


Regionální nastavení pro Českou republiku

Nejdříve vložte baterie a nechejte přístroj nabít. 
Po několika minutách dobíjení se objeví konfigurační obrazovka. 
Stiskněte a listujte pomocí v seznamu jednotlivých zemí.

Stiskněte pro volbu konfigurace, která vám vyhovuje. 

Telefon je připraven k použití.

Pokud potřebujete změnit konfiguraci svého DECT 311, podívejte se na stranu 38.

Regionální nastavení pro Českou republiku

Děkujeme, že jste si pro svoji domácí komunikaci
vybrali Philips.

Dříve, než použijete DECT 311 vás prosíme o nastavení konfigurace v závislosti na tom,
ve které zemi žijete. 
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Rychlý demo průvodce

Rychlý demo průvodce

Odpovědět/ukončit hovor

Volání

Opakovaná volba čísla

Volat z adresáře

Přidat jméno do seznamu

Nastavení hlasitosti v průběhu
hovoru

Nastavte hlasitost reproduktoru
telefonu

Vypnutí mikrofonu

Zapnutí mikrofonu

Pročíst historii volání

Pro nastavení data a času

Pro nastavení vyzváněcího
tónu přístroje

Pro čtení akce

Přenos hovoru (Intercom)
(v případě alespoň 2 přístrojů)

Stiskněte + telefonní číslo

Stiskněte Přehled

2

Klávesa Pilot vám umožňuje navigaci v jednotlivých menu. 

Nahoru : posun vlevo v menu a možnostech.

Dolů : posun vpravo v menu a možnostech

Stisk : výběr menu nebo možnosti a 
validace nastavení.
Používá se rovněž jako zkratka pro některá
menu.

Předvolte číslo & nebo & volte číslo

nahoru a listujte 

nahoru a listujte a 

dolů a listujte a 

Předvolte číslo a zvolte listování do Uložit a zvolte 

, zadejte jméno a stiskněte OK.

Stiskněte pro vstup do nastavovacího systému. Přejděte na 

Sluchátko a zvolte , přejděte na Datum & čas a zvolte . 

Stiskněte pro výběr Nastav datum a zadejte aktuální datum, 

stiskněte OK. Přejděte na Nastav čas a zadejte aktuální čas, 

stiskněte OK.

Stiskněte pro vstup do nastavovacího systému. 

Přejděte na Zvuky a zvolte . 

Stiskněte pro výběr Vyzvánění na sluch.. 
Stiskněte pro výběr Externí vyzvánění, procházejte 

seznamem uslyšíte vyzváněcí tóny svůj vyzváněcí tón si vyberte 

stisknutím . 

Posuvem se hlasitost zvyšuje, posuvem se 
hlasitost snižuje

Při hovoru přes handsfree zvyšujte hlasitost pomocí , 
snižujte pomocí 

Stiskněte Konec ztišení. 
V průběhu volání stiskněte Možnosti; stiskněte Ztišit. 
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Telefon DECT 311

Mikrofon

Sluchátko

Vymaž/znovu vyber
- Oprava čísla nebo znaku při 
provolbě resp. při editaci.
- Krátkým stiskem přejdete do 
předchozího menu.
- Dlouhým stiskem přejdete z menu
do klidového stavu.
- Vloží symbol R (pro služby 
operátora), jste-li na lince.

Zámek klávesnice
- Krátce stiskněte pro vložení *
- Dlouhým stiskem zamknete/
odemknete klávesy.
- Dlouhým stiskem vložte R
(pauza mezi číslicemi) v průběhu
zadávání čísla.

Budík
- Krátkým stiskem zadáte 0.
- Dlouhým stiskem
aktivujete/deaktivujete budík.

Režim Do Not Disturb a
velká/malá písmena
Krátce stiskněte pro vložení # v
průběhu volání.
Krátce stiskněte pro změnu písmen
malá/velká v průběhu editace. 
- Dlouhým stiskem aktivujete režim
Do Not Disturb (Nerušit).
Dlouhým stiskem vložte pauzu (P) 
v průběhu volání.

Reproduktor
Stiskněte pro převzetí linky nebo
aktivaci reproduktoru přístroje v
průběhu hovoru.

Telefon
DECT 311

Klávesa SMS
- Krátce stiskněte pro vstup do
menu Pošli novou SMS MS  z
režimu nečinnosti.
- Krátce stiskněte Telefonního 
seznamu nebo Historie volání pro
editaci SMS.

Přenesení hovoru/Intercom
- Krátce stiskněte pro vyvolání
nebo zrušení interního hovoru.
- Krátce stiskněte pro zodpovězení
interního hovoru.
- Krátce stiskněte v průběhu 
interního hovoru pro přenesení
hovoru nebo přepínání mezi 
interním hovorem a externím
hovorem. 

Hovor
Stiskem vstoupíte na linku, 
přijmete nebo ukončíte hovor.
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Pilotní tlačítko

Stiskněte pro vstup do 
nastavovacího systému nebo 
potvrzení volby.

- Otáčením se pohybujete 

v menu a v nastaveních.
- Pohyb kurzoru doleva/doprava.
- Listuj nahoru pro výběr

Naposledy volané číslo v
režimu nečinnosti.
Listuj dolů pro výběr 

Seznam v režimu nečinnosti.

Dlouhým stiskem 
odemknete klávesnici.
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Displej sluchátka/Základna

Ikony na displeji sluchátka

Základna

Při prvním použití může být nezbytné čekat několik minut, kdy probíhá dobíjení a teprve poté uvidíte
symboly na displeji.

1

Zvonění je vypnuto.

Máte zprávu v hlasové schránce u svého operátora.

Probíhá externí hovor. Pokud tento symbol bliká, znamená to příchozí
hovor nebo to, že je již linka obsazena hovorem na samostatném sluchátku.

Probíhá interní hovor. Pokud tento symbol bliká, znamená to, že je již linka
obsazena interním hovorem na samostatném sluchátku.

Reproduktor sluchátka je aktivován.

Funkce SMS je aktivována. Pokud tento symbol bliká, znamená to, že byla
přijata nová SMS zpráva. Rychlé blikání znamená, že je paměť pro SMS
plná.

Sluchátko je registrováno a v dosahu základny. Pokud tento symbol bliká,
není sluchátko registrováno na základně.  

4

Po dobu dobíjení se ikonka baterie mění z prázdného stavu na plný.
Během provozu se ikona mění podle zbývající kapacity: plná , 2/3

, 1/3 a prázdná .

Vyhledávací klávesa
Díky vyhledávací klávese
můžete lokalizovat 
sluchátko, nacházející se
na neznámém místě.
Stiskněte tuto klávesu a
držte stisknutou tak 
dlouho, dokud nezačne
sluchátko zvonit. 
Po nalezení sluchátka 
stiskněte kterékoli z
tlačítek na sluchátku, 
abyste tak ukončili 
vyhledávání. 
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Struktura menu

Struktura menu

Volání
Změn číslo
Změn jméno
Vyper skupinu
Změn SMS box
Vymaž
Pošli SMS

SMS

Seznam

Naposledy volané číslo

Extra

Základna

Intercom

Zvuky

Pošli novou SMS
čti SMS

SMS nastavit

Přehled
Vymaž vše
Nastav naposledyvolané číslo

Operátor

doba volání
Budík

Mód nerušit

Vyzvánění na sluch.

Vyzvánění na telefonu
Nastavení

Skupina vyzvánění

Umožnit přihlášení
Přepojení

Nastav servisní kód

Přejmenuj sluchátko
Jazyk
Datum & čas
Kontrast na displeji
šetřič obrazovky

Přehled

Přidej nové

SMS Mód
SMS centrum

Vytáčení
Poslední volání
Typ sítě
Nastav stát
Operátor
První vyzvánění

čti SMS
Ukaž číslo
Odpověz
Přesměrování
Pošli znovu
Vymaž SMS
Kopie do seznamu
Volání

Aktivace
Nastav den
Nastav čas
Nastavení

6

Pomocí “Pilotního tlačítka” na boku telefonu můžete listovat položkami v menu.

Sluchátko
Mód dětské chůvy
Přihlášení

Přihlásit telefon
Neregistrované sluchátko
Vyber základnu
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Informace

Prohlášení o shodě, životní prostředí a bezpečnost

Informace

7

Informace o bezpečnosti: Toto zařízení není určeno pro provádění nouzových volání v případě výpadku
elektrického proudu. Pro nouzová volání je nutné zajistit jinou alternativu.
Prohlášení o shodě: Tímto společnost Philips prohlašuje, že tento telefon DECT 311XX vyhovují
požadavkům a dalším předpisům dle směrnice 1999/5/EC (Viz str. 45). Tento výrobek může být připojen
pouze do analogové telefonní sítě v České republice a na Slovensku. 
Napájecí napětí: Tento přístroj vyžaduje pro své napájení střídavé jednofázové napětí 220-240 V, kromě IT
instalací podle normy EN 60-950.
Upozornění: Elektrická síť je dle normy EN 60-950 klasifikována jako nebezpečná. Jediným způsobem 
vypnutí tohoto přístroje je jeho odpojení od elektrické sítě. Dbejte na to, aby byl přístroj umístěn v blízkosti
zásuvky, a aby tato byla vždy snadno přístupná.
Telefonní připojení: Napětí v telefonní síti je dle normy EN 60-950 klasifikováno jako TNV-3
(Telecommunications Network Voltages).
Pravidla bezpečnosti: Chraňte telefonní sluchátko před kontaktem s kapalinami. Telefon ani základnovou
stanici neotvírejte, mohli byste se dostat do kontaktu s vysokým napětím. Chraňte nabíjecí kontakty a baterii
před stykem s kovovými předměty.
Péče o životní prostředí: Obalový materiál, baterie a staré telefony likvidujte podle platných předpisů a 
vyhlášek. Pokud je to možné, zajistěte jejich recyklaci.

Poznámky ke standardu GAP: standard GAP zaručuje, že všechny telefony a základnové stanice systému
DECT

TM

GAP budou podporovat určité základní funkce bez ohledu na výrobce daného zařízení. 
Telefon DECT 311 a základnová stanice vyhovují standardu GAP. Jsou zaručeny tyto minimální funkce:
registrace telefonu k základně, vstup na linku, přijmutí hovoru a vytočení čísla. Při použití jiného telefonu než
DECT 311 s touto základnovou stanicí nemusí být dostupné některé pokročilejší funkce.

Vybalení DECT 311/ DECT 3112

Balení DECT 311 obsahuje:
Základna Sluchátko

Napájecí šňůra

Dobíjecí baterie
MiMH 2HR
AAA600 mAh Uživatelské příručka

Propojovací kabel

Záruční listy

1

V balení DECT 3112 najdete ještě jedno sluchátko navíc, včetně dobíječky a napájení, společně s dobíjecími
bateriemi NiMH 2HR AAA 600 mAh.
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Instalace telefonu

Instalace základnové stanice

Instalace telefonu

Instalace a výměna baterií

Výdrž baterií a dosah telefonu

Připojit k lince telefonního vedení

Připojit ke zdroji napájení

Nestrkejte nic do tohoto otvoru.

Baterie nepatří do běžného domovního odpadu.

Životnost baterií v záložním
(stand-by) režimu

Životnost baterie při
komunikaci

Dosah v interiérech Dosah v exteriérech

do 200 hodin do 15 hodin do 50 metrů do 300 metrů

8

Vložte baterie tak, jak je naznačeno a zasuňte kryt bateriového prostoru na místo. 
Nechejte telefon nabíjet 24 hodin.
Baterie dosáhnou optimální kapacity asi po 3 úplných nabíjecích/vybíjecích cyklech.
Pokud potřebujete vyměnit baterie, vždy používejte pouze schválený typ: 2HR AAA MiMH 600 mAh.
Poznámka: Základnová stanice musí být vždy připojena do elektrické sítě, pokud probíhá dobíjení nebo
pokud je stanice používána. Vždy používejte dobíjecí baterie. 
Upozornění: Elektrická síť je dle normy EN 60-950 klasifikována jako nebezpečná. Jediným způsobem 
vypnutí tohoto přístroje je jeho odpojení od elektrické sítě. Dbejte na to, aby byl přístroj umístěn v blízkosti
zásuvky, a aby tato byla vždy snadno přístupná.

Pro správnou instalaci základnové stanice připojte propojovací kabel a napájecí šňůru. Šňůru a kabel 
zastrčte do zdi. Výrobek umístěte dostatečně blízko k telefonní zdířce a k elektrické zásuvce, aby kabely bez
problémů dosáhly. Ujistěte se, zda máte jeden DSL filtr připojen přímo do každé telefonní zásuvky, 
kterou ve svém domě používáte. Zkontrolujte, zda je modem a telefon připojen do správné zdířky filtru (jeden
specifický pro každý z nich).
Upozornění: Používejte pouze kabely dodané spolu s přístrojem.
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Úvod

Pro nastavení hlasitosti vyzvánění sluchátka.

Úvod

Displej v klidovém stavu

- datum a čas, název sluchátka a pokyny pro přístup do menu.

Příklad navigace v menu

Popis systémového menu

- zmeškané hovory , nové SMS nebo zprávy v hlasové schránce

operátora , pokud takové jsou.

Philips šetřič obrazovky
Po 2 minutách nečinnosti se objeví šetřič obrazovky: 
Můžete jej deaktivovat (viz str. 20).

Přejděte na Vyzvánění na telefonu a vyberte .

Projděte si jednotlivé úrovně a zvolte si jednu z nich . 

9

V klidovém stavu mohou být na displeji telefonu DECT 311 zobrazeny různé údaje:

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.
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- režim “Nerušit” a budík , pokud je aktivován.

Pro aktivaci / deaktivaci těchto funkcí stiskněte nebo .

Z klidového stavu stoupíte do kruhového menu stiskem bočního kolečka .

Toto kruhové menu obsahuje ikony pro vstup do první úrovně menu. Otáčením bočního kolečka 

nahoru/dolů zvolte požadované menu. Stiskněte pro vstup do menu.

Sub-menu jsou uvedena a znázorněna malými čtverečky ve spodní části displeje. 

Pro vstup do každého jednotlivého sub-menu (možnost) použijte “pilotní klávesu” a stiskněte pro

její zadání. 

označí zvolené sub-menu (možnost).

označí sub-menu (možnost), na kterém se nacházíte. 

Určitá menu jsou přímo přístupná prostřednictvím vyhrazené klávesy (například: SMS nebo 

Intercom ). 

Uslyšíte aktuální úroveň nastavení, stiskněte pro vyslechnutí ostatních úrovní. 

Přejděte na Zvuky a vyberte . 
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Základní funkce

Pro uložení SMS

Pro uložení telefonního čísla

Základní funkce
Pro volání nebo přijetí hovoru

Pro volání z adresáře

Pro opakované volání z historie volání

Vyberte jméno ze seznamu.

Pomocí zahájíte hovor.

Přejděte na Uložit a vyberte .

Zadejte jméno a stiskněte OK.

Stiskněte pro vstup do možností.

Volání s provolbou

Volte číslo.

Přímé volání Přijetí hovoru
při zvoněníVolte číslo

Pomocí zahájíte hovor. Volte číslo

Stiskněte klávesu

Převezměte linku

nebo

Vyberte si záznam ze seznamu. 

Uskutečněte hovor nebo zvolte Volání v možnostech. 

Přejděte na Pošli SMS a vyberte .

Zapište text a stiskněte .

Přejděte na Uložit a vyberte .

Stiskněte pro vstup do možností.

Volte číslo.

nebo stiskněte pro volbu Volání v možnostech. 

10

Listujte dolů pro přímý vstup do Seznam a vyberte .

Zadejte místo určení (možnost) a stiskněte OK. 

Přejděte nahoru pro přímý přechod na Naposledy volané číslo.
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Funkce během hovoru

Funkce během hovoru
V průběhu externího hovoru jsou k dispozici některé další možnosti a menu (telefonní seznam, historie volání).

Stiskem vstoupíte do menu Options (volby).

V průběhu externího hovoru můžete používat funkci Intercom pro volání na další sluchátko a například i
přenést hovor na toto sluchátko. 

Ztlumení mikrofonu na telefonu

Intercom (pouze pro DECT 3112)

Posunem nahoru zvyšujete hlasitost v době, kdy jste na lince. 

Posunem dolů snižujete hlasitost v době, kdy jste na lince.

K dispozici je 5 úrovní hlasitosti. Poslední nastavení je uloženo pro následující volání. 

Pro zapnutí vypnutí reproduktoru telefonu (ON/OFF) 

Identifikace volající strany a čekání na hovor

Nastavení hlasitosti sluchátka/reproduktoru během hovoru

Stiskněte znovu a obnovte hovor (Konec ztišení).

Stiskněte pro vstup do Možnosti.
Přejděte na Intercom (Druhá strana vás nyní neuslyší).

11

Stiskem můžete aktivovat/deaktivovat reproduktor na telefonu.

Pokud u si operátora aktivujete tyto služby, budete během hovoru informováni pípnutím o druhém příchozím
hovoru. Pokud máte navíc aktivovanou službu CLI, zobrazí se na displeji číslo nebo jméno volajícího. 

Chcete-li přijmout druhý hovor, použijte tlačítko a pak (v závislosti na síti může být kód jiný).
Více informací se dozvíte od vašeho operátora. 

Stiskněte pro vstup do Možnosti.

Stiskněte pro volbu Ztišit (Druhá strana vás nyní neuslyší).

Pokud existuje pouze jedno doplňkové sluchátko, bude zvonit
automaticky – jinak si vyberte sluchátko ze seznamu. 
Stiskněte pro volbu Přesun pokud druhé sluchátko obsadilo linku.
Poté je hovor na vašem sluchátku ukončen. 

K dispozici jsou další možnosti (Přepínač & Konferenční hovor), viz str. 22.
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Systémy pro zadávání znaků

Systémy pro zadávání znaků

Multi-tap sekvence
[Mezera] 1 @ _ # = < > ( ) & ¤ £ $ ¥ [ ] {
} ¤ §
a b c 2 à ä ç å æ
d e f 3 è é ) N
g h i 4 ě Γ
j k l 5 7
m n o 6 ñ ò ö 
p q r s 7 ß  A 2 E
t u v 8 ů ü 
w x y z 9  f S Ξ Q
. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |

Numerická tlačítka
1

2
3
4
5
6
7
8
9
0

Stiskem potvrďte zadané slovo.

Standardní zadávací systém
Tento systém vám umožňuje zadávat text po jednotlivých znacích – stiskněte opakovaně odpovídající
tlačítko tolikrát, abyste se dostali na požadovaný znak. 

12

Zadání slova “Peter” standardním 
způsobem:

Stiskněte jednou: P

Stiskněte dvakrát: Pe

Stiskněte jednou: Pet

Stiskněte dvakrát: Pete

Stiskněte třikrát: Peter

Velikost písmen
Standardně je první písmeno ve větě velké. Pomocí tlačítka můžete změnit režim velkých a malých 
písmen:
- všechny znaky velké (AB)
- všechny znaky malé (ab)
- První písmeno je velké a zbytek textu je napsán malými písmeny (Ab).

Interpunkce a matematické symboly jsou k dispozici prostřednictvím a , zatímco další znaky jsou

k dispozici na . 

Otáčením pohybujte kurzorem doleva a doprava. 

Stiskem smažete znak, dlouhým stiskem smažete celý text.
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Zkratka SMS představuje krátkou textovou zprávu. Abyste mohli využívat této služby, musíte se zaregistrovat
na Identifikační lince volajících a současně i pro SMS službu u svého poskytovatele sítě.
SMS si lze vyměňovat z telefonu (mobilního nebo kompatibilní pevné linky) za předpokladu, že příjemce se
rovněž registroval Identifikační lince volajících a současně i pro SMS službu.

Tovární nastavení telefonu DECT 311 odpovídá hlavnímu národnímu operátorovi. Pokud chcete 
odesílat či přijímat SMS zprávy s jiným operátorem, musíte nastavit příslušná čísla (Viz str. 17 a 
leták SMS).

SMS

SMS
Pošli novou SMS
čti SMS
SMS nastavit

Pošli novou SMS

Odesílaná SMS může mít až 160 znaků, zvláštní znaky jako ¤ a [   ] se počítají za dva. 
Lze si ukládat určitý počet SMS (v závislosti na délce každé jednotlivé SMS). 

Pro odeslání SMS do vlastní SMS schránky příjemce musíte znát schránku určení. 

Zadejte schránku určení (pokud taková je) a stiskněte OK. 

Stiskněte pro volbu Pošli nyní.

Pro zaslání nové SMS

13

če
sk

y

SMS Menu SMS je přístupné prostřednictvím 

kruhového menu nebo

Důležité informace jsou k dispozici na informačním
letáku SMS.

Stiskněte pro přímý přístup Pošli novou SMS a vyberte .

Zadejte telefonní číslo a stiskněte OK nebo přejděte dolů

pro vyvolání čísla z adresáře. 

Zapište text a stiskněte . 
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SMS

čti SMS

Pro odpověď

Pro čtení SMS/Ukaž číslo

Přejděte na Odpověz a vyberte .

Zapište text a stiskněte .

Stiskněte pro volbu Pošli nyní.

Přejděte na čti SMS a vyberte .

Stiskněte pro přímý přístup Pošli novou SMS.

Stiskněte pro volbu čti SMS.

Procházejte seznamem SMS a zvolte .

nebo přejděte na Ukaž číslo a zvolte . 

Uložená SMS je označena v seznamu SMS. Přijatá SMS je označena . 

Přejděte na čti SMS a vyberte .

Stiskněte pro přímý přístup Pošli novou SMS.

Poznámka: Pokud si uložíte SMS, můžete ji později vyvolat z čti SMS.

Můžete si uložit SMS ještě předtím, než ji odešlete. Po zadání čísla: 

Zapište text a stiskněte

Přejděte na Uložit a vyberte

14

Zapište schránku určení (pokud taková je) a stiskněte OK. 

Procházejte seznamem SMS a zvolte .
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SMS

Pro vymazání SMS

Přejděte na Vymaž SMS a vyberte .

Přejděte na čti SMS a vyberte .

Procházejte seznamem SMS a zvolte .

Pro opakované poslání

Přejděte na Pošli znovu a vyberte .

Přejděte na čti SMS a vyberte .

Procházejte seznamem SMS a zvolte .

Stiskněte pro přímý přístup Pošli novou SMS.

Stiskněte pro přímý přístup Pošli novou SMS.

Stiskněte OK pro potvrzení.

Pro přesměrování

Přejděte na Přesměrování a vyberte .

Stiskněte pro volbu Pošli nyní.

Přejděte na čti SMS a vyberte .

Procházejte seznamem SMS a zvolte .

Stiskněte pro přímý přístup Pošli novou SMS.

15
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Zadejte telefonní číslo a stiskněte OK.

Zadejte Schránku určení (pokud taková je) a stiskněte OK. 

Pokud je to zapotřebí, můžete modifikovat text nebo zvolit .
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SMS

Pro volání

Přejděte na Volání a vyberte .

Nebo uskutečněte hovor.

Přejděte na čti SMS a vyberte .

Procházejte seznamem SMS a zvolte .

Přejděte na Kopie do seznamu a vyberte .

Zadejte jméno a stiskněte OK.

Přejděte na čti SMS a vyberte .

Procházejte seznamem SMS a zvolte .

Pro zkopírování čísla do seznamu

Stiskněte pro přímý přístup Pošli novou SMS.

Stiskněte pro přímý přístup Pošli novou SMS.

SMS nastavit

Chcete-li nastavit SMS režim
Pokud jsou na vaší telefonní lince dva telefony s povolenou SMS funkcí, 
musíte u jednoho z nich funkci SMS deaktivovat.

Přejděte na SMS nastavit a vyberte .

Stiskněte pro volbu Mód.

Stiskněte pro volbu Zapni nebo přejděte na Vypni. 

Stiskněte pro přímý přístup Pošli novou SMS.

16
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SMS

Nastavení čísla SMS centra (Viz leták SMS ve schránce)

Pro standardní volbu SMS centra

Přejděte na Uprav příchozí volání a vyberte .

Přejděte na Uprav odchozí volání a vyberte .

Zadejte telefonní číslo a stiskněte OK.

Zadejte telefonní číslo a stiskněte OK.

Vyberte si SMS centrum a zvolte .

Přejděte na SMS nastavit a vyberte .

Přejděte na SMS centrum a vyberte .

Stiskněte pro přímý přístup Pošli novou SMS.

Stiskněte pro volbu Vyber přednostně.

Přejděte na SMS nastavit a vyberte .

Přejděte na SMS centrum a vyberte .

Stiskněte pro přímý přístup Pošli novou SMS.

17
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Vyberte si SMS centrum a zvolte . 
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Sluchátko

Sluchátko
Mód dětské chůvy
Přihlášení
Přejmenuj sluchátko

Mód dětské chůvy (pouze DECT3112)

Přihlášení

Poznámka: Pokud můžete, odregistrujte vadný telefon před odesláním výrobku do servisu.

Poznámka: Intercom je nezbytný pro monitorování místnosti (viz str. 23). Můžete ještě přijmout hovor / volat
z telefonu. 

K základnové stanici je možné registrovat až 4 telefonů. Jeden telefon může být přiřazen k 4 základnovým
stanicím.
Upozornění: Pokud chcete k základnové stanici DECT 311 registrovat telefon jiné značky než Philips, 
dbejte na to, aby vyhovoval standardu GAP. V opačném případě nebude správně fungovat.

Odregistrování telefonu

Stiskněte pro volbu Zapni nebo přejděte na Vypni a vyberte .

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Přejděte na Sluchátko a vyberte .

Stiskněte pro volbu Mód dětské chůvy.

Odregistrování telefonu

Zadejte RC kód (4-místný kód) a stiskněte OK.

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Přejděte na Sluchátko a vyberte .

Přejděte na Přihlášení a vyberte .

Přejděte na Neregistrované sluchátko a vyberte .

Jazyk
Datum & čas
Kontrast na displeji
šetřič obrazovky

18

Aktivování/deaktivování režimu pro hlídání dětí

1- Odpojte a znovu zapojte napájecí přívod základny pro její uvedení do 
registračního režimu.
2- Na dalším telefonu stiskněte pro zahájení registrace.
3- Zadejte čtyřmístný RC kód uvedený na nálepce na spodní straně základnové stanice.
Pokud byl proces úspěšný, bude další telefon pojmenován a očíslován (příklad: Philips2).

Zvolte telefon v seznamu a stiskněte OK. 
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Chcete-li změnit jazyk
Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Přejděte na Sluchátko a vyberte .

Přejděte na Jazyk a vyberte .

Zadejte jméno a stiskněte OK.

Dlouhým stisknutím vymažete aktuální jméno.

Jazyk

Sluchátko

Chcete-li přejmenovat telefon
Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Přejděte na Sluchátko a vyberte .

Přejděte na Přejmenuj sluchátko a vyberte .

Zadejte jméno a stiskněte OK.

Dlouhým stisknutím vymažete aktuální jméno.

Přejmenuj sluchátko

Datum & čas

Nastavení data
Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Zadejte aktuální datum a stiskněte OK. 

Přejděte na Sluchátko a vyberte .

Přejděte na Datum & čas a vyberte .

Zvolte Nastav datum.

19

če
sk

y

Vyber základnu

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Přejděte na Sluchátko a vyberte .

Přejděte na Přihlášení a vyberte .

Ze seznamu zvolte základnu a stisknìte OK.

Přejděte na Vyber základnu a vyberte .
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Sluchátko

Chcete-li nastavit kontrast

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Přejděte na Sluchátko a vyberte .

Přejděte na Kontrast na displeji a vyberte .

Procházejte jednotlivými úrovněmi a zvolte . 

Kontrast na displeji

Pro aktivaci a deaktivaci šetřiče obrazovky: 

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Přejděte na Sluchátko a vyberte .

Přejděte na šetřič obrazovky a vyberte .

Stiskněte pro volbu Zapni nebo přejděte na Vypni a vyberte .

šetřič obrazovky

Nastavení času

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Zadejte aktuální čas a stiskněte OK.

Přejděte na Sluchátko a vyberte .

Přejděte na Datum & čas a vyberte .

Přejděte na Nastav čas a vyberte .

Po 2 minutách nečinnosti se zobrazí šetřič obrazovky: 
Můžete jej vypnout (viz str. 9). 

20

Upozornění: Pokud je váš telefon připojen k ISDN lince pomocí adaptéru, může datum a čas měnit po
každém hovoru. Zkontrolujte nastavení data a času ve vašem ISDN systému. Poraďte se s vaším operátorem.
Viz FAQ, strana 41.
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Intercom

Intercom

Tato funkce vám umožňuje uskutečňovat bezplatné interní hovory, převádět interní hovory z jednoho sluchát-
ka na druhé nebo využívat možnost konferenčního hovoru (pouze u DECT 3112). Můžete také využívat
režim dětské chůvy (monitorování místnosti). 

Interní volání

Přenos hovoru na určité sluchátko v době, kdy jste na lince
V průběhu hovoru můžete přenést hovor na určité sluchátko. 

Stiskněte pro volání na jiné sluchátko(a).

Stiskněte pro volání na jiné sluchátko.

Zavěste. 

Zavěste. 

Zavěste. 

Stiskněte + číslo sluchátka (například ) pro volání na určité sluchátko. 

Poznámka: Pokud sluchátko nepatří k modelu Philips DECT 311, může být tato funkce nedostupná.

Poznámka: osoba, která čeká, uslyší hudbu. 

Stisknutí vám umožňuje přepínat mezi dvěma hovory (Přepínač).

21

Menu Intercom je přístupné prostřednictvím

kruhového menu nebo .

Pro volání na určité sluchátko stiskněte + číslo sluchátka (například ). 

Rychlý přenos hovoru v době, kdy jste na lince
V průběhu hovoru můžete přenést hovor bez toho, abyste museli čekat na zvednutí druhé-
ho sluchátka.
Zvonit budou všechna ostatní sluchátka.

Poznámka: osoba, která čeká, uslyší hudbu. 

Stisknutí vám umožňuje přepínat mezi dvěma hovory (Přepínač).
če

sk
y
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Intercom

Přenos hovoru prostřednictvím možností příchozího hovoru
V průběhu hovoru můžete přenášet hovor prostřednictvím možností příchozího hovoru. 

Pokud volané sluchátko neodpovídá, můžete obnovit hovor na prvním sluchátku. 

Přijměte volání na sluchátku 2 (můžete rovněž použít ). 

Oba interní účastníci mohou hovořit současně.

Stiskněte pro volbu Přesun (u sluchátka 1).

Posuňte se na Přepínač a vraťte se k externímu volajícímu. 

Přejděte na Intercom a vyberte .

Stiskněte pro vstup do možností (u sluchátka 1).

Je-li pouze jeden přídavný telefon, začne automaticky zvonit. Jinak: 

Je-li pouze jeden přídavný telefon, začne automaticky zvonit. Jinak: 

Konferenční hovor prostřednictvím možností příchozího hovoru
Díky konferenčnímu hovoru může být jeden externí hovor sdílen se 2 telefony (registrova-
nými k jedné základnové stanici). Všechny 3 osoby se mohou bavit současně (není potřeba
aktivovat žádnou službu u operátora).

Vyberte ze seznamu sluchátek to sluchátko, které chcete volat a stiskněte . 

Volaný telefon začne zvonit (sluchátko 2). Externí hovor je přidržen.

Pokud volané sluchátko neodpovídá, můžete obnovit hovor na prvním sluchátku. 

Oba interní účastníci mohou hovořit současně.

Všechny 3 osoby se mohou bavit.

Přejděte na Intercom a vyberte .

Stiskněte pro vstup do možností (u sluchátka 1).

22

Volaný telefon začne zvonit (sluchátko 2). Externí hovor je přidržen.

Přejděte na možnost Konferenční hovor a zvolte 
(u sluchátka 1).

Vyberte ze seznamu sluchátek to sluchátko, které chcete volat a stiskněte . 

Přijměte volání na sluchátku 2 (můžete rovněž použít ). 
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Intercom

Iniciování funkce dětské chůvy / Monitorování místnosti
Pro použití funkce dětské chůvy musíte tuto funkci aktivovat (viz strana 18) a iniciovat 
Intercom. Umístěte sluchátko do dětského pokoje a na přídavném sluchátku uslyšíte 
všechny zvuky. 

Vyberte ze seznamu sluchátek to sluchátko, které chcete volat a stiskněte . 

Volaný telefon začne zvonit.

Převezměte linku na volaném sluchátku. 

Monitorování místnosti může začít. 

Přejděte na Intercom a vyberte .

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Je-li pouze jeden přídavný telefon, začne automaticky zvonit. Jinak: 

23
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Seznam

Seznam
Přehled
Přidej nové

Skupinová nastavení
Skupiny jsou 3 (skupina A, skupina B a skupina C). Při vyzvánění vám zvonek pomáhá identifikovat skupinu
volajícího (viz strana 33) a na obrazovce se objeví jméno volajícího.
Je zapotřebí registrace na Lince identifikace volajícího. 

Jména jsou v seznamu uložena v abecedním pořadí.

Zadejte jméno a stiskněte OK.

Přidej nové

Pro přidání jména a čísla

Pro uložení jména a čísla z předchozí volby

Zadejte telefonní číslo a stiskněte OK.

Zadejte jméno a stiskněte OK.

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Přejděte na Přidej nové a vyberte .

Přejděte na Seznam a vyberte .

Pro rychlý přístup ke jménu v telefonním adresáři stiskněte první písmeno jména (a listujte, pokud několik
jmen začíná stejným písmenem). 

Přehled

24

Do telefonního seznamu můžete uložit 50 jmen a čísel.
Telefonní seznam obsahuje také další informace o volajících osobách, například nastavení skupinová nastavení.
Jména a čísla jsou sdílena všemi telefony registrovanými k dané základnové stanici.

V možnostech zvolte volbu Uložit.

Menu Seznam je dostupné prostřednictvím kruhového

menu nebo . 
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Seznam

Chcete-li změnit jméno

Přejděte na Změn číslo a vyberte .

Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomocí .

Stiskněte pro vymazání aktuálního jména. 

Zadejte nové jméno a stiskněte OK. 

Přejděte dolů pro přímý přístup k seznamu jmen. 

Chcete-li změnit číslo

Přejděte na Změn číslo a vyberte .

Stiskněte pro vymazání aktuálního čísla. 

Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomocí .

Zadejte nové číslo a stiskněte OK. 

Poznámka: Aktuální jméno můžete vymazat pomocí . Můžete jednoduše změnit kterékoli písmeno

přesunem kurzoru pro přechod na písmeno. Stiskněte . 

Přejděte dolů pro přímý přístup k seznamu jmen.

Pro volání

Uskutečněte hovor. 

Nebo stiskněte pro přechod do možností. 

A stiskněte ještě jednou pro volbu Volání. 

25
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Přejděte dolů pro přímý přístup k seznamu jmen. 

Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomocí . 

Poznámka: Aktuální číslo můžete vymazat pomocí . Můžete jednoduše změnit kteroukoli číslici

přesunem kurzoru pro přechod na číslici . Stiskněte . 
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Seznam

Pro vymazání jména a čísla

Přejděte na Vymaž a vyberte .

Stiskněte OK pro potvrzení.

Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomocí .

Odeslání SMS zprávy z telefonního seznamu

Přejděte na Pošli SMS a vyberte .

Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomocí .

Zadejte schránku určení (pokud taková je) a zvolte . 

Zapište text a stiskněte .

Stiskněte pro volbu Pošli nyní.

Přejděte dolů pro přímý přístup k seznamu jmen. 

Přejděte dolů pro přímý přístup k seznamu jmen. 

Pro definování skupiny pro jméno a číslo (viz str. 24)

Přejděte na Vyber skupinu a vyberte .

Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomocí .

Procházejte skupinami (A, B nebo C) a vyberte . 

Přejděte dolů pro přímý přístup k seznamu jmen. 

Pro změnu schránky SMS

Přejděte na Změn SMS box a vyberte .

Zadejte nové číslo a stiskněte OK.

Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomocí .

Přejděte dolů pro přímý přístup k seznamu jmen. 

26

Poznámka: Pokud se nacházíte v seznamu jmen, stisknutím budete moci přímo editovat text své SMS.
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Naposledy volané číslo
Přehled
Vymaž vše
Nastav naposledy volané čislo

Naposledy volané číslo

V tomto seznamu může být uloženo až 20 záznamů.

- Nepřijaté hovory - Odchozí hovory

- Přijaté hovory - Zprávy (hlasová schránka)
Historie volání obsahuje seznam příchozích a odchozích hovorů. 
Pokud jste se zaregistrovali na Lince identifikace volajícího (CLI), bude se vám zobrazovat jméno (nebo
číslo) volajícího. Uváděn je i čas a datum hovoru. 
Pokud jste se nezaregistrovali, na displeji je objeví “Neznámý volající” a také datum a čas hovoru. 

Přehled

Pro volání/opakované volání

Procházejte seznamem a čtěte si informace. 

Posuňte se nahoru pro přímý přístup do seznamu volání. 

Stiskněte pro volání. 

Nebo stiskněte pro výběr Volání v možnostech. 

Stiskněte pro volbu záznamu. 

Posuňte se nahoru pro přímý přístup do seznamu volání. 

Menu Naposledy volané číslo je
dostupné prostřednictvím kruhového
menu nebo . 

27

če
sk

y

Pro prohlížení historie volání

Listujte seznamem.
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Naposledy volané číslo

Pro uložení

Listujte seznamem.

Přejděte na Uložit a vyberte .

Stiskněte pro volbu záznamu. 

Pro vymazání

Listujte seznamem.

Přejděte na Vymaž a vyberte .

Stiskněte OK pro potvrzení.

Stiskněte pro volbu záznamu. 

Pro zobrazení čísla

Listujte seznamem.

Přejděte na Ukaž číslo a vyberte .

Stiskněte pro volbu záznamu. 

Posuňte se nahoru pro přímý přístup do seznamu volání. 

Posuňte se nahoru pro přímý přístup do seznamu volání. 

Jméno a číslo se uloží do telefonního adresáře. 

Posuňte se nahoru pro přímý přístup do seznamu volání. 

28

Zadejte jméno nebo číslo a stiskněte OK. 
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Naposledy volané číslo

Pro vymazání všeho

Stiskněte OK pro potvrzení.

Přejděte na Naposledy volané číslo a vyberte .

Přejděte na Naposledy volané číslo a vyberte .

Nastav naposledy volané čislo

Projděte si různé možnosti a zvolte . 

Zapište text a stiskněte .

Stiskněte pro volbu Pošli nyní.

Pro odeslání SMS

Chcete-li smazat seznam hovorů

Chcete-li nastavit seznam hovorů

Listujte seznamem.

Přejděte na Pošli SMS a vyberte .

Stiskněte pro volbu záznamu. 

Stiskněte pro přístup do kruhového menu. 

Stiskněte pro přístup do kruhového menu. 

Posuňte se nahoru pro přímý přístup do seznamu volání. 

29

če
sk

y

Přejděte na Nast. volaných čísel a vyberte .

Zadejte schránku určení (pokud taková je) a stiskněte OK. 

Poznámka: Pokud se nacházíte v seznamu jmen, stačí stisknout pro přímou editaci vaší SMS. 

Přejděte na Vymaž vše a vyberte .

Stiskněte pro volbu Příchozí hovory nebo přejděte na 
Odchozí hovory. 
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Operátor

Operátor

Tato možnost vám umožňuje aktivovat nebo deaktivovat služby operátora.
Do telefonu je třeba zadat kódy (viz strana 40). Pro další podrobnosti se obraťte na svého operátora sítě.
Příklad služeb: Přesměrování hovoru

Pro aktivaci Přesměrování hovoru

Pro deaktivaci Přesměrování hovoru

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Číslo je automaticky zahrnuto do předvolby přesměrovaného čísla a systém vytáčí. 

Zavěste. 

Stiskněte pro volbu Přehled.

Stiskněte pro volbu Zrušit.

Zavěste. 

Od tohoto okamžiku budou hovory přesměrovávány na určené telefonní číslo. 

Stiskněte pro volbu Hovor přesměruj.

Přejděte na Operátor a vyberte .

30

Zadejte číslo, na které mají být hovory přesměrovány a stiskněte
OK. 
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Extra

Extra
Doba volání
Budík
Mód nerušit

Doba volání

Je zobrazena celková délka hovoru. 

Stiskněte pro vymazání Vymazat počítadla. 

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Pro zobrazení času

Přejděte na Extra a vyberte .

Stiskněte pro volbu doba volání.

Přejděte na Nastav čas, zadejte čas a stiskněte OK. 

Budík

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Chcete-li nastavit budík

Přejděte na Extra a vyberte .

Přejděte na Budík a vyberte .

Chcete-li zapnout/vypnout budík

31

Dlouhým stiskem tlačítka zapnete/vypnete budík s uživatelským nastavením.

Když začne budík zvonit, můžete jej vypnout stiskem libovolného tlačítka.
Tím se aktivuje režim Snooze (podřimování) a budík bude zvonit každých 5 minut. Chcete-li zcela vypnout
budík, stiskněte .

če
sk

y

Přejděte na Nastav den a zvolte den. 
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Extra

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Uslyšíte aktuálně nastavené zvonění. 

Procházejte seznamem a zvolte . 

Nastavení typu zvonění budíku

Přejděte na Extra a vyberte .

Přejděte na Budík a vyberte .

Přejděte na Nastavení a vyberte .

Stiskněte pro volbu Tóny vyzvánění a vyberte .

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Uslyšíte aktuální nastavení hlasitosti. 

Procházejte jednotlivými úrovněmi a zvolte .

Nastavení hlasitosti budíku

Přejděte na Extra a vyberte .

Přejděte na Budík a vyberte .

Přejděte na Nastavení a vyberte .

Přejděte na Hlasitost vyzvánění a vyberte .

32
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Extra

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Upozornění: Po zvolenou dobu / zvolený den se vám budou moci dovolat pouze ti, kteří k tomu
mají svolení. 

Poznámka: Zvolit můžete maximálně 4 skupiny. Pokud nezvolíte žádnou skupinu, nedovolají se
vám po aktivaci této funkce žádné osoby.

Chcete-li nastavit mód nerušit

Přejděte na Extra a vyberte .

Přejděte na Mód nerušit a vyberte .

Chcete-li zapnout/vypnout mód nerušit

Mód nerušit

33

Tato funkce slouží k potlačení hovorů od určité večerní hodiny nebo tehdy, když nechcete být vyrušováni.
Zadejte čas a zvolte VIP skupinu (skupiny), které se vám mohou dovolat.
Pokud volající nepatří do zvolené skupiny, zůstane telefon i základnová stanice potichu, ale volající uslyší
vyzvánění. Hlasová schránka operátora (pokud taková je) přijme hovor. Je nutné mít aktivovanou službu
CLI (identifikace volajících).

če
sk

y

Dlouhým stisknutím aktivujete/deaktivujete režim “Nerušit” se svými vlastními
nastaveními. 

Přejděte na Nastav den, zadejte den nebo časové období. 

Přejděte na Zacátek, zadejte čas a stiskněte OK. 

Přejděte na Konec, zadejte čas a stiskněte OK. 

Přejděte na Výběr volajícího povolen, aktivujte skupiny
volajících, kteří vám smějí volat a zvolte . 
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Zvuky

Vyzvánění na sluch.

Pro nastavení externího vyzváněcího tónu

Přejděte na Zvuky a vyberte .

Stiskněte pro volbu Vyzvánění na sluch.

Stiskněte pro volbu Externí vyzvánění.

Procházejte seznamem a poslechněte si vyzváněcí tóny. 

Stiskněte pro volbu svého vyzváněcího tónu. 

Zvuky
Vyzvánění na sluch.
Skupina vyzvánění
Vyzvánění na telefonu
Nastavení

Stiskněte pro přechod do kruhového menu. 

Pro nastavení interního vyzváněcího tónu

Přejděte na Zvuky a vyberte .

Stiskněte pro volbu Vyzvánění na sluch.

Procházejte seznamem a poslechněte si vyzváněcí tóny. 

Stiskněte pro volbu svého vyzváněcího tónu. 

34

Můžete nastavit externí vyzváněcí tón, který uslyšíte ze sluchátka při přijímání hovoru. 

Můžete nastavit vyzváněcí tón, který uslyšíte ze sluchátka při přijímání interního hovoru.

Přejděte na Interní vyzvánění a vyberte .

Stiskněte pro přechod do kruhového menu. 
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Zvuky

Stiskněte pro přechod do kruhového menu. 

Nastavení

Nastavení tónu sluchátka

Přejděte na Zvuky a vyberte .

Přejděte na Nastavení a vyberte .

Stiskněte pro volbu Tón ve sluchátku.

Procházejte možnostmi. 

A zvolte si odpovídající nastavení. 

Vyzvánění na telefonu

Skupina vyzvánění

Pro nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu

Stiskněte pro přechod do kruhového menu. 

Přejděte na Zvuky a vyberte .

Přejděte na Vyzvánění na telefonu a vyberte .

Uslyšíte aktuální nastavení hlasitosti. 
Procházejte jednotlivými úrovněmi a poslechněte si je. 

Stiskněte pro volbu odpovídající úrovně hlasitosti. 

Pro nastavení vyzváněcího tónu pro skupinu
Existují 3 skupiny volajících (viz strana 24). Ke každé skupině si můžete přiřadit vyzváněcí tón. 

Stiskněte pro přechod do kruhového menu. 

Přejděte na Zvuky a vyberte .

Přejděte na Skupina vyzvánění a vyberte .

Stiskněte pro volbu skupiny (A, B nebo C). 

Procházejte seznamem melodií a zvolte . 

35

če
sk

y
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Zvuky

Stiskněte pro přechod do kruhového menu. 

Chcete-li zapnout/vypnout hudbu při podržení hovoru

Díky této funkci uslyší volající hudbu během doby, co je hovor přidržen, při předávání hovoru
z jednoho telefonu na druhý.

Přejděte na Zvuky a vyberte .

Přejděte na Nastavení a vyberte .

Přejděte na Hudba přičekání a vyberte .

Stiskněte pro volbu Zapni nebo přejděte na Vypni a vyberte .

Stiskněte pro přechod do kruhového menu. 

Nastavení ohlašovacího pípání

Přejděte na Zvuky a vyberte .

Přejděte na Nastavení a vyberte .

Přejděte na Oznamovací tón a vyberte .

Stiskněte pro volbu Zapni nebo přejděte na Vypni a vyberte .

Stiskněte pro přechod do kruhového menu. 

Nastavení zvuku tlačítek a informativních zvuků

Přejděte na Zvuky a vyberte .

Přejděte na Nastavení a vyberte .

Přejděte na Tóny tlacítek a vyberte .

36

Stiskněte pro volbu Zapni nebo přejděte na Vypni a vyberte .
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Základna 37

Základna
Umožnit přihlášení
Přepojení
Nastav servisní kód

Umožnit přihlášení

Přepojení

Díky této funkci je možné registrovat DECT zařízení, které nemá klávesnici.
Některá DECT zařízení (například opakovače) nejsou vybavena klávesnicí ani tlačítky. Používá se zvláštní
postup, řízený z menu, pro registraci takových zařízení na základnové stanici. Použijte i pokyny zařízení pro
jeho registraci na základnové stanici. 

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Chcete-li registrovat DECT zařízení

Přejděte na Základna a vyberte .

Stiskněte pro volbu Umožnit přihlášení.

Zadejte kód zařízení a stiskněte OK.
Řiďte se pokyny v příručce k zařízení. 

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Poznámka: Toto nastavení vám umožňuje vybrat si pulsní volání )rovněž nazývané “Smyčkové odpojení”),
které se používá v zemích bez možnosti tónové volby DTMF nebo tam, kde se používá staré PABX. 

Nastavení režimu volby

Přejděte na Základna a vyberte .

Stiskněte pro volbu Vytáčení.

Přejděte na Přepojení a vyberte .

če
sk

y

Stiskněte pro volbu Tónová nebo přejděte na Pulsní a vyberte .
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Základna

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Poznámka: Toto nastavení je užitečné při používání služeb operátora. Použití některých služeb, dostupných
na základě R+1, R+2 a +3 (čekající hovor, přesměrování, …) bude záviset n okamžitém nastavení
(krátké/dlouhé) dle vašeho instalačního typu (ISDN, veřejná, PABX). 

Nastavení typu zpětného volání

Přejděte na Základna a vyberte .

Přejděte na Přepojení a vyberte .

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Pro změnu režimu konfigurace

Přejděte na Základna a vyberte .

Přejděte na Nastav stát a vyberte .

Procházejte seznamem a stiskněte pro volbu odpovídajícího nastavení. 

Přejděte na Přepojení a vyberte .

38

Stiskněte pro volbu Krátké blikání a přejděte na Dlouhé blikání a zvolte . 

Přejděte na Poslední volání a vyberte .
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Základna

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Zapnutí/vypnutí prvního zazvonění

Přejděte na Základna a vyberte .

Přejděte na První vyzvánění a vyberte .

Stiskněte pro volbu Zapni nebo přejděte na Vypni a vyberte .

Přejděte na Přepojení a vyberte .

39

Aby se zabránilo zazvonění telefonu při doručení SMS zprávy, je první zazvonění vypnuto. 
Můžete je však aktivovat.

če
sk

y
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Základna

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Chcete-li změnit servisní kód

Přejděte na Základna a vyberte .

Procházejte seznamem služeb a zvolte . 

Zadejte nový kód a stiskněte OK. 

Přejděte na Nastav servisní kód a vyberte .

Nastav servisní kód

40

Pokud si u operátora aktivujete některé doplňkové služby, je nutné v telefonu nastavit určité kódy.
Tyto kódy jsou standardně nastaveny podle hlavního telefonního operátora.
Pokud uzavřete smlouvu s jiným operátorem, budete pravděpodobně muset tyto kódy změnit.
Více informací o jednotlivých službách se dozvíte od vašeho operátora.
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Často kladené otázky (FAQ)

Často kladené otázky (FAQ)
Po instalaci telefonu neslyším žádný tón. Jak mám řešit tento problém? 
Zkontrolujte, zda jste telefon připojili pomocí přiloženého napájecího kabelu a ne žádným kabelem od 
předcházejícího telefonu (připojení bývá řasto odlišné). Zkontrolujte, zda jste dokonale nabili sluchátko v
souladu s pokyny pro daný telefon. Zkontrolujte, zda je zobrazena ikonka antény (radiové propojení se 
základnovou stanicí). Pokud není sluchátko zaregistrováno, budete jej muset registrovat (viz uživatelská 
příručka).  

Lze sluchátko neustále ponechávat v základnové stanici?
Ano, neexistuje žádný “paměťový efekt”. U všech aktuálních modelů, používajících NiMh baterie, 
lze ponechávat sluchátko neustále v základnové stanici. 

Pokud dojde k centrálnímu výpadku napájení, ztratí můj telefon veškerá zaznamenaná data (záznamy
v telefonním adresáři)? .
Ne, neztratí. Data, zaznamenaná do telefonu nebudou ztracena v případě centrálního výpadku napájení ani
při vypojení základnové stanice či při výměně baterií. 

V telefonu jsem si nastavil datum a čas a informace, přijaté po hovoru, nejsou správné. proč? 
Pokud máte nainstalovanou linku ISDN, tyto parametry (čas a datum) mohou být přeneseny přímo ISDN do
telefonu. Pokud jste nenastavili ISDN správně, může to vysvětlovat, proč nejsou přenesené informace 
správné. 
Nastavte datum a čas přímo na instalovaném ISDN telefonu nebo – pokud to není možné – zavolejte 
operátorovi / dealerovi, který vám zajistil a nainstaloval ISDN.

Co je to CLI a jak ji mohu uvést do provozu?
CLI znamená Identifikaci linky volajícího a je to speciální funkce, ke které se můžete zaregistrovat u svého
operátora sítě. Poté, co jste se zaregistrovali k této službě, telefon s možností CLI bude zobrazovat čísla
volajících (pokud nejsou utajena) v okamžiku, kdy telefon zazvoní tak, abyste se mohli rozhodnout, zda
hovor přijmete nebo nepřijmete. 

Služba CLI nefunguje. Služba byla objednána z alternativní sítě pro hlavní síť. Jak mám řešit tento
problém? 
Změňte “Typ operátora” nebo “Typ identifikace volajícího” v souladu s verzí produktu (viz uživatelská 
příručka. 

Služba CLI nefunguje na mém telefonu Philips na digitální lince (ISDN, ADSL). Jak mám řešit tento
problém?
Naše produkty jsou určeny k provozu v analogové síti. Pokud jste připojili telefon PHILIPS do digitální 
instalace, nebude CLI zobrazeno pro příchozí hovory. Instalace pro digitální telefony (ISDN) nejsou vždy
kompatibilní s analogovými telefony, pokud se týká služeb operátora. 
Informace, týkající se kompatibility, můžete najít v uživatelské příručce své ISDN. Pokud ne, obraťte se, 
prosím, na výrobce ISDN, abyste si ověřili, zda je zařízení navrženo tak, aby zobrazovalo CLI na 
analogových telefonech. ISDN linky starší 2 – 3 let nejsou obecně kompatibilní s analogovými telefony pro
služby CLI. 
Pokuste se vyřešit tento problém změnou “Typu operátora” nebo “Typu identifikace volajícího”  (viz 
uživatelská příručka). Pokud to nepomáhá znamená to, že služba není dostupná na telefonech mimo tento
typ digitální instalace
Vezměte na vědomí, že filtry, používané s některými ADSL linkami mohou odfiltrovat část signálu CLI a
zabránit telefonu ve správném zobrazování CLI. Je možné zakoupit lepší SADSL filtr, který nezpůsobuje
tento problém. 

41
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Co je to CNIP (Identifikace jména volajícího)? 
Stejně tak jako služba CLI, i tato nová možnost závisí na síti a je třeba ji aktivovat u operátora (registrací).
tato služba vám umožní zobrazování jména volajícího na displeji při příchozím volání. Tato možnost ještě
nemusí být k dispozici u všech operátorů. Doporučujeme vám zeptat se u vašeho operátora. 
PS: Pokud je jméno volajícího zapsáno ve vašem telefonním adresáři, bude při příchozím volání právě toto
jméno a ne jméno dle registrace u operátora.  Údaje ve vašem adresáři mají v tomto případě přednost před
daty operátora. 
CNIP používá stejnou technologii jako CLI. Proto tedy jsou omezení této služby shodná  s CLI (viz otázky,
týkající se CLI, pokud služba nefunguje tak, jak by měla). Pamatujte si, že funguje pouze s alfanumerickým
displejem. 

Jaké jsou podmínky pro možnost zaslání SMS?
Nejdříve se musíte registrovat ke službě CLI (zobrazení volajícího) u svého operátora sítě a u odpovídajícího
provozovatele musíte zaregistrovat i službu SMS. 

Je možné psát, číst, posílat nebo přijímat SMS v době, kdy na druhém sluchátku probíhá komunikace
(pouze DECT 3112)? 
Ne, není to možné.

Co se stane, pokud pošlu SMS na pevnou linku bez SMS telefonu? 
Adresát by mohl obdržet hlasovou zprávu (v závislosti na poskytovateli služby SMS). 

Je možné poslat SMS na pevnou linku v jiné zemi? 
Tato možnost závisí na vašem poskytovateli. Obraťte se, prosím, na poskytovatele, který vám poskytne více
podrobností. 

Jak mohu získat číslo SMS centra?
Alespoň jedno číslo SMS centra je ve vašem DECT 311 předem naprogramováno. Pokud byste však 
potřebovali uložit další číslo, lze je zadávat do telefonu z menu SMS/SMS nastavit/SMS centrum.
Zkontrolujte, prosím, centra příchozích a odchozích zpráv  u poskytovatele služby SMS nebo v příloze k
uživatelské příručce k vašemu telefonu. 

K čemu je dobrá cílová schránka?
Jedná se o číslo osobní SMS schránky. jedná se o způsob, jak zasílat SMS do něčí osobní schránky 
namísto zasílání do standardní schránky, což je vlastně jakási společná schránka. Pokud pošlete SMS bez
specifikování čísla schránky SMS (schránka určení), bude SMS zaslána do standardní schránky, pokud 
telefon příjemce podporuje možnost více schránek (v závislosti na poskytovateli). 

Pokud budu používat svůj telefon Philips s možností SMS společně s jiným telefonem s možností
SMS na téže lince, povede to ke vzniku problému? 
Ano, zabrání to telefonu přijímat SMS. Musíte deaktivovat funkci SMS na jednom z telefonů. Váš model
DECT 311 nabízí možnost vypnout službu SMS. Přejděte do menu SMS/SMS nastavit/Mód/Vypni.

Často kladené otázky (FAQ)42
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Řešení problémů

Řešení problémů www.philips.com/support

PROBLÉM

Žádný oznamovací tón.

Rušení během hovoru.

Na displeji se zobrazilo “failed”
- při pokusu o přidání dalšího 
telefonu k základně
- při používání telefonu.

Dochází k rušení televizního a 
rozhlasového vysílání.

Služba identifikace volajících
(CLI) nefunguje.

Telefon nezvoní.

Symbol bliká.

PŘÍČINA

- Není napájení.
- Telefon je příliš daleko od základny.

- Sluchátko není zaregistrováno
v základové telefonní základně.

- Jste příliš daleko od základnové
stanice. 
- Základnová stanice je příliš blízko
od elektrického spotřebiče nebo je
umístěna v místnosti se silnými
zdmi.

- Procedura přidání nebyla úspěšná,
zkuste to znovu.

- Bylo dosaženo maximálního počtu
telefonů.
- Základna je zaneprázdněná s jiným
telefonem (např. tel. seznam).

Základna DECT 311 nebo napájecí
zdroj je umístěn příliš blízko k 
elektrickému spotřebiči.

- Služba není aktivována.

- Je nastaven špatný typ operátora.

- Pokládejte telefon opatrně.
- Očistěte kontakty pomocí hadříku
navlhčeného v lihu.
- Není třeba ji dobíjet.

ŘEŠENÍ

- Zkontrolujte zapojení.
- Přejděte blíže k základnové stanici.

- Zaregistrujte sluchátko na základ-
nové stanici (strana 18).

- Přejděte blíže k základnové 
stanici. 
- Umístěte základnovou stanici na
vhodnější místo (čím výše, tím
lépe).

- Odpojte a znovu zapojte napájecí
přívod. Proveďte postup pro regi-
straci telefonu (strana 18).
- Odregistrujte jiný telefon.

- Počkejte až bude volná.

Umístěte základnu nebo napájecí
zdroj do větší vzdálenosti.

- Zkontrolujte vaši smlouvu s 
operátorem.
- Změňte typ operátora (strana 39).

43

Při položení telefonu na 
základnu se nepohybuje 

symbol .

- Špatný kontakt.
- Kontakty jsou znečištěné.

- Baterie je plná.

- Není napájení.

- Baterie jsou příliš slabé.

- Telefon je příliš daleko od základny.

- Zkontrolujte zapojení. Resetujte
telefon. Odpojte ze sítě a znovu
připojte. 
- Dobíjejte po dobu alespoň 24
hodin baterie. 
- Přejděte blíže k základnové 
stanici.

- Zvonění je vypnuto.
- Je zapnut (ON) režim Do Not Disturb.

- Zapněte zvonění (strana 34).
- Vypněte ji (strana 33).

Není zobrazen symbol .
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PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Nepřicházejí nové SMS zprávy.

Chybí identifikace volajícího /
špatná kvalita audio / 
špatná kvalita spojení se 
širokopásmovým internetem
DSL.

Nelze uložit záznam do paměti
telefonního adresáře.

Nelze odesílat a přijímat SMS
zprávy.

Paměť pro SMS je plná.

- Filtr(y) DSL/dělič chybí nebo 
nedostatečný počet filtrů. 

- Modem nebo filtr jsou připojeny do
chybného slotu DSL filtru. 

- Defektní filtr DSL

Telefonní seznam je plný.

- Odchozí nebo příchozí SMSC
číslo není nastaveno nebo je 
chybné. 
- Schránka určení je chybná. 

- SMS režim je vypnut (OFF).
- Nemáte žádnou registraci. 

- Na vaší lince je i další telefon
s možností SMS. 
- Existuje problém s kompatibilitou
operátorů. 

Vymažte staré SMS.

- Ujistěte se, zda máte jeden 
DSL filtr připojen přímo do každé
telefonní zásuvky, kterou ve svém
domě používáte. 
- Zkontrolujte, zda je modem a
telefon připojen do správné zdířky
filtru (jeden specifický pro každý
z nich). 
- Filtr(y) může být defektní.
Vyměňte jej a zopakujte test. 

Vymažte záznamy pro uvolnění
paměti. 

- Kontaktujte svého operátora,
abyste získali správná SMSC
čísla.
- Zkontrolujte uložené informace
(viz strana 16). 
- Aktivujte režim SMS (strana 16). 
- Kontaktujte svého poskytovatele
pro více informací. 
- Deaktivujte režim SMS na 
jednom ze zařízení. 
- Kontaktujte svého poskytovatele
pro více informací.

Řešení problémů44

Společnost Philips označila baterii a obalový materiál pomocí standardních symbolů, které by měly usnadnit recyklaci a správnou
likvidaci případného odpadu.

Byl zaplacen finanční příspěvek do společného fondu pro obnovu a recyklaci.

Takto označený obalový materiál je recyklovatelný.

DECTTM je obchodní značka společnosti ETSI, která byla registrována ve prospěch výrobců DECT technologie.
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Declaration of conformity

We
Philips Consumer Electronics
Home Communication
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT 311XX are in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive
1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950-1 (10/2001)

Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility : ETSI EN 301 489-6
V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is
ensured.

Date : 10/05/2004
Le Mans

Quality Manager
Home Communication

če
sk

y

DECT 311_CZ_06.09.04.qxd  27.09.2004  13:29  Seite 45



A
Akumulátory 8
B
Budík 31
C
Časté dotazy 41
Centrum SMS (standardní) 17
Centrum SMS 17
Chůva 18, 23
Čtení SMS 14
D
Datum a čas 19, 20
Definování skupin 26
Doba trvání hovoru 31
G
GAP 7
H
Hlasitost (melodie) 35
Hlasitost (sluchátko) 11
Hlasitost zvonění (alarm) 32
Hudba při čekání na spojení 36
I
Instalace základny 8
Intercom 11, 21, 22
J
Jazyk 19
K
Klíč a potvrzovací tón 36
Konfigurace 38
Kontrast displeje 20
Kopírování to telefonního adresáře (název) 16
M
Melodie sluchátka 34
N
Nastavení historie volání 29
Nastavení kódů služeb 40
Nastavení linky 37
Navigace v menu 9
Nerušit 33
O
Obsah 5
Odeslání nové SMS 13
Odeslání SMS (historie volání) 29
Odeslání SMS (telefonní adresář) 26
Odpověď 14
Opakované odeslání SMS 15 
Opakované volání 10

P
Předání SMS 15
Přenesení hovoru 30
Přidej nový (telefonní adresář) 24
Prohlášení o shodě 45
Prohlížení historie volání 27
První zvonění 39
R
Registrace sluchátka 18
Reproduktor (sluchátko) 11
Řešení problémů 43
Režim editace 12
Režim nečinnosti (očekávání) 9
Režim SMS 16
Režim volání 37
Rychlý demo průvodce 2
S
Šetřič obrazovky 9, 20
Shoda 7
Skupiny 35
Sluchátko 3
Služby operátora 30
Struktura menu 6
Symboly 4
T
Tón sluchátka 35
Typ opakovaného volání 38
Typ operátora 39
Typ zvonění (alarm) 32
U
Uložit (jméno a číslo) 10
Uložit (SMS) 10
Uložit z historie volání 28
Umožnit registraci (zařízení DECT) 37
Uskutečnění hovoru 10,16, 25, 27
V
Vybalení DECT311 7
Vymaž jméno (telefonní adresář) 26
Vymaž SMS 15
Vymaž vše (historie volání) 29
Vymaž záznam z historie volání 28
Vypnutý reproduktor 11
Z
Základna 4
Změna čísla (telefonní adresář) 25
Změna jména (telefonní adresář) 25
Změna názvu sluchátka 19
Zobrazení čísla 28
Zvukové oznámení 36 

Rejstřík

DECT 311_CZ_06.09.04.qxd  27.09.2004  13:29  Seite 46




	DECT 311
	Regionální nastavení pro Českou republiku
	Rychlý demo průvodce
	Telefon DECT 311
	Ikony na displeji sluchátka
	Základna DECT 311
	Obsah
	Struktura menu
	Informace
	Prohlášení o shodě, životní prostředí a bezpečnost
	Vybalení DECT 311/ DECT 3112

	Instalace telefonu
	Instalace základnové stanice
	Instalace a vým ě na baterií
	Výdrz baterií a dosah telefonu

	Úvod
	Displej v klidovém stavu
	Popis systémového menu
	Příklad navigace v menu

	Základní funkce
	Funkce během hovoru
	Systémy pro zadávání znaků
	SMS
	Pošli novou SMS
	čti SMS
	SMS nastavit

	Sluchátko
	Mód dětské chůvy
	Přihlášení
	Přejmenuj sluchátko
	Datum & čas
	Kontrast na displeji
	šetřič obrazovky

	Intercom
	Interní volání
	Rychlý přenos hovoru v době, kdy jste na lince
	Konferenční hovor prostřednictvím možností příchozího hovoru
	Iniciování funkce dětské chůvy / Monitorování místnosti

	Seznam
	Přidej nové
	Přehled

	Naposledy volané číslo
	Přehled
	Pro vymazání všeho
	Nastav naposledy volané čislo

	Operátor
	Extra
	Doba volání
	Budík
	Mód nerušit

	Zvuky
	Vyzvánění na sluch.
	Skupina vyzvánění
	Vyzvánění na telefonu
	Nastavení

	Základna
	Umožnit přihlášení
	Přepojení
	Nastav servisní kód

	Často kladené otázky (FAQ)
	Řešení problémů
	Rejstřík
	DECT 311

