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Bezpečnostní informace 

Tento telefon není navrhnut pro volání záchranných telefonních čísel po vypadnutí napětí. 
Alternativou by mělo být schopnost přístupu na záchranná telefonní čísla. 
 
Po�adavky na energii (elektřina):  Výrobek vy�aduje napájení 220-240 voltů, jednotlivá 
fáze střídající proud, s vyloučením IT instalace definována ve standardu EN 60950. 
 
Adaptér 
 
Input (vstup): 230 VAC 50 Hz 
Output (výstup): 6 VDC 250 mA 
 
Po�adavky na baterie:  Sluchátko vy�aduje jako zdroj energie 2 nabíjitelné NiMH 
baterie, velikost AAA 1.2V 550mAh (HR10/44). 
 

 VÝSTRAHA  
Riziko exploze pokud je baterie nahrazena nesprávným typem baterie. Nikdy 
nepou�ívejte nedobíjitelné baterie; pou�ívejte doporučené typy dodávané s tímto 
telefonem. NiMH baterie musí být odklizeny v souladu s regulacemi nakládání s takovýmto 
druhem odpadu. 
 

 VÝSTRAHA  
Elektrická síť je klasifikována jako nebezpečná podle kritérií ve standardu EN 60950. 
Jediná mo�nost odpojit tento telefon je odpojení od elektrického výstupu. Výstup 
elektrické sítě je situován obvykle blízko telefonu a je snadno přístupný. 
 

 VÝSTRAHA  
Pou�ívejte pouze adaptér dodávaný s tímto přístrojem. Nesprávná polarita nebo napětí 
mů�e vá�ně po�kodit jednotku. 
 
Telefonní přípojka 
 Napětí v síti je klasifikováno jako TNV-3 (Telekomunikační elektronické napětí, a definováno ve 
standardu EN 60950). Následný zkrat(přeru�ení) napětí, datové a časové nastavení jsou ztraceny tak 
jako je přeru�en hovor. 
Proto�e telefon pracuje posíláním rádiových signálů mezi základnou a sluchátkem, nositelé 
sluchových pomůcek mo�ná pocítí působení ve formě bzučícího zvuku. 
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Bezpečnostní opatření:   
 

� Vyvarujte se situaci, aby sluchátko při�lo do kontaktu s kapalinou nebo vlhkostí.  
� Neotvírejte sluchátko nebo základnu. Mů�ete být vystaveni vysokému napětí. 
� Nedovolte nabíjení kontaktů nebo aby baterie při�la do kontaktu s vodivými materiály.   
� Je zde nepatrná pravděpodobnost, �e by telefon mohl být zasa�en elektrickým výbojem �
bleskem. Doporučuje se u�ivatelům vypnout telefon z napájecích zdrojů a telefonního připojení v 
průběhu bouře.  
� Nepou�ívejte telefonní sluchátko v explosivně rizikové oblasti jako je např. unikání plynu. 
� Nedoporučuje se  pou�ívat  tento telefon blízko lékařského vybavení intenzivní péče nebo 
osobami se stimulátorem. 
� Vá� telefon se mů�e kří�it s elektrickým vybavením jako jsou telefonní záznamník, TV a rádio 
sety, a počítač, pokud jsou umístěny příli� blízko. Doporučuje se vzdálenost základny od vý�e 
jmenovaných přístrojů nejméně 1 metr.  

 
Ochrana prostředí:  Prosím dávejte pozor na místní předpisy týkající se příkazů ohledně 
va�ich obalových materiálů, vybitých baterií a starého telefonu a kde je mo�no 
podporujte jejich recyklaci. 
 
The  marking certifies the compliance with technical regulations in accordance with the 
Directive 1999/5/EC for the safety of the user, electromagnetic perturbations and for radio 
spectrum. 
 
Co je v krabici? 
 
Ujistěte se, �e máte v�echny ní�e uvedené komponenty v krabici s telefonem. V případě 
některé chybějící části kontaktujte va�eho prodejce.  
 
Základna 
Kryt na baterii x 1 
Adaptér základny 
Kabel telefonní linky  x 1 
Manuál (návod k pou�ití) 
Sluchátko x 1 
NiMH AAA Baterie x 2 
 

Vítejte 

 
Tento manuál (příručka) Vám umo�ní získat informace a instrukce pro získání co 
největ�ího vyu�ití Va�eho telefonu. 

Jak pou�ívat tento manuál? 
Následující symboly jsou pou�ívány pro upozornění Vás na důle�ité informace. 
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• Výstraha: Kritická informace pro vyhnutí se po�kození produktu 

• Tip: Informace pro zjednodu�ení operace 

• Výstraha: Kritická informace pro vyhnutí se úrazu. 
 

 

 

O Va�em telefonu  
 

 
 
Sluchátko 
1 Navigační & Přehled volání klávesa 

Posunováni menu nahoru 
Zvý�ení hlasitosti výzvanění a mikrofonu  
Vlo�it příchozí volání 
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2 Menu & OK klávesa 
Pou�ívá se k otevření menu   
a potvrzení výběru / pou�ítí 

 
3  Zpětné vytočení (Redial & More) klávesa 

Vstup do seznamu posledních vytočených čísel 
Náhled více záznamů  

4 Talk klávesa 
Pou�ívají se k vytočení a příjmutí hovorů. 

5 Koncové & Zapnout/Vypnout klávesy 
Pou�ívají se k ukončení hovoru/operace. 
Pou�ívají se k odejití z menu. 
Pou�ívají se k zapnutí/vypnutí telefonu. 

6 Navigační & Seznamové klávesy 
Posunováni menu dolu 
Sni�ení hlasitosti výzvanění a mikrofonu  
Pou�ívá se k otevření telefonního seznamu 

7 Číselnicové klávesy 
Pou�ívají se k vlo�ení číslic 
Pou�ívají se k vlo�ení písmen 

8 Hvězda & Zvonění klávesa 
Pou�ívá se k vytočení hvězdičky *. 
Pou�ívá se k zapnutí/vypnutí zvonění. 

9 Pound, zamknutí klávesy & Pausa klávesa 
Pou�ívá se k vytočení # 
Pou�ívá se k zapnutí pauzy. 
Pou�ívá se k uzamčení/odemknutí klávesnice. 
 

10 Recall klávesa 
Zasílání sgnálu flash 

11 Intercom tlačítko 
Pou�ívá se k zapnutí menu Intercom. 
Pou�ívá se k zahájení konferenčního hovoru. 
 
 

12 Mute & Delete klávesa 
Zapnutí / vypnutí mikrofonu 
Pou�ívá se k odstranění čislic, písmen, znáků  
 

 
 
 
Vá� telefon 
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Základna 
 
1. Page klávesa 
K hledání sluchátka (sluchátek). 
Pou�ívá se k poslání registračního signálu. 
 
Ikony na displeji Va�eho telefonu  
 

 Indikátor stavu baterie  Průběh hovoru 
 Hlasová zpráva  CLIP indikátor 
 Uzamčení klávesnice  Vypnutí mikrofonu 
 Telefonní seznam  Síla signálu 
 Vypnutí zvonění   Posun doprava / doleva 

  Posun nahoru / posun 
dolu 

  

 

 

Menu  

 
Vá� telefon nabízí mno�ství funkcí  a vlastností které jsou seskupeny v menu.  

Prohledávání menu 
Hlavní menu zahrnuje telefonní seznam, displej, zvuky, nastavení a systémová menu. 
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! Stiskněte tlačítko   pro vstup do hlavního menu. 

! Stiskněte tlačítko  pro vstup do telefonnícho seznamu. 

! Stiskněte tlačítko pro přehled příchozích hovorů. 

! Stiskněte tlačítko  pro přehled seznamu posledních volaných čísel. 

 

 TIP:  Pou�ijte    nebo  pro navigaci menu. 
 

TIP: Rychlý východ. Stiskněte a dr�te   pro odejití z jakéhokoliv menu. V�echny 
nepotvrzené změny nebudou ulo�eny. 
 
 

Pohled na menu 
Phonebook  Display Sound Settings 
Add record 
Edit record 
Delete 
Delete all 

 Handset name 
Language 

 Handset 
HS Key Tones 
HS Tones 

 Auto Answer 
Dial Mode 
Recall 
 

     
SYSTEM  INCOMING REDIAL  
Register 
Select Base 
Delete HS 
Change PIN 
Low RF Power  
Reset 
 

 Save 
Delete 
Delete all 

 Save 
Delete 
 

         

       

 
 
 
 
 
 
 
 
Úvodní instrukce 
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Instalace Va�eho telefonu 
 

 
 

1. Připojte výstupní zástrčku adaptéru do zásuvky na zadní straně základní 
jednotky. 

2. Připojte hlavní adaptér do zásuvky ve stěně pro to určené. 
3. Připojte telefonní linku do zadní zásuvky na základně a druhý konec do telefonní 

zásuvky ve stěně k tomu určené. 
 
 

Nabíjení telefonu  
  

 VÝSTRAHA  
Riziko exploze pokud je baterie nahrazena nesprávným typem baterie. Nikdy 
nepou�ívejte nedobíjitelné baterie; pou�ívejte doporučené typy dodávané s tímto 
telefonem. NiMH baterie musí být odklizeny v souladu s regulacemi nakládání s takovýmto 
druhem odpadu. 
 

 VÝSTRAHA  
Umístěte sluchátko na základnu a nechte baterie nabít po plných 14 hodin před pou�itím 
poprvé. 
 

  

POZN.:  Nízko radiační mód. Vá� telefon je 
vyroben s nízko radiačním mechanismem, při 
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• VÝSTRAHA!  
Dbejte na polarity(póly) baterie. Nespravné umístění baterie dle polarity mů�e způsobit 
poruchu telefonu.  
 

 
 
1. Umístěte 2 dobíjitelné baterie (výrobek obsahuje), dbejte na jejich polarity(póly), do části pro 
baterie určené na sluchátku. 
2. Po otevření umístěte dvířka od bateriového prostoru zpět na místo. 
3. Umístěte sluchátko na základnu a nechte baterie nabít. 
 

• VÝSTRAHA!  
Mů�e dojít k zahřátí sluchátka v průběhu nabíjení. Sluchátku mů�e trvat pár sekund k 
napájení. 

OVĚŘENÍ STAVU BATERIE 
Ikony na displeji Va�eho telefonu zobrazuji aktuální stav baterie telefonu. 
 
  = 100% Baterie plná   = 60% plná  = 30% plná  = prázdná, prosíme dobijte. 

 
Jestli�e je Va�em telefonu skoro vybitá baterie v průběhu hovoru, zazní výstra�ný tón. 
Umístěte telefon do základní jednotky pro nabití co nejdříve nebo se po vybití baterie 
vypne.  
 
Re�im standby (pohotovostní) 
Telefon je v pohotovostním re�imu pokud je není pou�íván. V pohotovostním re�imu 

displej zobrazuje jméno sluchátka, stav baterie a  signální ikona. 

Registrace va�eho sluchátka 
 
Registrace navazuje spojení mezi základnou a sluchátkem (sluchátkami). Vá� telefon 
musí mít spojení se základnou za účelem pou�ití funkcí telefonu.  
 

 
      
Registrace Va�echo sluchátaka je přednastavená od výrobce. 
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Pro registrace va�eho telefonu na přídavnou základní jednotku, sledujete Registrace va�eho 
telefonu na přídanou základní jednotku na str.27. Musíte zaregistrovat Va�e sluchátko pouze v 
případě, pokud se na displeji zobrazí UNREGISTERED: 
 
 

1. Stiskněte  na základně a podr�te tlačítko po dobu 4 sekund.  

2. Stiskněte     sluchátka. 

3. Vyberte REGISTER. Stiskněte . 
4. Vlo�te PIN kód. (předvolené 0000). 
5. Stiskněte 1, 2, 3, nebo 4 pro výběr čísla po�adované základny. Va�e scluchátko 

navazuje spojení s základnou.  
 

Registrace mů�e trvat do 30 sekund. Pokud je registrace úspě�ná, Ikona , která 
signalizuje spojení mezi Va�ím sluchátkem a základnou, se objeví na displeji. Pokud 
registrace selhala, budete muset zopakovat vý�e uvedený postup. 

 

Va�e základní jednotka mů�e registrovat a� 4 sluchátka. Po regestraci 4 sluchátek 
pamět základny je plná. V připadě, �e budete chtit provést regestrace dal�ího sluchátka, 
regestrace nebude úspě�ná. 
 

Ověření stavu registrace � intenzita signálu 
 
Ikona   signalizuje spojení mezi Va�ím sluchátkem a základnou. Stále zobrazení Ikony  
signalizuje uspě�né spojení sluchátka se základnou. Pokud registrace selhala, ikona   
bude se blikat.  
 
Pokud si vzdalite od základny v průběhu hovoru, zazní výstra�ný tón, který signalizuje 
ztratu kontaktu se základnou. Pokud nechcete aby do�lo k přeru�ení hovoru po zaznění 
výstra�ného tónu vrat�te se k základně.  
 

 
 

Po ztracení  spojení mezi sluchátkem a základnou 
nebudete schopni přijímat nebo uskutečnovat �ádné 
hovory a pou�ívat po�adované funkce telefonu. 
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Zapnutí/vypnutí Va�eho telefonu 

Zapnutí Va�eho telefonu 

Stiskněte  .  Zapnutí mu�e trvat do několika sekund.  

Vypnutí Va�eho telefonu 

Stiskněte a dr�te    .  Displej sluchátka je vypnut.  
 

Po vypnutí sluchátka nebudete schopni přijímat �ádné hovory.  
 
 
 
Hovor 

 

Nouzové volání. Tento telefon není navrhnut pro volání záchranných telefonních čísel 
po vypadnutí napětí. Alternativou by mělo být schopnost přístupu na záchranná telefonní 
čísla. 
 

TIP:  Pou�ívejte   nebo  pro navigace menu. 
 

Zahájení hovoru 

Tato sekce popisuje různé způsoby zahájení hovoru. 
 

Intenzita signálu. Zkontrolujte intenzitu signálu před zahájením hovoru a v průběhu 
hovoru. Pro podrobněj�í informace sledujte Ověření stavu registrace - intenzita signálu 
na str. 11. 
 

1. Stiskněte . 
2. Vytočíte po�adované číslo. Číslo se objeví na displeji.  

 

Délka hovoru. Délka bě�ného hovoru bude zobrazována na displeji. 
 

Nízký stav nabíjení.  Pokud stav nabíjení je velmi nízký v průběhu hovoru, budete 
na to upozornění varovným tónem. Pro prodlou�ení bě�ného hovoru odlo�te sluchátko do 
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základní jednotky nebo nabíjecího akumulátoru co nejdrív. Odlo�ením sluchátka do 
základní jednotky nebo do nabíjecího akumulátoru pro nabíjení bude stávající hovor 
ukončen, pro detaily podivejte se na Ověření stavu baterie na str. 10 

 
 

Před navázáním spojení (pre-dialing) 
Před navázáním spojení vytočené číslo bude zobrazované na displeji. Zobrazované číslo 
lze zkontrolovat a upravit. 
 
 
1. Vlo�te po�adované číslo, které chcete volat.  Po�adované číslo se objeví na displeji. 

Mu�ete číslo upravit před navázáním spojení. 
 

TIP:  Stiskněte pro vymazání nesprávné číslice. Stiskněte a dr�te   
 pro vlo�ení pauzy. P se objeví na displeji.  
 
 

2. Stiskněte pro zahájení hovoru. 

Opětovné vytočení telefonního čísla (redial) 
 
 

1. Stiskněte . 

2. Stiskněte   . Poslední vytáčené číslo se objeví na displeji a následně je 
vytáčeno. 

 
Volání čísla z Va�eho telefonního seznamu  
 
Pro podrobnou informace přečtete Telefonní seznam na str. 18. 
  

1. Stiskněte      . 
2. Vyberte po�adovaný kontakt z telefonního seznamu.  

3. Stiskněte pro navázání hovoru. 
 

Volání čísla z Va�eho seznamu příchozích hovorů 
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Mů�ete uskutečnit hovor s seznamu příchozích (přijatých a zme�kaných) hovorů. Pro 
podrobnou informace přečtete Záznamy telefonních hovorů na str. 21.  
 

1. Stiskněte  . 
2. Vyberte po�adované číslo. 

3. Stiskněte pro navázání hovoru. 
 
 

UKONČENÍ HOVORU 
 

1. Stiskněte  nebo polo�te sluchátko do základní jednotky nebo nabíjecího 
akumulátoru. 

Odpověď na hovor  
 

Při přichozím hovoru, telefon zazvoní. Stiskněte  pro odpověď na hovor (přijmutí 
hovoru). 
 

TIP:  Vypnutí zvonění. Stiskněte  kdy� telefon zvoní pro vypnutí zvonění. 
 

Funkce Caller ID (CLIP � identifikace volajícího). Musíte zjistit podporování této 
funkce (servis) u Va�eho operátora, který jí podporuje. 
 

Varování o zme�kaném hovoru. Kdy� zme�káte hovor, na displeji se objeví  . 

Stiskněte pro přehled zme�kanýh hovorů. 
 

Vypnutí zvonění 
 
Mů�ete vypnout zvonění pro příchozí hovory. 
 

Stiskněte a dr�te v pohotovostním re�imu. se objeví na displeji.  
 
Nastavení jazyka 
 

1. Stiskněte  . 

2. Vyberte Display � Language. Stiskněte  . 
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3. Vyberte po�adované nastavení a stiskněte  pro potvrzení. Nové nastavení je 
ulo�eno. 
4. Pro Zpřijemnění vyzvánění Va�eho sluchátka přečtěte na str. 23. 
 

V průběhu hovoru 
 
Tato sekce popisuje funkce, které jsou dostupné v průběhu hovoru. 

 

Provedení druhého hovoru. 
 

Prosíme konzultujte detaily tohoto servisu (slu�by) s Va�ím lokálním operátorem. 
 

1. Stiskněte  v průběhu hovoru. R se objeví na displeji.  
2. Vlo�te číslo druhého hovoru. Číslo, zobrazené na displeji, je vytáčeno. 

Odpověď na druhý hovor. 
 

Prosíme konzultujte detaily tohoto servisu (slu�by) s Va�ím lokálním operátorem. 
 
V průběhu hovoru, sluchátko bude vydávat krátké opakující se zvuky- pípání, pro 
oznámení příchozího hovoru.  
 

 1. Stiskněte  pro odpověd� na druhý hovor. První hovor je přidr�en.  Mů�ete 
nyní hovořit s druhým volajícím/volaným. 
 
 Připínání mezi dvěma hovory. 
 

1. Stiskněte . Bě�ný hovor je nyní pridr�en a mů�ete hovořit s jiným volajícím. 
 

Nastavení hlasitosti volaného 

2. Stiskněte  nebo  pro nastavení hlasitosti v průběhu hovoru. 

Stiskněte  pro potvrzení. 
 

Mo�nost mluvení privátně k někomu v průběhu Va�eho hovoru. 
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Tato funkce umo�ňuje v průběhu hovoru mluvit s někým soukromě, aby to nesly�el 
volající/volaný, 
 

1. Stiskněte v průběhu hovoru. Volaný/volající Vás neusly�í, ale Vy jeho ano. 

2. Stiskněte  pro opětovnou komunikaci s Va�ím telefonním partnerem.  
 

 
 
Intercom volání a Konferenční hovory 

Intercom volání je to volání mezi dvěma sluchátky, které jsou připojené na jednou 
základnu. Konferenční hovor znamená, �e mů�ete propojit Vá� vněj�í hovor se svým 
interním a mluvit k oběma naráz ve stejný čas. 
 
Volání na jiné sluchátko 
 

Intercom volání mů�e být uskutečněno pouze mezi dvěma sluchátky, které jsou 
připojené na jednou základnu.  

 

1. Stiskněte  . 
2. Vlo�te číslo sluchátka, které chcete volat. 
3. Počkejte na sluchátko, které odpoví na Vá� hovor. 

4. Stiskněte  pro zru�ení nebo ukončení intercom hovoru. 
 

V průběhu hovoru 
V průběhu hovoru z někým z vněj�ku mů�ete uskutečnit interní volání na jiné va�e 
sluchátko.   
 

1. Stiskněte  v průběhu hovoru. 
2. Vlo�te číslo sluchátka, které chcete volat. Počkejte na sluchátko, které odpoví na 

Vá� hovor. 

Přepínání mezi hovory 

1. Stiskněte  pro připínání mezi hovory z někým z vněj�ku a interním.    

Předání Va�eho hovoru na jiné sluchátko 
 

1. Stiskněte  v průběhu hovoru. 
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2. Vlo�te číslo sluchátka, které chcete volat.  

3. Stiskněte  po odpovědi účastníka, kterého voláte. Hovor z vněj�ku je nyní 
převeden na jiné sluchátko.  

Provedení konferenčního hovoru 
 

3-Stranný konferenční hovor je vá� hovor s někým z vněj�ku a s někým v domě.  
 
Pro provedení 3-stranného konferenčního hovoru potřebujete 2 sluchátka, které jsou 
připojené na jednou základnu. 
 
3-stranný konferenční hovor je hovor kdy� mů�ete propojit Vá� vněj�í hovor se svým 
interním a mluvit k oběma naráz ve stejný čas. 
 

1. Stiskněte  v průběhu hovoru s někým z vněj�ku. 
2. Vlo�te číslo sluchátka, které chcete volat. Počkejte na sluchátko, které odpoví na 

Va� hovor. 

3. Stiskněte a podr�te  na dobu 2 sekund. Mu�ete začit 3-stranný konferenční 
hovor. 

4. Stiskněte  pro ukončení hovoru. 
 

Písmena a číslice 

 
Mů�ete vlo�it písmena, čísla, a speciální znaky pro jméno va�eho sluchátka, kontaktní 
jméno ve va�em telefonním seznamu, a ostatní menu. 
 
VKLÁDÁNÍ PÍSMEN A ČÍSLIC 
 
1. Najděte klávesu s písmenem, číslem nebo speciálním znakem, které si přejete vlo�it. 
2. Stiskněte to tolikrát, kolik bude potřeba, dokud se na displeji nezobrazí písmeno, číslo 
nebo speciální znak, který po�adujete. 
 
Figure 1: Input table 

Key Character 
0  0      

1 space 1     
2  A B C 2   

3  D E F 3   

4  G H I 4   

5  G K L 5   

6  M N O 6   

7  P Q R S 7  

8  T U V 8   
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9  W X Y Z 9  

 
 

Vymazání písmen a číslic 

VYMAZÁNÍ ZNAKU 

1. Stiskněte . Znak nalevo od kurzoru bude smazán.  
 
VYMAZÁNÍ V�ECH ZNAKŮ 

1. Stiskněte a dr�te pro smazání v�ech znaků.  
 
 
Telefonní seznam 

Ka�dé sluchátko má svůj vlastní telefonní seznam, který mů�e ulo�it 20 záznamů. Ka�dý 
záznam mů�e ulo�it jméno s a� 12 znaky a číslo s a� 20 číslicemi.  

 
 

 

 

Prohlí�ení telefonního seznamu 
 

1. Stiskněte  . 

2. Pro prohlí�ení detailů záznamu stiskněte  . 
 

Hledání záznamu 
 
Mů�ete najít po�adovaný kontakt rolováním kontaktů telefonního seznamu. Nebo mů�ete 
hledat pozadovaný kontakt podle prvního písmena. 
 

Hledání rolováním (posunováním) kontaktů 

Pokud se nacházíte v telefonním seznamu stiskněte nebo  pro rolování 
kontaktů. 

Hledání podle písmen  
Pokud se nacházíte v telefonním seznamu stiskněte příslu�né číslicové tlačítko pro vlo�ení 
písmena podle kterého chcete najít po�adovaný kontakt.  
 

 Pou�ívejte  nebo   pro navigace 
menu. 
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V průběhu hovoru 
 
Mů�ete prohlednout va� telefonní seznam v průběhu hovoru.  
 

1. Stiskněte a dr�te v průběhu hovoru. 

2. Stiskněte  pro prohlí�ení detailů. 
 

Vytočení čísla z Va�eho telefonního seznamu 

Mů�ete uskutečnit volání přímo z va�eho seznamu pří prohlí�ení va�ich kontaktů.  

Vytočení čísla přímo z va�eho seznamu 
Pro Vytočení čísla z va�eho seznamu přečtěte str. 19.  
 

V průběhu hovoru 
Mů�ete vybrat po�adované číslo z telefonního seznamu v průběhu hovoru a vytočit 
vybrané číslo.  
 

1. Stiskněte a dr�te  v průběhu hovoru. 
2. Vyberte po�adovaný kontakt. 

3. Stiskněte  . Vá� první hovor je předr�en.     
 

Pozn.: V případě potřeby detail slu�by prosíme konzultujte detaily tohoto servisu 
(slu�by) s Va�ím lokálním operátorem. 

 

PŘIDÁNÍ záznamu 
 

Pamět� je plná. V případě, �e pamět� je plná, upozornění se objeví na displeji. Před 
ulo�ením nového kontaktu musíte smazat několík stárých záznamů. 

 

1. Stiskněte  . 

2. Vyberte PHONEBOOK # ADD RECORD. Stiskněte  . 

3. Vlo�te jméno. Stiskněte . 
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Upravování (editace) va�ich kontaktů. Přečtěte Písmena a číslice na str.17. 
 

4. Vlo�te číslo. 
 

DUPLICITNÍ ČÍSLO. Telefonní záznam se stejným jménem a číslem nemů�e být 
ulo�en. 
 

Pauza. Stiskněte a dr�te  pro vlo�ení pauzy. 
 

5. Stiskněte  pro potvrzení.  Nový záznam je ulo�en.  
 

Upravování (editace) kontaktů 
 

1. Stiskněte . 

2. Vyberte PHONEBOOK  # EDIT RECORD. Stiskněte . 

3. Vyberte záznam, který chcete upravit. Stiskněte . 

4. Mů�ete upravit jméno. Stiskněte  . 
5. Mů�ete upravit číslo. 

6. Stiskněte  pro potvrzení. Va� záznam je ulo�en. 
 

SMAZÁNÍ ZÁZNAMU 
 

1. Stiskněte . 

2. Vyberte PHONEBOOK # DELETE. Stiskněte . 

3. Vyberte záznam, který chcete odstranit. Stiskněte .  Na displeji se objeví  
dotaz o potvrzení.  

4. Stiskněte  pro potvrzení. Záznam je smazan. 



 21

 

SMAZÁNÍ V�EH ZÁZNAMŮ 
 

1. Stiskněte . 

2. Vyberte PHONEBOOK # DELETE ALL. Stiskněte . Na displeji se objeví dotaz o 
potvrzení.  

3. Stiskněte  pro potvrzení. V�echny kontakty jsou odstraněny.  
 
 
Seznam volání 

Vá� telefon ponechává záznam poka�dé, kdy� voláte, přijmete hovor nebo zme�káte 
hovor. 
 

Hovory Co je to? Ulo�ené 
záznamy 

Incoming Hovory, které přijmete. do 20 

Dialed Hovory, které voláte. 1 

 
Historie volání ponechává informace o tom s kým jste mluvili (jméno a číslo), kdy a jak 
dlouho. 
 

 
  

Sledování Va�ich telefonních záznamů 
 

Indikace nového hovoru.  Při prohli�ení seznamu přichozích hovorů ikona   začne 
blikat v připadě, �e vybraný vami záznam je nový zme�kaný hovor.  
 
 

1. Stiskněte  pro prohli�ení seznamu přichozích hovorů nebo 

Stiskněte pro prohli�ení seznamu volaných hovorů. 
2. Vyberte po�adovaný kontakt. V připadě, �e chcete prohlednout detaily záznamu, 

stiskněte  pro podrobné informace. 
 

Pou�ívejte nebo pro navigace menu.
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VOLÁNÍ Z VA�EHO TELEFONU 

Znovuzavolání (zavolání zpět). 
Pro uskutečnění znovuzavolání z seznamu přichozích hovorů, přečtěte Zavolání ze 
seznamu přichozích hovorů str.13. 

Opětovné vytočení telefonního čísla (Redial) 
Pro opětovné vytočení čísla přečtěte Opětovné vytočení posledního telefonního čísla na 
straně 13. 
 

ULOŽENÍ KONTAKTU DO VAŠEHO TELEFONNÍHO SEZNAMU  

1. Po výběru po�adovaného kontaktu stiskněte . 

2. Vyberte SAVE. Stiskněte  . 

3. Pokud potřebujete, upravte jméno. Stiskněte  . 
4. Pokud potřebujete, upravte číslo.  

5. Stiskněte . Vá� záznam je ulo�ený.  

Smazání telefonního záznamu 

1. Po vyběru po�adovaného kontaktu stiskněte . 

2. Vyberte DELETE. Stiskněte . Na displeji se objeví dotaz o potvrzení.  

3. Stiskněte pro potvrzení. Vá� záznam je smazaný. 

Smazání v�ech záznamů ze seznamu přichozích hovorů 
 

1. Po vstupu do seznamu přichozích hovorů stiskněte . 

2. Vyberte DELETE CALLS. Stiskněte . Na displeji se objeví dotaz o potvrzení. 

3. Stiskněte  pro potvrzení. V�echny záznamy jsou smazané. 
 

 

TELEFON DLE VA�ICH PŘEDSTAV 

Udělejte si Vá� telefon, tak jak chcete aby vypadal a vyzváněl. 
 
 
Nastavení displeje podle Va�ich představ 
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Dejte Va�emu telefonu jméno 
 
Ka�dé sluchátko mů�e mít své vlastní jméno. Jméno se zobrazí na displeji kdy� telefon je 
v pohotovostním re�imu. 
 

1. Stiskněte . 

2. Vyberte DISPLAY # HANDSET NAME. Stiskněte . 

3. Upravte jméno. Pou�ívejte pro provedení úprav. 

4. Stiskněte pro potvrzení.  Nové nastavení je ulo�eno. 

Nastavení jazyku Va�eho telefonu 
 

5. Stiskněte . 

6. Vyberte DISPLAY # LANGUAGE. Stiskněte . 

7. Vyberte nové nastavení. Stiskněte pro potvrzení. Nové nastavení je ulo�eno.  
 

Zpřijemnění vyzvánění Va�eho sluchátka  

Nastavení vyzváněcích melodií na sluchátku: 
 

1. Stiskněte . 

2. Vyberte SOUND # HANDSET # MELODY. Stiskněte . 

3. Vyberte melodie. Stiskněte pro potvrzení. Nové nastavení je ulo�eno. 

Nastavení vyzváněcích hlasitosti na sluchátku 
 

1. Stiskněte . 

2. Vyberte SOUND # HANDSET # VOLUME. Stiskněte . 

3. Vyberte hlasitost. Stiskněte pro potvrzení. Nové nastavení je ulo�eno. 

Nastavení tónů kláves Va�eho sluchátka 
 

Tóny kláves jsou tóny, které sly�íte pri stisknutí libovolné klávesy.  
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1. Stiskněte . 

2. Vyberte SOUND # KEY TONES. Stiskněte . 

3. Vyberte nové nastavení. Stiskněte pro potvrzení. Nové nastavení je ulo�eno. 
 

Nastavení potvrzovacích tónů 
 
Potvrzovací tóny jsou tóny, které vydává Vá� telefon, kdy� je operace 
úspě�ná/neúspě�ná. 
 

1. Stiskněte . 

2. Vyberte SOUND # TONES. Stiskněte . 

3. Vyberte nové nastavení. Stiskněte pro potvrzení. Nové nastavení je ulo�eno. 
 
 

Řízení Va�ich hovorů pou�itím pokročilých funkcí  

Automatická odpověď 
 
Automatická odpověď Vám dává výhodu odpovědi na hovor pouze zvednutím telefonu ze 
základní stanice nebo dobíječky. Nepotřebujete stisknout �ádnou klávesu pro zodpovězení 
hovoru. 
 
Aktivace/deaktivace automatické odpovědi. 

 
 

1. Stiskněte . 

2. Vyberte SETTINGS# AUTO ANSWER. Stiskněte  . 

3. Vyberte nové nastavení. Stiskněte pro potvrzení. Nové nastavení je ulo�eno. 
 

Vytáčecí mód 
 
Vá� telefon podporuje pulsní a tónové (DTMF) vytáčení. Vytáčecí mód zavisí na telefonním 
operátorovi v dané lokalitě.  
 
Nastavení vytáčecího módu. 
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1. Stiskněte . 

2. Vyberte SETTINGS # DIAL MODE. Stiskněte . 

3. Vyberte nové nastavení. Stiskněte pro potvrzení. Nové nastavení je ulo�eno. 
 

Dočasný tón.  V připadě, �e vá� telefon je nastaven na pulsní vytačení, stiskněte a podr�te 

v průběhu hovoru pro přepinání na dočasný tón. �d� se objeví na displeji. Čislice vlo�ené 
pod �d� jsou poslány jako tónový signál (pouze v tomto hovoru). 

 

Recall � délka trvání (flash) 
 
Recall je signál, který je potřeba poslat na sít� při odpovědi na druhý hovor nebo 
uskutečnění druhého hovoru. Vá� telefon přichazí se napragramovanými délkami trvání od 
výrobce. Pro podrobnou informace o pou�ítí teto funkce, zkontrolujte s va�í lokální 
telefonní společností.    

 
Vyběr délky flash 
 

1. Stiskněte . 

2. Vyberte SETTINGS # RECALL. Stiskněte . 

3. Vyberte nové nastavení. Stiskněte  pro potvrzení. Nové nastavení je ulo�eno. 
 

Extra funkce 

Pou�ijte dodatečné funkce pro zlep�ení mo�nosti pou�ití va�eho telefonu. 
 

 Pou�ívejte  nebo pro navigace menu. 

Uzamčení klávesnice 
 

Uzamčení klávesnice ochraňuje před náhodným stlačením kláves, například při umístění 
telefonu do kapsy. 
 
 

1. Pro uzamčení klávesnice stiskněte a podr�te . Klávesnice je uzamčena. KEY 
LOCKED se objeví na displeji. 
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Uskutečnení hovorů. Pokud klávesnice je uzamčena, nemů�ete uskutečnit �ádné 
volání včetně volání na záchranná čísla. 
 
ODEMKNUTÍ KLÁVESNICE 
 

1. Stiskněte a podr�te . Klávesnice je odemknuta.  
 

Hledání sluchátka � funkce paging 
 

1. Stiskněte na základní jednotce. V�echny sluchátka registrované na základně 
budou zvonit.  

2. Stiskněte na základně podruhe pro vypnuti zvonění (funkce paging). V�echny 
sluchátka stopnou zvonění. Nebo stiskněte nějkou klávesu pro zastavení funkce 
paging. 

 

Hlasový servis 
 

Hlasový servis. Zkonzultujte s s va�ím poskytovatelem této slu�by(operátorem) 
pro dal�í detaily. 
 
Hlasový servis je indikátor hlasové po�ty. Pokud vá� telefonní operátor poskytuje vám 
slu�bu indikace hlasové po�ty, v případě přichozí hlasové po�ty ikona   se objeví na 
displeji.  

Přijmutí hlasové po�ty 
Pou�ivání funkce přijmutí hlasove po�ty zkonzultujte s va�ím telefonním operátorem.  
 
ZMAZÁNÍ INDIKACE HLASOVÉ PO�TY 
Pokud jste zkontrolovali va�i hlasovou po�tu, indikátor hlasové po�ty   automaticky zmizí 
po pipnutí signálu od telefonní síti. Jestli chcete, mů�ete odstranit indikátor hlasové 
po�ty   následujícím způsobem: 
 

 1. Stiskněte . 

 2. Stiskněte . 

 3. Vyberte DELETE ALL. Stiskněte . 
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 4. Stiskněte pro potvrzení. Indikátor hlasové po�ty je odstraněn.   
 

 Delete All. V�echny přijaté volání budou smazané. Odstraněné hovory nelze 
obnovit.  
 

Nebo pro smazání indikace hlasové po�ty mů�ete restartovat základní jednotku. 
(Odpojte adapter základní jednotky. Počkejte 30 sekund. Zapojte adapter znovu.) 
Indikátor hlasové po�ty je odstraněn.   

 
Systém 

 

Pou�ívejte  nebo pro navigace menu. 

Registrace telefonu (sluchátka) na přidané základní jednotce 
 
Tato sekce popisuje jak zaregistrovat vá� telefon na přidanou základní 
jednotku/jednotky. V případě, �e se na displeji objeví UNREGISTERED, jděte na 
Registrace va�eho sluchátka na str.10.  
 

1. Stiskněte na základně a podr�te na dobu 4 sekundy.  

2. Stiskněte na telefonu. 

3. Vyberte REGISTER. Stiskněte . 

4. Vlo�te PIN kód (Předvolené 0000). Pou�ívejte pro provedení korekce. 
5. Stiskněte 1, 2, 3, nebo 4 pro výběr čísla základní jednotky, na kterou chcete 

sluchátko připojit. Probíhá navazání spojeni mezi základnou a sluchátkem.  
 
Registrace bude ukončena za 30 sekund.  
 

Pozn.: Mů�ete zaregistrovat ká�dé sluchátko a� na 4 základní jednotky. Po provedení 
registrace na 4 základny, pamět� va�eho sluchátka je plná. Pokud provedete registraci na 
dal�í základní jednotku, registrace nebude úspě�ná.  
 

Vyběr základní jednotky  
 

Pokud je Vá� telefon zaregistrován na více ne� 1 základní jednotku, mů�ete vybrat mezi 
základní jednotky. Mů�ete také zvolit automatické přípojení na nejbli��í registrovanou 
základnu nebo na určitou registrovanou základnu dle va�eho výběru.   



 28

 

1. Stiskněte . 

2. Select SYSTEM # SELECT BASE. Stiskněte . 
3. Vyberte základní jednotku, kterou potřebujete nebo vyberte AUTO pokud chcete 

navazat automatické připojení na nejbli��í registrovanou základnu.  

4. Stiskněte . Nové nastavení je ulo�eno. 
 

SMAZÁNÍ SLUCHÁTKA (TELEFONU) 
 

Pou�ívejte jedné sluchátko připojené na základnu pro provedení deregistraci druhého 
sluchátka připojeného na stejnou základnu.  
 

1. Stiskněte . 

2. Vyberte SYSTEM # DELETE HS. Stiskněte . 

3. Vyberte číslo sluchátka ktere chcete odregistrovat od základny. Stiskněte . 
 

Číslo sluchátka. Číslo sluchátka je zobrazeno spolu s jménem sluchátka, kdy� 
telefon je v pohotovostním re�imu. 

 

4. Vlo�te PIN kód. Pou�ívejte pro provedení korekce. 

5. Stiskněte . Sluchátko je odregistrováno.  

Změna PIN kódu 
 
 
PIN kód(osobní indentifikační číslo) je vy�adován pro provedení regestrace, odstranění 
regestrace a také pro přístup na některá menu Va�eho telefonu. Přednastavený kód je 
�0000�. Mů�ete si ho změnit dle Va�eho výběru na jiný pro zvý�ení bezpečnostního 
opatření. 
 

1. Stiskněte . 

2. Vyberte SYSTEM # CHANGE PIN. Stiskněte . 

3. Vlo�te PIN. Stiskněte pro potvrzení. Pou�ivejte pro provedení korekce. 

4. Vlo�te nový PIN kód. Stiskněte . 
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5. Vlo�te nový PIN kód znovu pro ověření.  

6. Stiskněte . Nové nastavení je ulo�eno. 
 

NASTAVENÍ MÓDU NI��Í RADIACE  
Mů�ete nastavit vysílaní ni��ího stupně radiace kdy� vá� telefon je v pohotovostním 
re�imu. Vá� telefon se vrátí do obvyklého stavu jakmile bude znovu pou�íván.   
 

1. Stiskněte . 

2. Vyberte SYSTEM # LOW RF POWER. Stiskněte . 
3. Vyberte ON pro aktivace ni��ího stupně radiace nebo OFF pro deaktivace. Stiskněte 

pro potvrzení. Nové nastavení je ulo�eno. 
 

Resetování- vymazání (přenastavení) 
Standardní nastavení jsou nastavení přednastavené od výrobce. Mů�ete resetovat 
nastavení va�eho telefonu pro výchozí nastavení od výrobce.   
 

1. Stiskněte . 

2. Vyberte SYSTEM # RESET. Stiskněte . 

3. Vlo�te PIN kód. Stiskněte pro potvrzení. Na displeji se objeví potvrzovácí 
dotaz.  

4. Stiskněte pro potvrzení. V�echna nastavení se vrátí k původnímu stavu od 
výrobce. 

 
POZN.:  :  Po resetování se va�e sluchátko vypne. Sluchátko se zapne za dobu několik 
sekund po provedení resetování.       
 
Pro zji�tění jaká nastavení jsou přednastavené jděte na Standardní (přednastavené) 
nastavení na str. 29. 
 
 
Dodatek 

STANDARDNÍ NASTAVENÍ 
V�eobecná 
nastavení    

Jazyk Russian Jméno sluchátka Reset 
Automatická ON Vytačecí mód Pulse 
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odpověd� 
Délka trvání  Recall 1    
 
Zvukové nastavení    

Melodie sluchátka Melody 1 Hlasitost vyzvanění 
sluchátka Level 3 

Klávesové Tóny 
sluchátka ON Hlasitost mikrofonu Level 2 

Tóny sluchátka ON   
 
Nastavení 
telefonního 
seznamu 

   

Přichozí hovory Unchanged Volaná čísla Unchanged 
Indikátor hlasové 
po�ty Reset   

 
Systém nastavení    
Vyběr základny Auto PIN kód 0000 
 
 

Hledání závady 
Problém(y) Mo�né příčiny 
�ádný vytáčecí 
tón  

- Základní jednotka není pořádně zapojena 
do elektrické sítě nebo do telefonní zásuvky. 
- Příli� velká vzdálenost sluchátka od 
základny. 
- Baterie jsou vybité (ikona se zobrazí na 
displeji). 
 

Svítí signální 
ikona  

- Sluchátko není registrováno. Pokud není 
registrováno, displej zobrazí UNREGISTERED, 
zaregestrujete sluchátko podle kroků na 
str.10. 
- Sluchátko je mimo dosah signálu. Umístěte 
ho bli� k základně. 
- Vypněte mód nízké radiace podle kroků na 
str.29. 

Registrace se 
nedáří 

- Paměť základny je mo�ná plná. Sma�te 
nepou�ívané sluchátko a zkuste znova. 
Podívejte se na stranu 28. 

Kdy� je 
sluchátko 
umístěno na 
základní 
jednotce nebo 

- Sluchátko není správně umístěno na 
základní jednotce nebo na nabíječce. 
- Kontakty na nabíjení jsou �pinavé.Odpojte 
telefon od napěti a pak vyčistěte kontakty 
vlhkým hadříkem.  
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nabíječce, není 
sly�et �ádné 
zvukové 
znamení. 

- Sluchátko (výkon) bylo předtím vypnuto. 
Zapněte sluchátkový tón. Podívejte se na 
stranu 19. 

Ikona baterie 
zůstává prázdná 
i přesto, �e byl 
telefon nabíjen. 

- Baterie je vadná. 
- Sluchátko není umístěno správně na 
základní jednotku nebo nabíječku. Ikona 
baterie blíká při nabijení telefonu. 
- Baterie jsou nesprávně vlo�ené. 

�ádný symbol 
na displeji. 

- Baterie je vybitá. 
- Přístroj není správně zapojen.  

�patná audio 
kvalita 
(praskání, 
ozvěna atd.) 

- Vzájemné působení/ru�ení od vedlej�ího 
elektrického přístroje. 
- Základna je umístěna v místnosti s tlustými 
zdmi. 
- Sluchátko je příli� daleko od základny. 
- Vypněte mód nízké radiace � viz. strana 29. 
 

Telefon 
nezvoní, kdy� 
Vám někdo 
volá. 

- Zvonění je vypnuto, nutno zapnout viz. 
strana 22. 
 

CLIP�
identifikace 
volajícího 
nefunguje 

- CLIP není aktivován � kontaktujte svého 
telefonního operátora. 
- Informace o volajícím jsou mo�ná  odepřené 
nebo nedostupné. 

Nelze 
udělat/přijmout 
druhý hovor 

- Druhý telefon.servis není aktivován. 
Zkontaktujte Va�eho telefonního operátora. 
- Zkontrolujte Vás výběr recall. Podívejte se 
na stranu 24. 

 

 

Záruční podmínky 
 

1. Na vý�e uvedený výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje. 
2. Na základě uznané reklamace prodávající je povinen vyměnit reklamované zbo�í za zbo�í 

bezvadné, podmínkou je přilo�ení záručního listu s datem, razítkem a podpisem prodejce, 
potvrzení o zaplacení zbo�í, faktura, paragon, předávací protokol. 

3. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při bě�ném pou�ívání výrobku. 
4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené ne�etrným zacházením, násilným působením na 

výrobek jako náraz, pád, písek, voda, apod., neodbornými zásahy do přístroje, 
připojováním jiných sítových adaptérů a přepětím v napájecí síti, poruchami na linkách 
spojů, nedodr�ením technických podmínek pro instalaci a provozování, nepostupováním 
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dle návodu a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím 
pověřená osoba. Prodávající nepřebírá odpovědnost za �kody vyplývající z provozu 
produktů, funkčních vlastností a �kod z neodborného pou�ívání produktů, stejně jako �kod 
způsobených vněj�ími událostmi a chybnou manipulací. Záruka se dále nevztahuje na 
součástky vyrobené z gumy, umělých hmot, �árovky, tonery a ostatní spotřební materiál. 

5. Nárok na záruku nelze uplatnit, jestli�e vady byly způsobeny vněj�ími událostmi a 
nezpůsobil je prodávající. 

6. U zlevněného zbo�í a zbo�í pou�itého se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zbo�í 
zlevněno, které vznikly v důsledku jeho pou�ívaní či opotřebení. 

7. Záruční lhůta se prodlu�uje o dobu  24 měsíců od převzetí kupujícím nového zbo�í 
obdr�eného po uznání reklamace. 

 
Reklamační postup 
1. Místem uplatnění reklamace zbo�í je adresa příslu�né provozovny prodávajícího, kde 

kupující zbo�í nakoupil nebo objednal.  
2. Bez řádně vyplněného záručního listu nebude reklamace uznána. Kupující je povinen 

předat prodávajícímu reklamované zbo�í úplné, s kompletní dokumentací, neporu�ené, 
čisté a v originálním balení. Pokud tak neučiní je prodávající oprávněn reklamaci 
odmítnout. 

3. Reklamující nemů�e měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuta jinak. 
4. Práva z odpovědnosti za vady zbo�í, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li 

uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem � písemnou formou. 
5. Záruční doba začíná bě�et dnem převzetí zbo�í. Dojede-li k výměně zbo�í, začne záruční 

doba znovu bě�et ode dne převzetí nového zbo�í. 
 
 
 

Záruční list číslo����������� 
 
Název výrobku: bezdrátový telefon ALcom DT � 740 
 
Výrobní číslo������������.. 
 
Datum prodeje������������    
 
 

Razítko a podpis prodejce 
 
 


