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Návod k pou�ití ALCOM DT-820 
   

1.8GHz DECT/GAP telefon, CLIP  
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Tento telefon není navrhnut pro volání záchranných telefonních čísel po vypadnutí napětí. Alternativou 
by mělo být schopnost přístupu na záchranná telefonní čísla. 
 
 

SAFETY INFORMATION 
 
Ne� začnete přístroj pou�ívat, věnujte Va�i pozornost následujícím bezpečnostním pokynům. 
 
• Pou�ívejte jen originální baterii dodané z přístrojem. 
• Pou�ívejte pouze adaptér dodávaný s tímto přístrojem. Nesprávná polarita nebo napětí mů�e 

vá�ně po�kodit jednotku. 
• Přístroj neměl by být instalován ve vlhkém prostředí (například, v koupelně).  Neumíst´ujte přístroj 

nebo kontakty akumulátoru v bezprostřední blízkosti vody nebo ohni. 
• Zu�itkování baterii musíte uskutečňovat podle bě�ného zákonu (nelze baterii dávat do 

odpadkového ko�e, spalovat, atd.) 
• Nepou�ívejte telefonní sluchátko v explosivně rizikové oblasti jako je např. unikání plynu. 
• Neotvírejte sluchátko nebo základnu. Mů�ete být vystaveni vysokému napětí. 
• Kontakty akumulátoru, nabíjecí kontakty by neměli být umístěný v bezprostřední blízkosti jiných 

kovových objektů, aby se vyloučilo vzájemné ovlivňování. 
• 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. 

 
 
Proto�e telefon pracuje posíláním rádiových signálů mezi základnou a sluchátkem, nositelé 
sluchových pomůcek mo�ná pocítí působení ve formě bzučícího zvuku. 
 
Upozorňujeme, �e tento telefon by neměl být pou�íván 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, 
rádio s hodinami a počítač, pokud jsou umístěny příli� blízko. Doporučuje se vzdálenost základny od 
vý�e jmenovaných přístrojů nejméně 1 metr. 
 
 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
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GETTING STARTED 

Vá� telefon 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
(u modelu ALcom DT-820 není dodatečné sluchátko a nabíječka k němu, u ALcom DT-822 ano) 
 

uvedení do provozu

 

Sluchátko a základna

Dodatečné sluchátko a 
nabíječka 

! /  
Vypnutí/zapn
utí vyzvánění

LCD Displej

Hovor / Recall 

Tlačítko 
Redial

 CID / 
 Posun dolu 

Vypnutí 
mikrofonu / 
vymazání

OK  / 
Programov

Tlačítko 
Page

# / Blokování 
klávesnice / 

Pauza

Intercom / 
Conference 

Ukončení 
hovoru

Telefonní 

CID / 
 Posun nahoru 
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LCD Displej přenosné části 
 
 
 

 
 
 

                      
 

 

 

 

    Signalizuje, �e spojení sluchátka z základní stanici navázáno 

     Signalizuje stav baterie ( plný, nízký, vybitý stav baterie) 

    
Signalizuje, �e přístroj je v re�ímu nastavení vyzvánění 
sluchátka nebo základní stanici 

     Zobrazuje nastavení vyzvánění sluchátka 

 Zobrazuje nastavení vyzvánění základní stanici 

 Zobrazuje nastavení délky volání 

 Signalizuje nastavení tónového / pulsního druhu volání 

 Signalizuje regestraci sluchátka 

      
Signalizuje, �e telefonní číslo obsahuje dal�í číselné znaky 
(vlevo) 

      
Signalizuje, �e telefonní číslo obsahuje dal�í číselné znaky 
(vpravo) 

    Signalizuje vypnutí vyzvánění 

     Signalizuje uzamknutí klávesnice 

    Signalizuje pou�ívání telefonního seznamu 

    
Ukazuje, �e je přístroj právě pou�ívaný. Blíká v průběhu 
volání 

     Hovor je ztlumen 

    Signalizuje pou�íváni seznamu CID nebo příchozí nový hovor 

    
Signalizuje nové telefonní číslo, které není ulo�eno do 
seznamu CID 

    Signalizuje novou příchozí zprávu 

 
 
 

Vypnutí 
vyzvánění

Ringer 

Tónové/impuls
í á íRecall 

trvání
Stav baterie 

Signál 

Posun 
l

Číslice 

Posun 
vpravo 

Vyzvánění 
sluchátka 

Telefonní 
seznam

Zpráva 

Registrace 
programování 

Menu 
up/down

Vyzvánění 
základní 
stanici 

Nový 
hovor CID

Telefon 
v průběhu

Blokování 
klávesnice

Vypnutí 
vyzvánění
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Instalace Va�eho telefonu 
1. Připojte výstupní zástrčku adaptéru do zásuvky na zadní straně základní jednotky a hlavní adaptér 

do zásuvky ve stěně pro to určené. 
2. Spojte telefonní linku do zadní zásuvky na základně a druhý konec do telefonní zásuvky ve stěně 

k tomu určené. 
3. Umístěte 2 dobíjitelné baterie AAA, dbejte na jejich polarity(póly), do části pro baterie určené na 

sluchátku. 
4. Po otevření umístěte dvířka od bateriového prostoru zpět na místo. 
5. Umístěte sluchátka na základnu a nechte baterie nabít po plných 14 hodin před pou�itím poprvé. 

Mů�e dojít k zahřátí sluchátka v průběhu nabíjení. 
 
VÝSTRAHA           
Pou�ívejte pouze adaptér dodávaný s tímto přístrojem. Nesprávná polarita nebo napětí mů�e 
vá�ně po�kodit jednotku. 
 
Hlavní adaptér: 
Input: 230 VAC 50 Hz 
Output: 6 VDC 400 mA  
 
Charger adaptér: 
Input: 230 VAC 50 Hz 
Output: 6 VDC 150 mA 
 
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. 

 

 
 
Varování o vybité baterii 
 
      -  signalizuje, �e baterie ve Va�em telefonu je vybitá. Umístěte telefon do základní jednotky pro 
nabití. Po umistění sluchátku do základní stanici usly�íte parkovácí tón. Indikátor   blíká při nabíjení. 
Rozsvítí-li indikátor LOW BATT na displeji, signalizuje, �e, stav baterie je velmi nízký. 
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BASIC OPERATIONS 

 

V průběhu standby 

 
 
 
Při klidovém re�imu na displeji bliká indikátor ALCOM.   Číslo přenosné částí spojené z základní 
stanici také se objeví na displeji. Indikátor akumulátoru signalizuje bě�ný stav nabíjení akumulátoru 
přenosné části, indikátor signálu signalizuje spojení mezi základní stanici a přenosnou části. 
 

 

Přijmutí příchozího hovoru 

  
 
 
Pří příchozím hovoru usly�íte vyzvánění telefonu, na displeji přenosné části bliká symbol  .  Je-li 
Va�e ústředna poskytuje funkci CID, na displeji bliká indikátor číslo volajícího (je-li ulo�eno v seznamu 
CID). Symbol   

   bliká na displeji, jestli číslo volajícího obsahuje více ne� 12 číslic. V takovém případě jen poslední 
12 číslic jsou na displeji.   
1. Stisknutím tlačítka     hovor zahájite. Na displeji se objeví symbol     
2. Během hovoru po dobu 10 sekund na displeji bude zobrazována délka bě�ného hovoru. 

3. Stisknutím tlačítka    hovor ukončíte. Nebo pro ukončení hovoru odlo�te přenosnou část do 
základní stanice. Hovor je ukončen.  

 

Zahájení hovoru 
Hovor lze zahájit následujícími způsoby:  

 

Obvyklý způsob zahájení hovoru 
1. Stiskněte tlačítko     usly�íte signál.    
2. Stisknutím číselných kláves vlo�te po�adované číslo. Na displeji se objeví číselné znaky 

telefonního čísla.  
3. Pří vkládání čísla, která obsahuje více ne� 12 číslic, na displeje se objeví symbol    . Jen 

poslední 12 číslic budou zobrazovány na displeji.   
 

 
ALCOM        1 

 
Karel Drak 

pou�ívání telefonu 
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Zahájení hovoru z předbě�nou kontrolou vytočeného čísla 

 
Tento způsob dovoluje kontrolovat  volané číslo před navázánim spojení. Na displeji mů�e být 
zobrazováno 12 číslic, ale celkem mů�ete vlo�it maximálně 20 číselných znáků.   
1. Vlo�te po�adované číslo. 
2. Pro vlo�ení pauzy stiskněte tlačítko   #  a dr�te jej stisknuté. Na displeji se objeví symbol  �P�.   
3. Při vkládání více ne� 12 číslic, na displeji se objeví symbol  .  Při vkládání více ne� 20 číslic, 

usly�íte signál chyby. 
4. Stisknutím tlačítka   DEL   mů�ete vymazat poslední vytočený čísený znak. Stisknutím tlačítka   

      a jeho podr�ením mů�ete vymazat v�echny vytočené číselné znaky. Přístroj se vrátí do 
základního stavu. 

5. Stiskněte tlačítko     .  Vybrané číslo je nyní voláno. 
 

Vytočení čísla z telefonního seznamu  
1. Stiskněte  tlačítko   .  Na displeji se objeví symbol . 
2. Stisknutím tlačítka       vyberte po�adované číslo z seznamu. Na displeji se objeví 

vybrané číslo. Nebo po�adované číslo se na displeji objeví po stisknutí číselných kláves, pod 
kterýmý je číslo ulo�eno. 

3. Při stisknutí tlačítka  OK   na displeji se objeví ulo�ené číslo  a jméno , pod kterým číslo je 
ulo�eno. 

4. Volba vybraného čísla je provedena po stisknutí tlačítka     
 
 
Vytočení čísla z paměti 
1. Press   .   The last number dialed is displayed. 
2.   turns on when the number contains more than 12 digits.  Press  OK  to view the off-page digits. 
3. Press     to dial out the number.   
 
 
 
 

BĚHEM HOVORU 

Ukazatel délky hovoru 
 

 
 
 
Po navázání spojení přístroj měří automaticky časovou délku bě�ného hovoru v minutách a 
sekundách. Po dobu navázání spojení del�í ne� hodina délka hovoru bude zobrazena v minutách a 
hodinách. Kdy� je hovor ukončen, délka hovoru bude zobrazována během 5 sekund na displeji a pak 
přístroj přejde do základního stavu. 
 

Nastavení hlasitosti 
Stisknutím tlačítka      mů�ete vybrat po�adovaný stupeň hlasitosti (nahlas, středně, ti�e).  
 

01-10   
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Zapnutí/vypnutí mikrofonu  
1. V průběhu hovoru stiskněte tlačítko MUTE  , mikrofon je vypnutý, na displei se objeví symbol   .  

Po vypnutí mikrofonu mů�ete mluvit s kýmkoli ve stejné místnosti, bez toho, aby Vás volající 
sly�el. 

2. Stiskněte tlačítko  MUTE    pro pokračování Va�i konverzace. 
 

Řetězové vytáčení 
Mů�ete vytáčet čísla z telefonního seznamu i potom, co jste uchopili sluchátko. A není �ádný limit na 
číslo řetezovéhho vstupu.   
1. Stiskněte tlačítko  . Na displeji se objeví symbol .   
2. Stisknutím tlačítka     ulo�ené čísla budou postupně zobrazováné. Nebo mů�ete pou�ít 

číselné klávesy na přeskočení přímo na záznam začínající odpovídajícím písmenem této klávesy.  
Dal�ím stisknutím tlačítka   se přístroj vrátí do základního stavu. 

3. Stiskněte tlačítko  OK  , číslo je nyní voláno. 

Přijmutí druhého hovoru 
V případě, �e Vá� telefonní operátor slu�bu CID on Call Waiting poskytuje, na displeji se objeví číslo 
druhého volájícího v průběhu hovoru z prvním volájícím. 
1. Stiskněte tlačítko    . První hovor je přidr�en, mů�ete pokračovat v hovoru z druhým účastnikem. 
2. Dal�ím stisknutím tlačítka      mů�ete pokračovat v předr�ení hovoru z jedním účastníkem a 

předaním na druhého účastníka. Druhý telefonní kontakt bude automaticky ulo�eno do telefonního 
seznamu. 

 

 
 

Caller ID 
 
 
V případě, �e Vá� telefonní operátor poskytuje, v paměti seznamu CID (CLIP) mů�e být ulo�eno deset 
20-místných telefonních čísel. 
 
Kdy� zazvoní telefon na displeji se objeví 8 prvních znaků jména volajícího. V případě, �e jméno 
volajícího není dostupné na displeji se objeví prvních 12 číslic čísla volajícího. 
 

Zkontrolování čísla z paměti telefonního seznamu CID 
1. Přístroj musí být v základním re�imu. Stiskněte tlačítko     . Na displeji se objeví symbol 

. 
2. Stisknutím tlačítka  OK   vyberte po�adované číslo.  
3. Dal�ím stisknutím tlačítka   OK  mů�ete zkontrolovat datum a čas příchozího  hovoru. 
4. Dal�ím stisknutím tlačítka      nebo       dal�í čísla z paměti telefonního seznamu CID se objeví 

na displeji.  
Symbol    zobrazuje nový hovor.  
 

Opětovné vytočení telefonního čísla z seznamu CID 
 
 
Při kontrolování čísel z seznamu CID je mo�né vybrat libovolné po�adované číslo z seznamu CID a 
opětovně zavolat stisknutím tlačítka        
 

Seznam cid (clip) 
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Ulo�ení jména a čísla z seznamu CID do telefonního seznamu 
 
Do paměti přístroje mů�e být ulo�eno libovolné číslo z seznamu CID, v případě, �e Vás telefonní 
seznam není plný. 
 
Při prohlí�ení seznamu CID , mů�ete ulo�it do paměti libovolné číslo z seznamu CID. Vkládání čísel 
do paměti: 
1. Stiskněte tlačítko   .   
2. Vlo�te jméno pro záznam. Pokud  jméno pro vybraný záznam u� je ulo�eno ve Va�em telefonním 

seznamu prvních 8 písmen se objeví na displeji.  Mů�ete změnut existující jméno.    
3. Stiskněte   OK  pro potvrzení (ulo�ení) Vámí vlo�ené informace. Nemů�ete vlo�it stejné jméno 

pro odli�né záznamy ve Va�em telefonním seznamu. Editujte jméno a vlo�te ho znova.  
4. Stiskněte  OK  pro potvrzení editací.  
Číslo je ulo�eno do telefonního seznamu. V případě, �e jméno bylo editované, nové (po editací) jméno 
bude ulo�eno do seznamu CID.  
 
Vymazání ulo�eného čísla z seznamu CID 

 
Při prohlí�ení seznamu CID mů�ete vymazát libovolné po�ádované telefonní čísla.    
1. Stiskněte tlačítko  DEL .   
2. Stiskněte tlačítko  OK  pro potvrzení vymazání čísla.  

Smazání kontaktů z Va�eho seznamu CID 
Při prohlí�ení seznamu CID mů�ete smazat v�echny kontakty z seznamu CID. 
1. Stisknutím a udr�ením tlačítka  DEL  v�echny kontakty jsou vymazáne. 
2. Stiskněte tlačítko  OK  pro potvrzení vymazání kontaktů.  
Seznam CID je prazdný. 
 
 

LAST NUMBER dialed 

 

Prohlí�ení čísel z paměti opakování posledního volání 

 
V paměti seznamu posledních volání mů�ou být ulo�eny 20-místné čísla posledních volání.      
1.    Kdy� přístroj je v základním re�imu stiskněte tlačítko   . Na displeji se objeví poslední telefonní 
číslo.    
2.    Jestli�e vybrané číslo z seznamu posledních volání u� je ulo�eno do paměti telefonního seznamu, 
jméno pod kterým číslo je ulo�eno, se objeví na displeji. Stisknutím tlačítka OK  displej zobrazí 
telefonní číslo.  
3.V případě, �e telefonní číslo obsahuje více ne� 12 číslic na displeji se objeví symbol     . Stisknutím 
tlačítka OK  na displeji se objeví dal�í číselné znaky telefonního čísla.     

poslední volané číslo 
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Vkládání čísla z paměti opakování posledního volání do paměti 
telefonního seznamu   

 
Do paměti přístroje mů�e být ulo�eno libovolné číslo z seznamu naposled volaných čísel. 
1. Stiskněte tlačítko  . 
2. Pou�itím kláves, vlo�te písmena jména, pod kterým si přejete telefonní číslo ulo�it. V případě 

chyby stiskněte tlačítko  DEL  pro smazání pismena.  Jméno mů�e obsahovat maximálně 8 
znaků.   
Jestli�e vybrané jméno u� je ulo�eno v telefonním seznamu, displej zobrazí ulo�ené telefonní 
číslo, které mů�ete upravit.    

3. Stiskněte  OK  pro ulo�ení jména.  Pokud vybrané jméno u� je ulo�eno v telefonním seznamu, 
editujte kontakt a ulo�te znova.  

4. Stiskněte tlačítko   OK  pro potvrzení v�ech Va�ich změn. 
Telefonní číslo je ulo�eno v telefonním seznamu. Při prohlédnutí Va�ich kontaktů z paměti opakování 

posledního volání displej zobrazí jméno, pod kterým číslo je ulo�eno v telefonním seznamu. 
Smazání čísla posledního volání 
Pro smazání čísla posledního volání:  
1. Stiskněte tlačítko  DEL .   
2. Stiskněte tlačítko   OK  pro potvrzení smazání čísla.  
 
 
 

using the phonebook 
 
 
 
 
Vá� telefonní seznam mů�e ulo�it deset 20-místných záznamů.  Ka�dý záznam mů�e ulo�it jméno s 
a� 8 znaky. 
Telefonní záznam mů�e být ulo�eny bez jména. V případě, �e číslo je ulo�eno pod jménem, jméno je 
individuální. 
Kdykoli v průběhu programování mů�ete stisknout tlačítko      pro zru�ení ulo�ení, smazání nebo 
editací kontaktů nebo pro zru�ení potvrzení a návrat na předchozí menu displeje.  
 
 

Ulo�ení jména a čísla 
Pro přidání záznamu do Va�eho telefonního seznamu: 
1. Vyberte telefonní číslo, které chcete ulo�it do telefonního seznamu. Ka�dý záznam mů�e ulo�it 

číslo s a� 20 znaky.  
2. Stiskněte tlačítko    .  Musíte vlo�it jméno. 
3. Pou�ívejte číselné tlačítka pro vlo�ení písmen a speciálních znaků. V případě chyby pou�ívejte 

tlačítko DEL  pro provedení úprav. Ka�dý záznam mů�e ulo�it jméno s a� 8 znaky. 
4. Pro potvrzení ulo�ení jména stiskněte tlačítko  OK . Upozornění o editací jména se objeví na 

displeji jestli jste vybrali jméno které u� je ulo�eno ve Va�em telefonním seznamu.     
5. V případě chyby upravte telefonní číslo. 
6. Stiskněte tlačítko  OK  pro potvrzení ulo�ení čísla. 
 
Záznam je ulo�eno do Va�eho telefonního seznamu. Pro ulo�ení dal�ího kontaktu opakujte kroky 1 � 
6.  
 
 
 

pou�ívání telefonního seznamu 
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Editace (upravování) va�ich kontaktů 
 
1. Stiskněte tlačítko     . 
2. Stiskněte     nebo pro výběr telefonního záznamu, který chcete upravit.  Nebo mů�ete 

vyhledat kontakt, který si přejete upravit, podle prvního písmena jména, pod kterým číslo je 
ulo�eno.  

3. Stiskněte   pro výběr kontaktu. Upravte jméno pou�ívající klávesnice.  
4. Stiskněte DEL  pro smazání písmena / číslo. 
5. Stiskněte  OK  pro potvrzení editací jména. Upravte číslo pou�ívající klávesnice.  
6. Stiskněte  OK  pro potvrzení editací čísla.  
 
Pro upravování dal�ího kontaktu opakujte kroky 1 � 5. 
 
Smazání kontaktu z Va�eho telefonního seznamu 
 
1. Stiskněte tlačítko    .    
2. Stiskněte      pro výběr telefonního záznamu, který chcete smazat. Nebo mů�ete 

vyhledat kontakt, který si přejete smazat, podle prvního písmena jména, pod kterým číslo je 
ulo�eno.  

3.  Pro prohlédnutí detailů Va�icho kontaktu stiskněte OK  
4. Pro smázání kontaktu stiskněte DEL  . 
5. Siskněte  OK  pro potvrzení smazání. 
 
Pro smazání dal�ího kontaktu opakujte kroky 1 � 5. 
 

Smazání v�ech kontaktů ve va�em telefonním seznamu 
1. Při prohlednutí telefonního seznamu stiskněte a dr�te tlačítko DEL .   
2. Stiskněte  OK  pro potvrzení smazání. 
Nyní telefonní seznam je prazdný. 
 
 

programming the phone 
 
 
Pro vstup do re�imu programování stiskněte PROG  . V�ichni funkce menu se objeví na displeji. 

Stiskněte       pro výběr funkce, kterou chcete nastavit.   
Jestli chcete odejít z bě�ného menu nebo zru�it potvrzení provedeného nastavení mů�ete ( v re�imu 
Menu) stisknout tlačítko      v průběhu provedení nastavení. Stikněte a udr�ujete       pro navrát 
do základního re�imu. 
 

Nastavení zvuku 
Nastavení vyzváněcích melodií a hlasitosti sluchátka. 
 
1. V základním menu stiskněte PROG  . Na displeji se objeví    .  
2. Stiskněte  OK  pro výběr vyzváněcích melodií. 

3. Stiskněte        pro poslech a výběr melodie s 5 melodii.  
4. Stiskněte  OK  pro potvrzení výběru. 

5. Stiskněte tkačítko    p ro poslech a vyběr hlasitosti s různých úrovních hlasitosti. 
6. Stiskněte  OK  pro potvrzení výběru.  V případě, �e zvuk sluchátka je vypnuto  symbol  se 

objeví na displeji. 

menu programování 
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Nastavení vyzváněcích melodií a základní stanici. 
 
1. V základním menu stiskněte PROG   a pak stiskněte    or     . Symbol  se objeví.  
2.  Stiskněte  OK  pro potvrzení výběru.   

3.  Stiskněte         pro poslech a výběr melodie s 5 melodii.  
 
4.  Stiskněte  OK  pro potvrzení výběru. 

5.  Stiskněte tkačítko     pro poslech a vyběr hlasitosti s různých úrovních hlasitosti. 
6. Stiskněte  OK  pro potvrzení výběru.   
 
Zvuk základny mů�e být vypnuto. 
 
Va�e sluchátko musí mít spojení se základní jednotkou aby Vám umo�nilo nastavení zvuku základní 
jednotky. V případě, �e spojení není navazano UNAVAIL se objeví na displeji.  Nava�te spojení a 
zkuste nastavit zvuk je�te jednou. 
 
 

 

Znovuzavolání (Recall) � délka trvání 

V přůbehu hovoru pří stisknutí tlačítka        uslyshíte flash signál.  
Vá� telefon přichází se  2 od výrobce naprogramovanými délkami trvání znovuzavolání. Zkontrolujte s 
va�í lokální telefonní společností(va�ím operátorem) pokud s nejste jisti které pou�ít. 
1. V základním menu stiskněte PROG  , stiskněte    .  Symbol      se objeví na displeji. 
2.Stiskněte OK  pro výber.  Bě�ný stav nastavení se objeví na displeji. 

3.Vyberte  1  nebo  2  nebo stiskněte      pro výber. 
4. Stiskněte OK  pro potvrzení. 
 

Vytáčecí mód 

Mů�ete nastavit Vá� telefon na pulsní nebo tónové vytáčení.  
 
1. V základním menu stiskněte PROG  , stiskněte    . Symbol       se objeví na displeji. 
2.Stiskněte OK  pro výber.  Bě�ný stav nastavení se objeví na displeji. 

3.Vyberte  1PRO TONE  nebo  2 PRO PULSE  nebo stiskněte     pro výber. 
4. Stiskněte OK  pro potvrzení. 
 
Při nastavení pulsního vytáčení mů�ete stisknout a udřovat tlačítko " 
pro nastavení dočasného DTMF (telefon je v vyvě�ené poloze). Symbol �d� se objeví na displeji. 
Pokud nezavěsíte sluchátko v�echny číselné znaky vytočené po symbolu �d� jsou vytočene v DTMF 
vytáčecím re�imu. 

 

Registrace 
 
Mů�ete zaregistrovat ka�dé sluchátko na jednou základní jednotku. Po regestraci nové základní 
jednotky regestrace předtím pou�ivané zakladní jednotky bude zru�ena.  
Ka�dá základní jednotka mů�e registrovat a� 2 sluchátka. 
1. Stiskněte  PROG  v pohotovostním re�imu (standby) a stiskněte    nebo    dokud neuvidíte 

blikat ikonu  .  
2. Stiskněte  OK  pro výběr.    
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3. Předtím ne� vlo�íte PIN kód, stiskěte a dr�te    na základní jednotce po 4 sekundy dokud je 
vydáván registrační tón. Základní stanice je nyní v registračním re�imu. (Pokud je základna a 
nemů�e přibrat dal�í sluchátko, zazní místo toho odmítací tón. Podívejte se na sekci Deregistrace 
pro smazání stávajícího sluchátka) 

4. Vlo�te PIN kód základny a stiskněte  OK . 
Pokud je registrace úspě�ná, usly�íte potvrzující tón.  
Sluchátko zobrazí jeho jméno a číslo. 
Pokud registrace nebyla úspě�ná, uvidíte NOT REG na displeji. Budete muset zopakovat vý�e 
uvedený postup. 
 

Zru�ení registrace 
Mů�ete zru�it registraci jednoho sluchátka zaregistrovaného na základní jednotku pomocí druhého 
sluchátka zaregistrovaného na stejnou základní jednotku. Nelze zru�it regestraci jedného sluchátka 
bez dal�ího sluchátka zaregistrovaného na stejnou základní jednotku. 
 
1. Stiskněte  PROG  v pohotovostním re�imu (standby) spolu s klávesou č. 9. 
2. Vlo�te číslo sluchátka pro smazání. Displej zobrazí 9-2. 
3. Stiskněte  OK  a potom  
4. Vlo�te PIN.  
5. Stiskněte  OK  pro potvrzení. 
 

PIN kód 
PIN kód (osobní indentifikační číslo) je vy�adován pro provedení regestraci a pro zru�ení regestraci. 
Přednastavený kód je �0000�. Mů�ete si ho změnit dle Va�eho výběru na jiný. 
 
1. Stiskněte  PROG  v pohotovostním re�imu (standby) spolu s klávesou 8. 
2. Vlo�te stávající PIN a stiskněte  OK . 
3. Vlo�te nový PIN.  Mů�e obsahovat od 0 do 8 číslic. Stiskněte  OK . 
4. Opakujte nový PIN a stiskněte  OK  pro potvrzení nového kódu. Usly�íte potvrzovací tón pokud je 

přenastavení úspě�né nebo odmítací tón, pokud nebyl vlo�en stejný PIN. 

Resetování � Vymazání (přenastavení) 
Pokud resetujete Vá� telefon, v�echny údaje nastevní se vrání na výchozí nastavení od výrobce. 
1. Stiskněte  PROG  v pohotovostním re�imu (standby). Potom stiskněte a dr�te  DEL  dokud se 

nezobrazí na displeji RESET.   
2. Stiskěte  OK  pro potvrzení. 
Nemů�ete provést resetování jestli není navázáno spojení mezi sluchátkem a základní jednotkou.  V 
případě, �e spojení není navázáno  UNAVAIL se objeví na displeji. Obnovte spojení a zopakujte vý�e 
uvedený postup.   
 
 
 

other features  

Uzamčení klávesnice 
Stiskněte a dr�te  v pohotovostním re�imu (standby) pro uzamčení klávesnice.   se objeví kdy� 
je klávesnice uzamčena. 

Kdy� je klávesnice uzamčena, mů�ete stále přijmout hovor stisknutím tlačítka   . V průběhu 
hovoru klávesnice funguje normálně. Kdy� je hovor ukončen, klávesnice se opět uzamkne.  
Pro odemčení klávesnice, stiskněte jakoukoli klávesu a pak stiskněte  OK  kdy� uvidíte PRESS OK.  

Dodatečné funkce 
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Zkrácená volba zapnutí/vypnut zvonění  
Mů�ete vyu�ít této funkce pro zapnutí/vypnutí zvonění sluchátka, kdy� je telefon v re�imu standby 

(pohotovostní). Jednodu�e stiskněte a dr�te   .  se objeví v�dy kdy� je vyzvánění sluchátka 
vypnuto. 
 

Indikátor příchozí zprávy 
Vá� Lokální operátor musí podporovat tuto funkci, abyste ji mohli pou�ít,   Vás informuje, �e byla 
ulo�ena hlasová zpráva. Jakmile si vyslechnete v�echny nové zprávy,  se vypne. Mů�ete to také 
vypnout stisknutím    po dobu 2 sekund v re�imu standby.  
 

Stránkování (lokalizace) sluchátek  
Mů�ete stránkovat nebo lokalizovat sluchátka stisknutím     na základně.  V�echna sluchátka 
registrována základnu budou vydávat stránkovací (lokalizační) tón po dobu 30 sekund a displej bude 
blikat �oooo�.   
Mů�ete stopnout lokalizaci stisknutím jakékolího tlačítka na  vybraném sluchátku nebo stisknutím    
opět na základně. 
 

Varovný tón opu�tění oblasti dosahu 
Pokud telefonujete a sluchátko je příli� daleko od základny, usly�íte varovný tón přes mikrofon ve 
sluchátku. Měli byste jít se sluchátkem zpět blí�e k základně. Pokud to neuděláte, va�e spojení bude 
přeru�eno.   
Pokud je sluchátko příli� daleko od základny v re�imu standby, uvidíte blikat symbol . 
 
 
 

MULTI-handset operation 

 
 
Tuto funkci mů�ete vyu�ít, pokud máte registrována 2 sluchátka na základnu.   
 

Odpověď na interní hovor  
Pokud obdr�íte interní hovor (intercom), Va�e sluchátko bude zvonit s   blikáním. Mů�ete vidět 
číslo vytáčeného sluchátka na displeji. 

Pokud stisknete    kdy� telefon zvoní, zvonění sluchátka bude vypnuto pro tento interní hovor. 
Stiskněte     pro odpověď.   
 
 

Proveďte interní hovor 
Kdy� je telefon v pohotovostním re�imu (standby), 
1. Stiskněte  INT  .   se zapne a usly�íte interní vytáčecí tón. 
2. Stiskněte číslo na sluchátku, které chcete volat.   
(Nebo mů�ete stisknout číslo sluchátka první, nasledně pak  INT .) 
Usly�íte �obsazený� tón, pokud není druhé sluchátko dostupné. 

Pro ukončení interního hovoru, stiskněte   nebo vraťte sluchátko na základní stanici. 

pou�ívání více sluchátek 
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Budete upozorněn krátkými pípavými tóny pokud obdr�íte externí  hovor v re�imu intercom. Informace  
o volajícím se zobrazí, pokud je umo�něno. Musíte nejprve ukončit intercom, pokud chcete přijmout 
externí hovor.  
 

V průběhu externího hovoru 

Interní hovor  
1. Stiskněte  INT  na dání externího hovoru na čekání. 
2. Stiskněte číslo sluchátka, které chcete volat. 
3. Potom co sluchátko odpoví, mů�ete stisknout  INT  opakovaně na přepínání mezi externí linkou a 

linkou interní (intercom). 
Pokud sluchátko neodpoví, stiskněte  INT  znovu pro zru�ení pokusu spojit se a navrácení se na 
externí linku. 
 
 

Přesměrování hovoru  
Kdy� jste v re�imu interního hovoru s ostatním sluchátkem, stiskněte   nebo vraťte sluchátko na 
základnu. Hovor je nyní přesměrován.  
 

Konferenční hovor  
Kdy� jste v re�imu interního hovoru s jiným sluchátkem, stiskněte a dr�te  CONF   pro konferenční 
hovor mezi externí linkou a 2 sluchátky. 
V průběhu konferenčního hovoru, stisknutím  CONF  se dá externí hobvor na čekání a vy mů�ete 
hovořit s druhým sluchátkem v interním re�imu.  Stiskněte a dr�te  CONF  pro znovuzapočetí 
konferenčního hovoru. 
Jakékoli sluchátko zvednuté v průběhu konferenčního hovoru nechá jiné sluchátko stále spojené s 
externím hovorem. 

 
 

 

default setting 
 
 
Standardní nastavení je následující: 

Melodie sluchátka:  1 
Hlasitost vyzvánění sluchátka:  úroveň 3 
Melodie základny:  1 
Hlasitost vyzvánění základny:  úroveň 3 
Recall- doba:  Doba 1 
Vytáčecí mód:  Impulsní 
Hlasitost sluchátka:  Medium 
Uzamčení klávesnice:  Vypnuto 
Indikátor příchozí zprávy:  Vypnuto 
 
 

Funkce které nejsou uvedené v Standardních nastavení nebudou pozastaveny po resetování. 

standartní nastavení
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TROUBLESHOOTING 
 
Máte potí�e s Va�ím telefonem?  Zde jsou nejbe�něj�í problémy a jejich ře�ení. 
 
Problémy Ře�ení 
Telefon nefunguje 
 

• Zkontrolujte zapojení do elektrické 
sítě nebo do telefonní zásuvky 

• Zkontrolujte jestli baterie jsou nabité 
(dobijte/vyměňte baterie). 

• Telefon nefunguje kvůli problémům v 
elektrické síti. 

Telefon nezvoní 
 

• Ujistěte se, �e je Vá� telefon správně 
zapojen v síti. 

• Přejděte se sluchátkem blí�e k 
základně. 

• Ujistěte se, �e je zvonění zapnuto  
Není �ádný 
vytáčecí tón 
 

• Zkontrolujte zapojení do elektrické 
sítě nebo do telefonní zásuvky 

• Zkontrolujte stav dobytí sluchátka. 
• Přejděte se sluchátkem blí�e k 

základně. 
Fuknce 
identifikace 
volajícího(CLIP) 
nefunguje 
 

• Zkontrolujte Va�i smlouvu, dohodu s 
Va�ím operátorem 

• Nechejte zvonit Vá� telefon alespoň 
jedenkrat před zvednutím sluchátka. 

CID(CLIP)CW 
hovor nelze 
přijmout 

• Zkontrolujte s lokálním operátorem a 
vybnerte správnou delku recall 

Základnové světlo 
nepracuje 

• Ujistěte se, �e má sluchátko kontakt 
se základnou. 

Ikona baterie 
zůstává prázdná i 
přesto, �e byl 
telefon nabíjen po 
24 hodin 

• Vyměňte baterie za nové. 

 
 
 
 
 
 

hledání závady 
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Záruční list 
 
 
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 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 DECT telefon ALcom DT � 820 
 
Výrobní číslo������������.. 
 
Datum prodeje������������    
 
 

Razítko prodejce 
 
 


