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Zawartość opakowania

Słuchawka Stacja bazowa
LUB

Tylna klapka

2 akumulatory AAA Zasilacz Kabel telefoniczny*

Podręcznik użytkownika Gwarancja Skrócona instrukcja 
obsługi

*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, tylnych klapek, ładowarki z zasilaczem i dodatkowe 
akumulatory.

OSTRZEŻENIE: Zawsze należy używać kabla telefonicznego, zasilacza oraz 
akumulatorów dostarczonych z telefonem.



1 Podłącz
Podłączanie stacji bazowej

2 Zainstaluj
Włóż akumulatory i naładuj je

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

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 
gniazdek.

 Włóż akumulatory  Ładuj słuchawkę przez 24 godzinyA B

Skonfiguruj telefon (jeśli to konieczne)
1. Naciśnij o, aby wyświetlić aktualnie wybrany kraj.
2. Przewiń n w górę lub w dół do wybranego kraju.
3. Naciśnij o, aby potwierdzić wybór.

(Komunikat OCZEK jest wyświetlany, gdy domyślne ustawienia linii oraz język 
menu dla wybranego kraju są automatycznie konfigurowane.)

4. Urządzenie przechodzi teraz w tryb menu wyboru USTAW CZAS. Wprowadź 
bieżącą datę (DD/MM) i naciśnij o, aby potwierdzić.

5. Wprowadź godzinę i minutę (GG-MM) i naciśnij o, aby potwierdzić.



3 Korzystaj

Wykonanie połączenia
Wybierz numer (maksymalnie 24 cyfry) i naciśnij t lub l.
LUB
Naciśnij t lub l, aby zająć linię i wybierz numer.

Odbieranie połączenia
Gdy telefon zadzwoni, naciśnij t lub l.

Zakończenie połączenia
Aby zakończyć połączenie, naciśnij h.

Regulacja głośności słuchawki lub głośnika
Podczas połączenia naciśnij klawisz n, aby wybrać ustawienie od POZIOM 1 do 
POZIOM 5.

Ustawianie melodii dzwonka
W słuchawce dostępnych jest 10 melodii dzwonka.
1. Naciśnij m w trybie bezczynności, przewiń klawiszem n do opcji USTAW 

WŁASNE i naciśnij o.
2. Przewiń klawiszem n do opcji DŹWIĘK SŁUCH i naciśnij o, następnie 

przewiń klawiszem n do opcji LICZBA DZW. i naciśnij o.
3. Przewiń klawiszem n do żądanej melodii, aby ją odtworzyć.
4. Naciśnij o, aby ustawić melodię dzwonka.

Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.

Zapisywanie kontaktu w książce telefonicznej
1. Naciśnij m w trybie bezczynności, przewiń klawiszem n do opcji KSIĄŻKA 

TEL. i naciśnij o, naciśnij o, aby przejść do opcji NOWY WPIS.
2. Na ekranie zostanie wyświetlony napis WPISZ NAZWĘ.
3. Wprowadź nazwisko kontaktu (maksymalnie 12 znaków) i naciśnij o.
4. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat WPISZ NUMER.
5. Wprowadź numer (maksymalnie 24 cyfr) i naciśnij o.

Włączy się sygnał potwierdzenia.

Dostęp do książki telefonicznej
1. Naciśnij d w trybie bezczynności i przewiń klawiszem n, aby przejrzeć 

książkę telefoniczną.
2. Aby wyświetlić szczegóły, naciśnij o. Naciśnij c, aby wyświetlić pozostałe 

cyfry, jeśli pozycja zawiera ponad 12 cyfr.



Połączenie z książki telefonicznej
1. Naciśnij d w trybie bezczynności.
2. Przewiń n do pozycji w książce telefonicznej.
3. Naciśnij t.

• Połączenie zostanie nawiązane.



Witamy wśród użytkowników produktów Philips!
Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome

Potrzebujesz pomocy?
Podręcznik użytkownika
Skorzystaj z Instrukcji obsługi dostarczonej z telefonem.

Pomoc w trybie on-line
www.philips.com/support

Problemy
Więcej informacji podano w podręczniku użytkownika dołączonym do Twojego telefonu.

Problem
• Brak sygnału 

wybierania!

Rozwiązanie
• Brak zasilania: Sprawdź połączenia.
• Rozładowane akumulatory: Naładuj akumulatory.
• Podejdź bliżej stacji bazowej.
• Użyto nieprawidłowego kabla telefonicznego: 

Użyj kabla telefonicznego dostarczonego z 
urządzeniem.

• Wymagany jest adapter linii: W razie potrzeby 
podłącz adapter linii do kabla telefonicznego.

• Rozmówca nie słyszy 
mnie wyraźnie!

• Podejdź bliżej stacji bazowej.
• Odsuń stację bazową na przynajmniej metr od 

jakichkolwiek urządzeń elektronicznych.

• Komunikat SZUKANIE 
jest wyświetlany na 
słuchawce i miga ikona 

!

• Podejdź bliżej stacji bazowej.
• Upewnij się, że stacja bazowa jest włączona.
• Zresetuj urządzenie i ponownie wykonaj 

rejestrację słuchawki.

• Numer dzwoniącego nie 
jest wyświetlany!

• Usługa nie została aktywowana: Sprawdź 
dostępność usługi u operatora sieci.
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