.philips.com/support 

Problém Riešenie

• Nie je poču˙ tón 
vytáčania!

• Skontrolujte pripojenie
• Nabite batérie
• Použite dodaný linkový kábel

• Volajúci ma zrozumiteľne 
nepočuje!

• Prejdite bližšie k základni
• Premiestnite základňu aspoň jeden meter od 

akýchkoľvek elektrických zariadení

• Na slúchadle sa zobrazí 
HĽADANIE... a bliká 

ikona !

• Prejdite bližšie k základni
• Vynulujte zariadenie a opätovne spustite registráciu 

slúchadla

• Nezobrazí sa číslo 
volajúceho!

• Overte si objednanie služby u svojho sie˙ového 
operátora

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part is prohibited without the written 
consent of the copyright owner. 

Document number: 3111 285 44521 (SK)                                                             Printed in China

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
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Príručka rýchlym spustením

1

2

3

Pripojte

Nainštalujte

Vychutnajte si



Vychutnajte si3
Uskutočnenie hovoru
Vytočte číslo (maximálne 24 číslic) a stlačte tlačidlo r.

ALEBO

Stlačte tlačidlo r na aktivovanie linky a vytočenie čísla (maximálne 24 číslic).

Odpovedanie na hovor
Keď telefón zazvoní, stlačte tlačidlo r.

Ukončenie hovoru
Na ukončenie rozhovoru stlačte tlačidlo e.

Nastavenie hlasitosti slúchadla

Počas hovoru stlačte :, aby ste vybrali spomedzi možností HLASITOSŤ 1, 

HLASITOSŤ 2 alebo HLASITOSŤ 3.

Uloženie kontaktu v telefónnom zozname

1. Stlačte tlačidlo m v pohotovostnom režime, prejdite : na TELEF.ZOZNAM a

stlačte tlačidlo <OK, stlačte tlačidlo <OK, aby ste vstúpili do položky NOVÝ
ZÁZNAM.

2. Na obrazovke sa zobrazí VLOŽIŤ MENO.

3. Zadajte meno kontaktu (maximálne 12 znakov) a stlačte tlačidlo <OK.

4. Vytočte číslo (maximálne 24 číslic) a stlačte tlačidlo <OK.

Zaznie tón potvrdenia.

Prístup k telefónnemu zoznamu

1. Stlačte tlačidlo d v pohotovostnom režime a posúvajte :, aby ste prechádzali cez

telefónny zoznam. 

2. Detaily zobrazte stlačením tlačidla <OK.

Nastavte melódiu zvonenia

1. Stlačením tlačidla m v pohotovostnom režime prejdite : na OSOBNÉ
NAST. a stlačte tlačidlo <OK, prejdite : na TÓNY SLÚCH. a stlačte tlačidlo

<OK, prejdite : na ZAZVONENIA a stlačte tlačidlo <OK.

2. Prejdite : na požadovanú melódiu, aby ste ju prehrali. 

3. Stlačením tlačidla <OK nastavíte melódiu zvonenia. 

Zaznie tón potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Čo je v škatuli

Slúchadlo

Základná stanica s držiakom pre 
váš nový základný telefón 

ALEBO

Prívod energie2 AAA nabíjateľné 
NiMH batérie

Dvierka priestoru 
pre batérie 

Záručný listPoužívateľská príručka

*V škatuli môžete nájs˙ linkový adaptér, ktorý sa dodáva samostatne od linkového kábla. 
V tomto prípade musíte k linkovému káblu pripojit’ najskôr linkový adaptér a až potom 
zapojit’ linkový kábel do linkovej zásuvky.

V baleniach s viacerými slúchadlami nájdete jedno alebo viac dodatočných slúchadiel, 
nabíjačky s jednotkami sie˙ového napájania a dodatočné nabíjateľné batérie.

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

Príručka rýchlym spustením

Linkový kábel*

Váš nový telefón 
s odkazovačom

Pripojte
Pripojte základňu

Nainštalujte
Vložte nabíjateľné batérie a nabite ich

1
1. Základňu umiestnite na stredové miesto v blízkosti zásuvky telefónnej linky a elektrickej

zásuvky.

2. Pripojte linkový kábel a napájací kábel k ich príslušným konektorom na zadnej strane
základne.

3. Pripojte druhý koniec linkového kábla a napájacieho kábla k ich príslušným zásuvkám.

2

Nakonfigurujte telefón (ak je to potrebné)
Po niekoľkých minútach nabíjania vášho telefónu sa môže zobrazi˙ uvítacia obrazovka, a to 
v závislosti od krajiny, v ktorej žijete. Ak sa zobrazí uvítacia obrazovka:

1. Stlačením tlačidla <OK zobrazte zoznam krajín. 
2. Posúvajte sa :, aby ste našli svoju krajinu.
3. Stlačením tlačidla <OK potvrďte svoj výber.
Telefón je pripravený na použitie.

 Vloženie batérií   Slúchadlo nabíjajte 24 hodín
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