
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Prosíme Vás o dôkladné pre−
čítanie návodu a oboznámenie sa so všetkými vlastnosťami a funkciami telefó−
nu. 

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Aby sa pri používaní telefónneho prístroja predišlo nebezpečenstvu

požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poraneniu osôb, dodržiavajte nasledu−
júce pokyny:

1. Dôkladne si prečítajte návod na obsluhu a dodržiavajte všetky inštrukcie.
2. Všímajte si upozornenia zobrazujúce sa na displeji slúchadla.
3. Pred čistením výrobok odpojte z napájacej siete. Nepoužívajte tekuté

a aerosólové čističe. Na utieranie použite suchú handričku.
4. Neodkladajte nič na kábel napájania. Neumiestňujte výrobok na také

miesto, kde napájací kábel môže byť pristúpený alebo zachytený pre−
chádzajúcimi osobami.

5. Nepoužívajte telefón vo vlhkom prostredí a na miestach kde hrozí explózia.
6. Zabráňte vyliatiu tekutín na telefónny prístroj.
7. Telefónny prístroj nerozoberajte. Ak je potrebné výrobok opraviť, zverte

ho kvalifikovanému servisnému pracovníkovi.
8. Pri vkladaní batérií do telefónneho prístroja dodržte správnu polaritu

(návod nájdete v časti Inštalácia batérií).
9. Používajte len certifikované nabíjateľné batérie rovnakého typu. Nikdy

nepoužívajte obyčajné batérie alebo nenabíjateľné alkalické batérie.
Mohlo by dôjsť k vytečeniu alebo explózii batérií a tým aj k ohrozeniu
Vášho zdravia.

10. Nemiešajte vybité a nabité batérie. Nefunkčné batérie nevyhadzujte do
domového odpadu a do ohňa. Odovzdaním batérií do separovaného
zberu chránite životné prostredie!

11. Pri napájaní prístroja z elektrickej siete použite len originálne príslušen−
stvo. 

12. Nepoužívajte telefónny prístroj ak je poškodený. 
13. Telefónny prístroj používajte v prostredí s teplotou od 5 °C od 45°C.

NÁVOD NA OBSLUHU

TELCO DT−482
b e z š n ú r o v ý  t e l e f ó n n y  p r í s t r o j  D E C T

DECT
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F.Zoznam harmonizovaných slovenských technických noriem alebo iných tech−
nických noriem použitých na posúdenie zhody a zoznam technickej doku−
mentácie a protokolov o skúškach, na základe ktorých bola posúdená zhoda.

G. Údaje o použitom postupe posudzovania zhody

I. Potvrdenie výrobcu, alebo dovozcu

Potvrdzujem, že vlastnosti prístroja spĺňajú požiadavky podľa § 3 ods. 1 
Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z. z. z 19. Septembra 2001
a prístroj je BEZPEČNÝ za podmienky, že sa bude používať v súlade s návo−
dom na obsluhu.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 443/2001 Z. z.

Požiadavka Použité technické
normy 

Použitá technická doku−
mentácia a protokoly 
o skúškach

Bezpečnosť
§3 ods. 1 a) NV SR č.
443/2001 Z. z.

STN EN 60950 
A1+ A2+ A3+A4+A11

ET92B−05−004, vydaný
TUV Product service,
Kowloon

Elektromagnetická 
kompatibilita
§3 ods. 1 b) NV SR č.
443/2001 Z. z. 

STN EN 55 022 
STN EN 55 024 
STN EN 301 489−6

ET92B−05−004−03,
vydaný TUV Product
service, Kowloon
ET92B−05−004−03,
vydaný TUV Product
service, Kowloon
ET92B−05−004−02,
vydaný TUV Product
service, Kowloon

Rádiové spektrum
§3 ods. 2 NV SR č.
443/2001 Z.z.

STN EN 301 406 V1.4.1 ET92B−05−004−1, vydaný
TUV Product service,
Kowloon

Dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode: V Banskej Bystrici dňa 18. mája 2004

Meno a funkcia zodpovednej osoby subjektu
vydávajúceho vyhlásenie o zhode a jej pod−
pis:

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Ing. Juraj Kuniak, konateľ spoločnosti

Vyhlásenie o zhode
A. Identifikačné údaje o výrobcovi alebo dovozcovi

B. Identifikačné údaje o prístroji 

D. Opis prístroja

E. Zoznam technických predpisov, ktorými sa vyhlasuje zhoda

Obchodné meno: TELCO systems, spol. s r. o.

Adresa: Sládkovičova 39, 974 03 Banská Bystrica 

IČO: 31568114

Typové označenie: TELCO DT − 482 

Výrobné číslo: Pozri výrobný štítok zariadenia

Rok výroby:

Kmitočtové pásmo: 1 880 MHZ − 1 900 MHz , štandard DECT GAP

Kanálový rozstup: 1,728 MHz

Druh modulácie: GFSK

VF výkon: 10 mW

Napájanie: Adaptér typ G030020E31, AC230V/50 Hz / DC9V/200mA

Opis prístroja 
a jeho funkcie:

Telefónny prístroj TELCO DT − 482 je bezšnúrový telefón−
ny prístroj štandardu DECT pracujúci vo frekvenčnom
pásme 1880 − 1900 MHz. Skladá sa zo základnej časti,
prenosnej časti a napájacieho zdroja.

Identifikácia
rozhraní verejnej
telekomunikačnej
siete:

Na telekomunikačnú sieť sa zariadenie pripája pomocou
2−vodičového analógového rozhrania Z.
Pripájacia šnúra vyhovuje požiadavkám TPT−T 1−1.

Povoľovacie 
podmienky:

VPR−07/2001

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z. z. z 19. Septembra 2001,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch
posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.

39

PROBLÉMY A ICH ODSTRÁNENIE

Chyba: PRÍSTROJ  JE NEFUNKČNÝ
MOŽNÁ PRÍČINA

· skontrolujte, či je zapojený sieťový adaptér, svieti kontrolka napájania.
· skontrolujte, či je správne zapojená  linková šnúra
· batéria môže byť vybitá, nechajte dobiť batériu
· skontrolujte správnu polaritu batérií slúchadla

Chyba: NIE JE OZNAMOVACÍ TÓN V SLÚCHADLE
MOŽNÁ PRÍČINA
· skontrolujte, či je správne zapojená  linková šnúra
· skontrolujte, či je zapojený sieťový adaptér, svieti kontrolka napájania

Chyba: UPOZORŇOVACÍ TÓN POČAS HOVORU
MOŽNÁ PRÍČINA
· skontrolujte, či je nabitá batéria slúchadla
· slúchadlo môže byť na hranici dosahu základne, priblížte sa k základni

Chyba: BATÉRIE V SLÚCHADLE VYDRŽIA POMERNE KRÁTKO

MOŽNÁ PRÍČINA
· skontrolujte a vyčistite nabíjacie kontakty na základni prístroja
· ak problémy pretrvávajú vymeňte batériu.

Ak sa Vám nepodarí odstrániť chybu vyššie uvedeným spôsobom, odovzdaj−
te prístroj do servisu.
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ZOZNAM FUNKCIÍ

38

· Zobrazenie čísla volajúceho systémom FSK a DTMF

· 50−miestna pamäť prichádzajúcich volaní

· 3−miestna pamäť čísel odchádzajúcich volaní

· 50−miestny telefónny zoznam

· Zobrazenie volaného čísla a mena na displeji

· Blokovanie voľby niektorých čísel (5 čísel)

· Blokovane klávesnice

· Voľba čísla stlačením ľubovolného tlačidla 

· Presmerovanie hovoru z jednej prenosnej časti na druhú

· GAP kompatibilný

· Možnosť pripojenia 5 prenosných častí k jednej základni

· Každá prenosná časť môže byť prihlásená na 4 základne

· Interkom, presmerovanie, konf. hovor (3 účastníci)

· Nastavenie melódie zvonenia (9 melódií)

· Nastavenie hlasitosti zvonenia (9 úrovní)

· Nastavenie hlasitosti mikrotelefónu (9 úrovní )

· Obojcestný hlasitý telefón

· Odpojenie mikrofónu počas hovoru

· Možnosť zapnutia/vypnutia tónu tlačidiel

· Upozornenie na prístroj mimo dosahu

· Meranie dĺžky hovoru

· Vyzvonenie mikrotelefónu zo základne

· Výber komunikačného jazyka

· Indikátor stavu batérií 

· Napájanie: článok 3,6 V

3
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NASTAVENIE ZÁKLADNE

Táto funkcia (Reset) vráti všetky nastavenia
základne do stavu aký bol pri zakúpení prístroja.

1. V menu „Nastavenie základne“ vyberte pomo−
cou a funkciu "BS Default" (Pôvod−
né nastavenie) a potvrďte stlačením . 

Výsledok: Na displeji sa
zobrazí nasledovné:

2. Stlačte pre potvrdenie a prístroj vykoná
Reset základne. 

OBSAH

4

Vymazanie zoznamu CLIP ................................................................................ 24
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NASTAVENIE ZÁKLADNE

36

Poznámka: 
· Ak nie je zadané  blokované číslo na displeji

sa zobrazí "Empty".
· Ak je na displeji zobrazené  blokované číslo

vymažete ho pomocou stláčania .

PIN základne slúži na ochranu niektorých
nastavení. PIN číslo  nastavené z výroby je 1590. 
Odporúčame toto číslo zmeniť.

1. V menu „Nastavenie základne“ vyberte pomo−
cou a funkciu "Change PIN" (Zmena
PIN čísla) a potvrďte stlačením .

2. Na displeji sa zobrazí "New PIN" (nové PIN
číslo). Zadajte nové PIN číslo a stlačte .

Výsledok: Na displeji sa budú zobrazovať pri
zadávaní PIN hviezdičky. 

3. Na displeji sa zobrazí "Retype PIN" (potvrdiť
nové PIN číslo), zadajte nové PIN číslo ešte
raz a stlačte .

Poznámka:
· Ak zadáte nesprávne PIN číslo, ozve sa varov−

ný tón.
· Ak je na jednej základni prihlásených viac slú−

chadiel, pri vstupe do menu  "Nastavenie základne"
musia aj ostatné slúchadlá použiť  novonastavený
PIN. 
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PRED POUŽITÍM

Obsah balenia
Skontrolujte  obsah balenia v krabici podľa nižšie uvedeného zoznamu.
Ak Vám nejaká časť chýba, prosím, kontaktujte svojho dodávateľa.

Popis

1

0

2ABC 3 DEF

4GHI 5JKL

7PQRS 8TUV

6 MNO

9 WXYZ

INT

C R

Základňa

Návod na
použitie

Indikácia prevádzky 
(svieti ak je nadvia−
zaný hovor)

Indikácia nabíjania 
(svieti ak je slúcha−
dlo položené v zá−
kladni)

Vyvolanie slúchadla
(tiež slúži na prihlá−
senie nového slú−
chadla) 

Sieťový
adaptér

Linková
šnúra* 

Slúchadlo
Nabíjateľná 

Ni−MH batéria

*Linková šnúra je zakončená modulárnymi konektormi RJ11.

Základňa Zadná časť

Nabíjacie
kontakty

Linkový 
konektor

Sieťový
konektor
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NASTAVENIE ZÁKLADNE

Ak stlačíte tlačidlo REDIAL/PAUSE počas voľby
čísla, vložíte do voľby medzeru. Funkcia umožňuje nasta−
viť čas prerušenia voľby medzi dvomi číslami.

1. V menu „Nastavenie základne“ vyberte pomo−
cou a funkciu "Pause Time" (Čas
prerušenia) a potvrďte stlačením .

Výsledok: Na displeji sa zobrazí aktuálne
nastavenie.

2. Pomocou a vyberte jednu z ponúka−
ných možností  a potvrďte stlačením .

Poznámka: Môžete zvoliť 1 sec, 2 sec, 3 sec
alebo 4 sec.

Na prístroji je možné nastaviť čísla, ktoré nie je
možné z prístroja volať. Všetky čísla začínajúce  nastave−
ným číslom nebude možné navoliť. Môžete nastaviť spolu
5 rôznych čísel zložených maximálne z 5. číslic (Napríklad
mobilné čísla). Pre každé slúchadlo je možné nastaviť,
ktoré z čísel je možné voliť a ktoré nie.

1. V menu „Nastavenie základne“ vyberte pomo−
cou a funkciu "CallBarring" (Bloko−
vanie volaní) a potvrďte stlačením . Zob−
razí sa: „No 1: Empty“.

2. Pomocou a vyberte pamäťové
miesto (1 − 5) a zadajte číslo, ktoré má byť
blokované.  Potvrďte stlačením .

Výsledok: Na displeji
sa zobrazí nasledo−
vné:

3. Zadajte číslo slúcha−
dla (je možné zadať aj
viac slúchadiel, na ktorom má byť blokovaná
voľba. (Ak chcete zrušiť blokovanie čísla,
zadajte číslo slúchadla opäť − namiesto čísla
bude na príslušnej pozícii pomlčka.)

4. Stlačte  pre potvrdenie.
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PRED POUŽITÍM

6

Slúchadlo

Slúchadlo − zadný pohľad

Reproduktor

Nastavenie hlasitosti. 
Prezeranie menu, vstup

do telefónneho zoznamu.

Potvrdenie kroku pri 
programovaní. Aktivo−

vanie interného hovoru.
Prepojenie hovoru na

iné slúchadlo.

Mazanie znakov 
z displeja. Vrátenie sa

do predchádzajúcej
položky v menu. Odpo−

jenie mikrotelefónu
počas hovoru. 

Mikrofón

Kryt batérie

Nabíjacie kontakty

Displej

Stláčaním počas kľudo−
vého stavu sa na dis−
pleji zobrazia posledne
volané čísla. Stlačením
počas vytáčania čísla,
vložíte do voľby pauzu.

Funkcia Flash, Stlače−
ním klávesy na dlhšiu
doby vypnete a zapnete
slúchadlo.

Vytočenie telefónneho
čísla, prijatie hovoru.
Stlačením počas hovo−
ru sa aktivuje hlasité
telefonovanie (Speaker)
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NASTAVENIE ZÁKLADNE

34

Typ telefónnej voľby je daný typom ústredne ku kto−
rej pripájate prístroj. Môžete zvoliť voľbu impulznú alebo
frekvenčnú. Ak potrebujete poradiť, obráťte sa na prevádz−
kovateľa siete, prípadne dodávateľa prístroja.

1.V menu „Nastavenie základne“ sa zobrazí
ako prvá položka "Dial Mode" (Typ voľby). Potvrď−

te stlačením .
Výsledok: na displeji sa zobrazí aktuálne
nastavenie.

2. Pomocou a vyberte jednu z mož−
ností "PULSE dial" (impulzná voľba) alebo
"DTMF Dial" (frekvenčná voľba) a potvrďte
stlačením .

Stlačením tlačidla R (Flash) počas hovoru môžete na
pobočkových ústredniach prepojiť hovor na inú linku , prí−
padne aktivovať služby, ktoré poskytuje ústredňa. Dĺžka
prerušenia Flash je závislá od typu ústredne na ktorej je
prístroj pripojený. Štandardne sa na Slovensku používa
dĺžka kalibrovaného prerušenia Flash 100 ms.

1. V menu Nastavenie základne vyberte pomo−
cou a funkciu "Flash Time" 
a potvrďte stlačením  .

Výsledok: na displeji sa zobrazí aktuálne
nastavenie.

2. Pomocou a vyberte jednu z ponú−
kaných možností dĺžky Flash a potvrďte stla−
čením  .

Poznámka: Môžete vybrať 100 ms, 120 ms, 300 ms a 600 ms.
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Vlastnosti základne si môžete prispôsobiť pomocou menu "Nast zakl"
(Nastavenie základne). Pre prístup do menu nastavenia základne musíte
zadať PIN základne. 1. V základnom stave stlačte pre zobrazenie hlav−
ného menu. 2. Pomocou a vyberte možnosť "Nast zakl" (Nastave−
nie základne) potvrďte stlačením 3. Na displeji sa zobrazí "Waiting..." a
potom "MASTER PIN:". Zadajte PIN základne. (Z výroby prednastavený PIN
je 1590). Potvrďte stlačením .

7

PRED POUŽITÍM

Inštalácia
Zapojenie prístroja 

1. Telefónnu linku pripojte pribale−
nou linkovou šnúrou. Zapojte je−
den koniec konektora do zadnej
časti  telefónu a druhý do telefón−
nej zásuvky. 

2. Pomocou pribaleného sieťového
adaptéra pripojte základňu telefó−
nu do elektrickej siete.
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NASTAVENIE SLÚCHADLA

Na prístroji si môžete zvoliť jeden zo štyroch
komunikačných jazykov (anglický, nemecký, slo−
venský, český)

1. Pomocou a vyberte možnosť
"Jazyk" a stlačte  .

Výsledok: Zobrazí sa aktuálne nastavený
jazyk.

2. Pomocou a vyberte  požadovaný
komunikačný jazyk a potvrďte stlačením .

Ak použijete funkciu „Reset slúchadla“,
všetky užívateľom nastavené funkcie prístroja
vrátane telefónneho zoznamu, zoznamu prija−
tých a uskutočnených hovorov sa nastavia do
stavu aký bol pri zakúpení prístroja.

1. Pomocou a vyberte možnosť "Nas
predvol" (Nastavenie predvolených funkcií) 
a stlačte .

2. Na displeji sa zobrazí "HS PIN:". Zadajte PIN
číslo slúchadla a potvrďte stlačením .

3. Na displeji sa zobrazí "Sure ?", potvrďte Reset
stlačením .
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ČERVENÁČERVENÁ

ČIERNAČIERNA

Inštalácia batérie

Súčasťou balenia je nabíjateľná 
Ni−MH batéria . Vložte batériu do slú−
chadla pred zapojením telefónu.

1. Vysuňte kryt batérie v smere
šípky podľa obrázku. 

2. Ak je v slúchadle stará batéria,
vyberte ju. Vložte novú batériu
do slúchadla. Dodržte správnu
polaritu (+/−). 

Poznámka: Nesprávna orientácia ba−
térií môže poškodiť slúchadlo. 

3. Zasuňte kryt batérie späť.

Poznámka: Batériu vymeňte, ak
sa ani po nabití na displeji nezobrazí
ikona označujúca stav plne nabitých
batérií. 

Pri výmene batérie použite len
nabíjateľné Ni−MH batérie. Nepoužívaj−
te iný typ batérií.
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Ak aktivujete funkciu „Automatická odpoveď“,
prichádzajúci hovor bude prevzatý automaticky po
zdvihnutí slúchadla zo základne.

Aktivovanie funkcie 

1. Pomocou a vyberte možnosť "Auto
odpov" (Automatická odpoveď) a stlačte .

2. Pomocou a vyberte  "Zap" (Zapnúť)
a potvrďte stlačením .

Deaktivovanie funkcie

1. Pomocou a vyberte možnosť  "Auto
odpov" (Automatická odpoveď) a stlačte INT.

2. Pomocou a vyberte  "Vyp" (Vypnúť)
a potvrďte stlačením .

Ak máte aktivovanú funkciu „Prijatie hovoru
ľubovoľným tlačidlom“ prichádzajúci hovor môžete
prevziať stlačením ľubovoľnej klávesy (vrátane
numerických kláves, kláves a (Flash).

Aktivovanie funkcie: 
1. Pomocou a vyberte možnosť "Kazda

klav" (Každá klávesa) a stlačte .

2. Pomocou a vyberte "Zap" (Zapnúť) 
a potvrďte stlačením .

Deaktivovanie funkcie:
1. Pomocou a vyberte možnosť „Kazda

klav" (Každá klávesa) a stlačte .

2. Pomocou a vyberte  "Vyp" (Vypnúť)
a potvrďte stlačením .
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PRED POUŽITÍM

Nabíjanie slúchadla
Pred zapnutím prístroja by ste

mali batérie v slúchadle nabíjať
aspoň 16 hodín.

Pri nabíjaní musí byť slúchadlo
umiestnené na základni.
Výsledok: Počas nabíjania bude na
displeji slúchadla blikať ikona . 
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Na prístroji je možné nastaviť špecifické číslo,
ktoré bude navolené automaticky po stlačení ktoré−
hokoľvek tlačidla. 

1. Pomocou a vyberte možnosť "Det−
ske vol" (detské volanie).

2. Stlačte (na displeji sa zobrazí "Empty") 
a zadajte detské číslo.

3. Potvrďte stlačením .

Výsledok: Na displeji sa zobrazí:

Poznámka: 
· Na jednom mikrotelefóne môže byť nastavené

len jedno Detské číslo.

· Funkciu deaktivujete rýchlym stlačením 
2−krát po sebe.
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Sila signálu.
Ikona je zobrazená na displeji vždy keď je telefón zapnutý. 
Znázorňuje silu signálu. Čím viac čiarok je na displeji, tým je signál silnejší.

Zamknutie klávesnice
Ikona sa zobrazí, počas zablokovania klávesnice. Pozri stranu 18.

V prevádzke
Ikona znázorňuje, že slúchadlo je v prevádzke

Speaker
Ikona znázorňuje, že telefón je v hlasitej prevádzke.

Mute
Ikona sa zobrazí pri odpojení mikrofónu počas hovoru.

Linka
Ikona sa zobrazí počas volania, externý hovor.

Intercom
Ikona sa zobrazí počas hovoru medzi slúchadlami, interný hovor.

PRED POUŽITÍM

10

Displej
Na displeji sa zobrazujú údaje ako
volané číslo, menu, doba hovoru atď.
V základnom stave sú na displeji
zobrazené ikony sily signálu, kapacity
batérie, číslo základne, názov a číslo
slúchadla. 

L1
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Táto funkcia umožňuje nastaviť názov slúcha−
dla, ktoré bude vždy zobrazené na displeji.

1. Pomocou a vyberte možnosť
"Meno" (názov slúchadla) .

2. Potvrďte stlačením . Na displeji sa zobra−
zí "Name:"

3. Zadajte názov slúchadla: (tabuľka znakov je na
str. 21).

4. Stlačte a budete počuť potvrdzujúci tón.

PIN slúchadla slúži na ochranu pred neautori−
zovaným použitím. Prednastavený PIN je 1590. 

1. Pomocou a vyberte možnosť "Nast
PIN" (nastavenie PIN čísla slúchadla).

2. Potvrďte stlačením . Na displeji sa zobra−
zí "HS PIN:"

3. Zadajte aktuálne PIN číslo (ak ho zadávate po
prvý krát:1590), a potvrďte .

4. Na displeji sa zobrazí "New PIN", zadajte nové
PIN číslo a potvrďte . 

5. Na displeji sa zobrazí "Re−type:", zadajte nové
PIN číslo ešte raz  a potvrďte . Zadanie
nového PIN čísla bude potvrdené tónom.
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Na  prihlásenom slúchadle stlačte pre zobrazenie hlavného menu.

Pomocou a vyberte možnosť "Nast sluch" (nastavenie slúchadla) 
a potvrďte stlačením . Dostanete sa do menu nastavenia slúchadla.

11

PRED POUŽITÍM

Menu
Ikona je zobrazená počas práce v menu

CLIP 
Ikona znázorňuje neprijatý hovor. Hovory sú uložené v menu v časti
ZOBRAZENIE ČÍSLA VOLAJÚCEHO.

Detské volanie
Ikona sa zobrazí pri aktívnej funkcii detské volanie.

Kapacita batérie
Ikona je zobrazená na displeji vždy, keď je telefón zapnutý. Stav kapacity
batérií ukazujú čiarky vo vnútri ikony. Viac čiarok 
znamená vyššiu kapacitu. Počas nabíjania ikona bliká. 

Slúchadlo sa automaticky zap−
ne po položení na základňu. Telefón
je pripravený na používanie.

Pri prvom použití sa na displeji
zobrazí číslo slúchadla a základne.
Môžete si nastaviť vlastné meno 
a číslo slúchadla, pozri stranu 30.

1. Slúchadlo zapnete stlačením 
a podržaním tlačidla .

2. Slúchadlo vypnete stlačením 

a podržaním tlačidla , kým
sa nezobrazí nápis „Good−Bye“.

Poznámka: Ak sú batérie veľmi
slabé, údaje na displeji môžu byť
slabo čitateľné. Dajte nabiť batérie
pred úplným stratením údajov.

Zapnutie / Vypnutie slúchadla
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5. Zadajte číslo slúchadla, ktoré chcete odhlásiť.

6. Stlačte  pre potvrdenie a ozve sa potvrd−
zujúci tón. Na displeji odhláseného slúchadla
sa zobrazí "Not sub".

Vaše slúchadlo môže byť prihlásené na 
4 základňové stanice.  Výber základne prevediete
nasledovným spôsobom:

Poznámka: Pre použitie slúchadla na viacerých
základniach musí byť slúchadlo na nich zaregistro−
vané.

1. Na  prihlásenom slúchadle stlačte pre
zobrazenie hlavného menu.

2. Pomocou a vyberte možnosť "Vyber
zakl" (výber základne) a potvrďte stlačením

.

Ďalší postup: 

Výber základne automaticky:

3. Pomocou a vyberte možnosť "Zakl
Auto" (výber základne automaticky) a potvrďte
stlačením .

Poznámka: Slúchadlo vyberie automaticky
základňu s najsilnejším signálom.

Výber základne manuálne:

3. Pomocou a vyberte číslo základne
a potvrďte stlačením .
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ZÁKLADNÉ FUNKCIE

12

Po zapnutí telefónneho prístroja sa na displeji zobrazí číslo základne,
meno a číslo slúchadla. Údaje sú zobrazené aj počas kľudového stavu prí−
stroja.

Počas základného stavu môžete prijať hovor, uskutočniť hovor alebo
prezerať a nastavovať menu.

1. Zodvihnite slúchadlo a stlačte .

Výsledok: Počujete oznamovací tón 
a na displeji je zobrazená ikona .

2. Zadajte telefónne číslo.

Výsledok: Čísla sa zobrazia na displeji.

1. Vložte telefónne číslo.

Skontrolujte či je zadané správne.

3. Hovor ukončíte stlačením alebo vráte−
ním slúchadla na základňu.

Poznámka: Ak chcete vytočiť posledne volané číslo,
použite funkciu Redial. Popis nájdete na strane 14.

Požadované číslo môžete vytočiť aj v základnom
stave, čo vám umožní skontrolovať jeho správnosť
pred spojením. Postupujte podľa nasledovných
krokov:
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Odhlásiť slúchadlo môžete len z iného slúcha−
dla prihláseného na tej istej základni (Obidve slú−
chadlá musia byť zapnuté). 

1. Na prihlásenom slúchadle stlačte pre
zobrazenie hlavného menu.

2. Pomocou a vyberte možnosť "Nast
zakl" a potvrďte stlačením .

Výsledok: Na displeji sa zobrazí "Waiting...." 
a potom "MASTER PIN"

3. Zadajte PIN základne (prednastavený je 1590)
a potom stlačte kláves .

Výsledok: budete počuť potvrdenie tónom
a na displeji sa zobrazí menu základne.

4. Pomocou kláves vyberte "Remove
HS" (Odobratie slúchadla) a stlačte .

Výsledok: Na displeji sa zobrazí:

Poznámka:
· Existujúci stav bude

zobrazený v nasledovnom
formáte:  " − − − − − ". Každá
pozícia predstavuje jedno slúchadlo pripojené na
základňu.  "M" znamená, že slúchadlo je v móde
nastavenia. " − " znamená, že slúchadlo nie je regist−
rované. (Napríklad: "M 2 3 − − " znamená: Na základ−
ni sú zaregistrované 3 slúchadlá a číslo 1 je v móde
nastavenia. )

· Slúchadlo, ktoré je v móde nastavenia nie je
možné odhlásiť.
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Pri prichádzajúcom hovore telefón zvoní a na
displeji bliká ikona L1. Ak váš operátor poskytuje
službu identifikácie volajúceho, počas zvonenia sa
zobrazí číslo volajúceho na displeji telefónu. 

Ak máte číslo volajúceho uložené v pamäti,
počas zvonenia sa zobrazí na displeji spolu s me−
nom.

1. Hovor prevezmete stlačením . 

Alebo

Ak máte aktivovanú funkciu „prevzatie hovoru
ľubovoľným tlačidlom“ (pozri str. 32) a slúchadlo
nie je na základni stlačte alebo alebo
akékoľvek iné tlačidlo na prevzatie hovoru.
Alebo

Ak je slúchadlo na základni, jednoducho ho
zodvihnite a nemusíte nič stlačiť. Pozor, musíte
mať aktivovanú funkciu „automatické prevzanie
hovoru“ (pozri str. 32).

Výsledok: Počas hovo−
ru sa na displeji zobrazí
dĺžka trvania hovoru v pora−
dí hodiny:minúty:sekundy.

2. Po ukončení hovoru stlačte alebo polož−
te slúchadlo na základňu.

13

ZÁKLADNÉ FUNKCIE
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Poznámka: 

Ak ste spravili chybu pri zadávaní čísla, stlačte
. Vymažete posledné zobrazené číslo. 

Ak podržíte dlhšie ako jednu sekundu,
všetky čísla budú z displeja vymazané a telefón sa
vráti do základného stavu.

Stlačením vložíte pauzu do voľby čísla.

2. Po zadaní správneho čísla, stlačte pre
navolenie čísla.
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PRIPOJENIE ĎALŠÍCH SLÚCHADIEL

a potvrďte klávesom .

Výsledok: Na displeji sa zobrazí registračný
kód základne ak to základňa podporuje. 

5. Stlačte , na dispelji sa zobrazí "PIN: ".
Zadajte PIN základne  (ako východzí PIN je
nastavený 1590).

6. Stlačte pre potvrdenie a budete počuť zvu−
kový signál, ktorým sa potvrdí daná operácia.
Poznámka:  Ak sa snažíte zaregistrovať slúchadlo už prihlá−

sené na inej základni, pred číslom základne sa zobrazí * . Vyber−
te iné číslo.

1. Na  prihlásenom slúchadle stlačte pre
zobrazenie hlavného menu.

2. Pomocou a vyberte možnosť "Nast
zakl" a potvrďte stlačením .

Výsledok: Na displeji sa zobrazí "Waiting...." 
a potom "MASTER PIN"

3. Zadajte PIN základne (prednastavený je 1590)
a potom stlačte kláves .

Výsledok: Budete počuť potvrdzujúci tón a na
displeji sa zobrazí podmenu nastavenia
základne. 

4. Pomocou kláves vyberte „New HS“ 
a stlačte .

Výsledok: Na displeji sa zobrazí "Sub PIN:"

5. Zadajte 4−miestny SubPIN, ktorý bude potreb−
né zadať na  prihlasovanej základni.

Výsledok: Na základni začne blikať ikona .

6. Na slúchadle, ktoré chcete prihlásiť, zopakujte
kroky 2 až 6 z kapitoly "Prihlásenie nového
slúchadla pomocou základne". (strana 26).
Poznámka: V kroku 5 musíte zadať namiesto PINu

základne SubPIN, ktorý ste nastavili  z už prihláseného slú−
chadla.
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Telefón má pamäť na tri posledne volené
čísla. 

Zobrazenie a vytočenie telefónne čísla:
1. V kľudovom stave stlačte .

2. Ak chcete prezerať pamäť posledne volaných
čísel, stláčajte , kým sa na displeji nezo−
brazí číslo, ktoré chcete volať.

3. Stlačte pre vytočenie čísla.

Poznámka: Každé vytočené číslo sa automatic−
ky uloží do pamäte a pamäť posledne volených čísel
sa automaticky aktualizuje.

Číslo môžete pred stlačením upraviť použitím

.

Ak stlačíte hneď po , telefónne číslo sa
vytočí okamžite.

Počas volania môžete zapnúť alebo vypnúť
hlasitý hovor − Speakerphone.

1. Speakerphone zapnete stlačením a podržaním
, kým sa na displeji nezobrazí ikona .

2. Speakerphone vypnete stlačením a podržaním
, kým sa ikona nestratí z displeja.

Výsledok: Môžete znovu telefonovať pomocou
slúchadla.

Poznámka: Keď je telefón v režime Speaker−
phone na displeji je zobrazená ikona .

ZÁKLADNÉ FUNKCIE
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Ak máte nadviazané spojenie s externým ú−
častníkom a s interným účastníkom ako bolo uve−
dené v predchádzajúcom prípade (strana 25) mô−
žete uskutočniť konferenčný hovor troch účastní−
kov nasledovne:

Stlačte a držte klávesu na slúchadle,
ktoré aktivovalo presmerovanie (konferenciu)  dlh−
šie ako jednu sekundu a konferenčný hovor bude
nadviazaný.

Slúchadlo dodané so základňou je vždy
registrované ako číslo 1. Na základňu je možné
zaregistrovať ďalšie slúchadlá,  ktoré sú kompati−
bilné so štandartom GAP.

Poznámky: 
· Každé slúchadlo môže byť zaregistrované na 4 rôzne

základne. Na jednu základňu môže byť  zaregistrovaných 5 slú−
chadiel.

· GAP je medzinárodný štandard, ktorý zaručuje spoluprá−
cu slúchadla a základne od rôznych výrobcov.

· Tento model podporuje štandard GAP. Ak bude použitý 
s iným GAP kompatibilným zariadením je zaručené,  že telefono−
vanie z prístroja bude možné. Nie je zaručené, že budú fungovať
ostatné funkcie prístroja. 

Prihlásenie nového slúchadla
pomocou základne:

1. Stlačte a držte  kláves na základnej jed−
notke viac ako 20 sekúnd, pokiaľ dióda 
nezačne blikať.

2. Na slúchadle stlačte pre zobrazenie hlav−
ného menu.

3. Pomocou a vyberte možnosť "Prihl
sluch" a potvrďte stlačením .

Výsledok: Na displeji sa zobrazí číslo základ−
ne.

4. Pomocou a vyberte číslo prvej voľ−
nej základne (nie je označená hviezdičkou)
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Ak chcete počas volania hovoriť s osobou vedľa
vás a nechcete aby vás volaný účastník počul,
môžete počas hovoru odpojiť mikrofón.

1. Mikrofón odpojíte stlačením .

2. Opakovaným stlačením
sa telefón dostane do normálneho režimu 
a môžete pokračovať v hovore cez telefón.

Poznámka: Počas odpojenia mikrofónu sa na
displeji zobrazí .

Ak je slúchadlo ďaleko od základne, nemôže sa
korektne spojiť s linkou. Na displeji sa zobrazí
„Searching“.

Mali by ste umiestniť slúchadlo bližšie 
k základni. Inak sa telefón može odpojiť a slúchadlo
sa vráti do základného stavu.

Počas hovoru môžete nastaviť úroveň hlasitos−
ti od 1 po 9. Vyššie číslo označuje  hlasitejší hovor.

Stlačte alebo
pre upravenie úrovne
hlasitosti.

Pre externý hovor (hovor s vonkajšou linkou)
si môžete zvoliť melódiu zvonenia a nastaviť jej hla−
sitosť. Telefón ponúka na výber 9 melódií a 9 úrov−
ní nastavenia hlasitosti.

1. Stlačte , na displeji sa objavia položky
menu.

2. Stláčajte alebo pokiaľ šipka na displeji
neukazuje na položku „Nast sluch“ (Nastavenie
slúchadla). Stlačte .
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PRIPOJENIE ĎALŠÍCH SLÚCHADIEL

1. Vezmite slúchadlo zo základne a stlačte  klá−
ves .

Výsledok: Budete počuť súvislý tón a na dis−
pleji sa zobrazí:

2. Zadajte číslo slúcha−
dla, ktoré potrebujete
volať.

Výsledok: Na displeji
sa zobrazí číslo slúchadla, ktoré voláte a uve−
dené slúchadlo začne zvoniť.

3. Na zvoniacom slúchadle stlačte a hovor
bude spojený.

4. Stlačte ak chcete ukončiť intercom.

Hovor s externým účastníkom môžete pre−
smerovať z jedného slúchadla na druhé (máte nad−
viazaný hovor s externým účastníkom).

1. Stlačte kláves  a číslo slúchadla , na ktoré
potrebujete presmerovať hovor. 

Výsledok: Volané slúchadlo začne zvoniť,
stlačte pre nadviazanie spojenia.

2. Na volajúcom slúchadle stlačte a hovor
bude presmerovaný na volané slúchadlo.

Poznámka: Ak volané slúchadlo neodpovedá, stlač−
te a zrušíte presmerovanie hovoru, tým bude
externý  hovor spojený opäť s prvým slúchadlom.

In
te

rn
é 

te
le

fo
no

va
ni

e
Pr

es
m

er
ov

an
ie

 
ex

te
rn

éh
o 

ho
vo

ru

Na základňu prístroja môže byť prihlásených viac prenosných častí
(maximálne 5).

Medzi prenosnými časťami je možné:
· Uskutočniť hovor z jednej prenosnej časti na druhú (Intercom).
· Prepojiť hovor z vonkajšej linky z jednej prenosnej časti na druhú.
· Uskutočniť konferenčný hovor medzi vonkajšou linkou a dvomi prenos−

nými časťami.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE
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Výsledok: kurzor ukazuje na „Mel EXT“.

3. Potvrďte stlačením .

4. Stláčajte alebo , vyberte si melódiu

a stlačte .

5. Stláčajte alebo , vyberte si úroveň
hlasitosti zvonenia.

Výsledok: Počas stláčania alebo 
slúchadlo zvoní, môžete si nastaviť úroveň hlasitos−
ti zvonenia. 

6. Stlačte , potvrdíte nastavenie a budete

počuť potvrdzujúci tón.

7. Nastavenie ukončíte stlačením . 

Pre interný hovor (hovor s vnútornou linkou −
Intercom) si môžete zvoliť melódiu zvonenia 
a nastaviť jej hlasitosť. Telefón ponúka na výber 
9 melódií a 9 úrovní nastavenia hlasitosti.

1. Stlačte , na displeji sa objavia položky
menu.

2. Stláčajte alebo pokiaľ šipka na disp−
leji neukazuje na položku „Nast sluch“. 
Stlačte .

3. Pomocou alebo vyberte „Mel INT“
a stlačte .

4. Stláčajte alebo , vyberte si melódiu 
a stlačte .

5. Stláčajte alebo , vyberte si úroveň
hlasitosti zvonenia.
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IDENTIFIKÁCIA VOLAJÚCEHO
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1. Stlačte pre zobrazenie hlavného menu.

2. Stlačte alebo a vyberte možnosť
„Nast sluch“ a potvrďte stlačením .

3. Stlačte alebo a vyberte možnosť
„Vymaz CLIP“ a potvrďte stlačením .

4. Na displeji sa zobrazí „Sure ?“. Stlačte 
a pamäť  hovorov bude vymazaná. 

1. Podľa už uvedeného postupu vyhľadajte tele−
fónne číslo, ktoré potrebujete volať.  (Str. 23)

2. Číslo navolíte stlačením .
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ZÁKLADNÉ FUNKCIE

Výsledok: Počas stláčania alebo slú−
chadlo zvoní, môžete si nastaviť úroveň hlasitosti
zvonenia. 

6. Stlačte , potvrdíte nastavenie a bude−

te počuť potvrdzujúci tón.
7. Nastavenie ukončíte stlačením .

Po stlačení ľubovolného tlačidla na klávesnici,
sa ozve tón. Túto funkciu môžete deaktivovať.

1. Stlačte , na displeji sa vám zobrazí menu.

2. Stláčaním alebo vyhľadajte „Nast
sluch“ a potvrďte stlačením . 

3. Stláčaním alebo vyberte „Ton tlac“
(Tón tlačidiel) a stlacte .

Výsledok: Na displeji sa zobrazí „Zap“ alebo
„Vyp“.

4. Stlačte alebo a vyberte „Zap“
(zapnuté) alebo „Vyp“ (vypnuté).

5. Nastavenie uložíte stlačením , ozve sa
potvrdzujúci tón. Na displeji sa obrazí „Click
on“ v prípade zapnutia alebo „Click off“ v prí−
pade vypnutia tónu tlačidiel.

Po stlačení klávesy je vysielaný zo základ−
nej stanice do mikrotelefónu signál, ktorý slúži pre
vyhľadanie mikrotelefónu. Použite túto funkciu keď
neviete nájsť slúchadlo.

1. Stlačte na základni.
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IDENTIFIKÁCIA VOLAJÚCEHO

Zobrazenie čísla volajúceho − CLIP
Ak na telefónnej linke máte aktivovanú funkciu CLIP, zobrazí sa na displeji
prístroja číslo volajúceho. Čísla zobrazované na displeji sa ukladajú do
pamäte hovorov. Takto si prístroj zapamätá posledných 50 volaní. Číslo ulo−
žené v pamäti hovorov je možné kedykoľvek volať, prípadne uložiť do telefón−
neho zoznamu.

CLIP ikona zobrazená na displeji informuje, že
máte zmeškaný hovor. Ak si v menu prezriete uvede−
ný zmeškaný hovor, ikona zhasne.

· Ak má volajúci aktivovanú funkciu CLIR − zakázanie zobrazenia čísla
volajúceho, na dispelji sa namiesto čísla zobrazí oznam "private".

· Ak volajúci volá z oblasti, kde nie je podporované funkcia zobrazenia
volajúceho čísla, alebo sa jedná o hovor zo vzdialenej siete, kde nie je
možné preniesť číslo volajúceho, na displeji prístroja sa zobrazí „Out of
area“. 

· Ak je číslo volajúceho uložené v telefónnom zozname prístroja, na dis−
pleji sa zobrazí telefónne číslo spolu s menom  uloženým v zozname.

1. Stlačte pre zobrazenie hlavného menu.

2. Stlačte alebo a vyberte možnosť
„Zobraz CLIP“ a potvrďte stlačením .

Výsledok: Na displeji sa zobrazí posledné číslo
volajúceho (alebo meno a číslo). Ak nie je ulo−
žené žiadne číslo zobrazí sa „Empty“ (prázdny).

3. Pomocou a môžete listovať v zozna−
me.
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Výsledok: Všetky slúchadlá prihlásené 
k základni začnú zvoniť (cca 20 sekúnd) a v ľavom
hornom rohu  slúchadla začne blikať dióda. Na dis−
pleji sa zobrazí "−−−Paging−−−".

2. Zvonenie zastavíte stlačením na základni.

Poznámka: Ak počas hľadania slúchadla pomo−
cou funkcie Page prichádza hovor, slúchadlo  zmení
tón zvonenia (podľa nastavenej externej melódie zvo−
nenia). Hovor preberiete stlačením .

Ak použijete túto funkciu v základnom stave,
všetky tlačidlá okrem budú zablokované 
a nebudú funkčné. Môžete prijímať hovory, ale po
ukončení hovoru sa telefón vráti do pôvodného
stavu − klávesnica je naďalej zamknutá. Funkcia
slúži ako ochrana proti náhodnému stlačeniu tlači−
diel. 

Zapnutie funkcie:
1. Stlačte tlačidlo pre vstup do hlavného  menu.

Výsledok: Kurzor ukazuje na položku „Klav
blok“ (Blokovanie kláves).

2. Potvrďte stlačením .

Budete počuť 

potvrdzujúci tón.
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Vypnutie funkcie:
1. Stlačte , na displeji sa zobrazí „Unlock?“

2. Stlačením potvrdíte odblokovanie kláves−
nice.
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1. Stláčaním alebo vyberte „Zobrazit“
a stlačte .

Do zoznamu sa dostanete aj stlačením 
v základnom stave.

2. Stláčaním alebo môžte listovať 
v telefónnom zozname.
Poznámka: Ak je pamäť prázdna na displeji sa

zobrazí „Empty“.

1. Vyberte pomocou alebo „Vymazat“,
potvrďte stlačením .

2. Stláčaním alebo nájdite telefónne
číslo, ktoré chcete vymazať

3. Potvrďte stlačením , na displeji sa zobrazí
„Sure?“.

4. Číslo sa vymaže po stlačení . Ak stlačíte

, zrušíte operáciu.

1. Stlačte alebo a vyberte  „Vymaz
vset“ (Vymazať všetky), stlačte .

2. Na displeji sa zobrazí „Sure?“ Údaje sa vyma−
žú po stlačení  , stlačením zrušíte
operáciu.

1. Nájdite v telefónom zozname číslo, ktoré chce−
te vytočiť. Pozri hore „Prezeranie telefónneho
zoznamu“.

2. Číslo vytočíte stlačením .
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MENU

MENU

Prezeranie Menu

Položky Menu

Zobrazené položky menu  spolu s číslami strán, na ktorých nájdete ich popis.

1. Zamknutie klávesnice str. 18

2. Telefónny zoznam str. 20

− Pridat str. 20
− Upravit str. 20
− Zobrazit str. 22
− Vymazat str. 22
− Vymaz vset str. 22

3. Zobraz CLIP str. 23

4. Nast sluch str. 30

− Mel ext. str. 15
− Mel int. str. 16
− Ton tlac. str. 17
− Nast. PIN str. 30
− Detské volanie str. 31
− Auto odpov. str. 32
− Kazda klav. str. 32
− Jazyk str. 33
− Vymaz CLIP str. 24
− Nastav. predvolené str. 33

5. Nast zakl str. 34

− Dial Mode str. 34
− Flash Time str. 34
− Pause Time str. 35
− New HS str. 26
− Remove HS str. 28
− CallBarring str. 35
− Change PIN str. 36
− BS Default str. 37

6. Vyber zakl str. 29

7. Prihl sluch str. 28

Pohyb v Menu
Do menu sa dostanete stlačením 
Pohyb v menu pomocou kláves: , 
Výber položky v menu: 
Návrat o krok späť: 
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TELEFÓNNY ZOZNAM

Vkladanie znakov:
Stlačte tlačidlo označené požadovaným znakom. 

− jeden krát pre prvý znak

− dva krát pre druhý znak atď.

Tabuľka znakov:

Poznámka: Ak chcete vložiť niektorý znak dvakrát po sebe alebo rôzne
znaky prislúchajúce k tomu istému tlačidlu, čakajte niekoľko sekúnd pred vlo−
žením ďalšieho znaku.

Znak vymažete stlačením .

Stlačením * zmeníte písmená na veľké alebo malé.

Stlačením dva krát vložíte medzeru.

1X 2X 3X 4X 5X

1 medzera < > −

Aa Bb Cc 2

Dd Ee Ff 3 :

Gg Hh Ii 4 +

Jj Kk Ll 5 *
Mm Nn Oo 6 #

Pp Qq Rr Ss 7

Tt Uu Vv 8 ·

Ww Xx Yy Zz 9

0 AE Ää Öö Üü

TELEFÓNNY ZOZNAM
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Telefónny zoznam vám umožňuje uložiť naj−
častejšie používané telefónne čísla spolu s menom
volaných účastníkov. 

Prístroj má pamäť pre uloženie 50 telefónnych
čísel (24 znakov) s menom (12 znakov).

V základnom stave stlačte tlačidlo , vstú−
pite do menu. Stláčaním nastavte kurzor na
„Tel zoznam“, výber potvrďte stlačením .

Kurzor ukazuje na „Pridat“
1. Potvrďte stlačením a na displeji sa zobra−

zí „Name“.

2. Vložte meno.

3. Potvrďte stlačením , na displeji sa zobrazí
„Number“.

4. Vložte číslo.

5. Potvrďte stlačením , ozve sa potvrdzujúci
tón a na displeji sa zobrazí „Stored“.

1. Stlačením alebo vyberte „Upravit“
a stlačte .

2. Stláčaním  alebo  nájdite telefónne
číslo, ktoré chcete upraviť a stlačte .

3. Opravte meno a stlačte . Ak chcete opravit

len číslo, hneď po zobrazení mena na displeji

stlačte .

4. Upravte telefónne číslo a stlačte , ozve sa
potvrdzujúci tón.
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