
NÁVOD K OBSLUZE

Alcom DT-710

1,8 Ghz DECT Telefon
Non-GAP, Caller ID



Obsah

Bezpeènostní pokyny…………………………………………………..3
Rozsah dodávky………………………………………………………..3
Displej pøenosné èásti………………………………………………….5
Uvedení do provozu……………………………………………………6
Pou�ívání telefonu……………………………………………………..7
Základní re�im …………………………………………………………7
Pøijmutí pøíchozího hovoru…………………………………………….7
Zahájení hovorù………………………………………………………..7
Obvyklý zpùsob zahájení hovoru………………………………………7
Zahájení hovoru z pøedbì�nou kontrolou vytoèeného èísla……………8
Zahájení hovoru opakováním posledního volání………………………8
Vytoèení èísla z pamìti (vnitøního telefonního seznamu)……………..8
Vytoèení èísla z seznamu CID…………………………………………9
Bìhem hovoru………………………………………………………….9
Ukazatel délky hovoru…………………………………………………9
Nastavení hlasitosti…………………………………………………….9
Zapnutí/vypnutí mikrofonu(funkce mute)……………………………..9
Doèasné pøepnutí na tónovou volbu……………………………………9
Pøijmutí druhého hovoru……………………………………………….9
Seznam CID………………………………………………………..…10
Zkontrolování èísla z pamìti telefonního seznamu CID……………...10
Vymazání ulo�eného èísla z seznamu CID…………………………...10
Ulo�ení èísla z seznamu CID do telefonního seznamu……………….11
Pou�ívání pamìti……………………………………………….……..11
Vkládání èísel do pamìti……………………………………….……..11
Vymazání ulo�eného èísla z pamìti…………………………….…….11
Vymazání èísla z pamìti opakování posledního volání………….……11
Programování ……………………………………………………..…..12
Typ vyzvánìní a hlasitost vyzvánìní sluchátka…………………….…12
Signalizace pou�ití tlaèítek…………………………………………….12
Nastavení délky signálu FLASH stisknutím tlaèítka R…………….….12
Nastavení druhu volby (tónová / impulsní)……………………………12
Dodateèné funkce……………………………………………………...13
Vypnutí / zapnutí vyzvánìní…………………………………………...13
Blokování klávesnice…………………………………………………..13
Vnitøní vyzvánìní na pøenosnou èást…………………………………..13
Hlasitost vyzvánìní základnové stanice………………………………..14
Pou�ití funkce hlasové schránky……………………………………….14
Varovný tón opuštìní oblasti dosahu…………………………………..14
Odstranìní typických poruch pøi pou�ívaní telefonu…………………..15
Prohlášení o shodì……………………………………………………...16
Záruèní podmínky………………………………………………………17

2

Záruèní podmínky

1. Na výše uvedený výrobek poskytujeme záruku 24 mìsícù od data prodeje.
2. Na základì uznané reklamace prodávající je povinen vymìnit reklamované zbo�í za zbo�í

bezvadné, podmínkou je pøilo�ení záruèního listu s datem, razítkem a podpisem prodejce,
potvrzení o zaplacení zbo�í, faktura, paragon, pøedávací protokol.

3. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé pøi bì�ném pou�ívání výrobku.
4. Záruka se nevztahuje na závady zpùsobené nešetrným zacházením, násilným pùsobením na

výrobek jako náraz, pád, písek, voda, apod., neodbornými zásahy do pøístroje, pøipojováním
jiných sítových adaptérù a pøepìtím v napájecí síti, poruchami na linkách spojù,
nedodr�ením technických podmínek pro instalaci a provozování, nepostupováním dle
návodu a na vady vzniklé v dùsledku oprav, které neprovádìl prodávající nebo jím povìøená
osoba. Prodávající nepøebírá odpovìdnost za škody vyplývající z provozu produktù,
funkèních vlastností a škod z neodborného pou�ívání produktù, stejnì jako škod
zpùsobených vnìjšími událostmi a chybnou manipulací. Záruka se dále nevztahuje na
souèástky vyrobené z gumy, umìlých hmot, �árovky, tonery a ostatní spotøební materiál.

5. Nárok na záruku nelze uplatnit, jestli�e vady byly zpùsobeny vnìjšími událostmi a
nezpùsobil je prodávající.

6. U zlevnìného zbo�í a zbo�í pou�itého se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zbo�í
zlevnìno, které vznikly v dùsledku jeho pou�ívaní èi opotøebení.

7. Záruèní lhùta se prodlu�uje o dobu 24 mìsícù od pøevzetí kupujícím nového zbo�í
obdr�eného po uznání reklamace.

Reklamaèní postup
1. Místem uplatnìní reklamace zbo�í je adresa pøíslušné provozovny prodávajícího, kde

kupující zbo�í nakoupil nebo objednal.
2. Bez øádnì vyplnìného záruèního listu nebude reklamace uznána. Kupující je povinen pøedat

prodávajícímu reklamované zbo�í úplné, s kompletní dokumentací, neporušené, èisté a
v originálním balení. Pokud tak neuèiní je prodávající oprávnìn reklamaci odmítnout.

3. Reklamující nemù�e mìnit uplatnìné reklamaèní nároky, není-li dohodnuta jinak.
4. Práva z odpovìdnosti za vady zbo�í, pro které platí záruèní doba, zaniknou, nebyla-li

uplatnìna v záruèní dobì a to prokazatelným zpùsobem – písemnou formou.

5. Záruèní doba zaèíná bì�et dnem pøevzetí zbo�í. Dojede-li k výmìnì zbo�í, zaène záruèní
doba znovu bì�et ode dne pøevzetí nového zbo�í.

Záruèní list èíslo……………………………

Název výrobku: bezdrátový DECT telefon ALcom DT – 710

Výrobní èíslo………………………………..

Datum prodeje………………………………

Razítko prodejce
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Prohláše ní o shodì

telekomunikaèního koncového zaøízení s ustanoveními naøízení vlády è. 426/2000 Sb., kterým se
stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní koncová zaøízení.

dovozce: ALcomXXI, s.r.o.

Vinohradská 184, Praha 3

IÈO: 26697157, DIÈ: CZ26697157

tímto prohlašuje, �e výrobek

druh: telefonní pøístroj

kód: 1112

typové oznaèení: DT 710

rozhraní: Z

výrobce: ALCOM INTERNATIONAL LLC

úèel pou�ití: zaøízení je urèeno k pøipojení ke koncovému analogovému
rozhraní veøejných telekomunikaèních sítí Èeské republiky.

splòuje po�adavky tìchto norem a pøedpisù, pøíslušných pro daný druh zaøízení:
EN 301406 V 1.4.1
EN 301489-1/-6 V1.3.1/V1.2.1
EN 60950-1:2001
EN 41003:1998
I-CTR 37(1999), EN 301437 V1.1.1
TBR 10
BAPT 222 ZV 80

a �e je bezpeèný za podmínek obvyklého a v návodu k obsluze urèeného pou�ití. Shoda byla
posouzena podle § 3, odst. 1, písm. a), pøíloha è. 4 naøízení vlády è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví
technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní koncová zaøízení.
Prohlášení o shodì je vydáváno na základì tìchto podkladù:

Zkušební protokol è.G0M20303-7669-T-61/-T-62, vydaný akreditovanou laboratoøí Electronic
Technology Systems Dr. Genz GmbH (ETS).
Zkušební protokol è.G0M20303-7669-E-12/-E-16, vydaný akreditovanou laboratoøí Electronic
Technology System Dr. Genz GmbH (ETS).
Zkušební protokol è.G0M20303-7669-L, vydaný akreditovanou laboratoøí Electronic Technology
SystemDr. Genz GmbH (ETS).
Zkušební protokol è.G0M20303-7669-T-61/-T-62, vydaný akreditovanou laboratoøí Electronic
Technology System Dr. Genz GmbH (ETS).
Zkušební protokol è.G0M20303-7669-T-67, vydaný akreditovanou laboratoøí Electronic Technology
System Dr. Genz GmbH (ETS).
Zkušební protokol è.G0M20303-7669-T-68, vydaný akreditovanou laboratoøí Electronic Technology
System Dr. Genz GmbH (ETS).
Zkušební protokol è.G0M20303-7669-T-21, vydaný akreditovanou laboratoøí Electronic Technology
System Dr. Genz GmbH (ETS).

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovìdnost dovozce.

V Praze dne 01. 12. 2004 Jednatel Elena Ruzanova
Kontaktní adresa, telefon, fax, e-mail
Vinohradská 184, 130 00 Praha 3, tel. 296325686, fax 296325687, e-mail: alcom@alcom-phone.cz

Zaøízení není funkèní pøí výpadku sítového napájení. Doporuèujeme se
proto jeho zapojení do paralelní zásuvky v zapojení “s pøednosti„ za bì�ný
telefonní pøístroj.

Bezpeènostní pokyny
Ne� zaènete pøístroj pou�ívat, vìnujte Vaši pozornost následujícím bezpeènostním
pokynùm.

Pou�ívejte jen originální akumulátory dodané z pøístrojem.
Pou�ívejte jen originální sítový napájeè dodaný
s pøístrojem. Pou�ívání napájeèù jiných typù mù�e
zpùsobit poškození pøístroje.
Pøístroj nemìl by být vystaven pùsobení prašného prostøedí, nemìl by být instalován
ve vlhkém prostøedí (napøíklad, v koupelnì). Neumís�ujte pøístroj v bezprostøední
blízkosti vody, ohni, tepelných zdrojù.
Zu�itkování NíMH – baterii musíte uskuteèòovat podle bì�ného zákonu (nelze
NíMH – baterii dávat do odpadkového koše, spalovat, atd.)
Nepou�ívejte pøístroj v blízkosti explozivních surovin, materiálù (palivo, barvivo,
atd.)
Pøístroj (pøenosnou èást, základní stanice) v �ádném pøípadì sami nerozebírejte.
Kontakty akumulátoru, nabíjecí kontakty by nemìli být umístìný v bezprostøední
blízkosti jiných kovových objektù, aby se vylouèilo vzájemné ovlivòování.
Doporuèujeme bìhem bouøky vypínat pøístroj, aby se vylouèilo mo�né poškození
pøístroje.

Signál se pøenáší z základní stanice do pøenosné èásti a zpìt pomocí radiových vln.
Vzhledem k tomu upozoròujeme na mo�nost zpùsobení poruch pøí navázání
spojení.

Nelze pou�ívat pøístroj v bezprostøední blízkosti citlivého lékaøského zaøízení a také
osob z pøístrojem umìlé srdce.

Pøístroje by nemìl být umístìn v bezprostøední blízkosti jiných elektronických
pøístrojù, jako jsou napøíklad poèítaèe, TV, radiopøijímaèe, faxy nebo mikrovlnná
zaøízení, aby se vylouèilo zpùsobení vzájemných poruch. Vzdálenost od
elektronických pøístrojù musí být minimálnì 1 m.

Rozsah dodávky
- základnové stanice
- pøenosná èást
- sítový napájeè s pøívodním kabelem
- telefonní kabel
- 4 ks akumulátorù AAA NiMH
- Návod k pou�ívání
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Odstranìní typických poruch pøi pou�ívaní telefonu

Typ poruchy Zpùsob odstranìní
Pøístroj nefunguje 1. Zkontrolujte stav napájeèe a telefonního

kabelu. Napájeè a telefonní kabel by
mìli být správnì zapojeny.

2. Zkontrolujete správnost vlo�ení a stav
nabíjení akumulátorù.

Pøístroj nevyzvání 1. Zkontrolujte stav napájeèe a telefonního
kabelu. Napájeè a telefonní kabel by
mìli být správnì zapojeny.

2. Odlo�te pøenosnou èást do základnové
stanice. Zkontrolujete stav vyzvánìní na
pøenosné èásti a základnové stanici.
Zapnìte vyzvánìní.

Není �ádný signál od telefonní linky 1. Pøesvìdète se, �e je telefonní kabel
zapnutý.

2. Pøesvìdète se, �e byli akumulátory
øádnì nabity.

3. Zkontrolujte, jestli nastavený druh
volby odpovídá nastavení druhu volby
Vaši telefonní sítì.

Funkce Caller ID není funkèní 1. Pøesvìdète se, �e Vaše ústøedna
poskytuje tuto funkci.

2. Pøesvìdète se, �e jste tedy souèástí této
slu�by ( pro pou�ití funkce musíte nejprve
pøedplatit u Vašeho Operátora).

3. Pøed pøijmutím hovoru zvednìte
sluchátko po zaznìní tónu vyzvánìní.

4. Pøi pøíchozím hovoru z jiného regionu
nebo pøi pøijmutí dùvìrného volání
funkce Caller ID je nenastavitelná.

Nemù�ete pøijmout další hovor
bìhem bì�ného hovoru

1. Pøesvìdète se, �e Vaše ústøedna
poskytuje tuto funkci.

2. Pøesvìdète se, �e jste tedy souèástí této
slu�by ( pro pou�ití funkce musíte
nejprve pøedplatit u Vašeho Operátora).
Nastavte po�adovanou délku signálu
FLASH.

Indikátor Charge na základní stanici
nebliká pøí odlo�ení pøenosné èásti
do základnové stanice

Pøesvìdète se, �e jste správnì odlo�ili
pøenosnou èást do základnové stanici.

Akumulátory jsou vybity pøedèasnì
(zkráceni doby pou�ití akumulátorù)

Nahraïte akumulátory novými akumulátory.
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LCD Displej

Vymazání/
pøidr�ení

Telefonní
seznam

Posun nahoru/
dolu

Vypnutí/zapnutí
vyzvánìní

Z í vypnutí
mikrofonu

apnut / Seznam CID
(Caller ID)

Blokování
klávesnice

Tlaèítko PAGE

Indikace zvednutého
sluchátka

Indikace stavu
nabíjení

Tlaèítko REDIAL / PAUSE

Programování

Zahajení / ukonèení
hovoru

Bezdrátový  telefon  standartu  DECT Alcom DT-710
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Posun
vlevo

Stav
akumulátoru

Hovor
Zpráva

Vypnutý mikrofon

Vypnuté vyzvánìní
Signál

Posun vpravo

Èíslice

Pøidr�ení/
vymázaní

Signalizace pou�ití
tlaèítek

Vyzvánìní

Displej pøenosné èásti
Pro co nejlepší pochopení fungování Vašeho telefonu DT-710 DECT Digital Cordless
Telephone doporuèujeme na úvod vìnovat chvíli èasu pro pochopení symbolù které se
objevují na LCD displeji.

signalizuje stav baterie ( plný, velmi nízký, vybitý stav baterie)

signalizuje, �e spojení pøenosné èástí z základní stanici navázáno

Ukazuje, �e je pøístroj právì pou�ívány (obsazení linky, pøíchozí hovor, jeho
navazování, komunikace)

signalizuje pou�ívání èísla z telefonní pamìti nebo ulo�ení do seznamu pamìti

signalizuje pou�ívání èísla z pamìti CID nebo ulo�ení do pamìti CID

signalizuje zapnutí funkce MUTE (vypnutí mikrofonu bìhem hovoru)

signalizuje vypnutí vyzvánìní¨

signalizuje uzamknutí klávesnice

signalizuje, �e telefonní èíslo obsahuje další èíselné znaky

signalizuje, �e telefonní èíslo obsahuje další èíselné znaky

nová zpráva

signalizuje, �e pøístroj je v re�imu programování hlasitosti a typu vyzvánìní
pøenosné èásti

signalizuje, �e pøístroj je v re�imu programování signalizace pou�ití tlaèítek

signalizuje, �e pøístroj je v re�imu programování délky signálu FLASH

Uzamknutí/
odemknutí
klávesniceTelefonní

seznam
CID/Caller ID
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Hlasitost vyzvánìní základnové stanice

Stisknutím tlaèítka na základnové stanici a jeho pøidr�ením mù�ete nastavit

novou stupeò hlasitosti vyzvánìní základnové stanice. Bìhem nastavování uslyšíte jeden

signál nastavené hlasitosti vyzvánìní. V pøípadì, �e vyzvánìní na základnové stanici je

vypnuto, uslyšíte dva krátkých signálù.

Hlasitost vyzvánìní na základnové stanici nemù�ete bìhem hovoru regulovat/ zmìnit.

Pou�ití funkce hlasové schránky

Upozornìní: V pøípadì, �e Váš telefonní operátor tuto funkci neposkytuje, funkce hlasové

schránky je nenastavitelná. Pro podrobnìjší informaci kontaktujete Vašeho telefonního

operátora.

Budou-li zaznamenány nové zprávy v hlasové schránce, zaène blikat indikace

Po pøehrání nových zpráv indikace zmizí z displeje. Nebo kdy� pøístroje je v základním

re�imu, stisknìte tlaèítko a dr�te jej. Po dobu stisknutí cca 2 sekundy bude

indikace vypnuta.

Varovný tón opuštìní oblasti dosahu

Pokud se pøenosná èást nachází mimo dosah základnové stanice, budete na to upozornìní

varovným signálem pro opuštìní oblasti dosahu. Musíte se vrátit v oblast dosahu pøístroje

pro prodlou�ení bì�ného hovoru. V pøípadì opuštìní oblasti dosahu, na displeji se objeví

symbol
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HS

12345678901234

Pou�ívání telefonu

Základní re�im

Pøi klidovém re�imu ( kdy� pøístroj se ne pou�ívá pro rozhovor) na displeji bliká indikátor

pøenosné èásti HS. Indikátor akumulátoru signalizuje bì�ný stav nabíjení akumulátoru pøenosné

èásti, indikátor signálu signalizuje spojení mezi základní stanici a pøenosnou èásti.

Pøijmutí pøíchozího hovoru

Pøí pøíchozím hovoru uslyšíte vyzvánìní telefonu, na displeji pøenosné èásti bliká symbol

Funkce Caller ID (CID) se pou�ívá v rámci ústøedny. Je-li Vaše ústøedna poskytuje funkci CID,

na displeji bliká indikátor a èíslo volajícího (èíslo bude ulo�eno v seznamu CID).

Symbol bliká na displeji, jestli èíslo volajícího obsahuje více ne� 14 èíslic. V takovém

pøípadì jen poslední 14 èíslic jsou na displeji.

1. Pro pøijmutí pøíchozího hovoru stisknìte tlaèítko Indikátor bude blikat

2. Bìhem hovoru po dobu 10 sekund na displeji bude zobrazována délka bì�ného hovoru.

3. Dalším stisknutím tlaèítka hovor ukonèíte. Nebo pro ukonèení hovoru odlo�te

pøenosnou èást do základní stanice. Hovor je ukonèen.

Zahájení hovorù

Hovor lze zahájit následujícími zpùsoby:

Obvyklý zpùsob zahájení hovoru

1. Stisknìte tlaèítko , uslyšíte signál, na displeji se objeví symbol

2. Stisknutím èíselných kláves vlo�te po�adované èíslo.

3.V pøípadì, �e je zapotøebí provést pøepnutí impulsního druhu volby na tónový, stisknìte

tlaèítko a dr�te jej stisknuté pro doèasné pøepnutí na tónový druh volby. Na displeji se

objeví indikace “d”, po doèasném nastavení tónové volby všechny vytoèené èíselné znaky budou

vytoèeny tónovým druhem volby.

4. Pøí vkládání èísla, které obsahuje více 14 èíslic, na displeje se objeví symbol

Jen poslední14 èíslic budou zobrazovány na displeji.
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Programování

Pøístroje je v základním stavu. Stisknutím tlaèítka vstupte do re�imu

programování. Na displeji se objeví symboly

Stisknutím tlaèítka pøístroje se vrátí do základního stavu. Všechny zmìny,

které nebyli ulo�ené do pamìti pøístroje, nebudou zachovány.

Typ vyzvánìní a hlasitost vyzvánìní sluchátka

1. Pøístroj musí být v re�imu programování . Stisknìte èíselné tlaèítko 1.

2. Na displeji se zobrazí pouze symbol Vyzvánìní zaènou vyzvánìt.

3. Po stisknutí tlaèítek 1-5 vyberte jednu z 5 druhù melodií. Bìhem výbìru jsou melodie

pøehrávány.

4. Pøi stisknutí tlaèítka se ozývá vyzvánìní podle nastavené hlasitosti. Pøí

vypnutém vyzvánìní na displeji se objeví symbol.

5. Vybraný typ vyzvánìní a vstup do základního stavu potvrdte stisknutím tlaèítka

Signalizace pou�ití tlaèítek

Mù�ete nastavit akustickou signalizaci stisknutí libovolného tlaèítka.

1. Pøístroj musí být v re�imu programování . Stisknìte èíselné tlaèítko 2.

2. Na displeji se zobrazí pouze symbol Na displeji se objeví indikace bì�ného

nastavení: èíselné tlaèítko 1 – vypnuto, èíselné tlaèítko 2 – zapnuto.

3. Stisknutím èíselného tlaèítka 1 nebo 2 vyberte po�adovaný stav signalizace.

4. Vybraný stav signalizace a vstup do základního stavu potvrdte stisknutím tlaèítka

Nastavení délky signálu FLASH stisknutím tlaèítka R

Stisknìte-li kdykoliv bìhem hovoru tlaèítko R , bude akustická signalizace FLASH nastavena

(obvykle FLASH signál se pou�ívá pøí pøístupu do nìkterých dodateèných funkci ústøedny nebo

telefonní síti). Mù�ete nastavit délku signálu FLASH – krátký nebo dlouhý podle po�adavkù

vhodných pro Vaši telefonní sít.

1. Pøístroj musí být v re�imu programování . Stisknìte èíselné tlaèítko 3.

2. Na displeji se objeví indikace bì�ného nastavení délky signálu: èíselné tlaèítko 1 –

krátký, èíselné tlaèítko 2 – dlouhý.

3. Stisknutím èíselného tlaèítka 1 nebo 2 vyberte po�adovaný typ signálu FLASH.

4. Vybraný typ signálu a vstup do základního stavu potvrdte stisknutím tlaèítka

12



Nastavení druhu volby (tónová / impulsní)

1. Pøístroj musí být v re�imu programování. Stisknìte èíselné tlaèítko 4.

2. Na displeji se objeví indikace bì�ného nastavení druhu volby: èíselné tlaèítko 1 –

tónová volba, èíselné tlaèítko 2 – impulsní volba.

3. Stisknutím èíselného tlaèítka 1 nebo 2 vyberte po�adovaný druh volby.

4. Vybraný druh volby potvrdte stisknutím tlaèítka

Do základního nastavení (továrního nastavení) pøístroje se vrátíte stisknutím tlaèítka

Stisknìte tlaèítko R a dr�te jej stisknuté dokud neuslyšíte potvrzující signál.

Tímto postupem budou vymazaný všechny telefonní èísla ulo�ené v pamìti pøístroje, seznamu

CID.

Dodateèné funkce

Vypnutí / zapnutí vyzvánìní

Kdy� pøístroj je v základním re�imu, mù�ete vypnout nebo zapnout vyzvánìní. Stisknìte tlaèítko

/ a dr�te jej stisknuté pro vypnutí / zapnutí vyzvánìní. Po vypnutí vyzvánìní se

na displeji objeví symbol

Blokování klávesnice

Pøístroj musí být v základním re�imu. Stisknìte tlaèítko a dr�te jej stisknuté pro

uzamknutí / odemknutí klávesnice. Po uzamknutí klávesnice se na displeji objeví indikace

Pøí uzamknuté klávesnici po stisknutí libovolného tlaèítka za výjimkou tlaèítka na displeji

se neobjeví �ádný symbol. Ale pøí uzamknuté klávesnici je mo�né vyzvednout a uskuteènit

pøíchozí hovor standardním zpùsobem (stisknutím tlaèítka ). Bìhem hovoru mù�ete

pou�ívat klávesnice standardním zpùsobem. Ale po jeho ukonèení je pøístroj znovu zablokován.

Vnitøní vyzvánìní na pøenosnou èást

Pokud chcete zavolat u�ivatele pøenosné èásti nebo pokud hledáte pøenosnou èást, stisknìte

tlaèítko na základnové stanice. Uslyšíte vyzvánìní na pøenosné èásti po dobu 30 sekund, na

displeji bude blikat indikace “oooo”. Mù�ete vypnout vyzvánìní stisknutím libovolného tlaèítka

na pøenosné èásti.
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Uvedení do provozu

1. Zapojte jednu zástrèku na konci šnùry sítového napájeèe do napájecího konektoru
umístìného na zadní èásti základní stanice, a druhou zástrèku zapojete do zásuvky.

2. Zapojte jednu zástrèku telefonního kabelu do konektoru umístìného na zadní èásti
základní stanice, a druhou zástrèku zapojete do telefonní zásuvky.

3. Otevøete kryt na zadní stranì pøenosné èásti a vlo�te akamulátory typu AAA (dbejte na
správnou polaritu +/-0).

4. Zavøete telefon krytem.

5. Odlo�te pøenosnou èást do základní stanice. Nabíjecí kontakty na spodní stranì se musí
spojit s nabíjecími kontakty základní stanice. Pøed pou�itím doporuèujeme nabíjet
akamulátory po dobu 14 hodin.

Upozornìní : Pou�ívejte jen originální sítový napájeè dodaný s pøístrojem.
Pou�ívání napájeèù jiných typù (z jinou polaritou, napìtím atd.) mù�e zpùsobit poškození
pøístroje.

Upozornìní : Pou�ívání akumulátorù nevhodného typu nebo nesprávné vlo�ení akumulátorù
mù�e zpùsobit výbuch. Pou�ívejte jen originální akumulátory dodané s pøístrojem.
Zu�itkování NíMH – baterii musíte uskuteèòovat podle bì�ného zákonu.

Nabíjení pøenosné èásti
Odlo�te pøenosnou èást do základní jednotky. Nabíjecí kontakty na spodní stranì se musí spojit s
nabíjecími kontakty základní stanice. Nabíjení je signalizováno rozsvícením indikátoru Charge.

Rozsvítí-li se tento ukazatel bìhem pou�ívání pøístroje, signalizuje, �e, pøenosná èást
není øádnì nabita. Pokud pøenosná èást není øádnì nabita, bìhem rozhovoru uslyšíte upozoròující
signál (øada krátkých signálù).
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Vytoèení èísla z seznamu CID

Mù�ete zahájit hovor pomoci seznamu CID.

1. Stisknìte tlaèítko Na displeji se objeví symbol

2. Stisknutím tlaèítka nebo tlaèítka vyberte po�adované èíslo z seznamu

CID. Na displeji se objeví vybrané èíslo.

3. Volba vybraného èísla je provedena po stisknutí tlaèítka Na displeji se objeví

symbol

Bìhem hovoru

Ukazatel délky hovoru

Po navázání spojení pøístroj mìøí automaticky èasovou délku bì�ného hovoru v minutách a

sekundách . Po dobu navázání spojení delší ne� hodina délka hovoru bude zobrazena v minutách a

hodinách. Kdy� je hovor ukonèen, délka hovoru bude zobrazována bìhem 5 sekund na displeji a

pak pøístroj pøejde do základního stavu.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost mù�ete nastavit v prùbìhu hovoru. Stisknutím tlaèítka mù�ete vybrat

po�adovaný stupeò hlasitosti (nahlas, støednì, tiše).

Zapnutí/vypnutí mikrofonu(funkce mute)

V pøípadì hovoru mù�ete mluvit s kýmkoli ve stejné místnosti, bez toho, aby Vás volající slyšel

1.V prùbìhu hovoru, stisknìte tlaèítko , mikrofon je vypnutý, na displeji se objeví

symbol

2. Stisknìte tlaèítko pro pokraèování Vaší konverzace, symbol nebliká.

Doèasné pøepnutí na tónovou volbu

V pøípadì, �e je zapotøebí provést pøepnutí impulsního druhu volby na tónový, stisknìte tlaèítko

a dr�te jej stisknuté pro doèasné pøepnutí na tónový druh volby. Na displeji se objeví indikace “d”,

po doèasném nastavení tónové volby všechny vytoèené èíselné znaky budou vytoèeny tónovým

druhem volby.

Po ukonèení bì�ného spojení bude automaticky nastaven impulsní druh volby.

Pøijmutí druhého hovoru

Upozornìní: Toto nastavení se pou�ívá v rámci ústøedny. V pøípadì, �e Vaše ústøedna

neposkytuje tuto funkci, funkce pøijmutí druhého hovoru je nenastavitelná. Pro

podrobnìjší informaci kontaktujete Vašeho telefonního operátora.
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Pøi pøíchozím hovoru uslyšíte vyzvánìní a na displeji se objeví èíslo volajícího.

1. Stisknìte tlaèítko R První hovor je pøidr�en, mù�ete pokraèovat v hovoru z druhým

úèastníkem.

2. Dalším stisknutím tlaèítka R mù�ete pokraèovat v pøedr�ení hovoru z jedním

úèastníkem a pøedaním na druhého úèastníka.

Seznam CID

Upozornìní: V pøípadì, �e Váš telefonní operátor tuto slu�bu neposkytuje, funkce Caller ID je

nenastavitelná. Pro podrobnìjší informaci kontaktujete Vašeho telefonního operátora.

V pamìti seznamu CID mù�e být ulo�eno dvacet 20-místných telefonních èísel.

Zkontrolování èísla z pamìti telefonního seznamu CID

V pøípadì, �e èíslo volajícího ještì není ulo�eno do seznamu CID , na displeji zaène blikat

1. Pøístroj je v základním stavu. Stisknìte tlaèítko na displeji se objeví poslední ulo�ené do

seznamu èíslo.

V pøípadì, �e �ádné èíslo nebylo ulo�ené do seznamu CID, na displeji se neobjeví �ádné èíslo.

2. V pøípadì, �e telefonní èíslo obsahuje více ne� 14 èíslic na displeji se objeví symbol

Stisknìte tlaèítko na displeji se objeví další èíselné znaky telefonního èísla.

3. Stisknutím tlaèítka nebo je mo�né vybrat libovolné po�adované èíslo z seznamu.

4. Stisknutím tlaèítka nebo pøístroj pøejde opìt do základního stavu. Symbol

u� nebliká.

Pøí dùvìrném volání na displeji se objeví symbol , èíslo pøíchozího hovoru není zobrazeno.

Pøí volání z jiného regionu na displeji se objeví 00 se objeví, èíslo pøíchozího hovoru není

zobrazeno.

Vymazání ulo�eného èísla z seznamu CID

Vymazání ulo�ených èísel z seznamu CID je mo�né uskuteènit pouze postupnì (jeden po druhem).

1. Pøístroje musí být v základním re�imu. Stisknìte tlaèítko Na displeji se objeví

symbol

2. Stisknutím tlaèítka nebo vyberte èíslo, které musí být vymazáno

z seznamu.

3. Na displeji se objeví po�adované èíslo. Stisknìte tlaèítko R a dr�te jej stisknuté, dokud

neuslyšíte potvrzující signál. Ulo�ené èíslo je vymazáno. Na displeji se objeví následující

ulo�ené èíslo.

4. Vymazání dalších èísel proved’te podle 2., 3.

5. Stisknutím tlaèítka nebo tlaèítka pøístroj pøejde opìt do

základního stavu. 10



Zahájení hovoru z pøedbì�nou kontrolou vytoèeného èísla

Tento zpùsob má výhodu v tom, �e lze zkontrolovat volané èíslo pøed navázáním spojení. Na

displeji mù�e být zobrazováno 14 èíslic, ale celkem mù�ete vlo�it maximálnì 20 èíselných znakù.

1. Vlo�te po�adované èíslo. Po�adované èíslo se na displeji objeví. Symbol se objeví

pøí stisknutí tlaèítka a symbol pøí stisknutí tlaèítka

2. Pro vlo�ení pauzy stisknìte tlaèítko a dr�te jej stisknuté. Na displeji se objeví

symbol “P”.

3. Pøi vkládání více nì� 14 èíslic, na displeji se objeví symbol Pøi vkládání více nì�

20 èíslic se na displeji objeví signál chyby.

4. Stisknutím tlaèítka lze opravovat pøeklepy. Stisknutím tlaèítka mù�ete

vymazat poslední vytoèený èíselný znak. Stisknutím tlaèítka a jeho podr�ením

po dobu cca 2 sekundy mù�ete vymazat všechny vytoèené èíselné znaky. Pøístroje se vrátí

do základního stavu.

5. V pøípadì, �e je zapotøebí provést pøepnutí impulsního druhu volby na tónový, stisknìte

tlaèítko a dr�te jej stisknuté pro doèasné pøepnutí na tónový druh volby.Na displeji

se objeví indikace “d”, po doèasném nastavení tónové volby všechny vytoèené èíselné

znaky budou vytoèeny tónovým druhem volby.

6. Stisknìte tlaèítko Vybrané èíslo je nyní voláno. Na displeji se objeví symbol

Zahájení hovoru opakováním posledního volání

V pamìti pøístroje je ulo�eno poslední pou�ité èíslo.

1. Stisknìte tlaèítko Poèkejte na navázání spojení.

2. Stisknìte tlaèítko Na displeji se objeví poslední pou�ité èíslo, poslední

pou�ité èíslo bude vytoèeno.

Pøed opakováním posledního volání mù�ete zkontrolovat èíslo.

1. Stisknìte tlaèítko Poslední pou�ité èíslo se objeví na displeji.

2. Stisknìte tlaèítko Poslední pou�ité èíslo je nyní voláno. Na displeji se objeví

symbol

Vytoèení èísla z pamìti (vnitøního telefonního seznamu)

Pøedbì�nì musíte ulo�it èíslo do pamìti telefonu (do vnitøního telefonního seznamu).

1. Stisknìte tlaèítko Na displeji se objeví symbol

2. Stisknutím èíselných tlaèítek 0-9 vyberte po�adované èíslo pamìti. Na displeji se objeví

ulo�ené èíslo. V pøípadì, �e v vybrané pamìtové pozici není ulo�ené �ádné èíslo, na

displeji se neobjeví �ádné èíslo. V pøípadì, �e ulo�ené èíslo obsahuje více ne� 14 èíslic ,

na displeji se objeví symbol Stisknìte tlaèítko na displeji se

objeví další èíselné znaky telefonního èísla.

3. Volba vybraného èísla je provedena po stisknutí tlaèítka Na displeji se objeví

symbol
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Ulo�ení èísla z seznamu CID do telefonního seznamu

Do pamìti pøístroje mù�e být ulo�eno libovolné èíslo z seznamu CID podle kap. Vkládání èísel

do pamìti .

Pou�ívání pamìti

V pamìti pøístroje jsou deset pamìtových pozic oznaèených 1 – 10 pro ulo�eni deseti

20-místných telefonních èísel.

Vkládání èísel do pamìti

1. Pøístroje musí být v základním stavu. Stisknutím èíselných kláves vlo�te po�adované

èíslo (maximálnì 20 èíselných znakù).Pøi vkládání více nì� 14 èíslic, na displeji se

objeví symbol Pøi vkládání více nì� 20 èíslic uslyšíte signál chyby.

2. Na displeji se objeví po�adované èíslo. Stisknìte tlaèítko a dr�te jej stisknuté,

dokud se neobjeví na displeji symbol

3. Pomocí èíselných tlaèítek 0-9 vyberte po�adované èíslo pamìti 0-9. Stisknutím

vybraného èíselného tlaèítka ulo�te èíslo do pamìti. Ulo�ení èísla do pamìti bude

ohlášeno potvrzujícím signálem. Po ulo�ení èísla symbol zmizí.

V pøípadì pou�ití pamìtové pozice v které èíslo u� bylo ulo�ené pøed posledním ulo�ením

nového èísla, jen poslední nové po�adované èíslo bude ulo�eno do pamìti. Do pamìti

pøístroje mù�e být ulo�eno libovolné èíslo z seznamu CID nebo naposled volané èíslo.

Vymazání ulo�eného èísla z pamìti

Vymazání ulo�ených èísel z pamìti je mo�né uskuteènit pouze postupnì (jeden po druhem).

1. Pøístroje musí být v základním re�imu. Stisknìte tlaèítko Na displeji se objeví

symbol

2. Stisknutím tlaèítka nebo vyberete èíslo pamìti 0-9, v které je ulo�eno

èíslo pro opravy nebo vymazání.

3. Na displeji se objeví ulo�ené èíslo. Stisknìte tlaèítko R a dr�te jej stisknuté, dokud

neuslyšíte potvrzující signál. Ulo�ené èíslo je vymazáno.Vymazání dalších èísel

proved’te podle odst. 2., 3.

4. Stisknutím tlaèítka se pøístroj vrátí do základního stavu.

Vymazání èísla z pamìti opakování posledního volání

1. Stisknìte tlaèítko Po�adované èíslo se objeví na displeji.

2. Stisknìte tlaèítko R a dr�te jej stisknuté dokud neuslyšíte potvrzující signál.

Vybrané èíslo je nyní vymazáno, pøístroje se vrátí do základního stavu.
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