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Prosím přečtěte si pečlivě tento návod k použití dříve než začnete přístroj používat! 

Bezpečnostní pokyny, údržba  

K minimalizování rizik při použití přístroje se prosím řiďte následujícími bezpečnostními pokyny: 

 

1. Budete-li přístroj v případě nutnosti čistit, provádějte to pouze ve vypnutém stavu. Používejte pouze navlhčený 

hadřík. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla k čištění přístroje nebo kabelů. 

2. Nepoužívejte přístroj ve vlhkém a prašném prostředí, nebo v prostředí kde hrozí nebezpečí výbuchu. 

3. Pokud došlo k poškození přístroje, do přístroje zatekla tekutina, nebo přístroj nepracuje normálně podle tohoto 

návodu, odpojte jej a obraťte se na autorizovaný servis. Přístroj v žádném případě sami nerozebírejte. 

4. Používejte pouze výrobcem doporučený síťový adaptér. 

5. Používejte přístroj pouze popsaným způsobem. 

6. Přístroj je navržen pro práci v teplotním rozsahu 5 - 45°C. 

7. Přístroj a špatné akumulátory likvidujte dle zákona č. 185/2001 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakládání s nepot řebným elektrickým a elektronickým za řízením 

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení  jeho 

životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen 

do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce 

zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo 

nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete 

zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány stání 

správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili. 
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1. PŘEHLED FUNKCÍ  

Základní funkce 

• Možnost zasílání SMS zpráv 

• Dvouřádkový textový displej + řádek ikon 

• Numerická a textová klávesnice 

• České a anglické menu 

• Podpora funkce Memobox 

• Budík 

• Nastavení kontrastu displeje (8 stupňů)  

Funkce telefonu 

• Opakovaná volba tel. čísla (32  číslic) 

• Zobrazení délky hovoru 

• Obousměrný hlasitý telefon (3 stupně hlasitosti)  

• Nastavení hlasitosti vyzvánění (3 stupně)  

• Bloková volba (32  číslic) 

• 10 pamětí přímé volby (VIP) 

Identifikace volajícího 

• Jmenný seznam pro 80 položek  (16 znaků, 24 číslic)  

• Podpora funkce CLIP, FSK, DTMF  (ETSI 300659-1, ETSI 300778-1) 

• Podpora funkce CW (ETSI 300659-2,  ETSI 300778-2) 

• 50 pozic pro uložení příchozích, odchozích a ztracených hovorů 

• Světelný indikátor nevyzvednutých volání 

Funkce SMS (zasílání textových zpráv) 

• Podpora SMS (ESTI 201 912) 

• Až 160 znaků pro každou zprávu  

• Možnost heslovaného přístupu k SMS zprávám 

• Samostatná čísla  SMS centra (24 znaků) pro přijímaní a odesílaní zpráv 

• Podpora subadresování  

• Příjem a posílání SMS (možnost uložení až 40 zpráv o délce 160 znaků),  

• Zálohování uložených zpráv při výpadku napájení 

• Světelný indikátor nové zprávy 

• Psaní, editace, odpověď, zpětné prohlížení, předání a mazání SMS 

• Podpora zpráv MSG  

• Možnost uložení a zpětné zavolání na čísla z SMS  
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2. POPIS TELEFONU, INSTALACE  

2.1. Obsah dodávky 
• Telefonní přístroj se sluchátkem 

• Telefonní kabel a šňůra ke sluchátku 

• Napájecí adaptér 

• Návod k obsluze

2.2. Zapojení telefonu 

Připojte sluchátko šňůrou k telefonu 

Připojte telefonní linku kabelem do konektoru LINE (21) na přístroji 

Připojte síťový adaptér do konektoru JACK (20) a adaptér zapněte do sítě 

Po zapnutí telefonu můžete vybrat jazyk telefonu tlačítky  a  a potvrdit volbu tlačítkem [Enter ]. 

 

1. LCD displej Zobrazuje volané číslo, číslo volajícího, a další informace 

2. ,  Pohyb v menu nahoru a dolu 

 Pohyb při editaci zprávy nahoru a dolu 

3.  Pohyb v menu doleva 
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 Posun zprávy při prohlížení a editaci 

4.  Pohyb v menu doprava 

 Posun zprávy při prohlížení editaci; 

5. [SMS]                        Otevře menu pro práci s SMS zprávami, prohlížení, editace a další operace. 

6. [CALLS] Výpis volání (odchozí volání, příchozí volání, nepřijaté hovory). 

7. [EXIT] Tlačítko pro výstup z menu, nebo nastavení a návrat do posledního menu. 

8. [MENU] Přímý vstup do menu nastavení telefonu. 

9. [DEL] Vymazání aktuální SMS zprávy, záznamu o hovoru, telefonního čísla;  

 Vymazání znaku na pozici kurzoru. 

10. [RD] Opakovaná volba naposledy volaného čísla; 

 Vložení znaku „Pause“ 

11. [FL] Aktivování funkce FLASH  

12. [HF] Aktivace hlasitého telefonu (Hands Free). 

13. [Enter]  Potvrzení funkce; 

 Výběr položky v menu; 

 Rychlé vyvolání poslední přijaté zprávy z klidového režimu. 

14. [Lang] Zapnutí / vypnutí funkce pro psaní znaků s diakritikou (v zapnutém stavu je 

 zobrazena ikona ) 

15. [SYB] Menu speciálních symbolů. 

16. [Space]  Mezerník, vloží mezeru při psaní textu 

17. [Caps]  Zapnutí/vypnutí funkce pro psaní velkých znaků (v zapnutém stavu je 
 zobrazena ikona ). 

18. [Textová klávesnice] Vkládání textových údajů 

19. [Numerická klávesnice] Vkládání číselných údajů 

20. [DC Adaptor Jack]  Konektor pro připojení síťového adaptéru. 

21. [LINE] Konektor pro připojení telefonní linky. 

22. [Handset]  Sluchátko přístroje.  
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2.3. Displej telefonu: 

 

• 11/01 12:00 – Aktuální datum a čas; pokud datum nebo čas není nastaven, bliká na displeji 00/00 00:00. 

•   Aktivovaný hlasitý telefon  

•   Otevřený jmenný seznam 

•   Ikona textové zprávy. Je-li je paměť pro příchozí zprávy plná, ikona  začne blikat 

•   Budík 

•   Vypnuté zvonění 

•   Indikace vybitých baterii, v případě že používáte telefon bez baterii, napájený pouze adaptérem tato 

ikona bliká 

• 0  Číslo nastavené subadresy přístroje 

•   Zapnutí velkých písmen  

•     Nápověda pro posun v menu 

2.4. Indikace nové p říchozí zprávy 
• 3Nová(é) zpráva(y) : V telefonu jsou přijaty 3 nové, nepřečtené textové zprávy. 

• 3Ztrac. hovor(y) : Telefon obdržel 3 nepřijaté hovory. 

• 3MSG zpráva(y) :  Máte 3 nové, nepřijaté hlasové zprávy (MSG)  

Jestliže bude na displeji zobrazena jedna z výše uvedených zpráv, můžete stisknout [Enter ] pro rychlé zobrazení zprávy, 

nebo můžete stisknout [EXIT] pro návrat do klidového stavu. Veškeré funkce vyžadující potvrzení potvrdíte tlačítkem 

[Enter ], nebo odmítnete tlačítkem [EXIT]. 

Světelný indikátor nové zprávy zhasne, jakmile uživatel prohlédne všechny nově přijaté zprávy (netýká se hlasových 

zpráv). 

3. NASTAVENÍ  

Do menu telefonu vstoupíte stiskem tlačítka [MENU], pro pohyb v menu používejte tlačítka , ,  a , podle 

zobrazených směrových šipek na displeji telefonu. Pro vstup do další úrovně menu stiskněte tlačítko [Enter ], pro návrat 

stiskněte [EXIT]. 

V klidovém stavu stiskněte tlačítko [MENU] pro vstup do nastavení telefonu, tlačítky  a  vyberte <Nastaveni>  a 

stiskněte [Enter ]. V menu Nastavení  máte následující tři možnosti: 

• <Budík>   Nastavení budíku 

• <Nast. datum a čas>  Nastavení aktuálního data a času 

• <Nastaveni telefonu >   Nastavení parametrů telefonu. 

3.1. Budík 
Vstupte do menu <Nastavení> , tlačítky  a  vyberte <Budík> a stiskněte [Enter ], znovu stiskněte [Enter ] a vyberte 

možnost 2. Zapnuto . Nyní můžete zadat čas kdy má budík zvonit pomocí numerické klávesnice a opět stisknout [Enter ] 

pro potvrzení. Na displeji bude zobrazena ikona  upozorňující na zapnutý budík. 

Budík vypnete stejným postupem s volbou 1. Vypnuto . 

                         
 

SMS Phone 
 

11/01 12:00                                 0 
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3.2. Nastavení data a času 
Po prvním zapnutí telefonu, případně pokud byl telefon odpojen od napájení bude na displeji v levém dolním rohu blikat 

údaj 00/00 00:00. 

Vstupte do menu <Nastavení> , <Nast. datum a čas> a stiskněte [Enter ]. Nyní je vybráno nastavení Datum (DD / MM) , 

stiskněte [Enter ] a na numerické klávesnici zadejte aktuální datum ve formátu dny / měsíce (mezí dny a měsíci se 

můžete přepínat tlačítky  a ). Nastavení potvrďte tlačítkem [Enter ]. 

Tlačítky  a  vyberte volbu čas, stiskněte [Enter ] a zadejte aktuální čas ve 24. hodinovém formátu (mezi hodinami a 

minutami se můžete přepínat tlačítky  a ). Nastavení potvrďte tlačítkem [Enter ]. 

Datum a čas je také automaticky nastaveno ze sítě při prvním hovoru. Při odpojení napájení telefonu se nastavený 

datum a čas vymaže. 

3.3. Nastavení telefonu 
Nastavení parametrů telefonu. 

3.3.1. Kód oblasti 

Funkce není v sítích ČR využívána 

3.3.2. Hlasitost vyzván ění 

Vstupte do menu <Nastavení> , <Nastavení telefonu> , stiskněte [Enter ] a vyberte volbu Hlasitost . Nyní tlačítky  

a  nastavíte požadovanou hlasitost, telefon ihned po změně nastavení přehraje tón v odpovídající hlasitosti. 

Jestliže nastavíte hlasitost do pozice "Vypnuto " telefon nebude zvonit a na displeji bude zobrazena ikona , 

signalizující vypnuté vyzvánění.  

3.3.3. Tón kláves 

Vstupte do menu <Nastavení> , <Nastavení telefonu> , stiskněte [Enter ] a vyberte volbu Tón kláves , stiskněte 

[Enter ]. Pokud Tón kláves  nastavíte do pozice "Zapnuto ", telefon při každém stisku tlačítka přehraje zvuk. 

Při hovoru jsou tóny kláves automaticky vypnuty. 

3.3.4. Kontrast displeje 

Vstupte do menu <Nastavení> ,<Nastavení telefonu> , stiskněte [Enter ] a vyberte volbu Kontrast displeje . Tlačítky 

 a  nastavíte kontrast LCD displeje. Nastavení se projeví okamžitě. 

3.3.5. Jazyk telefonu 

Jazyk telefonu můžete změnit ihned po prvním zapnutí telefonu, tlačítky  a  a potvrdit volbu tlačítkem [Enter ]. 

Pokud si přejete dodatečně změnit jazyk telefonu odpojte a následně znovu připojte adaptér, případně vyjměte a 

znovu vložte baterie, následně ve výběru jazyka postupujte viz. výše. 

4. JMENNÝ SEZNAM 

Do jmenného seznamu můžete uložit až 80 telefonních čísel. Ke každému číslu můžete uložit jméno (složené až z 16-ti 

znaků), spolu s číslem (až 24 číslic). Při odpojení napájení zůstanou uložené záznamy zachovány. 

Jmenný seznam poskytuje funkce vyhledávání, mazání, rychlého vytáčení a posílání SMS zpráv. 

V klidovém stavu stiskněte tlačítko [MENU], vyberte volbu <Jmenný seznam>  a stiskněte [Enter ]. Nyní máte na výběr 

tyto funkce: 

• <Přidat nové číslo>  

• <Hledat>  

• <Upravit>  

• <Vymazat>  

• <Rychlá volba>  

Tyto volby vyberete tlačítky  a . 
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4.1. Přidat nové číslo 
V menu Jmenný seznam  vyberte volbu <Přidat nové číslo> : 

• Jméno:  Vložte jméno pomocí textové klávesnice, složené maximálně ze 16-ti znaků. 

• Číslo:  Vložte číslo pomocí numerické klávesnice, složené maximálně z 24 číslic. 

4.1.1. Rychlé uložení tel. čísla 

V klidovém stavu zadejte numerickou klávesnicí požadované tel. číslo, stiskněte [Enter ] a vyberte volbu 1. Vyzván ění. 

4.1.2. Uložení telefonního čísla z Výpisu volání do seznamu  

Vyberte telefonní číslo, které chcete uložit z menu Výpis volání (Nepřijaté hovory, Přijaté hovory, Volaná čísla), 

stiskněte [Enter ], vyberte volbu 3. Vyzván ění a uložte číslo do telefonního seznamu.  

4.1.3. Uložení telefonního čísla z SMS zprávy do seznamu  

Vyberte telefonní číslo, které chcete uložit z menu SMS zpráv (Přijaté zprávy, Odeslané zprávy), stiskněte [Enter ], 

vyberte volbu 3. vyzván ění a uložte číslo do vašeho Telefonního seznamu. 

4.2. Vyhledávání jmen v telefonním seznamu 
V otevřeném menu Telefonního seznamu vyberte <Hledat> , zadejte jméno, nebo začátek jména (maximálně 16 

znaků), které chcete vyhledat a stiskněte [Enter ]. 

4.3. Rychlé vyhledávání jména v Telefonního seznamu  

V klidovém režimu stiskněte , nebo  pro vstup do Telefonního seznamu, nyní můžete zadat první písmeno jména, 

které chcete vyhledat. Když stisknete stejné písmeno znovu, kurzor přeskočí na další jméno se stejným počátečním 

písmenem. 

4.4. Úprava čísel v telefonním seznamu 
V menu <Jmenný seznam>  vyberte <Upravit> , vyberte požadovaný záznam a stiskněte [Enter ]. 

Nyní můžete tlačítky  a  přesunout kurzor na požadovaný znak, tlačítkem [DEL] vymažete znak následující za 

kurzorem, pokud je kurzor nastaven na konci záznamu tlačítkem [DEL] budete mazat vždy poslední znak záznamu. 

Pro psaní znaků jména použijte textovou klávesnici. Po ukončení úprav stiskněte [Enter ].  

Nyní můžete tlačítky  a  přesunout kurzor na požadovanou číslici, tlačítkem [DEL] vymažete číslici následující 

za kurzorem, pokud je kurzor nastaven na konci záznamu tlačítkem [DEL] budete mazat vždy poslední číslici 

záznamu. Pro psaní číslic telefonního čísla použijte numerickou klávesnici. Následujícím stiskem tlačítka [Enter ] 

záznam uložíte.  

4.5. Mazání záznamu z telefonního seznamu 
V menu telefonní seznam vyberte <Vymazat>.  

• Jednotliv ě: pokud vyberete tuto volbu, zobrazí se telefonní seznam , tlačítky  a  vyberete záznam a dvojitým 

stiskem tlačítka [Enter ] záznam vymažete. Tlačítkem [EXIT] mazání zrušíte. 

• Vymazat vše : pokud vyberete tuto volbu, na displeji bude zobrazeno “Vymazat vše? ”. Tlačítkem [Enter ] 

potvrdíte volbu, tlačítkem [EXIT] mazání zrušíte. 

4.6. Rychlá volba 
V telefonu můžete uložit 10 čísel rychlé volby , čísla jsou uložena pod tlačítky [0] až [9]. V klidovém režimu stiskněte 

tlačítko [0] až [9], na displeji se automaticky zobrazí odpovídající číslo. 

4.6.1. Nastavení čísel Rychlé volby 

V menu Jmenný seznam  vyberte <Rychlá volba> , vyberte číslo pod které si přejete kontakt uložit, stiskněte 

[Enter ], vyberte z telefonního seznamu požadované číslo a volbu potvrďte opětovným stisknutím tlačítka 

[Enter ]. 

Poznámka: Každé číslo z telefonního seznamu může být uloženo jen pod jedním číslem Rychlé volby, jakmile 

se pokusíte přiřadit číslo do další pozice Rychlé volby, předchozí se automaticky vymaže. 
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4.6.2. Mazání čísel Rychlé volby 

Vstupte do nastavení čísel Rychlé volby, vyberte číslo které chcete vymazat a stiskněte [DEL], na displeji bude 

zobrazeno “Opravdu Vymazat? ”. Stisknutím tlačítka [Enter ] číslo vymažete, tlačítkem [EXIT] mazání zrušíte. 

5. VYTÁČENÍ A PŘIJÍMÁNÍ HOVORŮ 

5.1. Vytáčení 
V klidovém stavu vyzvedněte sluchátko, nebo pokud si přejete použít funkci hlasitý telefon stiskněte tlačítko [HF] a 

zadejte číslo, které chcete vytočit. Několik sekund po ukončení zadávání se číslo automaticky začne vytáčet. 

Tlačítkem [RD] můžete v klidovém stavu vytočit naposledy volané číslo. Při zadávání čísla můžete tlačítko [RD] 

použít pro vložení pauzy. 

8 vteřin po vytáčení telefon začne měřit délku hovoru (v sekundách). 

Po ukončení hovoru se telefon vrátí do klidového režimu a telefonní číslo volajícího / volaného spolu s dobou hovoru 

se uloží do paměti Seznamu volání. 

5.1.1. Bloková volba  

Při zavěšeném sluchátku zadejte číslo které chcete vytočit, číslo však nebude okamžitě vytočeno, můžete jej 

zkontrolovat, případně pomocí tlačítka [DEL] vymazat a následně opravit. Vytáčení zahájíte vyzvednutím sluchátka, 

stisknutím tlačítka [HF], nebo stisknutím tlačítka [Enter ] a vybraní volby 2. Vyto čit . 

Poznámka: Když vytáčíte číslo a telefon přijme novou zprávu, vytáčení se přeruší. Po zobrazení zprávy, nebo jejím 

potlačení tlačítkem [EXIT] , bude vytáčení čísla pokračovat. 

5.1.2. Opětovné vyto čení posledního volaného čísla 

V klidovém režimu stiskněte tlačítko [RD] pro zobrazení menu posledních hovorů. Tlačítky  a  vyberte jméno které 

chcete vytočit, pro vytočení zvedněte sluchátko, nebo stiskněte tlačítko [HF]. 

5.1.3. Použití Rychlé volby 

Pokud máte nastavené čísla Rychlé volby (viz. výše), můžete v klidovém režimu stisknout číslo na numerické 

klávesnici (0-9), na displeji bude zobrazeno jméno vybraného čísla Rychlé volby. Vyzvednutím sluchátka, nebo 

stisknutím tlačítka [HF] vytočíte zvolené číslo. 

5.1.4. Vyto čení čísla z Jmenného seznamu 

V klidovém režimu stiskněte , nebo  pro vstup do jmenného seznamu. Požadované číslo můžete vyhledat tlačítky 

 a , nebo použít rychlé vyhledávání stisknutím písmena odpovídajícího prvnímu znaku hledaného jména. Pro 

vytočení stiskněte [Enter ], zvedněte sluchátko, nebo stiskněte [HF]. 

5.1.5. Vyto čení čísla z menu posledních hovor ů 

Vstupte do menu posledních hovorů tlačítkem [RD] a vyberte požadované číslo. Pro vytočení čísla můžete zvednout 

sluchátko, nebo stisknout tlačítko [HF]. 

5.1.6. Vyto čení čísla z SMS zprávy 

Vstupte do menu <SMS zprávy> , <Přijaté zprávy> , vyberte požadovanou zprávu, stiskněte [Enter ] a zvolte 5. 

Vyto čit . 

5.2. Příchozí hovory 
Příchozí hovor můžete přijmout vyzvednutím sluchátka, nebo stisknutím tlačítka [HF] pokud chcete hovor přijmout s 

aktivovanou funkci hlasitý telefon. 

Po skončení hovoru se na displeji zobrazí délka trvání hovoru v sekundách a čas hovoru se uloží do paměti 

<Seznam volání> . 

5.2.1. Identifikace volajícího 

Pokud vaše síť podporuje službu CallerID nebo také CLIP (identifikace volajícího) zobrazí se na displeji telefonu 
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telefonní číslo volajícího, případně jméno, pokud máte příslušné číslo uloženo ve jmenném seznamu. 

5.2.2. Funkce CW  

Pokud je na lince aktivována služba Čekající volání (CW), pak v průběhu hovoru bude další příchozí hovor 

oznámen akustickým signálem ve sluchátku. 

V průběhu hovoru lze na další příchozí hovor přepnout stisknutím tlačítka [FL] a tlačítka 2. Po ukončení druhého 

hovoru, stiskněte opět [FL] a tlačítko 1 pro návrat k prvnímu hovoru. 

Pokud na nové volání neodpovíte do 30 sekund, telefon se vrátí do normálního stavu. 

Druhý hovor lze také přijmout až po ukončení prvního běžným způsobem.  

Poznámka: pro další informace o této službě a jejím využívání kontaktujte, prosím, svého operátora. 

6. SEZNAM VOLÁNÍ  

Do telefonu se automaticky ukládají informace o 50-ti posledních hovorech (datum a čas hovoru, telefonní číslo). 

Seznam volání se dělí na 3 podskupiny: 

• <Nepřijaté hovory> 

• <Příchozí hovory> 

• <Odchozí hovory> 

Jakmile je zaplněno všech 50 pozic, jsou nejstarší údaje automaticky přepisovány novými. 

6.1. Zobrazení seznamu volání 
V klidovém stavu stiskněte tlačítko [CALLS ] pro vstup do menu Seznam volání, zvolte požadovaný seznam 

(Ztracené hovory, Příchozí hovory, Odchozí hovory), vyberte požadovaný záznam v seznamu volání, jeho detaily 

zobrazíme tlačítkem  (Jméno, Číslo, datum a čas hovoru). Po stisknutí tlačítka [Enter ] můžete vybrat jednu z 

následujících voleb: 

• 1. Vyto čit  

• 2. Poslat zprávu  

• 3. Vyzván ění 

• 4. Vymazat 

6.2. Vymazání jednotlivých volání 
Tlačítky  a  vyberte záznam který chcete vymazat a stiskněte tlačítko [DEL]. Na telefonu bude zobrazeno 

"Opravdu vymazat? ". Tlačítkem [Enter ] potvrdíte volbu, tlačítkem [Exit ] mazání zrušíte. 

6.3. Vymazání všech záznamu z menu Seznam volání 
V menu <Seznam volaní>  zvolte <Vymazat> : 

• 1. Vymazat vše : vymaže všechny záznamy z menu Seznam volání . 

• 2. Ztracené hovory : Vymaže všechny nepřijaté hovory. 

• 3. Příchozí hovory : Vymaže všechny přijaté příchozí hovory. 

• 4. Odchozí hovory : Vymaže všechny odchozí hovory. 

Vyberte "Vymazat vše “ a stiskněte tlačítko [Enter ] pro vymazání všech záznamů o hovorech, nebo [EXIT] pro 

zrušení volby. Podobně postupujte pro vymazání jednotlivých skupin (Ztracené hovory , Příchozí hovory , Odchozí 

hovory ). 

7. SMS ZPRÁVY 

Telefon podporuje posílání a přijímání krátkých textových zpráv (SMS) do velikosti 160 znaků pro každou zprávu. 

Když uživatel posílá, nebo přijímá textovou zprávu, telefon automaticky uloží případnou rozepsanou textovou zprávu. 
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Telefon dovoluje uložit až 7KB dat ve formě textových zpráv, to dělá až 40 zpráv o délce 160 znaků. 

Uložené zprávy jsou rozděleny do dvou kategorii, <Přijaté zprávy>  a <Odeslané zprávy> . Jakmile je paměť telefonu 

plná, telefon nemůže přijímat, ani posílat další textové zprávy, dokud neuvolníte potřebné místo pro nové zprávy. 
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Tlačítkem [SMS] vstoupíte do menu textových zpráv: 

• <Napsat zprávu>  

• <Přijaté zprávy>  

• <Odeslané zprávy>  

• <Vymazat>  

• <Nastavení>  

Tlačítky  a  procházíte menu, pro vstup do podmenu stiskněte tlačítko [Enter ]. 

7.1. Nastavení SMS zpráv 

7.1.1. Nastavení vstupního hesla  

Pro ochranu osobních údajů máte možnost použít heslovaný přístup do menu SMS zpráv. 

V klidovém stavu stiskněte tlačítko [SMS], vyberte <Nastavení> , Heslo:  a stiskněte [Enter ]. Nyní můžete zadat 

maximálně čtyřmístné číselné heslo. Opětovným stiskem tlačítka [Enter ] heslo uložíte. Nyní pokud jste tak 

učinili, telefon se vás zeptá na heslo vždy když budete chtít vstoupit do menu SMS zpráv. Heslo pečlivě 

uschovejte, pokud heslo ztratíte nebudete mít možnost se dostat do menu SMS zpráv, jediným východiskem 

bude reset telefonu, při kterém ovšem budou všechny vaše uložené zprávy vymazány. 

Pro zrušení vstupního hesla v klidovém stavu stiskněte tlačítko [SMS], vyberte <Nastavení> , Heslo:  a stiskněte 

[Enter ]. Nyní stačí heslo vymazat tlačítkem [DEL] a potvrdit tlačítkem [Enter ]. 

jednoduše heslo vymažte a potvrďte tlačítkem [Enter ]. 

7.1.2. Nastavení čísla SMS centra 1 <TX číslo SMS> 

Nastavení čísla SMS centra pro odchozí zprávy, může obsahovat až 24 číslic. Implicitně je nastaveno číslo 

1470 (nastavení vyhovuje pro Český Telecom a není třeba je měnit). 

V klidovém stavu stiskněte tlačítko [SMS], vyberte <Nastavení> , TX číslo SMS  a stiskněte [Enter ]. Na displeji 

bude zobrazeno "Číslo: 1470 ". Pokud si přejete číslo změnit stiskněte [DEL] pro vymazání předcházejícího 

čísla, na numerické klávesnici vložte požadované a stiskněte [Enter ]. 

7.1.3. Nastavení čísla SMS centra 2 <RX číslo SMS> 

Nastavení čísla SMS centra pro příchozí zprávy, může obsahovat až 24 číslic. Implicitně je nastaveno číslo 

14700 (nastavení vyhovuje pro Český Telecom a není třeba je měnit). 

V klidovém stavu stiskněte tlačítko [SMS], vyberte <Nastavení> , RX číslo SMS a stiskněte [Enter ]. Na displeji 

bude zobrazeno "Číslo: 14700 ". Pokud si přejete číslo změnit stiskněte [DEL] pro vymazání předcházejícího 

čísla, na numerické klávesnici vložte požadované číslo a stiskněte [Enter ]. 

7.1.4. Nastavení Terminálového čísla  

Funkce terminálového čísla (subadresy) umožňuje připojit více SMS zařízení na jednu tel. linku a každému 

samostatně pak zaslat SMS zprávu. Každé zařízení má nastaveno své vlastní číslo (0-9). Nastavená hodnot je 

zobrazována v pravém dolním rohu displeje. 

V klidovém stavu stiskněte tlačítko [SMS], vyberte <Nastavení> a Číslo terminálu . Nyní můžete tlačítky  a 

 vybrat číslo terminálu. 

Poznámka: Při použití pouze jednoho SMS zařízení na dané lince je vhodné nastavit číslo terminálu na 0. Tato 

hodnota je také přednastavena z výroby.  

7.1.5. Doru čenky 

Pro kontrolu úspěšného doručení odchozí zprávy můžete zapnout tzv. funkci Doru čenka , která potvrdí úspěšné 

doručení vaší SMS zprávy. 

V klidovém stavu stiskněte tlačítko [SMS], vyberte <Nastavení>  a Doru čenka . Nyní můžete tlačítky  a  

vybrat Vypnuto  / Zapnuto / Jednotliv ě pro zapnutí, nebo vypnutí funkce. Na nastavení Jednotliv ě se telefon 

na zasílání doručenky dotáže při odesílání každé SMS. 

Poznámka: Kontaktujte prosím svého poskytovatele telefonních služeb pro zjištění  aktuálního nastavení čísel 
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SMS centra, podpory terminálových čísel a funkce doručenky. 

7.2. Psaní zpráv 
V klidovém stavu stiskněte tlačítko [SMS], vyberte <Napsat zprávu>  a potvrďte tlačítkem [Enter ]. Nyní můžete 

napsat zprávu, do délky 160 znaků. Při psaní zprávy můžete kombinovat použití textové (qwerty) klávesnice pro 

psaní textu a numerické klávesnice pro psaní číslic. 

Při zapnuté funkci Caps  (funkce bude indikována zobrazenou ikonou  v dolní části displeje) budete psát velkými 

písmeny. 

Při zapnuté funkci Lang  (funkce bude indikována zobrazenou ikonou  v dolní části displeje) budete používat 

písmena s diakritikou (použije se znak zobrazený v pravém horním rohu nad tlačítkem, písmena která nemají 

variantu pro diakritické psaní budou zobrazena standardně jako při vypnuté funkci Lang ). Funkce Lang  a Caps  se 

dají kombinovat a vytvoří tak velké diakritické písmena. 

Pomocí tlačítka [SYB] můžete vkládat speciální znaky při psaní SMS, ale i při ukládání telefonního čísla do 

Jmenného seznamu, atd. Po stisknutí tlačítka [SYB] bude zobrazena nabídka znaků (viz. kapitola 8. Mapa znaků na 

straně 15). Požadovaný znak vyberte tlačítky , ,  a . Znak vložíte stisknutím tlačítka [Enter ]. 

Jakmile dokončíte psaní zprávy, stiskněte tlačítko [Enter ], zadejte číslo na které chcete zprávu odeslat., případně 

můžete tlačítky  a  vybrat číslo z telefonního seznamu. Po zadání čísla stiskněte [Enter ] pro odeslání zprávy. 

Při odesílání zprávy bude na displeji zobrazeno "Odesílám… ". Jestliže bude zpráva úspěšně odeslána na displeji 

bude zobrazeno "OK!", pokud nastane chyba, bude zobrazeno "Chyba! ". V případě že nastane chyba se telefon 

automaticky vrátí do menu odesílání zprávy, kde můžete skontrovat číslo a případně se pokusit poslat zprávu znovu. 

Pokud bude v průběhu psaní zprávy telefon cílem volání, psaní bude potlačeno, rozepsanou zprávu však neztratíte, 

bude uložena do paměti a jakmile se vrátíte to menu psaní zprávy, uložená zpráva bude automaticky načtena ze 

zálohy. 

Poznámka: Pokud se v klidovém stavu na displeji zobrazí "Paměť je zapln ěna! ", nebo ikona , je paměť pro 

uložení zpráv naplněna a není možné přijímat, nebo odesílat další zprávy. Po vymazání zpráv uvolnění 

dostatečného místa v paměti ikona  zmizí a telefon se vrátí do normálního chodu. 

7.3. Příjem zpráv 
V klidovém režimu telefon automaticky přijímá zprávy z SMS centra. Během přijímání zpráv je na displeji zobrazeno 

"Příjem zpráv… ", během této operace telefon nereaguje na jakékoliv příkazy. Jakmile budou zprávy úspěšně přijaty 

na displeji bude zobrazeno "OK", pokud se zprávy nepodaří přijmout, na displeji bude zobrazeno "Chyba! ". 

Po obdržení nové zprávy se telefon vrátí do klidového stavu a na displeji bude zobrazena zpráva o přijetí nové SMS. 

Stisknutím tlačítka [Enter ] otevřete danou zprávu pro čtení. 

7.4. Zobrazení p řijatých zpráv 
V klidovém stavu stiskněte tlačítko [SMS], vyberte <Přijaté zprávy> , na displeji bude zobrazen seznam všech 

přijatých zpráv se jmény a čísli odesilatelů a datum přijetí. Tlačítkem  zobrazíte obsah zpráv. 

Ikona  u přijaté zprávy značí, že daná zpráva je nepřečtená, ikona  označuje přečtenou zprávu. 

V menu přijatých zpráv stiskněte [Enter ] pro přístup k následujícím funkcím: 

• 1. Číst : Otevřít vybranou zprávu pro čtení 

• 2. Odpov ědět:  Odepsat odesilateli 

• 3. Přeposlat : Přeposlat zprávu další osobě 

• 4. Vymazat : Vymazat zprávu 

• 5. Vyto čit : Volat odesilateli vybrané zprávy 

• 6. Vyzván ění: Uložit číslo odesilatele  

7.5. Zobrazení odeslaných zpráv 
V klidovém stavu stiskněte tlačítko [SMS], vyberte <Odeslané zprávy>  a stiskněte [Enter ]. Na displeji budou 
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zobrazeny všechny odeslané zprávy i s číslem, nebo jménem na které byli odeslány. Tlačítkem  můžete 

prohlédnout jednotlivé zprávy. V menu odeslaných zpráv, ikona  označuje zprávy které již byli odeslány. 

V menu odeslaných zpráv stiskněte [Enter ] pro přístup k následujícím funkcím: 

• Číst : Zobrazit zprávu pro čtení 

• Přeposlat : Přeposlat zprávu 

• Vymazat : Vymazat zprávu 

7.6. Vymazání všech zpráv 
V klidovém stavu stiskněte tlačítko [SMS], vyberte <Vymazat>  a stiskněte [Enter ] pro přístup k následujícím 

funkcím: 

• 1. Vymazat vše : Vymaže všechny zprávy 

• 2. Přijaté zprávy : Vymaže všechny příchozí zprávy 

• 3. Odeslané zprávy : Vymaže všechny odchozí zprávy 

Po výběru stiskněte tlačítko [Enter ] pro potvrzení mazání, nebo [EXIT] pro zrušení mazání. 

8. MAPA ZNAK Ů 

8.1. Standardní znaky 
Standardní znaky 
 
Caps : Vypnuto 
Lang : Vypnuto 

Velké písmena 
 
Caps : Zapnuto 
Lang : Vypnuto 

Malé písmena s 
diakritikou 
Caps : Vypnuto 
Lang : Zapnuto 

Velké písmena s 
diakritikou 
Caps : Zapnuto 
Lang : Zapnuto 

a A á Á 
b B b B 
c C č Č 
d D ď Ď 
e E é É 
f F f F 
g G g G 
h H h H 
i I í Í 
j J ů Ů 
k K k K 
l L l L 

m M m M 
n N ň Ň 
o O ó Ó 
p P ô Ô 
q Q ä Ä 
r R ř Ř 
s S š Š 
t T ť Ť 
u U ú Ú 
v V v V 
w W ě Ě 
x X x X 
y Y ý Ý 
z Z ž Ž 

8.2. Znaky SYB 
, . ! ? : ; ' " ( 
) + - * / < = > % 
 @ # $ & _  ^ { 
¦ } [ \ ] ~ € ä é 
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9. ZÁVADY A JEJICH ODSTRAN ĚNÍ 

9.1. Přístroj netelefonuje: 
Přívodní telefonní kabel není správně připojen, nebo je poškozen – Vyzkoušejte s jiným tel. přístrojem 

9.2. Na displeji není zobrazen žádný údaj, nepracuj e hlasitý telefon: 
Zkontrolujte správnost připojení síťového adaptéru, případně vložení a stav baterií v přístroji 

9.3. Při příchozím hovoru se nezobrazují tel. čísla: 
Kontaktujte svého operátora a ujistěte se, že máte správně aktivovanou službu CLIP a že služba je funkční 

Na tel. lince je připojeno příliš mnoho zařízení (telefony, faxy, modemy) – Ostatní připojená zařízení odpojte 

Máte-li na tel. lince připojeno záznamové nebo faxové zařízení, ujistěte se, že je aktivováno až po druhém příchozím 

zazvonění. 

9.4. Nelze přepojit hovor (za tel. úst řednou): 
Zkontrolujte nastavení FLASH ve vaší ústředně (100ms) 

9.5. Nelze přijmout ani odeslat SMS zprávu 
Zkontrolujte nastavení čísel SMS centra a terminálového čísla 

Kontaktujte poskytovatele SMS služby 

 

Pokud nelze takto svépomocí přístroj uvést do provozu, vyhledejte pomoc prodejce nebo odborného servisu. 

10. NÁVRAT DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ  

Odpojte kabel síťového adaptéru a vyjměte baterie z přístroje. Stiskněte a podržte jakékoliv tlačítko, připojte zpět 

napájení (kabel adaptéru nebo baterie), na displeji bude následně zobrazena verze softwaru a hardwaru přístroje. Za 

cca. 2 vteřiny se zobrazí "Resetovat? ", stisknutím tlačítka [Enter ] vymažete všechna uložená data a aktivujete tovární 

nastavení. Tlačítkem [EXIT] telefon spustíte normálním způsobem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prodej a servis: 

INTERBELL, s.r.o. 

Čechyňská 16 •••• Brno CZ-602 00 

http://www.interbell.cz  

Prodej: tel. 543 423 510, fax.: 543 217 212, sales@interbell.cz 

Servis: tel.: 543 423 530, fax.: 543 423 533, servis@interbell.cz 


