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Prosím přečtěte si návod k použití pro plné využití vašeho nového telefonu. 

 

Bezpečnostní opat ření 
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. Dejte pozor na polaritu akumulátorů, vkládejte je ve shodě s vyznačenými symboly.  
5. Používejte pouze akumulátory (nabíjecí články) stejného typu. Při použití běžných nebo 

alkalických baterií hrozí nebezpečí výbuchu a riskujete zranění. 
6. Nepoužívejte spolu v jednom telefonu nové a vybité akumulátory. Špatné akumulátory nevhazujte 

do ohně a nelikvidujte je spolu s komunálním odpadem. Chraňte životní prostředí! 
7. Pokud dlouhou dobu nepoužíváte handset (přenosnou část), vyjměte prosím akumulátory. 
8. Používejte pouze výrobcem dodaný síťový adaptér. 
9. Používejte přístroj pouze popsaným způsobem. 
10. Přístroj je navržen pro práci v teplotním rozsahu 5°C - 45°C. 
11. 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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Obsah dodávky 

 
Základna 

 
Handset 

 
Tři Ni-MH akumulátory 

 
Návod k použití 

 
Napájecí adaptér 

 
Telefonní kabel 

 
Odnímatelný klip na 

opasek 

M1: ..........................

M4: ..........................

M3: ..........................

M2: ..........................

 
Štítky pro zapsání 
uložených tel. čísel 

 

Popis p řístroje 
Základna 
Reproduktor Nabíjecí kontakty   

 

Indikátor odložení 
handsetu do 
základny. 
 

Tlačítko Page, jeho 
stisknutí umožňuje 
vyhledat handset. 
 Slouží také pro 
přihlášení handsetu. 

 

 
LED indikátor vyzvednutí 
linky.Trvale svítí při 
hovoru. 
 

 Konektor linky Napájecí konektor 
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Handset (P řenosná část, HS) 
 

 
+ 

 

 
Tlačítko 

vibračního 
vyzvánění 

  

 
Klip na opasek 
 
 
 
 
Kryt 
akumulátorů 
 
Nabíjecí 
konektory 
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Instalace akumulátor ů  
Ni-MH akumulátory (velikost AAA, 600mAh) jsou 
součástí příslušenství. Před prvním použitím 
přístroje musí být akumulátory vloženy a nabity. 
  

1. Sejměte kryt akumulátorů ve směru šipky. 
 
 
 

2. Vložte akumulátory s ohledem na vyznačenou 
polaritu (+, -) 

 
Pozn.: Opačná polarita vloženého akumulátoru 
může poškodit přístroj! 

 
 

 
 
3. Nasaďte kryt akumulátorů 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn.: 
Pokud akumulátory v průběhu používání ztratí  
svoji kapacitu, vyměňte je!  
Vždy používejte kvalitní Ni-MH akumulátory 
velikosti AAA. Nikdy nepoužívejte nenabíjecí 
primární články ( baterie, alkalické články)! 
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Nabíjení handsetu 
 
Před prvním použitím přístroje je nejprve nutné 
nabit jeho akumulátory. První nabití trvá zpravidla 
cca. 12 hod. 
Nabíjení provedete odložením handsetu do 
základny. 
Odložení do základny také automaticky zapne 
přístroj. Nabíjení je indikováno blikáním ikony  . 
Ukončení blikání zpravidla oznamuje plné nabití 
přístroje.  
 

 
 

Použití klipu  
Přídržný klip umožňuje připnout telefon na oděv, za opasek a umožnit tak jeho snadnější a pohodlnější 
nošení. 
 
Odstran ění klipu 
Vložte šroubovák podél jednoho z ramen sponky a 
pootočte jím. 
 

 

 
Nasazení klipu 
 
 

 

Vibrační vyzván ění  
Vypínač vibračního vyzvánění je umístěn na levé 
straně handsetu. Pro zapnutí této funkce jej 
posuňte do polohy označené , pro vypnutí do 
polohy .  
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Displej 
 
 
Na displeji  je zobrazováno číslo volajícího, menu, trvání hovoru, atd. 
V klidovém stavu displej ukazuje sílu signálu, číslo nebo jméno handsetu, 
číslo základny, stav akumulátorů, datum a čas. 
 
 
 

 

 
Síla signálu 
Zobrazení všech 4 dílků indikuje plnou sílu signálu. Je-li handset mimo radiový dosah, 
je místo ikony zobrazen nápis  „hledám…“. Pak není možné přijmout ani uskutečnit tel. 
hovor. 

 
Zámek 
Pokud je ikona zobrazena, značí zamknutou klávesnici 

 
Indikátor vyzvednutí linky 
Indikuje vyzvednutí telefonní linky 

 
Ikona hlasitého telefonu 
Indikuje zapnutý hlasitý telefon 

 
Vypnutý mikrofon 
Indikuje zapnutou funkci MUTE – vypnutí mikrofonu telefonu 

L1 Linka 
Indikuje obsazení telefonní linky. Např. při hovoru z jiného handsetu. 

INT Interkom 
Indikuje zapnutý vnitřní hovor 

 
Nepřijatý hovor  
Upozorňuje na nevyzvednuté volání. Bližší informace o hovoru lze zobrazit v menu 
„Caller ID“  

 

 

Akumulátor  
Zobrazuje stav nabití akumulátorů. Při odložení telefonu do základny tato ikona bliká. 
Je-li je akumulátor již téměř vybitý, zobrazí se prázdná ikona vybitého akumulátoru. 
Úplné vybití akumulátoru způsobí vypnutí handsetu.  

 

Zapnutí a vypnutí handsetu 
Odložení handsetu do základny automaticky zapne telefon. 
Při prvním zapnutí telefonu bude na displeji, mimo jiné, zobrazeno číslo handsetu (HS x), datum a čas. 
Telefon můžete nastavit i tak, aby zobrazoval vaše jméno a číslo HS x. (viz. kap. Nastavení jména 
handsetu). 

Pro zapnutí handsetu stiskněte a podržte tlačítko  po dobu cca. 5 sec. 

Pro vypnutí handsetu stiskněte a podržte tlačítko , až do zobrazení "Nashledanou " na displeji 
handsetu (3 sec.) 
 
 

  

 HS 1 
12:00 31- 12 
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Základní funkce 
V klidovém stavu je na displeji zobrazeno číslo handsetu a pokud je nastaveno, tak i jeho jméno. V tomto 
stavu můžete volat, přijímat volání, nebo pracovat v menu. 

Odchozí volání 

1.   Vyzvedněte handset ze základny a stiskněte tlačítko  
2. 

 

 Zadaná tel. čísla budou průběžně vytáčena. 
 
Pozn.: Displej zobrazí zadávané číslice (znaky). Zadané znaky již nelze opravit. 

3.  Pro ukončení hovoru můžete použít tlačítko , nebo odložit handset na základnu. 
 
Pozn.: Pro opakované vytočení některého z naposledy volaných čísel použijte funkci 
Redial . 
 
 
Telefonní číslo můžete zadat také v klidovém stavu (tzv. bloková volba), to mimo jiné 
umožní číslo ještě před jeho vytočením opravit. 

1. 

 

Zadejte telefonní číslo a zkontrolujte jej na displeji. 
 
   
 
 
 
 

C Pozn.: 
Pokud uděláte chybu při zadávání čísla, můžete stisknout  C pro vymazání 
posledního znaku. 

C Pokud podržíte C déle jak 1 sec., vymažou se všechny znaky a telefon přejde do 
klidového stavu. 

 Stisknutím tlačítka  vložíte znak "pauza". 
2.    

 Po úspěšném zadání čísla stiskněte  pro vytočení hovoru. 
 
Pozn.: Během hovoru je zobrazována orientační doba trvání hovoru (hodiny – minuty 
– sekundy) 

Příchozí volání 
 Při příchozím volání začne telefon zvonit (není-li zvonění vypnuto), rozsvítí se displej 

a světelná indikace na handsetu začne blikat. Ikona L1 začne blikat. Handset začne 
vibrovat (je-li funkce zapnuta). 
Pokud je na lince aktivní služba CLIP (identifikace volajícího), telefon zobrazí jeho 
telefonní číslo (jméno) nebo hlášení "Skryte cislo “ (v případě aktivované funkce 
CLIR). 
Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, telefon zobrazí přiřazené 
jméno. 

1.  Pro přijetí hovoru stiskněte . 
 
Pozn.: Během hovoru je zobrazována orientační doba trvání hovoru (hodiny – minuty 
– sekundy) 

  

0123456 
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2. 
 Pro ukončení hovoru stiskněte , nebo handset odložte na základnu. 

 
   
 
 
 
 

  

Opakovaná volba 
 Volba naposledy volaného čísla. 

V handsetu se automaticky ukládá posledních 10 volaných čísel pro opětovné 
volaní. 
 
Čísla lze zobrazit a opakovaně vytočit následovně: 

1.  V klidovém stavu stiskněte tlačítko , pro zobrazení naposledy volaného čísla 

2.  Další čísla zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka . 

3.  Vybrané číslo bude vytočeno stisknutím . 
 
Pozn.: 
Vždy, když vytočíte nové číslo, je toto přidáno do seznamu. Obsahuje-li seznam již 
10 čísel, pak je nejstarší číslo vymazáno a uloženo nejnovější. 

 C 
 
Číslo můžete ještě před vytočením změnit (vymazat, přidat).  

C Přidržení tlačítka   provede návrat do klidového stavu. 

Používání hlasitého telefonu 
 Během hovoru nebo po vyzvednutí linky můžete kdykoliv zapnout nebo vypnout 

hlasitý telefon. 

1.  
 

Pro zapnutí hlasitého telefonu stiskněte a podržte  dokud se nezobrazí ikona  
(cca. 3sec.) 

2. 
 
 

Opakovaným stisknutím a přidržením  po dobu cca. 3 sec. hlasitý telefon 
vypnete. 

 Pozn.: Při zapnutém hlasitém telefonu je zobrazena ikona . 

Vypnutí mikrofonu 
 Během hovoru můžete vypnout mikrofon. 

1. C Pro vynutí mikrofonu stiskněte tlačítko C. 
2. C Mikrofon opětovně zapnete stisknutím tlačítka C. 

 Pozn.: Na displeji telefonu bude při vypnutém mikrofonu zobrazena ikona . 

Oblast dosahu p řístroje 

 

 Pokud je handset mimo radiový dosah základny, může být hovor spatně slyšitelný, 
případně se může i přerušit. V tomto případě se bude handset snažit opět navázat 
spojení se základnou a na displeji bude zobrazeno "Hledam… ". Spojení se 
základnou opětovně navážete přiblížením handsetu do oblasti dosahu základny. 

   

00:03:05 
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Základnu umístěte na vodorovnou hladkou plochu. Nepokládejte na základnu žádné 
předměty. Přístroj by neměl být umístěn v bezprostřední blízkosti jiných 
elektronických přístrojů, aby se vyloučilo vzájemné ovlivňování. Umístění základnové 
stanice určuje také dosah komunikace, vyzkoušejte různá stanoviště. 
Dosah přístroje je 50 metrů uvnitř budov nebo 300 metrů na volném prostranství. 
Udávaný dosah je orientační a může být vyšší nebo nižší v závislosti na množství a 
povaze překážek mezi základnou a handsetem. 

Nastavení hlasitosti 

 

Během hovoru můžete stisknutím , nebo  nastavit hlasitost sluchátka i 
hlasitého telefonu (v rozsahu 1 až 4). Čím vyšší číslo tím vyšší hlasitost. 

 
   
 
 
 
 

Nastavení externí vyzván ěcí melodie 
 Můžete nastavit až 9 vlastních vyzváněcích melodií a 9 stupňů hlasitosti. 

1.  
INT 

Stisknutím , nebo  vyberte v menu Nastav. HS  a stiskněte tlačítko INT. 
 
Pozn.: kurzor bude na pozici  Melodie Ext 
 

2. INT Potvrďte tlačítkem INT. 

3.  
INT 

Tlačítky  a  vyberte požadovanou melodii a potvrďte stisknutím INT. 

4.  Tlačítky  a  vyberte hlasitost. 
 

Pozn.: Při každém stisknutí , nebo  bude přehrána melodie s právě 
nastavovanou intenzitou hlasitosti. 
 

5. INT Stisknutím INT potvrdíte volbu. 
6. C Pro ukončení nastavení stiskněte dvakrát C pro opuštění menu. 

 
 
 
 
 
 

Nastavení interní vyzván ěcí melodie 
 Můžete nastavit až 9 vlastních vyzváněcích melodii a 9 stupňů hlasitosti. 

1.  
INT 

Stisknutím , nebo  vyberte v menu Nastav. HS  a stiskněte tlačítko INT. 
 

Tlačítky  a   vyberte Melodie Int  a stiskněte INT. 
2. INT  

3.  
INT 

Tlačítky  a  vyberte požadovanou melodii a potvrďte stisknutím INT. 

   

Hlasit. HS: 
4 

   

Ext. Zvoneni 

9 1 



 13 

4.  Tlačítky  a  vyberte hlasitost. 

Pozn.: Při každém stisknutí  , nebo    bude přehrána melodie s právě 
nastavovanou intenzitou hlasitosti 
 

5. INT Stisknutím INT potvrdíte volbu (uslyšíte potvrzovací tón). 
6. C Pro zrušení nastavení stiskněte C. 

 

 
 
 
 

Tóny kláves 
 Defaultně je nastaven zvuk pípnutí po stisku každého tlačítka. Pokud ho chcete 

vypnout, postupujte následujícím způsobem: 

1.  
INT 

Tlačítky  a  vyberte Nastav. HS  a stiskněte INT. 

2.  
INT 

Tlačítky  a  vyberte Ton klaves  a stiskněte INT. 
 
Pozn.: na displeji bude zobrazeno  Zap., Vyp. 
 

3.  Tlačítky  a  zvolte Zap., nebo Vyp. , pro zapnutí, nebo vypnutí zvuku kláves. 

4. INT Volbu potvrdíte tlačítkem INT. Uslyšíte potvrzovací tón. 
Menu opustíte opakovaným stisknutím tlačítka C. 

Paging 
 Touto funkcí můžete pomocí základny snadno vyhledat založenou přenosnou část. 

1.  Na základně stiskněte tlačítko . 
 
Pozn.: Všechny telefony přihlášené na základně budou zvonit interní melodií po 
dobu asi 40 sekund. Pak bude hledání ukončeno. 

2.  Pro zastavení vyhledávání stiskněte opět . 
 
Pozn.: Pokud někdo zavolá na telefon během vyhledávání, telefon vyhledávání 
ukončí a začne vyzvánět normálním způsobem. 
Vyzvánění na handsetu můžete také vypnout stisknutím libovolného tlačítka kromě 
M1-M4.. 

Zámek kláves 
 

Zapnete-li tuto funkci, všechny tlačítka kromě  budou zablokována. Při 
zamknutých klávesách můžete přijímat příchozí hovory a vytáčet (pouze blokovou 
volbou) nouzové číslo "112". Po ukončení hovoru bude klávesnice opět zamknuta. 
Tato funkce je užitečná proti nechtěnému stisknutí kláves. 

 Pro zapnutí této funkce stiskněte a podržte tlačítko , dokud se na displeji 
nezobrazí " Zamknuto ". 
 
 

   

Int. Zvoneni: 

9 1 
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 Pro vypnutí této funkce stiskněte a podržte tlačítko , dokud se telefon nevrátí do 
výchozího stavu. 

Tichý mód 
 Pokud zapnete tuto funkci, handset nebude vydávat žádné zvuky. Při příchozím 

hovoru nebude vyzvánět. Tóny kláves budou vypnuty. Příchozí hovor je indikován 
pouze světelnou signalizací a rozsvícením displeje a případným zobrazením 
identifikace volajícího. 

 Pro zapnutí této funkce stiskněte a podržte tlačítko , dokud se na displeji 
nezobrazí "Tichy mod ". 
V klidovém stavu bude tento nápis zobrazen na LCD. 

 
 
 
 
 
 

 Pro vypnutí této funkce stiskněte a podržte tlačítko , dokud se telefon nevrátí do 
výchozího stavu. 
Pozn.: funkce se nevztahuje na vibrační vyzvánění  a vyzvánění základny. 

Paměť přímé volby M 
 Tlačítkům přímé volby můžete přiřadit až 4 telefonní čísla. Pro snadnou orientaci 

můžete uložená čísla zaznamenat na přiložené adresářové štítky. Štítek lze nalepit 
na spodní stranu základny nebo kryt akumulátoru handsetu. 

1.  
INT 

Tlačítky  a  vyberte Nastav. HS  a stiskněte tlačítko INT. 

2.  
INT 

Tlačítky  a  vyberte Pamet M  a stiskněte tlačítko INT. 
 
Pozn.: na displeji budou zobrazena jednotlivá čísla pamětí  M1~M4. 

3.  
INT 

Tlačítky  a  vyberte paměť do které chcete číslo uložit a stiskněte tlačítko 
INT. 

4. 

 
C 

Zadejte číslo které chcete uložit. Tlačítkem C můžete provést opravu. 

5. INT Stiskněte tlačítko INT pro uložení čísla, na displeji bude zobrazeno Uloženo! , 
uslyšíte potvrzovací tón. 

            6.   
Z menu vystoupíte opakovaný stisknutím C. 

 
Vytočení čísla z Paměti M: 

1. 
 Vyzvedněte telefon stisknutím . 

2. M1~M4Stiskněte jedno ze čtyř tlačítek rychlé volby pro vytočení čísla. 

    

Zamknuto 

   

Tichy mod 
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Menu 

Ovládání menu 

Menu přístroje můžete procházet tlačítky  a . Tlačítkem INT potvrzujete volbu, nebo vstupujete do 
další úrovně menu. Tlačítkem C rušíte nastavení, nebo vystupujete zpět do předešlého menu. 

Struktura menu 
1. Tel.seznam  - Cist 
 - Upravit 
 - Pridat 
 - Vymazat 
 - Vymazat vse 
 
2. Caller ID  - Cist 
 - Vymazat 
 - Vymazat vse 
 
3. Nastav. HS  - Melodie Ext 
 - Melodie Int 
 - Ton klaves 
 - Jmeno HS 
 - Nastav PIN 
 - Nouz. volba 
 - Jazyk 

 - Nast. hodin 
 - Pamet M 
 - Resetovat 
 
4. Nastav. BS  - Vytaceni 
 - Doba Flash 
 - Delka pauzy 
 - Nova HS 
 - Odhlasit HS 
 - Zmenit PIN 
 - Melodie BS 
 - Hlasitost B 
 
5. Vyber BS 
 
6. Prihlas. HS 
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Telefonní seznam 
Do telefonního seznamu můžete ukládat často používaná telefonní čísla se jmény - kontakty. Do seznamu 
lze uložit až 50 telefonních čísel (každé se může skládat z 16 číslic) se jmény (až 12 znaků). 
 

V klidovém stavu vyhledejte telefonní seznam pomocí , nebo . Otevřete jej stisknutím INT.  

Ukládání čísel 
1.  

INT 
V menu Tel. seznam  vyberte tlačítky  a  Pridat  a stiskněte INT. 
 
Pozn.: na displeji bude zobrazeno "Jmeno: ". 
 

2. 

 
 

Zadejte požadované jméno. 

3. INT Potvrďte tlačítkem INT. 
 
Pozn.: na displeji bude zobrazeno "Cislo: ". 
 

4. 

 
 

Zadejte číslo. 

5. INT Potvrďte tlačítkem INT, kontakt bude uložen a na displeji bude zobrazeno 
"Ulozeno! ". 

Prohlížení telefonního seznamu 
1.  

INT 
V menu Tel. seznam  vyberte tlačítky  a  Cist a stiskněte INT. 
nebo 

R v klidovém stavu stiskněte R. 

2.  Tlačítky  a  vyhledáte požadovaný kontakt v telefonním seznamu. 

Pozn.: 
Pokud je telefonní seznam prázdný,na displeji bude zobrazeno "Prazdne " a po 2 
sekundách se telefon vrátí do předchozího menu, nebo do klidového stavu. 
Během vyhledávání můžete zadat první znak kontaktu pro jeho rychlejší vyhledání. 
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Mapa znaků 
Stiskněte tlačítko označené požadovaným znakem. Jedenkrát pro první znak, vícekrát pro další znaky, 
podle pořadí v následující tabulce. 
 

 1X 2X 3X 4X 5X 6X 

 1  < > - . 

 Aa Bb Cc 2 ►  

 Dd Ee Ff 3 :  

 Gg Hh Ii 4 +  

 Jj Kk Ll 5 *  

 Mm Nn Oo 6 #  

 Pp Qq Rr Ss 7  

 Tt Uu Vv 8 Ææ  

 Ww Xx Yy Zz 9  

 0  Ää Öö Üü  

 
Pozn.: 
Chcete-li napsat některý znak 2x po sobě, nebo různé znaky na stejném tlačítku, počkejte několik sekund 
pro posunutí kurzoru před zadáním dalšího znaku. 
Pro mazání použijte tlačítko C. 

Pro přepnutí mezi malými a velkými písmeny stiskněte tlačítko . 
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Mazání kontakt ů z telefonního seznamu 
 Mazaní jednotlivých kontakt ů: 

1.  
INT 

 

V menu Tel. seznam , tlačítky  a  vyberte Vymazat  a stiskněte INT. 

2.  
 

Tlačítky  a  vyberte kontakt z telefonního seznamu, který si přejete smazat a 
stiskněte INT. 

3. INT C 
 

Na displeji bude zobrazeno "Urcite? ". Pro potvrzení stiskněte opět INT, nebo pro 
zrušení C. 

 
 Vymazání všech kontakt ů: 

1.  
INT 

 

V menu Tel. seznam , tlačítky  a  vyberte Vymazat vse  a stiskněte INT. 

2. INT C Na displeji bude zobrazeno "Urcite? ", pro potvrzení stiskněte INT, nebo pro zrušení 
mazání C. 

 
   
 
 
 
 

Vytáčení čísla z telefonního seznamu 
1.  Vyhledejte požadovaný kontakt v telefonním seznamu. 

2.  Stiskněte  pro vytočení vybraného čísla. 

Upravení kontaktu v telefonním seznamu 
1.  

INT 

V menu Tel. seznam , tlačítky  a  vyberte Upravit  a stiskněte INT. 

2.  
INT 

Tlačítky  a  vyberte kontakt z telefonního seznamu, který si přejete upravit a 
stiskněte INT. 

3. 

 
INT 

Pokud si přejete změňte jméno a potvrďte stisknutím INT. Pokud si nepřejete měnit 
jméno stiskněte rovnou tlačítko INT. 

4. 

 
INT 

Pokud si přejete změňte číslo a potvrďte stisknutím INT. Pokud si nepřejete měnit 
číslo stiskněte rovnou tlačítko INT. 
K Vybraným tel. číslům lze přiřadit zvláštní vyzvánění, viz. Kap. „Nastavení VIP 
čísel“. 

5. INT Stisknutím tlačítka INT potvrdíte zadané změny. Nastavení bude ukončeno. 

 

   

Urcite? 
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Nastavení VIP čísel 
 Přístroj umožňuje přiřadit určitým důležitým tel. číslům – VIP číslům speciální 

vyzváněcí melodii handsetu (např. odlišnou od ostatních vyzvánění). 

1.  
INT 

V menu Tel. seznam , tlačítky  a  vyberte Upravit  a stiskněte INT. 

2.  
INT 

Tlačítky  a  vyberte kontakt z telefonního seznamu, který si přejete nastavit a 
stiskněte INT. 

3. 

 
INT 

Pokud si přejete změňte jméno a potvrďte stisknutím INT. Pokud si nepřejete měnit 
jméno stiskněte rovnou tlačítko INT. 

4. 

 
INT 

Pokud si přejete změňte číslo a potvrďte stisknutím INT. Pokud si nepřejete měnit 
číslo stiskněte rovnou tlačítko INT. 

 Pozn.: na displeji bude zobrazeno: 
 
 
 
 
 
 

5.  Tlačítky  a  vyberte požadovanou externí vyzváněcí melodii: 1~9. 

6. INT Stisknutím tlačítka INT uložíte nastavení. Uslyšíte potvrzovací tón a na displeji bude 
zobrazeno "Ulozeno!  ". 

 

    

Ext  Zvoneni: 

X 
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Identifikace volajícího 
Při příchozím volání bude na displeji zobrazeno číslo volajícího. Seznam má kapacitu až 50 příchozích 
hovorů. V případě zaplnění budou starší hovory přepisovány novějšími. 
Zmeškáte-li příchozí volání, zobrazí se na displeji ikona nepřijatého, nezobrazeného hovoru  a 
dostupné údaje o volání budou uloženy do seznamu Caller ID .  Jakmile jednou dané nevyzvednuté volání 
zobrazíte na displeji, ikona  zmizí. 
 

 
   
 
 

 

• Pokud má volající zapnutu funkci pro zamezení identifikace volání (CLIR), bude na displeji 
zobrazeno "Skryte cislo ".  

• Pokud operátor volajícího nepodporuje funkci identifikaci volajícího, pokud hovor prochází 
takovouto sítí nebo pokud přístroj nebude schopen identifikovat CLIP, na displeji bude zobrazeno 
"Nezn. cislo ". 

• Pokud je číslo volajícího uloženo v jmenném seznamu spolu se jménem, zobrazí se při příchozím 
volání toto číslo na displeji. 
Zobrazení skrytého a neznámého čísla: 
 

    

  
 
 

Seznam Caller ID 
1.  

INT 
 

Tlačítky  a  vyberte menu Caller ID  a stiskněte INT. 
 
Pozn.: kurzor bude na volbě Cist . 

2. INT Stiskněte INT pro potvrzení. 
 
Pozn.: na displeji bude zobrazeno číslo posledního volajícího (nebo jeho jméno, 
pokud je číslo uloženo v seznamu) a datum a čas hovoru. Pokud nejsou v paměti 
žádné přijaté hovory na displeji bude zobrazeno "Prazdne ". 

3.  Tlačítky  a  můžete seznam procházet. 

4. C Ze seznamu vystoupíte opakovaným stisknutím C. 

 

Uložení čísla z menu Caller ID do Telefonního seznamu 
 
 

Vyhledejte číslo které si přejete uložit v menu Caller ID . 

1. R Stiskněte R, na displeji bude zobrazeno "► Tel. seznam ". 
2. INT 

 
Potvrďte tlačítkem INT, na displeji bude zobrazeno "Jmeno: ". 

   

0123456 

    

Skryte cislo 
    

Nezn. cislo 
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3. 

 
INT 

Zadejte jméno a stiskněte INT pro uložení. Na displeji bude zobrazeno "Ulozeno! ". 
Uslyšíte potvrzovací tón. 

Čekající hovor 
  

Pokud je na lince aktivována služba Čekajícího volání (CW), pak v průběhu hovoru 
bude další příchozí hovor oznámen akustickým signálem ve sluchátku. 

R 

 

V průběhu hovoru lze na další příchozí hovor přepnout stisknutím tlačítka R a 
tlačítka 2. Po ukončení druhého hovoru, stiskněte R a tlačítko 1 pro návrat k prvnímu 
hovoru. 

 

 

Druhý hovor lze také přijmout až po ukončení prvního. Telefon začne opět vyzvánět 

a volání lze přijmout běžným způsobem, tlačítkem .  

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

 

Mazání čísel z menu Caller ID 
 

Mazání jednotlivých čísel: 

1.  
INT 

Tlačítky  a  vyberte menu Caller ID  a stiskněte INT. 

2.  
INT 

Tlačítky  a  vyberte Vymazat  a stiskněte INT. 

3.  
INT 

 

Tlačítky  a  vyberte číslo které chcete vymazat. 

4. INT 
 

Stiskněte INT pro potvrzení, na displeji bude zobrazeno "Urcite? ". 

5. INT C Stiskněte INT pro potvrzení, nebo C pro zrušení mazání. 
 

Vymazání všech čísel: 

1.  
INT 

Tlačítky  a  vyberte menu Caller ID  a stiskněte INT. 

2.  
INT 

Tlačítky  a  vyberte volbu Vymazat vse  a stiskněte INT. 

3. INT C Na displeji bude zobrazeno "Urcite? ", stiskněte INT pro potvrzení, nebo C pro 
zrušení mazání. 

 
   
 
 
 

   

Urcite? 
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Vytáčení čísla ze seznamu Caller ID 

1. 
 

Vyhledejte požadované číslo v seznamu. 

2.  Stiskněte  pro vytočení vybraného čísla. 
 
 
Pozn.: 
Pro zobrazování příchozích tel. čísel musí být aktivována služba identifikace volajícího na tel. lince. 
Na displeji je zobrazováno prvních 12 číslic přijaté identifikace. Ukládána jsou však všechna. 
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Použití více handset ů 
K jedné základně lze přihlásit až 5 handsetů. Mezi nimi lze pak vzájemně volat (interní, vnitřní volání - 
Interkom), přijímat, přepojovat externí volání a zřídit konferenční hovor tří účastníků (3PTY). 

Vnit řní hovory 
1. INT Stiskněte INT a vložte číslo požadovaného handsetu. 

Pozn.: Zadaný handset začne zvonit, stiskněte  na tomto handsetu pro přijmutí 
hovoru. 

 
   
 
 
 
 

2. 

 

Zadejte číslo handsetu který chcete volat. 
 
Pozn.: Na displeji bude zobrazeno číslo které jste zadali a požadovaný handset 
začne zvonit. 

3.  Na volaném handsetu stiskněte  pro přijmutí hovoru. 

4.  Hovor ukončíte stisknutím . 

Přepojení vn ějšího hovoru 
 Vnější hovor můžete kdykoliv přepojit na jiný handset přihlášený na stejnou 

základnu. 
1. INT Stiskněte INT a vložte číslo požadovaného handsetu. 

 

Pozn.: Zadaný handset začne zvonit, stisknutím  na tomto handsetu vstoupíte do 
interního hovoru mezi dvěma handsety. 
Pokud zadaný handset neodpovídá, můžete stisknout INT pro zrušení přepojení. 

2.  Stisknutím  na volajícím handsetu ukončíte vnitřní hovor a volaný handset 
vstoupí do vnějšího hovoru. 

Nastavení konferen čního hovoru 
 Máte-li zároveň vnější a vnitřní hovor, můžete všechny účastníky (3) spojit do 

jednoho konferenčního hovoru následujícím způsobem: 

 
Na handsetu, který zřizoval vnitřní hovor stiskněte a podržte na 2 vteřiny tlačítko 

 pro sestavení konferenčního hovoru. 

 

    

Interkom 
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Použití více základen 
 Váš handset může být použit až s čtyřmi různými základnami. V tomto menu můžete 

nastavit základny které chcete používat. V menu jsou již přihlášené základny 
označeny *. 
 
Pozn.: Před použitím více základen, musíte přihlásit handset ke každé z těchto 
základen! 

1.  
INT 

Tlačítky  a  vyberte Vyber. BS  a stiskněte INT. 

2.  
INT 

Automatická volba: 

Tlačítky  a  vyberte BS Aut.  a stiskněte INT. 
 
Pozn.: V tomto stavu se handset přihlásí k základně s nejsilnějším signálem. Musí 
být přihlášeno více základen. 
Manuální volba: 

Tlačítky  a  vyberte požadované číslo základny a stiskněte INT. 

Nastavení Handsetu 
V menu Nastav. HS můžete nastavit například jméno handsetu, jazyk, rychlé volaní, atd… 

V klidovém stavu tlačítky ,  nebo  vyberte Nastav. HS , pro vstup do podmenu stiskněte INT. 

Nastavení jména handsetu 
 V tomto menu můžete natavit jméno handsetu. Jméno handsetu se vždy zobrazuje v 

klidovém stavu. 

1.  Tlačítky  a  vyberte Jmeno HS . 

2. INT Potvrďte volbu stisknutím INT a na displeji se následně zobrazí "Jmeno: ". 
3. 

 

Zadejte jméno (maximálně 8 znaků). 

4. INT Potvrďte volbu stisknutím INT, uslyšíte potvrzovací tón. Na displeji bude zobrazeno 
„Uloženo! “ 

 
   
 
 
 
 

Změna PINu handsetu 
 PIN handsetu je možné použít pro zamezení neoprávněné manipulace. Defaultně je 

PIN handsetu nastaven na 1590, toto nastavení můžete změnit: 

1.  Tlačítky  a  vyberte Nastav PIN  a stiskněte tlačítko INT. 

2. 

 
INT 

Na displeji bude zobrazeno "HS PIN". Zadejte aktuální PIN a stiskněte INT. Uslyšíte 
potvrzovací tón. 
 
Pozn.: Jednotlivé znaky PINu budou zobrazovány na displeji jako "*". 
Pokud zadáte PIN nesprávně, uslyšíte odmítací tón. 

3. 

 
INT 

Na displeji bude zobrazeno "Novy PIN ". Zadejte PIN jaký jste zvolili a stiskněte INT. 

   

 Petr <1> 

12:00 01- 01 
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4. 

 
INT 

Na displeji bude zobrazeno "Znovu PIN ", pro potvrzení správnosti  zopakujte vámi 
vybraný PIN ještě jednou a stiskněte INT. Uslyšíte potvrzovací tón. 
Pozn.: 
Pokud zadáte PIN nesprávně, uslyšíte odmítací tón. 

Nastavení jazyka 
 V telefonu je k dispozici 11 různých jazyků: angličtina, čeština, slovenština, 

maďarština, němčina, španělština, řečtina, turečtina, francouzština, polština, ruština. 

1.  
INT 

Tlačítky  a  vyberte Jazyk  a stiskněte INT. 

2.  
INT 

Tlačítky  a  vyberte požadovaný jazyk a stiskněte INT. Uslyšíte potvrzovací 
tón. 

Nastavení Rychlé volby 
 Na telefonu můžete nastavit číslo, které bude vytočeno automaticky, nezávisle na 

tom jaké tlačítko bude stisknuto. 

1.  Tlačítky  a  vyberte Nouz. volba . 

2. INT 

 

Stiskněte INT pro potvrzení.Není-li ještě zadáno žádné číslo, bude zobrazeno 
„Prazdne “. Bylo-li již číslo uloženo, pak bude zobrazeno. 
 
Zadejte číslo dle vašeho výběru. 

3. INT Stiskněte INT pro potvrzení. 
 
Pozn.: 
Uslyšíte potvrzovací tón a na displeji bude zobrazeno následující. 

  
 
 
 
 
 

Na handsetu může být nastaveno pouze jedno číslo rychlé volby. 

 R Funkci vypnete dvojím rychlým stisknutím tlačítka R. 

Nastavení data a času 
Natavení není třeba zpravidla provádět. V případě, že je aktivována služba identifikace volajícího (CLI), je 
aktuální čas a datum nastaven automaticky při prvním příchozím hovoru. 
Po nastavení je datum a čas zobrazován v klidovém stavu na displeji přístroje a v seznamu Caller ID je 
přiřazen k záznamům nevyzvednutých volání.  
V případě, že k automatickému nastavení nedojde, můžete jej provést následovně: 
 

1.  Tlačítky  a  vyberte Nast. hodin . 

2. 
INT Stiskněte tlačítko INT pro potvrzení volby. Na displeji bude zobrazeno "Zadej cas ". 

3. 

 
INT 

Zadejte čas a stiskněte INT pro potvrzení, na displeji bude zobrazeno "Zadej 
datum ". 

4. 

 
INT 

Zadejte datum a stiskněte INT pro potvrzení. Uslyšíte potvrzovací tón. 
 
Pozn.: čas zadávejte  v posloupnosti Hodiny-Minuty-Dny-Měsíce-Roky. 

   

Nouz. Volba 
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Reset handsetu 
 Po resetování handsetu budou následující položky nastaveny nebo vymazány do 

stavu přístroje při dodání: 
paměť pro poslední volané hovory, externí vyzváněcí melodie / hlasitost, interní 
vyzváněcí melodie / hlasitost, jazyk, tón kláves, jméno handsetu, hlasitost hovoru, 
seznam CALLER ID a telefonní seznam.  PIN handsetu a základny zůstane stejný. 
 
Handset resetujete následovně: 

1.  
INT 

Tlačítky  a  vyberte Resetovat  a stiskněte INT. 

2. 

 
INT 

Na displeji bude zobrazeno "HS PIN", zadejte PIN (defaultně 1590) a stiskněte INT 
pro potvrzení. 

3. INT C Na displeji bude zobrazeno "Urcite? ", tlačítkem INT potvrdíte resetovaní, tlačítkem 
C resetování zrušíte. 

 
  
 
 
 
 

V průběhu resetování bude zobrazeno „Cekejte… “  

Nastavení základny 
Základnu lze nastavovat v menu Nastav. BS . Zadání PIN (Personal Identification Number – Osobní číslo 
uživatele) je nutné pro přístup do menu. Během nastavování základny nemají ostatní handsety přihlášené 
ke stejné základně přístup do menu Nastav. BS . Nastavení provedené z jednoho handsetu se týkají 
všech handsetů přihlášených k příslušné základně. 
 

V klidovém stavu tlačítky , nebo  vyberte menu Nastav. BS  a stiskněte INT pro potvrzení. Na 
displeji bude zobrazeno "Cekejte… " a následně "BS PIN: ", zadejte platný PIN základny (defaultně 1590) 
a stiskněte INT pro potvrzení.  
 
V menu základny jsou k dispozici následující volby: 

Výběr typu vytá čení 
 Lze zvolit pulzní, nebo tónovou volbu 

1. INT Po vstoupení do menu bude kurzor nastavený na volbě Vytaceni , stiskněte pouze 
tlačítko INT. 

2.  
INT 

Tlačítky  a  vyberte požadovaný typ vytáčení a stiskněte INT pro potvrzení. 
Uslyšíte potvrzovací tón. 

Nastavení doby FLASH 
Funkce FLASH je používána pro přepojování hovorů za pobočkovými ústřednami. 

 Během hovoru můžete tlačítkem R přepojit hovor. Doba flash je v jednotlivých 
zemích rozdílná. V ČR a SR je standardně 100ms. 

1.  
INT 

Tlačítky  a  vyberte Doba flash  a stiskněte INT. 

2.  
INT 

Tlačítky  a  vyberte požadovanou dobu flash a stiskněte INT. Uslyšíte 
potvrzovací tón. 
 
Pozn.: Můžete nastavit 100ms , 120ms , 300ms , nebo 600ms . 

   

Urcite? 
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Nastavení délky pauzy 
Funkce PAUSE je používána při vytáčení na starších ústřednách, kdy je nutné např. mezi jednotlivými 
částmi volených čísel vložit prodlevy. Např.při volbě mezinárodních prefixů. 

3.  
INT 

Tlačítky  a  vyberte Delka pauzy  a stiskněte INT. 

4.  
INT 

Tlačítky  a  vyberte požadovanou délku pauzy a volbu potvrďte stisknutím 
tlačítka INT. Uslyšíte potvrzovací tón. 
 
Pozn.: Můžete nastavit 2sec , 3sec , nebo 4sec . 

Změna PINu základny 
 PIN základny je důležitý pro znemožnění neoprávněné manipulace s přístrojem. 

Defaultně je nastaven na 1590, toto nastavení můžete změnit: 

1.  Tlačítky  a  vyberte Zmenit PIN  a stiskněte tlačítko INT. 

2. 

 
INT 

Na displeji bude zobrazeno "Novy PIN ". Zadejte PIN který jste zvolili a stiskněte 
INT. 
 
Pozn.: Znaky PINu při zadávání se budou zobrazovat jako "*". 

3. 

 
INT 

Na displeji bude zobrazeno "Znovu PIN ", pro potvrzení správnosti  zopakujte vámi 
vybraný PIN ještě jednou a stiskněte INT. Uslyšíte potvrzovací tón. 
 
Pozn.: 
Pokud zadáte jiný PIN, uslyšíte odmítající tón. 
Pokud je na jedné základně připojeno více handsetů, změna PINu základny se 
projeví jen u handsetu kde změnu provádíte. 

Přihlášení nového handsetu 
 Handset dodávaný se základnou je již z výroby přihlášen pod číslem 1. Každý další 

handset kompatibilní se systémem GAP musí být ručně přihlášen k základně. 
 
Pozn.: 
Handset může být přihlášen až ke 4 základnám. K jedné základně může být 
přihlášeno až 5 různých handsetů. 
Systém GAP je standard pro spolupráci handsetů a základen různých výrobců. 
Tento model telefonu podporuje standard GAP. Pokud bude používán s telefony 
jiných výrobců podporujících GAP,nemusí být přístupné jiné funkce než volání a 
přijímání hovorů. 
 
Přihlášení nového handsetu k základně: 

1.  
 

Na základně podržte tlačítko  déle než 10 vteřin dokud nezačne blikat LED 
s ikonou  . 

2.  
INT 

Tlačítky  a  vyberte Prihlas. HS  a stiskněte INT. 
 
Pozn.: na displeji budou zobrazena čísla základen. 

3.  
INT 

Tlačítky  a  vyberte požadované číslo základny (1-4) a stiskněte INT. 
 
Pozn.: na displeji se zobrazí tovární registrační kód. 

4. 

 
INT 

Stiskněte INT, na displeji bude zobrazen "PIN: “. Zadejte PIN základny (defaultně 
1590). 

5. INT Stiskněte INT pro potvrzení výběru a vyčkejte až uslyšíte potvrzovací tón. 
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Pozn.: Pokud neregistrujete první základnu a před číslem základny je "*", raději 
vyberte jiné číslo základny. Tento symbol označuje již přihlášenou základnu. 

 
Přihlášení nového handsetu za pomocí již přihlášeného: 

1. 
 

INT 
Tlačítky  a  vyberte Nastav. BS  a stiskněte INT. 
 
Pozn.: Na displeji bude zobrazeno "Cekejte… " a potom "BS PIN:". 

2. 

 
INT 

Vložte PIN základny (defaultně 1590) a stiskněte INT. 
 
Pozn.: Uslyšíte potvrzovací tón a zobrazí se podmenu. 

3.  
INT 

Tlačítky  a  vyberte Nova HS  a stiskněte INT. 
 
Pozn.: na displeji se zobrazí "PIN2". 

4. 

 
INT 

Zadejte PIN2 a stiskněte INT. 
 
Pozn.: Na základně začne blikat ikona . 

5. 
 

Pro přihlášení dalšího handsetu postupujte stejně, dle bodu 2-4. 

Pozn.: V bodě 4 musíte vložit PIN2 který jste nastavili. 

Odhlášení handsetu 
 

Odhlášení handsetu (všechny handsety musí být v klidovém stavu) 

1.  
INT 

Tlačítky  a  zvolte NASTAV. BS  a stiskněte INT. 
 
Pozn.: Na displeji bude zobrazeno "CEKEJTE… " a potom "BS PIN: ". 

2. 

 
INT 

Vložte PIN základny (defaultně 1590) a stiskněte INT. 
 
Pozn.: Uslyšíte potvrzovací tón a na displeji bude zobrazeno podmenu. 

3.  
INT 

Tlačítky  a  zvolte ODHLASIT HS a stiskněte INT. 
 
Pozn.: 
Na displeji bude zobrazeno následující: 

 
   
 
 
 
 

Aktuální stav přihlášených handsetů bude zobrazen ve formátu "- - - -". Na každé 
pozici je handset přihlášený k základně. "M" místo čísla handsetu upozorňuje že je 
handset v nastavovacím režimu. "-" je volné místo pro přihlášení.  
Například "M23 - -" značí, že jsou přihlášeny 3 handsety, první z nich je v 
nastavovacím režimu. 
Handset v nastavovacím režimu nemůžete odhlásit. 

4. 

 
C 

Vložte číslo handsetu, který chcete odhlásit, nebo stiskněte C pro zrušení volby. 

5. INT Stiskněte INT pro potvrzení, uslyšíte potvrzovací tón a na displeji odhlášeného 

   

Odhlasit HS: 

? M_ _ _ _ 
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handsetu bude zobrazeno "Neni BS ", nebo "Hledam… ". 
 

   
 
 
 

 

Nastavení Melodie vyzván ění základny 
 Můžete nastavit až 3 vyzváněcí melodie, nebo pokud zvolíte volbu 0 bude vyzvánění 

základny vypnuto. 

1.  
INT 

Stisknutím , nebo  vyberte v menu Melodie BS  a stiskněte tlačítko INT. 

 Pozn.: Na displeji bude zobrazeno: 
 
  

2.  
INT 

Tlačítky  a  vyberte melodii (1-3), nebo pro vypnutí vyzvánění základny 
vyberte volbu 0 a potvrďte stisknutím INT. Uslyšíte potvrzovací tón. 

Nastavení Hlasitosti vyzván ění základny 
 Můžete nastavit až 9 stupňů hlasitosti vyzvánění. 

1.  
INT 

Stisknutím , nebo  vyberte v menu Hlasitost B  a stiskněte tlačítko INT. 

 Pozn.: Na displeji bude zobrazeno: 
 
  

2.  
INT 

Tlačítky  a  vyberte hlasitost (x=1-9) a potvrďte stisknutím INT. Uslyšíte 
potvrzovací tón. 

Vymazání informací ze základny a handsetu 
 Resetování základny: 

1.  

Odpojte a znovu připojte napájecí adaptér. Stiskněte a podržte alespoň 10 sekund 

tlačítko , až začne LED  rychle blikat. 
 
Pozn.: 
Všechny informace ze základny budou vymazány. PIN bude také resetován.  

Pokud tlačítko  podržíte méně než 10 sekund, základna zapne funkci Paging 
(LED bliká pomalu). Po tomto kroku je dobré provést "Resetování handsetu" (viz. 
níže) se všemi dříve přihlášenými handsety. 

2.  Nyní můžete provést stejné kroky (2-5) jako u funkce "Přihlášení nového handsetu k 
základně". 
 

 Resetování handsetu: 

1.  
Vyjměte akumulátory, 

   

B. Melody X 

   

B. Volume X 

   

Neni BS 
   

Hledam… 
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 Při vkládání akumulátorů, podržte  a , dokud se na displeji nezobrazí  
 
   
 
 
 
 

2.  Stiskněte tlačítko  pro vymazání všech přihlášených základen. 
nebo 

3.  Stiskněte tlačítko  pro vymazání všech uložených informaci v handsetu, včetně 
PINů a přihlášených základen. 

 

   

7 Clear Base 

9 Clear All 
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Vlastnosti  
• Zvýšená hlasitost vyzván ění handsetu a základny 
• Kontrastní LCD displej s podsvícením 
• Výrazná sv ětelná indikace vyzván ění na handsetu 
• Vibra ční vyzván ění 
• Paměti p římé volby 
• Velká tla čítka  
• Zobrazení identifikace volajícího - CLIP (norma FSK a DTMF) 
• Seznam až pro 50 nevyzvednutých volání s datem a časem volání (16 pozic pro každé číslo) 
• Opakovaná volba až pro 10 naposledy volaných čísel (24 číslic pro každé číslo) 
• Telefonní seznam až pro 50 čísel (12 znaků pro jméno, 16 číslic pro číslo) 
• Možnost připojení handsfree 
• Uzamknutí kláves 
• Nastavení nouzové volby 
• Přepojování vnějších hovorů  
• Hlasitý telefon, Interkom mezi handsety 
• Konferenční hovor 3 účastníků 
• 9 stupňů hlasitosti vyzvánění, 9 typů vyzváněcích melodií 
• Nastavení hlasitosti hovoru 
• Tichý mód a možnost vypnutí mikrofonu 
• Zobrazování délky hovoru 
• Paging, Beep, FLASH, PAUSE 
• Vícejazyčné  menu včetně češtiny 
• LCD displej se zobrazením data a času 
• Ukládání nevyzvednutých volání do telefonního seznamu 
• Čekající volání 

 

Technické parametry 
• Síťový adaptér 230V/ 7,5V;500mA 0,375VA 
• Výdrž akumulátorů: 100hod. v pohotovostním stavu, 8 hodin hovoru 
• Hmotnost:Základna 175g; handset 160g 
• Kmitočtové pásmo: DECT GAP 1880 – 1900 MHz (10 nosných kmitočtů) 
• Dosah přístroje uvnitř budovy 50m, na vnějším prostranství 300m 

 

Závady a jejich odstran ění 
Přístroj nepracuje: 

• Zkontrolujte připojení síťového adaptéru. 
• Zkontrolujte připojení telefonní linky. 
• Zkontrolujte vložení a stav akumulátorů v přístroji. 

 
Není slyšet tón linky: 

• Zkontrolujte připojení telefonní linky. 
• Zkontrolujte připojení síťového adaptéru. 

 
Na displeji není zobrazen žádný údaj: 

• Zkontrolujte vložení a stav akumulátorů v přístroji. 
• Zkontrolujte zda je sluchátko zapnuto. 

 
Akumulátory ve sluchátku mají velmi krátkou dobu funkčnosti 

• Zkontrolujte a případně očistěte nabíjecí kontakty 
• Dlouhodobě krátká životnost může naznačovat, že je nutné akumulátory vyměnit. 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prodej a servis: 
INTERBELL, s.r.o. 

Čechyňská 16 •••• Brno CZ-602 00 
http://www.interbell.cz 

Prodej: tel.: 543 423 511, fax.: 543 217 212, sales@interbell.cz 
Servis: tel.: 543 423 530, fax.: 543 423 533, servis@interbell.cz 

 


