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Telefon s identifikací volajícího 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uživatelský návod



Popis telefonu 
 

 
 
 
 
 

1 Vidlice 
2 Věšák při montáži na zeď 
3 Programovací tlačítko 
4 Tlačítko Redial 
5 Tlačítko Flash 
6 Mazací a umlčovací tlačítko 
7 LED indikátor zprávy 
8 Tlačítko OK 
9 Procházecí tlačítka (UP/DOWN) 
10 Displej 
 
 



Baterie 
Pro funkci identifikace volajícího, paměti a dalších funkcí je nutné mít instalovány baterie. Požadovány jsou alkalické 

baterie typu AAA 1,5V. Jestliže jsou již baterie slabé zobrazí se na displeji symbol        a baterie je nutné vyměnit co 

nejdříve. 

Baterie jsou umístěné na spodní straně přístroje. 

1. Ujistěte se, že aparát je odpojen od telefonní zásuvky 
2. Odšroubujte kryt baterií 
3. Vložte nové baterie, pozor na polaritu 
4. Zašroubujte opět kryt baterií. 
 
Připojení 
1. Připojte kroucenou šňůru jedním koncem do sluchátka a druhým do zdířky na spodní straně telefonu označenou 

 
2. Připojte telefonní linku ze zásuvky v rozvodech a do zdířky na spodní straně telefonu označenou  
3. Zvedněte sluchátko a pokud slyšíte oznamovací tón, můžete telefonovat. 
 
Montáž na zeď 
1. Vyvrtejte dva otvory ve zdi. 
2. Pověste telefon na zeď. 
3. Vyjměte „věšák“ (viz obrázek, popis 2) . 
4. Otočte jej a znovu zandejte. 
 
Nastavení času a datumu 
1. Stiskněte a držte  než se zobrazí na displeji Setup. 
2. Stiskněte ještě jednou  a hodiny začnou blikat. 
3. Nastavte si požadovanou hodnotu pomocí . 
4. Stiskněte   minuty začnou blikat. 
5. Nastavte si požadovanou hodnotu pomocí . 
6. Stiskněte   den začne blikat. 
7. Nastavte si požadovanou hodnotu pomocí . 
8. Stiskněte   měsíc začnou blikat. 
9. Nastavte si požadovanou hodnotu pomocí . 
10. Stiskněte dvakrát  tím uložíte vaše nastavení. 
 
Umlčovací tlačítko 
Stiskem tlačítka  umlčíte mikrofon a displej začne blikat, opětovným stiskem bude mikrofon aktivní. 
 
Tlačítko Redial 
Pomocí tlačítka  můžete vytočit až pět posledně volaných čísel 
1. Opakovaným stiskem tlačítka  listujete v posledních pěti volaných číslech. 
2. Zvedněte sluchátko a stiskem  vytočíte požadované číslo. 
 
Paměť 
Telefon má 10 pamětí. 
Když je číslo uloženo v paměti, je možné ho vytočit jen pomocí dvou tlačítek. 
Paměti jsou uchovány pod tlačítky 0-9. 
 
Záznam do paměti 
1. Stiskněte a držte tlačítko  než se zobrazí na displeji Setup. 
2. Zadejte číslo paměti 0-9, stiskem příslušného tlačítka. 
3. Zadejte požadované číslo (až 22 číslic). Použijte C pro mazání. 
4. Stiskem tlačítka  číslo uložíte. 
 
 
 



Vytáčení z paměti 
1. Zvedněte sluchátko a vyčkejte na oznamovací tón. 
2. Stiskněte . 
3. Vyberte číslo paměti které požadujete. 
 
Stiskem  vložíte pauzu do telefonního čísla. 
V případě, že se číslo změní můžete jej jednoduše přepsat stejně jako při zadávání nového. 
 
Ovládání hlasitosti 
Hlasitost sluchátka lze regulovat na boku sluchátka 
 
Zvonek 
Hlasitost zvonku má tři úrovně nastavitelné ze spodní strany telefonu pomocí jezdce označeného   
 
Čas hovoru 
Přibližne 5 vteřin po vytočení čísla se zobrazí čas hovoru  
 
Služby sítě nebo ústředny 
Některé služby a funkce mohou být přístupné pomocí tlačítek R,  a  . Více informací obdržíte u vašeho 
operátora. Pro přepojování na ústřednách slouží tlačítko R.  
 
Identifikace volajícího ID (CID). 
CID vám umožní sledovat kdo vás volá ještě dřív než hovor vyzvednete a zároveň zjistíte kdo vás volal v době vaší 
nepřítomnosti.  Čísla jsou zaznamenávány do paměti o 40 míst. Nové hovory jsou indikovány blikající diodou LED, 
také na displeji bude informace o počtu hovorů které byly přijaty. Dioda bude blikat tak dlouho dokud budou nějaké 
nové nezobrazené hovory. 
Při zaplněné kapacitě, se hovory začínají přepisovat. 
 
Poznámka: 
Funkce identifikace volajícího musí být podporována vaším operátorem. 
 
Vytáčení čísla CID. 

1. Listujte v číslech pomocí   
2. Zvedněte sluchátko a stiskněte  číslo zobrazené na displeji bude vytočeno 
 
 
Mazání jednotlivých čísel CID 

1. Vyberte požadované číslo, které chcete smazat, pomocí  v/V. 
2. Stiskněte C. Číslo na displeji začne blikat. 
3. Stiskněte znovu C a číslo se vymaže. 
 
Mazání všech  CID 

1. Vyberte jakékoli číslo pomocí   
2. Stiskněte C a držte ho tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí:  -00- CALLS. 
 


