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Příručka uživatele 
 
 
 
 

ÚVOD 
 
Telefonní přístroj umožňuje uložení čísla volajícího do paměti a jeho zobrazení. 
 
Identifikace čísla volajícího umožňuje: 
• identifikovat volajícího před převzetím příchozího hovoru 
• paměť na 68 příchozích hovorů 
• identifikovat zmeškané hovory. 
Pro max. využití všech funkcí a vlastností telefonu doporučujeme věnovat několik málo 
minut seznámení se s telefonem. 
 
Důležité: 
Pro identifikaci volajícího si musíte objednat službu Identifikace volajícího spolu se 
službou Identifikace volajícího v průběhu hovoru, při požadavku na jiné služby je rovněž 
nutná jejich objednávka.  
Pro získání informací o zmeškaných hlasových zprávách je nutná objednávka služby 
Hlasové zprávy. Pro objednávku kontaktujte provozovatele vaší telefonní sítě. 
 

PŘEDTÍM NEŽ ZAČNETE 
 
PŘÍSLUŠENSTVÍ TELEFONU 
 
Po vybalení telefonu překontrolujte úplnost dodávaného příslušenství: 
1. Kroucená telefonní šňůra (pro připojení sluchátka) 
2. Telefonní sluchátko 
3. Základnová jednotka 
4. Kabel pro připojení základnové jednotky k účastnické zásuvce. 
5. Příručka uživatele. 
 
PROVEDENÍ ÚČASTNICKÉ ZÁSUVKY  
 
Pro připojení telefonu k telefonní síti je nutná účastnická zásuvka s konektorem RJ11 
(běžný typ zásuvky). Pokud máte zásuvku jiného provedení kontaktujte prosím 
provozovatele vaší telefonní sítě. 
 

 
 
 
 



INSTALACE TELEFONU  
 
INSTALACE TELEFONU NA ST ŮL 
 
 
 
1. Kroucenou telefonní šňůrou propojte telefonní sluchátko s hlavní jednotkou. 
2. Sejměte kryt prostoru pro baterie na hlavní jednotce. 
3. Do prostoru pro baterie vložte 3 ks baterií AA (nutno dokoupit). 
4. Uzavřete kryt prostoru pro baterie. 
5. Kabelem pro připojení základnové jednotky k účastnické zásuvce propojte účastnickou 

zásuvku s konektorem TEL. LINE na zadní straně základnové jednotky. 
 
Poznámka 
Výchozím nastavením telefonu je tónová volba, postup pro přepnutí telefonu na pulsní 
volby naleznete v odstavci „Výběr tónové / pulsní volby“. Pokud si nebudete jisti, jaký 
způsob volby je ve vaší telefonní síti používán kontaktujte jejího provozovatele. 
 
IKONY NA DISPLEJI TELEFONU  
 
1. :  Sluchátko 
2. :  Indikace stavu baterií 
3. :  Vypnutí mikrofonu 
4. :  Počet hovorů 
5. :  Nové telefonní číslo volajícího 
6. :  Hlasová zpráva 
7. :  Opakovaná volba 
8. :  Čas 
9. :  Datum 
10. :  Dopoledne 
11. :  Odpoledne 
 
TLAČÍTKA NA ZÁKLADNOVÉ JEDNOTCE 
1. SPEAKER (reproduktor) 
2. REDIAL (opakovaná volba) 
3. VOL (hlasitost) 
4. CONTRAST (kontrast LCD displeje) 
5. STORE (uložit) 
6. DIAL (volba) 
7. FLASH (přerušení) 
8. MUTE (vypnutí mikrofonu) 
9. DEL (vymazat) 
10. < REVIEW > (procházet) 
11. MENU (nabídka) 
 

NASTAVENÍ TELEFONU 
 
VÝBĚR TÓNOVÉ / PULSNÍ VOLBY 
 
1. Vhodným nástrojem přepněte přepínač T/P na spodní straně základnové jednotky do 

požadované polohy (T = tónová volba, P = pulsní volba). 
 
Poznámka 
Telefon je dodáván s nastavenou tónovou volbou. 
 
NASTAVENÍ ČASU PŘERUŠENÍ 
 



1. Vhodným nástrojem přepněte přepínač FLASH na spodní straně základnové jednotky 
do požadované polohy (100; 300 nebo 600 msek). 
 

NASTAVENÍ DATA A ČASU 
 
1. Stiskněte tlačítko MENU - na displeji bude zobrazen údaj SET < OR >. 
2. Tlačítky < OR nebo OR > vyberte nabídku DATE/TIME a potom stiskněte tlačítko 

MENU. 
3. Tlačítky < OR nebo OR > postupně vložte rok, měsíc, datum a čas. 
4. Pro uložení nastavení do paměti a přepnutí zpět do nabídky stiskněte tlačítko MENU.  
5. Pro přepnutí telefonu do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko FLASH. 
 
NASTAVENÍ JAZYKA 
 
1. Stiskněte tlačítko MENU - na displeji bude zobrazen údaj SET < OR >. 
2. Tlačítky < OR nebo OR > vyberte nabídku SELECT LANGUAGE  a potom stiskněte 

tlačítko MENU. 
3. Tlačítky < OR nebo OR > vyberte požadovaný jazyk. 
4. Pro uložení nastavení do paměti a přepnutí zpět do nabídky stiskněte tlačítko MENU.  
5. Pro přepnutí telefonu do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko FLASH. 
 
 
NASTAVENÍ HLASITOSTI VYZVÁN ĚNÍ 
 
K dispozici jsou 3 stupně hlasitosti vyzvánění (HI = vysoká, MID = střední a LO = nízká). 
Pro nastavení hlasitosti vyzvánění přepněte přepínač RING VOLUME na zadní straně 
základnové jednotky do požadované polohy. 
 
HLASITOST SLUCHÁTKA 
 
Pro nastavení hlasitosti pro sluchátko a / nebo reproduktor jsou k dispozici jsou 3 stupně 
hlasitosti (HI = vysoká, MID = střední a LO = nízká). 
V průběhu hovoru nastavte opakovaným stiskem tlačítka požadovanou hlasitost pro 
sluchátko / reproduktor. Nastavení LO je na displeji indikováno údaje 0, nastavení MID 
údajem 00000000, nastavení HI údajem 0000000000000000. 
 

ZÁKLADY OBSLUHY TELEFONU 
 
KONTROLKA IN USE 
 
Kontrolka svítí pokud je telefon připojen na linku/vyzvednuto sluchátko 
 
KONTROLKA SPEAKER 
 
Kontrolka se rozsvítí po zapnutí reproduktoru a zároveň se rozsvítí kontrolka in use 
 
PŘEVZETÍ PŘÍCHOZÍHO HOVORU 
 
1. Pro převzetí hovoru stiskněte tlačítko SPEAKER nebo zvedněte sluchátko. 
2. Pro ukončení hovoru znovu stiskněte tlačítko SPEAKER nebo vraťte sluchátko do 

základnové jednotky. 
 
ODCHOZÍ HOVOR 
 
Před volbou požadovaného čísla stiskněte tlačítko SPEAKER nebo zvedněte sluchátko. 
Pro ukončení hovoru znovu stiskněte tlačítko SPEAKER nebo vraťte sluchátko do 
základnové jednotky.  
 



Alternativní postup: 
Volba telefonního čísla (max. 32 číslic) je možná před stiskem tlačítka SPEAKER nebo 
zvednutím sluchátka.  
 
OPAKOVANÁ VOLBA 
 
1. U telefonu v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko REDIAL. 
2. Pro výběr telefonního čísla ze seznamu opakované volby opakovaně stiskněte tlačítko 

REDIAL.  
3. Pro volbu vyhledaného čísla stiskněte tlačítko SPEAKER nebo zvedněte sluchátko. 
 
Alternativní postup: 
1. Stiskněte tlačítko SPEAKER nebo zvedněte sluchátko. 
2. Stiskem tlačítka REDIAL bude uskutečněna volba posledního volaného čísla. 
 
NASTAVENÍ KONTRASTU LCD DISPLEJE 
 
Opakovaným stiskem tlačítka CONTRAST nastavte požadovaný kontrast LCD displeje (5 
úrovní). 
 
TLAČÍTKO FLASH 
 
Tlačítko je používáno pro aktivaci služeb poskytovaných provozovatelem telefonní sítě 
(jako např. přesměrování hovorů). Podrobné informace získáte u provozovatele vaší 
telefonní sítě. 
Pro aktivování služeb nepoužívejte tlačítko SPEAKER - hovor by byl ukončen. 
 
TLAČÍTKO MUTE 
 
1. Stiskněte tlačítko MUTE - na displeji budou zobrazeny údaje MUTE a MIC MUTE - 

bude vypnut mikrofon. 
2. Pro zapnutí mikrofonu znovu stiskněte tlačítko MUTE, pro zapnutí reproduktoru 

stiskněte tlačítko SPEAKER. 
 

Příchozí hovor 
 
Přístroj přijímá a zobrazuje telefonní číslo volajícího přenášené prostřednictvím telefonní 
sítě používající tónovou nebo pulsní volbu. 
Telefon má paměť na 58 příchozích volání (14 číslic a 15 písmen), která je z paměti 
možno vyvolat.  



ČÍSLO VOLAJÍCÍHO 
 
Pokud je telefonem přijata číslo volajícího budou na displeji zobrazeny následující 
informace: 
 
 
 
CID = identifikace volajícího 
Number of calls = počet hovorů 
Caller ID phone number = telefonní číslo volajícího 
Caller ID phone name = jméno volajícího 
 
Důležité 
Pro použití funkce Identifikace volajícího je nutno tuto funkci objednat u provozovatele 
telefonní sítě. 
 
PŘEVZETÍ A ULOŽENÍ ČÍSLA VOLAJÍCÍHO 
 
Informace identifikace volajícího je telefonem převzata v okamžiku mezi druhým a třetím 
zazvoněním telefonu.  
Po zaplnění paměti telefonu bude novou identifikací volajícího nahrazena nejstarší 
v paměti telefonu uložená informace identifikace volajících. 
 
PŘIDRŽENÍ HOVORU 
Na příchod nového příchozího hovoru budete v průběhu hovoru upozorněni akustickým 
signálem, bezprostředně poté bude hovor krátce přerušen (pro převzetí identifikace 
volajícího). 
1. Po akustickém upozornění na nový příchozí hovor bude na displeji po dobu 20 sekund 

zobrazeno telefonní číslo a jméno volajícího. 
2. Stiskem tlačítka FLASH přidržte vedený hovor a přijměte nový hovor.  
3. Po ukončení nového hovoru stiskněte pro pokračování v původním hovoru tlačítko 

FLASH. 
4. Pokud nebude nový příchozí hovor převzat bude identifikace volajícího uložena do 

paměti telefonu. 
 
Důležité 
Pro identifikaci nového volajícího na displeji telefonu je u provozovatele telefonní sítě 
nutno objednat funkci Identifikace volajícího v průběhu hovoru. 
 
KONTROLA PAM ĚTI TELEFONU 
 
Převzetím a uložením identifikace volajícího bude na displeji telefonu aktualizována 
informace o počtu hovorů. 
1. Pro kontrolu identifikací volajících počínaje použijte tlačítko < - na displeji budou 

postupně (počínaje nejnovější) zobrazovány identifikace volajících.  
2. Pro pohyb v seznamu opačným směrem opakovaně stiskněte tlačítko >.  



ULOŽENÍ ČÍSLA VOLAJÍCÍCH DO PAM ĚTI 
 
Číslo volajících můžete uložit do paměti telefonu. 
1. Tlačítky < nebo > vyberte požadovaný záznam. 
2. Stiskněte tlačítko STORE - na displeji bude zobrazeno číslo paměťového místa (M0 - 

M9). 
3. Tlačítky 0 - 9 vyberte požadované paměťové místo. 
4. Pro uložení telefonního čísla do paměti stiskněte tlačítko STORE. 
5. Pro uložení jména volajícího do paměti znovu stiskněte tlačítko STORE. 
6. Pro přepnutí telefonu do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko FLASH. 
 
VÝMAZ VYBRANÉHO ZÁZNAMU ČÍSLA VOLAJÍCÍHO 
 
1. Tlačítky < nebo > vyberte požadovaný záznam. 
2. Pro jeho výmaz stiskněte tlačítko DEL. 
 
VÝMAZ VŠECH ZÁZNAMŮ ČÍSEL VOLAJÍCÍCH 
 
1. Tlačítkem < nebo > zobrazte záznamy čísel volajících.  
2. Přidržením stisknutého tlačítka DEL na dobu 3 sekund zobrazte na displeji údaj 

ERASE ALL .  
3. Pro potvrzení výmazu všech záznamů znovu stiskněte tlačítko DEL. 
 
VOLBA TELEFONNÍHO ČÍSLA ZE SEZNAMU ČÍSEL VOLAJÍCÍCH 
 
1. Tlačítky < nebo > vyberte ze seznamu požadovaný záznam. 
2. Při požadavku na jeho změnu použijte pro přidání číslic před v seznamu uvedené 

telefonní číslo číslicová tlačítka, pro zkrácení telefonního čísla použijte tlačítko #. 
3. Pro uskutečnění hovoru stiskněte tlačítko SPEAKER nebo zvedněte sluchátko ze 

základnové jednotky - volba čísla bude provedena automaticky. 
 

PAMĚŤ RYCHLÉ VOLBY 
 
Do paměti rychlé volby můžete uložit až 10 telefonních čísel (s max. 28 číslicemi a 15 
písmeny). 
 
ULOŽENÍ ČÍSLA DO PAMĚTI 
 
1. Stiskněte tlačítko STORE - na displeji bude zobrazen údaj M0 - M9. 
2. Číslicovými tlačítky vyberte paměťové místo.  
3. Znovu stiskněte tlačítko STORE - na displeji začne blikat číslice. 
4. Číslicovými tlačítky vložte telefonní číslo, které chcete uložit (max. 28 číslic). 
5. Stiskněte tlačítko STORE - na displeji začne blikat písmeno. 
6. Vložte požadované jméno (max. 12 písmen). 
7. Znovu stiskněte tlačítko STORE. 
8. Pro přepnutí telefonu do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko FLASH. 
 
ZMĚNA ULOŽENÉHO ČÍSLA 
 
1. Stiskněte tlačítko STORE - na displeji bude zobrazen údaj M0 - M9. 
2. Číslicovými tlačítky vyberte paměťové místo, u kterého chcete provést změnu. 
 
 
3. Znovu stiskněte tlačítko STORE - na displeji začne blikat poslední číslice. 
4. Opakovaným stiskem tlačítka DEL vymažte staré telefonní číslo a potom číslicovými 

tlačítky vložte nové číslo. 
5. Pro uložení nového telefonního čísla do paměti stiskněte tlačítko STORE - na displeji 

začne blikat první písmeno jména. 



6. Opakovaným stiskem tlačítka DEL vymažte staré jméno a potom vložte jméno, které 
chcete uložit. 

7. Pro uložení nového jména stiskněte tlačítko STORE. 
8. Pro přepnutí telefonu do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko FLASH. 
 
ULOŽENÍ ČÍSLA OPAKOVANÉ VOLBY DO PAM ĚTI 
 
1. Pro zobrazení seznamu telefonních čísel opakované volby stiskněte tlačítko REDIAL. 
2. Opakovaným stiskem tlačítka vyberte telefonní číslo, které chcete uložit do paměti. 
3. Stiskněte tlačítko STORE - na displeji bude zobrazen údaj M0 - M9. 
4. Číslicovými tlačítky vyberte požadované paměťové místo. 
5. Pro uložení telefonního čísla stiskněte tlačítko STORE. 
6. Pro uložení jména znovu stiskněte tlačítko STORE. 
7. Pro přepnutí telefonu do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko FLASH. 
 
VOLBA ULOŽENÉHO ČÍSLA 
 
1. Pro volbu uloženého čísla musí být telefon v pohotovostním režimu. 
2. Stiskněte tlačítko DIAL - na displeji bude zobrazen údaj M0 - M9. 
3. Pro přepnutí do telefonního seznamu stiskněte některé číslicové tlačítko. 
4. Číslicovými tlačítky vyberte požadované paměťové místo. 
5. Pro automatickou volbu telefonního čísla stiskněte tlačítko DIAL nebo tlačítko 

SPEAKER popř. zvedněte sluchátko. 
 
Alternativní postup: 
1. Postup použijte po stisku tlačítka SPEAKER nebo zvednutí sluchátka. 
2. Stiskněte tlačítko DIAL - na displeji bude zobrazen údaj M0 - M9. 
3. Číslicovými tlačítky vyberte požadované paměťové místo. 
4. Bude provedena volba odpovídajícího telefonního čísla. 
 
Důležité 
Při kontrole spojení s nouzovými telefonními čísly uloženými v paměti telefonu 
neukončujte hovor po navázání spojení - zůstaňte okamžik připojeni a vysvětlete 
operátorovi důvod volání. Tyto hovory je vhodné vést mimo špičku - v časných ranních 
nebo v pozdních nočních hodinách. 
 

UDRŽOVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ TELEFONU 
 
Pro udržování dobrého technického stavu a vhledu telefonu postupujte podle 
následujících pokynů: 
• Chraňte telefon před přímým sluncem a vlhkem. 
• S telefonem zacházejte opatrně - chraňte telefon před údery, pády a nárazy. 
• Pro čištění telefonu nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo čisticí prostředky 

způsobující otěr - mohou poškodit povrchovou úpravu telefonu. 
• Pro případ další přepravy telefonu doporučujeme uložit použitý balicí materiál.   

 
HLÁŠENÍ NA DISPLEJI TELEFONU 
 
Na displeji telefonu mohou být zobrazena následující chybová hlášení: 
 
--E-- Přerušení přenosu informace identifikace volajícího, nadměrný šum vedení. 
  
P Je voláno z telefonního čísla se zablokovaným přenosem informace 

identifikace volajícího. 
  
O Příchozí hovor od jiného provozovatele telefonní sítě. 
 



 

TIPY PRO ODSTRANĚNÍ PORUCH 
 
IDENTIFIKACE VOLAJÍCÍHO  
 
Problém Řešení 
Nesvítí displej • Zkuste vyměnit baterie. Překontrolujte správné vložení 

baterií. 
• Máte u provozovatele vaší telefonní objednánu službu 

pro identifikaci volajících?  
  
Hlášení Caller ID Error • Toto hlášení bude zobrazeno pokud bude telefonem po 

prvním zazvonění identifikována jiná informace než 
identifikace volajícího. Hlášení rovněž identifikuje 
existenci šumu na telefonním vedení. 

 
TELEFON 
 
Problém Řešení 
Chybí oznamovací tón • Překontrolujte instalaci telefonu: 

Je telefon připojen k účastnické zásuvce? 
Odpojte telefon od účastnické zásuvky a k zásuvce 
připojte jiný telefon. Pokud bude chybět oznamovací tón i 
po připojení druhého telefonu je chyba v telefonním 
vedení nebo u provozovatele telefonní sítě. 
Překontrolujte stav baterií. 
Překontrolujte správné vložení baterií. 

•  
Oznamovací tón 
v pořádku, nejsou možné 
odchozí hovory 

• Překontrolujte správné nastavení tónové / pulsní volby. 

Telefon nevyzvání • Zkuste nastavit vyšší úroveň hlasitosti vyzvánění. 
• Je možné, že k vaší telefonní lince je připojen velký 

počet telefonů. Zkuste některé telefony odpojit. 
• Viz řešení poruchy „Chybí oznamovací tón“. 

 
PAMĚŤOVÁ VOLBA  
 
• Byla správně naprogramována tlačítka pro volbu paměťového místa? 
• Dodržujete správný postup volby? 
• Překontrolujte správné nastavení tónové / pulsní volby. 
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