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NASTAVENIE TELEFÓNNEHO PRÍSTROJA

Nastavenie jazyka

Stlačte a pridržte tlačidlo , pokiaľ sa na displeji nezobrazí „SET LANGUAGE“.
Stláčaním tlačidiel ▼ alebo ▲ si môžete zvoliť jeden z nasledujúcich jazykov: Anglický,
Francúzsky, Španielsky, Švédsky, Fínsky, Nórsky, Dánsky, Nemecký, Taliansky. Stlačením

tlačidla  uložíte výber. Prístroj potvrdí nastavenie pípnutím a posunie kurzor na ďalšiu
položku.

Nastavenie kontrastu displeja
Po vybratí jazyka, nastavte kontrast displeja. Stláčaním tlačidiel ▲ alebo ▼ si vyberte jeden
z ôsmich úrovní kontrastu.  Kontrast displeja sa bude meniť podľa vybranej úrovne.

Stlačením tlačidla uložíte výber. Prístroj potvrdí nastavenie pípnutím a posunie kurzor
na ďalšiu položku.

Nastavenie hodín a dátumu
Po nastavení kontrastu displeja sa zobrazí „Set Time/Date“
Môžete si zvoliť 12 alebo 24 hodinový formát času. Vyberte stlačením ▲ alebo ▼, potvrďte

stlačením tlačidla .

Stlačte ▲ alebo ▼ pre nastavenie číslice hodín a potvrďte stlačením . Začne blikať

číslica minút. Stláčaním ▲ alebo ▼ nastavíte minúty. Potvrďte stlačením . Začne blikať
číslica zobrazujúca mesiac. Pri nastavení dátumu a dňa v týždni postupujte rovnako ako pri
čase.

POUŽÍVANIE TELEFÓNNEHO PRÍSTROJA

Uskutočnenie hovoru
Zdvihnite slúchadlo, klávesnica na mikrotelefóne sa rozsvieti a budete počuť oznamovací
tón. Vytočte telefónne číslo. Po ukončení hovoru, vráťte mikrotelefón na základňu.

Prijatie hovoru
Keď zvoní telefón, hovor príjmete zdvihnutím slúchadla. Po ukončení hovoru, vráťte
mikrotelefón na základňu.
Hlasitosť zvonenia môžete nastaviť pomocou prepínača zvonenia na ľavej bočnej strane
prístroja. Nastaviteľné sú tri úrovne zvonenia.

Funkcie telefónu

FLASH. Stlačte tlačidlo   pre rýchle zdvihnutie linky a získanie nového oznamovacieho
tónu.
REDIAL: Stlačením tlačidla   vytočíte posledne volané číslo.

MUTE: Stlačením tlačidla   počas hovoru odpojíte mikrofón v slúchadle (nebude Vás
počuť).

Uloženie telefónneho čísla do pamäte

Na slúchadle stlačte tlačidlo , zadajte telefónne číslo s maximálnou dĺžkou 21 znakov

a znovu stlačte a následne jedno z tlačidiel  M1 , M2 ,  alebo M3
(jednodotykové pamäte) alebo tlačidlá 0-9 na klávesnici (dvojdotykové pamäte).

Po zdvihnutí slúchadla stlačte M1 , M2 ,  alebo M3 , číslo ktoré je uložené na danej
pozícii bude vytočené. Číslo z dvojdotykovej pamäte vytočíte po stlačení M a následnom
stlačením klávesy 0-9.

Ak chcete uložiť do pamäte nové číslo, postupujte podľa vyššie uvedených inštrukcií, číslo
bude zmenené automaticky.

CLIP – zobrazenie čísla volajúceho
Ak máte neprijatý hovor, na telefóne bude blikať indikátor.
Stláčaním ▲ alebo ▼ si prezriete zoznam neprijatých hovorov. Zoznam vymažete stlačením

.

Číslo zo zoznamu neprijatých hovorov vyvoláte, ak stlačíte  a následne zdvihnete
mikrotelefón.

OBSLUHA RÁDIA

Počúvanie rádia

Rádio zapnete stlačením tlačidla /  a vypnete stlačením ○/○. Na pravom boku
prístroja nájdete prepínač AM/FM (pre vybratie AM alebo FM vlnového rozsahu) a kolieska
Tuning (ladenie staníc) a Volume (nastavenie úrovne hlasitosti).
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Nastavenie automatického vypnutia rádia – Funkcia zaspávania

Zapnite rádio a stlačte / . Na displeji sa zobrazí SLEEP TIME, 90. Opätovným

stláčaním tlačidla /  si môžete vybrať čas o ktorý sa rádio automaticky vypne (90, 60,
30, 15 min). Opakovaným stláčaním tlačidla RADIO/TÓNY (vpravo, pod tlačidlom ○/○) si
zvoľte či chcete zaspávať pri rádiu alebo pri zvukoch prírody.

OBSLUHA BUDÍKA

Nastavenie budenia pomocou rádia
Stlačte a podržte tlačidlo ZVONČEK 1. Na displeji sa objaví „SET ALARM 1“ a začne
blikať číslo znázorňujúce hodiny. Pomocou ▲ a ▼, nastavte požadovanú hodinu. Potvrďte
opätovným stlačením ZVONČEK 1. Začne blikať číslo – minúty. Nastavte pomocou ▲ a ▼.
Potom stlačte tlačidlo 7.5.2 a vyberte z možností nastavenia zvonenia budíka počas
pracovného týždňa (pod časom budenia sa zobrazí „ MON TUE WED THU FRI), cez víkend
(pod časom budenia sa zobrazí: „ SUN SAT“), alebo každý deň (pod časom budenia sa
zobrazí „ SUN MON TUE WED THU FRI SAT).
Nastavenie budíka uložíte stlačením a podržaním tlačidla ZVONČEK 1.

Nastavenie budenia pomocou zvukov
Stlačte a podržte tlačidlo ZVONČEK 2. Na displeji sa zobrazí „SET ALARM 2“.
Hodinu a deň budenia nastavíte rovnako ako pri budení rádiom. Zvuk budenia si vyberiete
opakovaným stláčaním tlačidla RÁDIO/TÓNY. Nastavenie budíka uložíte stlačením
a podržaním ZVONČEK 2.

Kontrola nastavenia budíka
Stlačte dvakrát po sebe tlačidlo ZVONČEK 1 alebo ZVONČEK 2. Na displeji sa vám
zobrazia nastavené parametre budíka. Displej sa po niekoľkých sekundách automaticky vráti
do základného stavu.

Vypnutie budíka
Po zaznení zvukového signálu stlačte tlačidlo ○/○, čím vypnete budík, ale pritom zachováte
nastavenia 7.5.2. Pokiaľ chcete vypnúť budík a zároveň zrušiť jeho nastavenia, stlačte
tlačidlo ZVONČEK a príslušná ikona indikujúca budík zmizne z disleja.

Podsvietenie displeja
Stláčaním tlačidla Snooze si môžete zvoliť jednu z troch možností podsvietenia displeja
(silné, stredné a slabé).
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