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Rychlý demo prùvodce
Levé a pravé tlaèítko

: výbìr menu nebo monosti a validace nastavení.

Odpovìdìt/ukonèit hovor

Stiskem

Volání

Pøedvolte èíslo a

Proèíst historii volání

Stiskem

a listujte

Opakovaná volba èísla

Stiskem

a listujte

,a

Volat z adresáøe

Stiskem

a listujte

,a

Pøidat jméno do seznamu

Pøedvolte èíslo a stisknìte

pøijmìte hovor. Stiskem

a stisknìte
Nastavení hlasitosti v prùbìhu hovoru
Nastavte hlasitost reproduktoru telefonu

nebo

Èeský

Stisk

vám umoòují navigaci v jednotlivých menu a submenu.

ukonèíte hovor.

a volte èíslo.

Uloit

listování do

, zadejte jméno a stisknìte

Pomocí tlaèítek

a

zvýíte nebo snííte hlasitost.

Pøi hovoru pøes handsfree stiskem tlaèítek
zvýíte nebo snííte hlasitost.

a

Vypnutí a zapnutí mikrofonu

V prùbìhu volání stisknìte
pro výbìr Monosti
Stisknìte
pro výbìr Ztiit.
Stisknìte
pro výbìr Konec ztiení.

Pøenos hovoru /Intercom (v pøípadì
alespoò 2 pøístrojù)

Stisknìte

pro výbìr + telefonní èíslo

Pro ètení akce

Stisknìte

pro výbìr Pøehled

Stisknìte

pro vstup do nastavovacího systému. Pøejdìte na

Sluchátko a stisknìte
Pro nastavení data a èasu

èas a stisknìte

, pøejdìte na Datum &
pro výbìr Nastav datum

. Stisknìte

. Pøejdìte na Nastav

a zadejte aktuální datum, stisknìte

èas a zadejte aktuální èas, stisknìte
Stisknìte

pro vstup do nastavovacího systému. Pøejdìte na

Zvuky a stisknìte
Pro nastavení vyzvánìcího tónu pøístroje

. Stisknìte

pro výbìr

Vyzvánìní na sluch. Stisknìte
pro výbìr Externí
vyzvánìní , procházejte seznamem  uslyíte vyzvánìcí tóny a
svùj vyzvánìcí tón si vyberte stisknutím

Aktivace/deaktivace záznamníku

Stiskem

na základnové stanici pøepnìte záznamník do

stavu ZAPNI nebo VYPNI
Rychlý demo prùvodce
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Regionální nastavení pro Èeskou Republiku

Dìkujeme, e jste si pro svoji domácí komunikaci vybrali Philips.
Døíve, ne pouijete DECT 521/525 vás prosíme o nastavení konfigurace v závislosti na tom, ve které
zemi ijete.
Nejdøíve vlote baterie a nechejte pøístroj nabít.
Po nìkolika minutách nabíjení se objeví konfiguraèní obrazovka.
Stisknìte

a listujte pomocí

v seznamu jednotlivých zemí.

Stisknìte

pro volbu konfigurace, která vám vyhovuje.

Telefon je pøipraven k pouití.
Pokud potøebujete zmìnit konfiguraci svého DECT 521/525, podívejte se na stranu 54.

Regionální nastavení pro Ceskou Republiku
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Telefon
DECT 521/DECT 525
Tlaèítko konec
- Stiskem ukonèíte hovor.

Sluchátko

Tlaèítko OK
- Stisknìte pro vstup do kruhového
menu.
- Stisknìte pro její zadání.
Naposledy / Levé tlaèítko
- Stisknìte pro výbìr Naposledy
volané èíslo v reimu neèinnosti.
- Stiskem se mùete pohybovat v
menu a volbách na displeji.
Hovor
- Stiskem vstoupíte na linku nebo
pøijmete hovor.

Vyma/znovu vyber
- Krátkým stiskem opravíte èíslo
nebo znak pøi provolbì nebo pøi
editaci.
- Krátkým stiskem pøejdete do
pøedchozího menu pøi prohlíení
menu.
- Krátkým stiskem vyberete bìhem
hovoru sluby operátora.
- Podrením vymaete nìkolik
èíslic nebo celý text.
- Dlouhým stiskem pøejdete
z menu do klidového stavu pøi
prohlíení menu.
Reim Do Not Disturb (Neruit) a
velká/malá písmena
- Krátce stisknìte pro vloení #
v prùbìhu volání.
- Dlouhým stiskem aktivujete/
deaktivujete reim Do Not Disturb
(Neruit).
- Dlouhým stiskem vlote pauzu (P)
v prùbìhu volání.
- Pøepnutí pro zmìnu písem
malá/velká v prùbìhu editace.

Zámek klávesnice
- Krátce stisknìte pro vloení *
- Dlouhým stiskem
zamknete/odemknete klávesy.
- Dlouhým stiskem vlote R (pauza
mezi èíslicemi) v prùbìhu zadávání
èísla.
- Dlouhým stiskem pro vstup do
editoru Eatoni® pøi zadávání textu.
- Krátkým stiskem pro zmìnu písmena
v editoru Eatoni®.
Budík
- Krátkým stiskem zadáte 0.
- Dlouhým stiskem
aktivujete/deaktivujete budík.

Èeský

Seznam / Pravé tlaèítko
- Stisknìte pro výbìr Seznam
v reimu neèinnosti.
- Stiskem se mùete pohybovat v
menu a volbách na displeji.

Mikrofon

Reproduktor*
- Krátkým stiskem pro pøevzetí linky
nebo aktivaci reproduktoru pøístroje
v prùbìhu hovoru.

Pøenesení hovoru/Intercom
- Krátce stisknìte pro vyvolání nebo
zruení interního hovoru.
- Krátce stisknìte v prùbìhu interního
hovoru pro pøenesení hovoru nebo
pøepínání mezi interním hovorem a
externím hovorem.
- Krátce stisknìte pro zodpovìzení
interního hovoru.

*Pozor: Aktivace handsfree mùe zpùsobit podstatné zvýení hlasitosti ve sluchátku. Z tohoto dùvodu nemìjte
sluchátko pøíli blízko ucha.
Telefon DECT 521/DECT 525
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Ikony na displeji sluchátka
Na displeji se ukazují informace o stavu vaeho telefonu

Pøi prvním pouití mùe být nezbytné èekat nìkolik minut, kdy probíhá dobíjení a teprve poté uvidíte symboly na
displeji.
Po dobu dobíjení se ikonka baterie mìní z prázdného stavu na plný.
Bìhem provozu se ikona mìní podle zbývající kapacity: plná
, 2/3
prázdná
.

, 1/3

a

Záznamník je aktivován (DECT 525). Blikající symbol oznaèuje novou zprávu na záznamníku
nebo v hlasové schránce operátora. Pøi rychlém blikání oznaèuje zaplnìný záznamník.
Zvonìní je vypnuto.

Probíhá externí hovor. Pokud tento symbol bliká, znamená to pøíchozí hovor nebo to, e je ji
linka obsazena hovorem na samostatném sluchátku.

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

Reproduktor sluchátka je aktivován. Pokud tento symbol bliká, znamená to, e je aktivován
základnový reproduktor (pouze pro DECT 525).

Funkce SMS je aktivována. Pokud tento symbol bliká, znamená to, e byla pøijata nová SMS
zpráva. Rychlé blikání znamená, e je pamì pro SMS plná.

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

Základna DECT 521

Vyhledávácí klávesa
Díky vyhledávací klávese mùete lokalizovat sluchátko, nacházející se na neznámém místì. Stisknìte tuto klávesu
a drte stisknutou tak dlouho, dokud nezaène sluchátko zvonit. Po nalezení sluchátka stisknìte kterékoliv
z tlaèítek na sluchátko, abyste tak ukonèili vyhledávání.

Základna DECT 525
Reproduktor (pouze pro tóny
vyzvánìní a zprávy záznamníku)
Tlaèítko Vymazání

Indikátor nové zprávy

Krátkým stiskem vymaete zprávu.

Bliká: oznaèuje novou pøíchozí
zprávu.

Dlouhým stiskem vymaete vechny
zprávy (mimo nepøeètené).

Rychle bliká: oznaèuje plnou
kapacitu záznamníku.

Tlaèítko Pøeskoèit/rychlý
pøesun vpøed
Krátkým stiskem se pøesunete na
dalí zprávu bìhem poslechu.

Vyhledávací klávesa
Stiskem mùete lokalizovat ztracené
sluchátko.

Dlouhým stiskem provedete rychlý
pøesun ve zprávì bìhem poslechu.

Tlaèítko ZAPNI/VYPNI

Tlaèítko Pøehrát/ukonèit

Stiskem zapnete nebo vypnete
záznamník.

Krátkým stiskem pøehrajete zprávu.
Krátkým stiskem ukonèíte pøehrávání
zprávy bìhem jejího poslechu.
Základna DECT 521/DECT 525
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Struktura menu
Stiskem levého

a pravého

SMS

tlaèítka se mùete pohybovat uvnitø menu.

Poli novou SMS

Poli SMS na telefon

èti SMS

èti SMS
Uka èíslo
Odpovìz
Pøesmìrování
Poli znovu
Vyma SMS

Menu

Kopie do seznamu
Volání
SMS nastavit

Mód

Zapni nebo Vypni

SMS centrum

Sluchátko

Mód dìtské chùvy

Zapni nebo Vypni

Pøihláení

Pøihlásit telefon

Vlo RC kód

Neregistrované
sluchátko
Vyber základnu
Pøejmenuj sluchátko

Vlo jméno

Jazyk
Datum & èas

Nastav datum
Nastav èas

Kontrast na displeji

Úroveò (1 a 5)

Podsvícený

Vypni/10 vteøin/20 vteøin

etøiè obrazovky
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Nahrávej
Dalí zpráva
Pøedchozi zpráva

Èeský

Volám
Vyma
Uloit
Poli SMS
Odpovìd & nahrávání
osobní odchozí zprávy

Nahraj zprávu
Odchozí zprávy

Mód záznamníku

Odpovìd pouze
osobní odchozí zprávy
Odpovìd & nahrávání
s pøeddefinovanou
odchozí zprávou
Odpovìd pouze s
pøeddefinovanou
odchozí zprávou

Nahraj odchozí
zprávu

Odpovìd & nahrávání s pøeddefinovanou odchozí zprávou
Odpovìd pouze s
pøeddefinovanou
odchozí zprávou
Skupina A

Nahrávej/Na
hraj novou/
Vyma

Skupina B
Skupina C
Nastavení
záznamníku

Mód

Zapni nebo Vypni

Zvonìní pøed
odpovìdí

Úsporné volání / 3 /
5/7

Hlasové povely
Pøehled hovorù

VYPNI / Nízká /
Støední / Vysoká /
Velmi vysoká

Kvalita záznamu

Vysoká / Standard

Dálkové ovládání

Mód (Zapni nebo
Vypni)
Zmìn kód

Intercom

Volat vem
Seznam sluchátek

Struktura menu
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Pøehled

Volání

Pøidej nové

Zmìn èíslo
Zmìn jméno
Vyber skupinu

A/B/C

Vyma
Poli SMS

Seznam
hovorù

Pøehled

Nahrávej
Volání
Uka èíslo
Uloit
Vyma
Poli SMS

Vyma ve
Nastavení volaných
èísel

Pøíchozí hovory

Vechna volání
Pouze nezodpovìzená
volání
Pouze volání s odpovìdí
na záznamníku
ádné volání*

Odchozí hovory

Vechna volání
ádné volání

Sí

Hovor pøesmìruj
Zru pøesmìrování
hovoru
Hovor bude pøesmìrován,
kdy bude linka obsazena*
Zru pøesmìrování hovoru,
kdy je linka obsazena*
Volání pøesmìrováno,
není-li odpovìï*
Zru pøesmìrování hovoru,
kdy volaný neodpovídá*
Hlasová schránka*
Zru zpìtné volání*
*Tyto funkce musí být
podporovány operátorem

Identifikace skryta*

Struktura menu
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Doba volání

Budík

Aktivace

Zapni nebo Vypni

Èeský

Nastav den
Nastav èas
Nastavení

Tóny vyzvánìní
Hlasitost vyzvánìní

Mód neruit

Aktivace

Zapni nebo Vypni

Nízká/Støední
/Vysoká

Nastav den
Start
Konec
Výbìr volajícího
povolen

Zvuky

Vyzvánìní na sluch

Standard, A, B, C

Externí vyzvánìní
Interní vyzvánìní

Vyzvánìní na zákl.*

Seznam vyzvánìní

Skupina vyzvánìní

A/B/C

Vyzvánìní na
telefonu
Vyzvánìní na
základnì*
Nahraj osobní
melodii*

Nahrávej
Nahraj novou
Vyma

Nastavení

Hlasitost základny*
Tón ve sluchátku
Tóny tlaèítek
Oznamovací tón
Hudba pøi èekání

Struktura menu
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Umonit pøihláení
Pøepojení

Vytáèení

Tónová / Pulsní

Poslední volání

Krátké blikání /
Dlouhé blikání

Nastav stát
První vyzvánìní

Nastav servisní kód

12
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Prohláení o shodì, ivotní prostøedí a bezpeènost
Informace o bezpeènosti

Èeský

Toto zaøízení není urèeno pro provádìní nouzových volání v pøípadì výpadku elektrického proudu. Pro
nouzová volání je nutné zajistit jinou alternativu.

Prohláení o shodì

Philips tímto prohlauje, e DECT 521XX a DECT 525XX je ve shodì se základními poadavky a s
dalími pøíslunými ustanovení Naøízení vlády è. 426/2000 Sb. Tento výrobek mùe být pøipojen
pouze do analogové telefonní sítì v Èeské republice, Madarsko, Rumunsko, Polsko a na Slovensku.

Napájecí napìtí
Tento pøístroj vyaduje pro své napájení støídavé jednofázové napìtí 220-240 V, kromì IT instalací
podle normy EN 60-950. V pøípadì výpadku napájení není moná s telefonem komunikace.

Upozornìní
Elektrická sí je dle normy EN 60-950 klasifikována jako nebezpeèná. Jediným zpùsobem vypnutí
tohoto pøístroje je jeho odpojení od elektrické sítì. Dbejte na to, aby byl pøístroj umístìn v blízkosti
zásuvky, a aby tato byla vdy snadno pøístupná.

Telefonní pøipojení
Napìtí v telefonní síti je dle normy EN 60-950 klasifikováno jako TNV-3 (Telecommunications Network
Voltages).

Pravidla bezpeènosti
Chraòte telefonní sluchátko pøed kontaktem s kapalinami. Telefon ani základnovou stanici neotvírejte,
mohli byste se dostat do kontaktu s vysokým napìtím. Chraòte nabíjecí kontakty a baterii pøed
stykem s kovovými pøedmìty.

Péèe o ivotní prostøedí
Obalový materiál, baterie a staré telefony likvidujte podle platných pøedpisù a vyhláek. Pokud je to
moné, zajistìte jejich recyklaci.

Prohláení o shodì, ivotní prostøedí a bezpeènost
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Declaration of conformity
We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France
Declare that the products DECT521xx and DECT525xx are in compliance with 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)
Safety : EN 60950-1 (10/2001)
SAR : EN 50371 (2002)
Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)
EMC : 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)
Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)
The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive
1999/5/EC is ensured.
Date : 04/03/2005

Le Mans

Product Quality Manager
Home Communication
Poznámky ke standardu GAP
Standard GAP zaruèuje, e vechny telefony a základnové stanice systému DECTTM GAP budou
podporovat urèité základní funkce bez ohledu na výrobce daného zaøízení.
Telefon DECT 521/525 a základnová stanice vyhovují standardu GAP. Jsou zaruèeny tyto minimální
funkce: registrace telefonu k základnì, vstup na linku, pøijmutí hovoru a vytoèení èísla.
Pøi pouití jiného telefonu ne DECT 521/525 s touto základnovou stanicí nemusí být dostupné
nìkteré pokroèilejí funkce.
Pøi registraci a pouívání telefonu DECT 521/525 s pouitím základnové stanice GAP jiného výrobce
nejprve postupujte podle návodu k dodávané stanici a poté pouijte postup na stranì 27.
Pøi registraci telefonu jiného výrobce se základnovou stanicí DECT 521/525 pøepnìte základnovou
stanici do reimu registrace (strana 27) a poté postupujte podle krokù výrobce telefonu.
Philips oznaèil baterie a balení standardními symboly, které vyjadøují zpùsob recyklace a vhodného znehodnocení
pøípadného odpadu.
Finanèní pøíspìvek byl poskytnut do národního systému obnovy surovin a recyklace.
Takto oznaèený obalový materiál je recyklovatelný.
DECT je obchodní známka registrovaná ETSI výrobcùm technologie DECT.

14
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Instalace DECT 521/525
Vybalení DECT 521

Základna DECT 521

Dobíjecí baterie
NiMH 2HR velikost
AAA 650 mAh

Sluchátko DECT 521

Uivatelská pøíruèka

Èeský

Balení DECT 521 obsahuje:

Záruèní list
PHILIPS

Napájecí adaptér

Propojovací kabel

Vybalení DECT 525
Balení DECT 525 obsahuje:

Základna DECT 525

Dobíjecí baterie
NiMH 2HR velikost
AAA 650 mAh

Sluchátko DECT 525

Uivatelská pøíruèka

Záruèní list
PHILIPS

Napájecí adaptér

Propojovací kabel

V balení DECT 521 a DECT 525 multipack najdete jetì jedno sluchátko navíc, vèetnì nabíjecího
adaptéru a napájecího zdroje, spoleènì s pøídavnými dobíjecími bateriemi.

Instalace DECT 521/525
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Instalace základnové stanice
Pro správnou instalaci základnové stanice pøipojte propojovací kabel a napájecí òùru. òùru a kabel
zastrète do zdi. Výrobek umístìte dostateènì blízko k telefonní zdíøce a k elektrické zásuvce, aby kabely
bez problémù dosáhly. Správné zapojení telefonu je indikováno pípnutím (pouze pro DECT 525). Pøi DSL
pøipojení k Internetu se ujistìte, zda máte jeden DSL filtr pøipojen pøímo do kadé telefonní zásuvky, kterou
ve svém domì pouíváte. Zkontrolujte, zda je modem a telefon pøipojen do správné zdíøky filtru (jeden
specifický pro kadý z nich).
Upozornìní:Elektrická sí je dle normy EN 60-950 klasifikována jako nebezpeèná. Jediným zpùsobem
vypnutí tohoto pøístroje je jeho odpojení od elektrické sítì. Dbejte na to, aby byl pøístroj umístìn v blízkosti
zásuvky, a aby tato byla vdy snadno pøístupná. Ujistìte se, e napájení a pøipojení k telefonní síti je
zapojeno do pøísluných zásuvek, jinak hrozí nebezpeèí pokození pøístrojù.
Upozornìní: Pouívejte pouze kabely dodané spolu s pøístrojem.

Nestrkejte nic do tohoto otvoru.
Pøipojit ke zdroji napájení
Pøipojit k lince telefonního vedení

Instalace a výmìna baterií

Vlote baterie tak, jak je naznaèeno a zasuòte kryt bateriového prostoru na místo. Pøi vloeném telefonu do
základnové stanice se objeví 3 pruhy (pokud je potøeba dobít baterie). Nechejte telefon nabíjet 24 hodin. Pøi
prvním pouití mùe trvat nìkolik minut, ne se objeví symboly na displeji.
Pokud potøebujete vymìnit baterie, vdy pouívejte pouze schválený typ: 2HR AAA NiMH 650 mAh.
Upozornìní: Základnová stanice musí být vdy pøipojena do elektrické sítì, pokud probíhá dobíjení nebo
pokud je stanice pouívána. Vdy pouívejte dobíjecí baterie.
Záruka se nevztahuje na baterie a dalí souèásti s omezenou ivotností.

Baterie by nemìly být odkládány do bìného domovního odpadu

Výdr baterií a dosah telefonu
Optimálního vyuití baterií dosáhnete po 3 cyklech kompletního nabití a vybití. Pøi dosaení limitu
vzdálenosti telefonu od základnové stanice se hovor stává nesrozumitelný. V takovém pøípadì se
pøiblite k základnové stanici. Optimální dosaitelné vzdálenosti zajistíte umístìním základnové stanice
mimo elektrická zaøízení.

16

ivotnost baterií v
záloním (stand-by) reimu

ivotnost baterie pøi
komunikaci

Dosah v interiérech

Dosah v exteriérech

do 300 hodin

do 15 hodin

do 50 metrù

do 300 metrù
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Úvod
Philips etøiè displeje
Po 2 minutách neèinnosti se objeví etøiè obrazovky:

Èeský

Mùete jej deaktivovat (viz str. 30)

Displej v klidovém stavu
V klidovém stavu mohou být na displeji telefonu DECT 521/525 zobrazeny rùzné údaje:
- Datum a èas, název sluchátka a pokyny pro pøístup do menu.

- zmekané hovory
operátora

, nové SMS

nebo nové zprávy

(záznamník) nebo zprávy v hlasové schránce

, pokud takové jsou.

- reim Neruit

a budík

, pokud je aktivován.

Pro aktivaci / deaktivaci tìchto funkcí stisknìte

nebo

Popis systémového menu
Z klidového stavu vstoupíte do kruhového menu stiskem
pro vstup do první úrovnì menu.
Pomocí tlaèítek levé/pravé

. Toto kruhové menu obsahuje ikony

zvolte poadované menu. Stisknìte

Sub-menu jsou uvedena a znázornìna malými ètvereèky

pro vstup do menu.

ve spodní èásti displeje. Pro vstup do

kadého jednotlivého sub-menu (monost) pouijte tlaèítka
a
a stisknìte
pro její
zadání. Zatrhnutí
oznaèuje zvolené sub-menu (monost).
oznaèuje sub-menu (monost), na
kterém se nacházíte.
Poznámka: Urèitá menu jsou pøímo pøístupná prostøednictvím vyhrazené klávesy (napøíklad: Intercom
, telefonní seznam

nebo výpis volání

).

Pøíklad navigace v menu
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Zvuky a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Vyzvánìní na telefonu a stiskem

vyberte.

Uslyíte aktuální úroveò nastavení, stisknìte

pro vyslechnutí ostatních úrovní.

Projdìte si jednotlivé úrovnì a zvolte si jednu z nich

Úvod

.
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Základní funkce
Pro volání nebo pøijetí hovoru
Volání s provolbou

Pøímé volání

Pøijetí hovoru

Volte èíslo

Stisknìte klávesu

Pøi zvonìní:

Proveïte hovor

Volte èíslo

Pøevezmìte linku

Pro volání z adresáøe
Stisknìte pro pøímý vstup do Seznam.
Vyberte jméno ze seznamu.
pro volbu Volání v monostech.

Zahajte hovor nebo stisknìte

Pro uloení telefonního èísla
Volte èíslo.
Stisknìte pro vstup do moností.
Pøejdìte na Uloit a stiskem
Zadejte jméno a stisknìte

vyberte.

.

Pro uloení SMS
Volte èíslo
Stisknìte pro vstup do moností.
Pøejdìte na Poli SMS a stiskem
Zapite text a stisknìte

vyberte.

.

Pøejdìte na Uloit a stiskem

vyberte.

Pro opakované vytáèení z historie volání
Stisknìte pro pøímý pøechod na Naposledy volané èíslo.
Vyberte si záznam ze seznamu.
Uskuteènìte hovor nebo zvolte

18

Volání v monostech.
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Funkce bìhem hovoru
V prùbìhu externího hovoru jsou k dispozici nìkteré dalí Monosti. Stiskem
(volby).

vstoupíte do menu Options

Ztlumení mikrofonu na telefonu

Èeský

Stisknìte pro vstup do Monosti.
Stisknìte pro volbu Ztiit (Druhá strana vás nyní neuslyí).
Stisknìte znovu a obnovte hovor (Konec ztiení).

Intercom (pouze pokud vlastníte alespoò 2 sluchátka)
V prùbìhu externího hovoru mùete pouívat funkci Intercom pro volání na dalí sluchátko a napøíklad i pøenést
hovor na toto sluchátko.
Stisknìte pro vstup do Monosti.
Pøejdìte na Intercom (Druhá strana vás nyní neuslyí).
Pokud existuje pouze jedno doplòkové sluchátko, bude zvonit automaticky  jinak si vyberte sluchátko
ze seznamu.
Stisknìte pro volbu Pøesun pokud druhé sluchátko obsadilo linku.
K dispozici jsou dalí monosti (Pøepínaè a Konferenèní hovor), viz str. 38.

Záznam hovoru (pouze DECT 525)
Stisknìte pro vstup do Monosti.
Otáèením vyberte Nahrávej a stiskem

vyberte.

Pro poslech hovoru pøejdìte do menu seznamu volání nebo seznamu zpráv stiskem tlaèítka výpis volání

.

Pro zapnutí vypnutí reproduktoru telefonu (ON/OFF)
Stiskem

mùete aktivovat/deaktivovat reproduktor na telefonu.

Pozor: Aktivace handsfree mùe zpùsobit podstatné zvýení hlasitosti ve sluchátku. Z tohoto dùvodu nemìjte
sluchátko pøíli blízko ucha.

Nastavení hlasitosti sluchátka/reproduktoru bìhem hovoru
Stiskem

zvyujete hlasitost v dobì, kdy jste na lince.

Stiskem

sniujete hlasitost v dobì, kdy jste na lince.

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

Pøístup k telefonnímu seznamu nebo seznamu volání
Stiskem
vyberte.

vstupte do menu voleb. Pøejdìte na Seznam nebo Naposledy volané èíslo a stiskem

Identifikace volající strany a èekání na hovor
Pokud u si operátora aktivujete tyto sluby, budete bìhem hovoru informováni pípnutím o druhém pøíchozím hovoru.
Pokud máte navíc aktivovanou slubu CLI, zobrazí se na displeji èíslo nebo jméno volajícího. Chcete-li pøijmout
druhý hovor, pouijte tlaèítko
vaeho operátora.

a pak

(v závislosti na síti mùe být kód jiný). Více informací se dozvíte od
Funkce bìhem hovoru
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Zpùsoby editace
Velikost písmen
Standardnì je první písmeno ve vìtì velké.
Pomocí tlaèítka
mùete zmìnit reim velkých a malých písmen:
- vechny znaky velké (AB)
- vechny znaky malé (ab)
- první písmeno je velké a zbytek textu je napsán malými písmeny (Ab).
Interpunkce a matematické symboly jsou k dispozici prostøednictvím
dispozici na

a

, zatímco dalí znaky jsou k

(viz tabulka na stranì 21).

Pomocí tlaèítek
smaete celý text.

pohybujte kurzorem doleva a doprava. Stiskem

smaete znak, dlouhým stiskem

DECT 521/525 pouívá dva zpùsoby editace: Multi-tap a Eatoni®. Bìhem psaní mùete mezi tìmito 2 systémy
pøepínat dlouhým stiskem

.

Standardní zadávací systém
Tento systém vám umoòuje zadávat text po jednotlivých znacích  stisknìte opakovanì odpovídající tlaèítko
tolikrát, abyste se dostali na poadovaný znak.

Zadávání systémem Eatoni®
Jedná se o prediktivní editovací systém navrený pro pomoc pøi psaní SMS zpráv. Malé písmeno E v záhlaví
oznaèuje reim, který právì pouíváte.
Eatoni® je textový editor, který nabízí nejpravdìpodobnìjí následující písmeno.
Funkce systému Eatoni® je následující:
Stisknìte tlaèítko s písmenem, které poadujete napsat. Nejpravdìpodobnìjí znak, který by mìl být správný se
objeví. Pokud zobrazený znak není ten správný, stiskem
na tlaèítku.

20
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Porovnání systému standardního zadávání a Eatoni® pro napsání slova Peter.

Stisknìte

jednou: P

Stisknìte

dvakrát: Pe

Stisknìte

jednou: Pet

Stisknìte

dvakrát: Pete

Stisknìte

tøikrát:

Tlaèítka

Èeský

Napsání slova Peter standardním zpùsobem

Peter

Znaky pøiøazené tlaèítku

[Mezera] 1 @ _ # = < > ( ) & ¤ £$ ¥ [ ] { } ¤ §
abc2àäçåæ
def3èé ) N
ghi4ìΓ
jkl57
mno6ñòö
pqrs7ß A 2 E
tuv8ùü
w x y z 9 BS Ξ Q
.0,/:;"'!¡?¿*+-%\^~|

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Pro napsání slova Peter systémem Eatoni®.
Dlouhým stiskem

aktivujte systém Eatoni®.

Stisknìte
Stiskem

zmìòte písmeno.

Stisknìte
Stisknìte
Stisknìte
Stisknìte
Stiskem

potvrïte napsané slovo.

Eatoni® a LetterWise jsou obchodní známky spoleènosti Eatoni Ergonomice, Inc. a jsou pouity v licenci Philips.

Zpùsoby editace
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SMS (Textové zprávy)

Dùleité informace jsou k dispozici na
informaèním letáku SMS.

Poli novou SMS
èti SMS
SMS nastavit

Zkratka SMS pøedstavuje krátkou textovou zprávu. Abyste mohli vyuívat této sluby, musíte se
zaregistrovat na Identifikaèní lince (CLI) volajících a souèasnì i pro SMS slubu u svého poskytovatele
sítì. SMS si lze vymìòovat z telefonu (mobilního nebo kompatibilní pevné linky), za pøedpokladu, e
pøíjemce se rovnì registroval Identifikaèní lince volajících a souèasnì i pro SMS slubu.
Tovární nastavení telefonu DECT 521/525 odpovídá hlavnímu národnímu operátorovi. Pokud
chcete odesílat èi pøijímat SMS zprávy s jiným operátorem, musíte nastavit pøísluná èísla
(viz str. 26 a leták SMS).

Poli novou SMS
Pro zaslání nové SMS
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Stisknìte pro volbu SMS.
Stisknìte pro volbu Poli novou SMS.
Zadejte telefonní èíslo a stisknìte
Zapite text a stisknìte

nebo

pro vyvolání èísla z adresáøe.

(viz strana 20).

Stisknìte pro volbu Poli nyní
Pokud napsanou SMS zprávu poadujete uloit, vyberte otoèením Uloit a stiskem
Uloené SMS zprávy mohou být pozdìji vyvolány pomocí èti SMS.

Odesílaná SMS mùe mít a 160 znakù. Zvlátní znaky jako ¤ a [ ] se poèítají za dva.
DECT 521/525 mùe uloit a 60 SMS.

22
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Seznam SMS obsahuje uloené a pøijaté SMS zprávy.
Pøijatá SMS je oznaèena
a uloená SMS je oznaèena

Èeský

Èti SMS
.

Pro ètení SMS/Uka èíslo
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Stisknìte pro volbu SMS.
Pøejdìte na èti SMS a stiskem

vyberte.

Procházejte seznamem SMS a zvolte pomocí

.

Stisknìte pro volbu èti SMS
nebo pøejdìte na Uka èíslo a stisknìte

.

Pøi ètení seznamu pøijatých SMS jsou nìkteré volby dostupné pouze pro zprávy pøijaté na telefonu. Tyto volby jsou
Odpovìz, Pøesmìrování, Kopie do seznamu, Volám a Zobrazit èíslo. Volby Odpovìz a Kopie
do seznamu pouívají vlastní sub-adresu odesílatele.

Pro odpovìï
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Stisknìte pro volbu SMS.
Pøejdìte na èti SMS a stiskem

vyberte.

Procházejte seznamem SMS a pomocí
Pøejdìte na Odpovìz a stiskem
Zapite text a stisknìte

.
vyberte.

.

Stisknìte pro volbu Poli nyní.

SMS
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Pro pøesmìrování
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Stisknìte pro volbu SMS.
Pøejdìte na èti SMS a stiskem

vyberte.

Procházejte seznamem SMS a zvolte pomocí
Pøejdìte na Pøesmìrování a stiskem
Zadejte telefonní èíslo a stisknìte

.
vyberte.

.

Pokud je to zapotøebí, mùete modifikovat text nebo stisknìte
Stisknìte pro volbu Poli nyní.

Pro opakované poslání
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Stisknìte pro volbu SMS.
Pøejdìte na èti SMS a stiskem

vyberte.

Procházejte seznamem SMS a zvolte pomocí
Pøejdìte na Poli znovu a vyberte

.

.

Pro vymazání SMS
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Stisknìte pro volbu SMS.
Pøejdìte na èti SMS a stiskem

vyberte.

Procházejte seznamem SMS a zvolte pomocí
Pøejdìte na Vyma SMS a stisknìte
Stisknìte

24
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Pro zkopírování èísla do seznamu
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.

Pøejdìte na èti SMS a stiskem

Èeský

Stisknìte pro volbu SMS.
vyberte.

Procházejte seznamem SMS a zvolte pomocí

.

Pøejdìte na Kopie do seznamu a stiskem
Zadejte jméno a stisknìte

vyberte.

.

Pro volání ze seznamu SMS
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Stisknìte pro volbu SMS.
Pøejdìte na èti SMS a stiskem

vyberte.

Procházejte seznamem SMS a zvolte pomocí
Pøejdìte na Volání a stiskem

.

vyberte nebo uskuteènìte hovor

.

Nastavení SMS
Chcete-li nastavit SMS reim
Pokud jsou na vaí telefonní lince dva telefony s povolenou SMS funkcí, musíte u jednoho z nich funkci SMS
deaktivovat.
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Stisknìte pro volbu SMS.
Pøejdìte na SMS nastavit a stiskem

vyberte.

Stisknìte pro volbu Mód.
Stisknìte pro volbu ZAPNI nebo pøejdìte na VYPNI a stisknìte

SMS

.
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Pro standardní volbu SMS centra
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Stisknìte pro volbu SMS.
Pøejdìte na SMS nastavit a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na SMS centrum a stisknìte

, vyberte si SMS centrum.

Stisknìte pro volbu Vyber pøednostnì.

Nastavení èísla SMS centra
SMS jsou odesílány prostøednictvím center. Pro pøíjem SMS od jiných operátorù musíte nastavit pøísluná èísla.
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Stisknìte pro volbu SMS.
Pøejdìte na SMS nastavit a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na SMS centrum a stiskem

vyberte.

Vyberte si SMS centrum a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Uprav pøíchozí volání a stiskem
Zadejte telefonní èíslo a stisknìte

.

Pøejdìte na Uprav odchozí volání a stiskem
Zadejte telefonní èíslo a stisknìte

26

vyberte.

.

SMS
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Sluchátko

Mód dìtské chùvy

Datum & èas
Kontrast na displeji
Podsvícený
etøiè obrazovky

Èeský

Mód dìtské chùvy
Pøihláení
Pøejmenuj sluchátko
Jazyk

Pouze pokud jsou k dispozici 2 sluchátka.

Tato funkce umoòuje hlídání místnosti s dìtmi. Umístìte sluchátko v místnosti a na druhém sluchátku uslyíte
zvuky v místnosti.

Aktivování/deaktivování reimu pro hlídání dìtí
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Sluchátko a stiskem

vyberte.

Stisknìte pro volbu Mód dìtské chùvy.
Stisknìte pro volbu ZAPNI nebo pøejdìte na VYPNI a stiskem

vyberte.

Poznámka: Intercom je nezbytný pro monitorování místnosti (viz str. 37). Mùete jetì pøijmout hovor / volat z
telefonu.

Pøihláení
K základnové stanici je moné registrovat a 6 telefonù. Kadé sluchátko mùe být pouito a se 4 základnovými
stanicemi.
Upozornìní: Pokud chcete k základnové stanici DECT 521 nebo DECT 525 registrovat telefon jiné znaèky ne
Philips, dbejte na to, aby vyhovoval standardu GAP. V opaèném pøípadì nebude správnì fungovat (viz str. 14).

Pøihlásit telefon
Odpojte a znovu zapojte napájecí pøívod základny pro její uvedení do registraèního reimu a poté ihned proveïte
následující postup.
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Sluchátko a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Pøihláení a stiskem

vyberte.

Stisknìte pro volbu Pøihláení sluchátka.
Zadejte ètyømístný RC kód uvedený na nálepce na spodní stranì základnové stanice a stisknìte

.

Neregistrované sluchátko
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Sluchátko a stiskem

vyberte.
Sluchátko

27

DECT 521_CZ_part1.qxd

08.03.2005

13:00

Pøejdìte na Pøihláení a stiskem

Seite 28

vyberte.

Pøejdìte na Nereg. sluchátko a stiskem
Zvolte telefon v seznamu a stisknìte

vyberte.

.

Zadejte RC kód (4-místný kód) a stisknìte

.

Poznámka: Pokud mùete, odregistrujte vadný telefon pøed odesláním výrobku do servisu.

Pøejmenuj sluchátko
Kadé sluchátko DECT 521/525 mùe být pouito a se 4 základnovými stanicemi. Pro pouití sluchátka s jinou
základnovou stanicí jej musíte nejprve pøihlásit.
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Sluchátko a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Pøihláení a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Vyber základnu a stiskem
Ze seznamu zvolte základnu a stisknìte

vyberte.

.

Upozornìní: Sluchátko je funkèní pro základnovou stanici, u které bylo naposledy pøihláeno.
Pokud bude mimo dosah této stanice, bude automaticky vyhledávat jinou základnu ze seznamu.

Pøejmenuj sluchátko
Pøejmenuj sluchátko
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Sluchátko a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Pøejmenuj sluchátko a stiskem
Dlouhým stisknutím vymaete aktuální jméno.
Zadejte jméno a stisknìte

28
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vyberte.
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Jazyk
Èeský

Chcete-li zmìnit jazyk
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Sluchátko a stiskem
Pøejdìte na Jazyk a stiskem

vyberte.
vyberte.

Procházejte seznamem a vyberte pomocí

.

Datum & èas
Nastavení èasu
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Sluchátko a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Datum & èas a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Nastav datum.
Zadejte aktuální datum a stisknìte

.

Pøejdìte na Nastav èas a stiskem
Zadejte aktuální èas a stisknìte

vyberte.

.

Upozornìní: Pokud je vá telefon pøipojen k ISDN lince pomocí adaptéru, mùe se datum a èas mìnit po kadém
hovoru. Zkontrolujte nastavení data a èasu ve vaem ISDN systému. Poraïte se s vaím operátorem (viz FAQ,
strana 56).

Kontrast na displeji
Chcete-li nastavit kontrast
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Sluchátko a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Kontrast na displeji a stiskem
Procházejte jednotlivými úrovnìmi a zvolte pomocí

Sluchátko

vyberte.

.
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Podsvícený
Nastavení doby osvìtlení displeje a jeho deaktivace
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Sluchátko a stiskem
Pøejdìte na Podsvícený a stiskem

vyberte.
vyberte.

Procházejte jednotlivými monostmi VYPNI / 10 vteøin / 20 vteøin a zvolte pomocí

etøiè obrazovky
Po 2 minutách neèinnosti se zobrazí etøiè obrazovky: Mùete jej vypnout.

Pro aktivaci a deaktivaci etøièe obrazovky
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Sluchátko a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na etøiè obrazovky a stiskem

vyberte.

Stisknìte pro volbu ZAPNI nebo pøejdìte na VYPNI a stisknìte

30
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Záznamník

Èeský

Uloené zprávy
Nahraj zprávu
Odchozí zprávy
Nastavení záznamníku
DECT 525 obsahuje vestavìný záznamník, který umoòuje zaznamenávat hovory. K záznamníku lze pøistoupit ze
základnové stanice nebo sluchátka.
Výchozí nastavení je aktivovaný záznamník. Umoòuje uloení a 25 vzkazù s celkovou dobou 30 minut. Zpráva
mùe být dlouhá a 3 minuty.

Pøepnutí záznamníku DECT 525 na ZAPNI/VYPNI.
Ze sluchátka:
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Záznamník a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Nastavení záznamníku a stiskem

vyberte.

Stiskem vyberte Mód.
Stisknìte pro volbu ZAPNI nebo pøejdìte na VYPNI a stisknìte

.

Ze základnové stanice:
Stiskem

aktivujete nebo deaktivujete záznamník. V aktivním stavu svítí èervený indikátor.

Uloené zprávy
Nové nebo uloené vzkazy mùete poslouchat na sluchátku nebo základnové stanici.

Pro poslech nových zpráv na sluchátku
Displej zobrazuje pøítomnost 1 nebo více zpráv (1

).

Stiskem
je zobrazíte.
Vzkaz bude automaticky pøehrán.
Poznámka: poloka zobrazuje poèet pokusù, kdy se vás volající snail dostihnout. Pokud máte registrovanou
slubu CLI (identifikace volajícího), bude se také zobrazovat jméno volajícího a jeho skupina, pokud je aktivní (viz
strana 41).
Záznamník
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Poslech a prohlíení uloených vzkazù na sluchátku
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Záznamník a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Zpráva uloena a zpráva, která byla nejprve zaznamenána bude automaticky pøehrána.
Stiskem vyberte Monosti.
Stiskem vyberte Nahrávej.
Pro pøechod na jiný vzkaz pøejdìte na Dalí zpráva nebo Pøedchozí zpráva a stiskem
vyberte.
Poznámka: zprávy mùete také poslouchat pøes Seznam volání. Stisknìte
pro pøímý na seznam volání a ze
seznamu vyberte poadovanou zprávu. Poloka je oznaèena
(viz strana 42).

Pøehrání a pøechod na dalí uloenou zprávu na základnové stanici
Stiskem zahájíte pøehrávání zprávy a dalím stiskem pøehrávání ukonèíte.
Bìhem poslechu stiskem pøejdete na dalí zprávu. Dlouhým stiskem se pøesunete ve zprávì vpøed.

Vymazání zprávy pomocí sluchátka
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Záznamník a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Zpráva uloena a zpráva, která byla nejprve zaznamenána bude automaticky pøehrána.
Stiskem

vyberte Monosti.

Stiskem vyberte Vyma a stiskem
Stiskem

vyberte.

vymazání potvrïte.

Vymazání zprávy na základnové stanici
Stiskem

vymaete aktuální zprávu. Dlouhým stiskem vymaete vechny zprávy (mimo

nepøeètené).
Dalí monosti dostupné ze sluchátka jsou Volám (pøi zobrazeném èísle), Uloit (pøi zobrazeném èísle) a Poli
SMS (pøi zobrazeném èísle).
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Nastavení
Èeský

Výbìr nastavení záznamníku a odchozí zprávy (OGM)
Mùete vybírat mezi 2 reimy záznamníku: Pouze odpovìï (bez monosti zanechání vzkazu) a Odpovìï &
záznam (zanechání vzkazu). V kadém reimu je moné pouívat 2 typy odchozí zprávy: pøeddefinovanou a
vlastní. Výchozím nastavením záznamníku je Odpovìï & záznam s pøeddefinovanou zprávou OGM.
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Záznamník a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Odchozí zprávy a stiskem

vyberte.

Vyberte Mód záznamníku.
Zvolte poadovaný reim záznamníku ze 4 typù (2 odchozí reimy a 2 odchozí zprávy) a stiskem
vyberte.
Poznámka: Pøeddefinovanou zprávu nelze smazat.

Záznam vlastní odchozí zprávy (OGM)
Mùete nahrát a 5 vlastních odpovìdí OGM: konkrétní vlastní vzkaz OGM pro reim Odpovìï & záznam v kadé
skupinì (A, B nebo C), standardní odpovìï OGM pro reim Odpovìï & záznam pro normální volající
(nepøísluející ádné skupinì) a standardní OGM pro reim Odpovìï pro vechny volající. Je moné zaznamenat
konkrétní vzkaz pro urèitou skupinu pouze pokud máte registrovanou slubu CLI (identifikace volajícího) a máte
pøiøazené skupiny v telefonním seznamu (viz strana 39).
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Záznamník a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Odchozí zprávy a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Nahr. odch. zprávu a stiskem

vyberte.

Zvolte poadovaný typ vzkazu OGM, skupinu a stisknìte
Pøejdìte na Nahraj novou a stiskem
Stiskem

.

vyberte.

zahájíte záznam a opìtovným stiskem záznam ukonèíte.

Záznamník
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Vzkaz bude automaticky pøehrán. Mùete jej vymazat a opìtovnì jej nahrát. Vlastní vzkaz mùe být dlouhý a 1 minutu.
Poznámka: Vyberte Standardní odchozí zpráva pro mód záznamníku nebo Standardní odchozí
zpráva pro mód záznamníku pokud nemáte registrovanou slubu CLI.
Upozornìní: Ujistìte se, e máte vybraný správný reim záznamníku (viz strana 33 Výbìr nastavení
záznamníku a odchozí zprávy (OGM)).

Nastavení poètu vyzvánìní pøed aktivací záznamníku
Záznamník mùete nastavit tak, aby se aktivoval a po urèitém nastaveném poètu zvonìní (3, 5, 7 nebo Úsporné
volání). Funkce Úsporné volání (automaticky aktivovaná) je uiteèná pøi pouívání vzdáleného pøístupu. Záznamník
zaène pøehrávat odchozí zprávu po 3 zvonìních, pokud jsou nové vzkazy. Pokud nové vzkazy nejsou bude
odchozí vzkaz pøehrán a po 5 zvonìních. Mùete zavìsit po 4 zazvonìních, pokud poadujete zjistit, zda jsou
nìjaké nové zprávy a to bez poplatku.
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Záznamník a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Nastavení záznamníku a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Poè. vol. pøed zap. záz. a stiskem

vyberte.

Zvolte poadovaný reim Úsporné volání, 3 zvonìní, 5 zvonìní nebo 7 zvonìní a stiskem
vyberte.

Nastavení jazyka hlasu
Touto moností mùete zmìnit jazyk pøednastavené odpovìdi OGM.
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Záznamník a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Nastavení záznamníku a stiskem
Pøejdìte na øeè a stiskem

vyberte.

vyberte.

Zvolte poadovaný jazyk ze seznamu a potvrïte

.

Nastavení odposlechu volajícího
Touto funkcí mùete aktivovat nebo deaktivovat reproduktor základnové stanice tak, e mùete poslouchat
volajícího v dobì, kdy zanechává vzkaz. Mùete na základnové stanici nastavit nepøetritý odposlech.
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Záznamník a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Nastavení záznamníku a stiskem
Pøejdìte na Pøehled hovorù a stiskem

vyberte.

vyberte.

Zvolte Støední nebo vyberte Vysoká, Velmi vysoká, VYPNI nebo Nízká a stiskem

vyberte.

Poznámka: tato funkce je aktivována jako výchozí na støední úrovni (Medium).
Odposlech volajícího reimem pøedání hovoru call by call je moný na sluchátku. Pøi zanechávání vzkazu
volajícím stisknìte
nebo

34
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Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Záznamník a stiskem

Èeský

Nastavení kvality záznamu
Pro záznam jsou k dispozici 2 kvality zvuku: standardní a vysoká. Pøi nastavení standardní kvality je k dispozici
30 minut a ve vysoké kvalitì 15 minut.

vyberte.

Pøejdìte na Nastavení záznamníku a stiskem
Pøejdìte na Kvalita záznamu a stiskem

vyberte.

vyberte.

Zvolte Vysoká kvalita nebo Standard a stiskem

vyberte.

Aktivace a deaktivace dálkového ovládání
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Záznamník a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Nastavení záznamníku a stiskem
Pøejdìte na Dálkové ovládání a stiskem

vyberte.
vyberte.

Zvolte poadovaný Mód.
Zvolte ZAPNI nebo vyberte VYPNI a stisknìte

.

Poznámka: výchozí nastavení je VYPNI. Aktivujte tuto funkci, pokud poadujete dálkové ovládání záznamníku.

Dálkové ovládání záznamníku
Pro dálkové ovládání záznamníku:
- z jiného telefonu

- pøi zapnutém záznamníku, bìhem nebo po vzkazu stisknìte tlaèítko

na telefonu; pøi vypnutém

záznamníku uslyíte po 39 sekundách pípnutí a poté stisknìte tlaèítko
.
- vytoète kód pro vzdálený pøístup (výchozí kód je registraèní kód pro základnovou stanici).
- pokud jsou nové vzkazy, budou automaticky pøehrány.
Následující tabulka uvádí pøehled dostupných funkcí pøi dálkovém pøístupu k záznamníku.
Záznam poznámky:

vytoète

0

Vymazání:

vytoète

6

Pøehrání pøedchozího vzkazu:

vytoète

1

Aktivace záznamníku :

vytoète

7

Pøehrání vzkazu:

vytoète

2

Zastavení:

vytoète

8

Pøehrání následující zprávy:

vytoète

3

Deaktivace záznamníku:

vytoète

9

Opìtovný poslech:

vytoète

5

Záznamník

35

DECT 521_CZ_part2.qxd

08.03.2005

13:01

Seite 36

Zmìna pøístupového kódu
Výchozí kód je registraèní kód ( vyznaèen na spodní èásti základny). Doporuèujeme jej zmìnit.
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Záznamník a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Nastavení záznamníku a stiskem
Pøejdìte na Dálkové ovládání a stiskem
Pøejdìte na Zmìò kód a stiskem

vyberte.
vyberte.

vyberte.

Vymate výchozí kód a zadejte nový a poté potvrïte stiskem

.

Záznam a poslech poznámky
Tato funkce umoòuje zanechání vzkazu pro vai rodinu na záznamníku. Poznámka je nahrávána z telefonu a v
seznamu volání je oznaèena symbolem

. Doba trvání poznámky je a 3 minuty.

Záznam poznámky
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Záznamník a stiskem
Pøejdìte na Nahraj zprávu a stiskem

vyberte.
vyberte.

Stiskem zahájíte nahrávání a opìtovným stiskem záznam ukonèíte.

Poslech nové poznámky
Na displeji se zobrazí informace o 1 nové zprávì (1

). Stisknìte

pro Pøehled. Zpráva bude automaticky

pøehrána. Volba Vyma je také ve volbách dostupná (viz strana 32).

Poslech uloené poznámky
Mùete pouít Záznamník a sub-menu Zpráva uloena a poté vyberte Nahrávej nebo si mùete
poslechnout novou nebo uloenou poznámku na základnové stanici (viz strana 32).
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Menu Intercom je pøístupné prostøednictvím

Volat vem
Seznam sluchátek

kruhového menu nebo

.

Èeský

DECT 521_CZ_part2.qxd

Pouívání Intercomu (pro alespoò 2 sluchátka)
Tato funkce vám umoòuje uskuteèòovat bezplatné interní hovory, pøevádìt interní hovory z jednoho
sluchátka na druhé nebo vyuívat monost konferenèního hovoru, mùete také vyuívat reim dìtské
chùvy (monitorování místnosti).

Interní volání
Stiskem zavolejte na urèité sluchátko + zadejte èíslo sluchátka (napøíklad

)

Zavìste.
Poznámka: Pokud sluchátko nepatøí k modelu Philips DECT 521/525, mùe být tato funkce nedostupná.

Rychlý pøenos hovoru v dobì, kdy jste na lince
V prùbìhu hovoru mùete pøenést hovor bez toho, abyste museli èekat na zvednutí druhého sluchátka. Zvonit
budou vechna ostatní sluchátka.
Stisknìte pro volání na jiné sluchátko.
Zavìste.
Poznámka: osoba, která èeká, uslyí hudbu. Stisknutí

vám umoòuje pøepínat mezi dvìma hovory.

Pøenos hovoru na urèité sluchátko v dobì, kdy jste na lince
V prùbìhu hovoru mùete pøenést hovor na urèité sluchátko
Stisknìte + èíslo sluchátka (napøíklad

) pro volání na urèité sluchátko.

Zavìste.
Poznámka: osoba, která èeká, uslyí hudbu. Stisknutí

vám umoòuje pøepínat mezi dvìma hovory.

Pøenos hovoru prostøednictvím moností pøíchozího hovoru
V prùbìhu hovoru mùete pøenáet hovor prostøednictvím moností pøíchozího hovoru.
Stisknìte pro vstup do moností (u sluchátka 1).
Pøejdìte na Intercom a stiskem

vyberte.

Je-li pouze jeden pøídavný telefon, zaène automaticky zvonit. Jinak:
Vyberte ze seznamu sluchátek to sluchátko, které chcete volat a stisknìte
Intercom

.
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Volaný telefon zaène zvonit (sluchátko 2). Externí hovor je pøidren.
Pokud volané sluchátko neodpovídá, mùete obnovit hovor na prvním sluchátku.
Pøijmìte volání na sluchátku. Oba interní úèastníci mohou hovoøit souèasnì.
Stisknìte pro volbu Pøesun (u sluchátka 1).
Posuòte se na Pøepínaè a vrate se k externímu volajícímu.
Poznámka: Pro pøevzetí hovoru na druhém sluchátku stisknìte

.

Konferenèní hovor prostøednictvím moností pøíchozího hovoru
Díky konferenènímu hovoru mùe být jeden externí hovor sdílen se 2 telefony (registrovanými k jedné základnové
stanici). Vechny 3 osoby se mohou bavit souèasnì (není potøeba aktivovat ádnou slubu u operátora).
Stisknìte pro vstup do moností (u sluchátka 1).
Pøejdìte na Intercom a stiskem

vyberte.

Je-li pouze jeden pøídavný telefon, zaène automaticky zvonit. Jinak:
Vyberte ze seznamu sluchátek to sluchátko, které chcete volat a stisknìte
Volaný telefon zaène zvonit. Externí hovor je pøidren. Pokud volané sluchátko neodpovídá, mùete
obnovit hovor na prvním sluchátku.
Pøijmìte volání na sluchátku. Oba interní úèastníci mohou hovoøit souèasnì.
Pøejdìte na monost Konferenèní hovor a stiskem
Vechny 3 osoby se mohou bavit.
Poznámka: Pro pøevzetí hovoru na druhém sluchátku stisknìte

vyberte.

.

Aktivace funkce dìtské chùvy / Monitorování místnosti
Pro pouití funkce dìtské chùvy musíte tuto funkci aktivovat (viz strana 19) a aktivovat Intercom. Umístìte
sluchátko do dìtského pokoje a na pøídavném sluchátku uslyíte vechny zvuky (viz strana 27 pro aktivaci funkce
dìtské chùvy).
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Intercom a stiskem

vyberte.

Je-li pouze jeden pøídavný telefon, zaène automaticky zvonit. Jinak:
Vyberte ze seznamu sluchátek to sluchátko, které chcete volat a stisknìte
Volaný telefon zaène zvonit.
Pøevezmìte linku na volaném sluchátku. Monitorování místnosti mùe zaèít.
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Menu Seznam je dostupné prostøednictvím kruhového

Pøidej nové
Pøehled

menu nebo

.

Do telefonního seznamu mùete uloit 250 jmen a èísel.
Telefonní seznam obsahuje také dalí informace o volajících osobách, napøíklad nastavení skupinová nastavení.
Jména a èísla jsou sdílena vemi telefony registrovanými k dané základnové stanici.

Èeský

DECT 521_CZ_part2.qxd

Skupinová nastavení
Skupiny jsou 3 (skupina A, skupina B a skupina C). Pøi vyzvánìní vám zvonek pomáhá identifikovat skupinu
volajícího (viz strana 50) a na obrazovce se objeví jméno volajícího.
Je zapotøebí registrace CLI (identifikace volajícího).

Pøidej nové
Jména jsou v seznamu uloena v abecedním poøadí.

Pro pøidání jména a èísla
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Seznam a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Pøidej nové a stiskem
Zadejte telefonní èíslo a stisknìte
Zadejte jméno a stisknìte

vyberte.

.

(viz strana 20 Editaèní systémy).

Pro uloení jména a èísla z pøedchozí volby
Jakmile je èíslo jednou vytoèeno stisknìte
Zadejte jméno a stisknìte

a v monostech zvolte volbu Uloit, poté stiskem

vyberte.

.

Pøehled
Pro rychlý pøístup ke jménu v telefonním adresáøi stisknìte první písmeno jména (a listujte, pokud nìkolik jmen
zaèíná stejným písmenem).

Seznam
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Pro volání
Stisknìte pro pøímý pøístup k seznamu jmen.
Listujte v seznamu jmen.
Uskuteènìte hovor.
Nebo stisknìte pro pøechod do moností.
A stisknìte jetì jednou pro volbu Volání.

Chcete-li zmìnit èíslo
Stisknìte pro pøímý pøístup k seznamu jmen.
Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomocí
Pøejdìte na Zmìò èíslo a stiskem

.

vyberte.

Stisknìte pro vymazání aktuálního èísla.
Zadejte nové èíslo a stisknìte

.

Poznámka: Aktuální èíslo mùete vymazat podrením tlaèítka
pøesunem kurzoru

nebo

. Mùete jednodue zmìnit kteroukoli èíslici

pro pøechod na èíslici. Stisknìte tlaèítko

.

Chcete-li zmìnit jméno
Stisknìte pro pøímý pøístup k seznamu jmen.
Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomocí
Pøejdìte na Zmìn jmémo a stiskem

.

vyberte.

Stisknìte pro vymazání aktuálního jména.
Zadejte nové jméno a stisknìte

.

Poznámka: Aktuální jméno mùete vymazat podrením tlaèítka
pøesunem kurzoru

40

nebo

. Mùete jednodue zmìnit kterékoli písmeno

pro pøechod na písmeno. Stisknìte tlaèítko

Seznam
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Stisknìte pro pøímý pøístup k seznamu jmen.
Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomocí

.

Pøejdìte na Vyber skupinu a stiskem

vyberte.

Procházejte skupinami a vyberte pomocí

.

Èeský

Pro definování skupiny pro jméno a èíslo (viz str. 39)

Pro vymazání jména a èísla
Stisknìte pro pøímý pøístup k seznamu jmen.
Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomocí
Pøejdìte na Vyma a stiskem
Stisknìte

.

vyberte.

pro potvrzení.

Odeslání SMS zprávy z telefonního seznamu
Stisknìte pro pøímý pøístup k seznamu jmen.
Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomocí
Pøejdìte na Poli SMS a stiskem
Zapite text a stisknìte

.

vyberte.

.

Stisknìte pro volbu Poli nyní.

Seznam
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Naposledy volané èíslo

Menu Naposledy volané èíslo je dostupné z

Pøehled
Vyma ve
Nastav naposledy volané èíslo

V tomto seznamu mùe být uloeno a 40 záznamù.
: Nepøijaté hovory
-

: Poznámky a zaznamenané konverzace*
: Vzkazy*

-

-

menu nebo

.

: Odchozí hovory
: Pøijaté hovory
: Zprávy (hlasová schránka)

* Pouze pro DECT 525
Historie volání obsahuje seznam odchozích hovorù. Pokud jste se zaregistrovali na Lince identifikace volajícího (CLI),
budete mít také k dispozici seznam pøíchozích hovorù. V takovém pøípadì bude zobrazeno jméno (nebo èíslo)
volajícího. Uvádìn je i èas a datum hovoru. Pokud jste se nezaregistrovali, na displeji je objeví Neznámý volající a
také datum a èas hovoru.

Pøehled
Pro prohlíení historie volání
Stisknìte pro pøímý pøístup do seznamu volání.
Procházejte seznamem a ètìte si informace.

Pro poslech vzkazu (pouze DECT 525)
Stisknìte pro pøímý pøístup do seznamu volání.
Procházejte seznamem a stiskem

vyberte poloku oznaèenou

.

Ve volbách vyberte Nahrávej

Pro volání/opakované volání
Stisknìte pro pøímý pøístup do seznamu volání.
Listujte seznamem a stiskem

vyberte poloku odchozí zprávy**.

Stisknìte pro volání.
Nebo stisknìte pro výbìr Volání v monostech.
**Poznámka: V pøípadì, e poadujete volat zpìt jako odpovìï na pøíchozí hovor je nutná aktivace sluby CLI
(identifikace volajícího).
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Pro zobrazení èísla

Listujte seznamem a stisknìte

pro volbu záznamu.

Pøejdìte na Uka èíslo a stiskem

vyberte.

Èeský

Stisknìte pro pøímý pøístup do seznamu volání

Pro uloení èísla volajícího
Stisknìte pro pøímý pøístup do seznamu volání.
Listujte seznamem a stisknìte

pro volbu záznamu.

Pøejdìte na Uloit a stiskem

vyberte.

Zadejte jméno nebo èíslo a stisknìte

.

Pro vymazání jména a èísla
Stisknìte pro pøímý pøístup do seznamu volání.
Listujte seznamem a stisknìte

pro volbu záznamu.

Pøejdìte na Vyma a stiskem

vyberte.

Stisknìte

pro potvrzení.

Upozornìní: Pokud je zpráva pøiøazena poloce, bude také vymazána ze záznamníku, bez ohledu zda byla
pøeètena èi nikoliv. (pouze pro DECT 525) (viz strana 44).

Pro odeslání SMS
Stisknìte pro pøímý pøístup do seznamu volání.
Listujte seznamem a stisknìte
Pøejdìte na Poli SMS a stiskem
Zapite text a stisknìte

pro volbu záznamu.
vyberte.

(viz strana 20).

Stisknìte pro volbu Poli nyní.

Naposledy volané èíslo
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Vyma ve
Smazání seznamu hovorù
Stisknìte pro pøístup do kruhového menu.
Pøejdìte na Naposledy volané èíslo a stiskem
Pøejdìte na Vyma ve a stiskem
Stisknìte

vyberte.

vyberte.

pro potvrzení.

Poznámka: poloky s nepøeètenými zprávami záznamníku budou také vymazány (pouze DECT 525).

Nastavení seznamu volání
Mùete nastavit seznam volání pro ukládání informací o pøíchozích nebo odchozích hovorech.
Stisknìte pro pøístup do kruhového menu.
Pøejdìte na Naposledy volané èíslo a stiskem
Pøejdìte na Nast. volaných èísel a stiskem

vyberte.
vyberte.

Stisknìte pro volbu Pøíchozí hovory nebo pøejdìte na
vyberte.
Projdìte si rùzné monosti a stiskem

44
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Tato monost vám umoòuje aktivovat nebo deaktivovat sluby operátora. Do telefonu je tøeba zadat kódy (viz
strana 55). Pro dalí podrobnosti se obrate na svého operátora sítì.

Èeský

Operátor

Pøíklad slueb: Pøesmìrování hovoru
Hovory mohou být pøesmìrovány na jiné telefonní èíslo.
Nastavte kód (viz strana 55) a aktivujte v pøípadì potøeby.

Pro aktivaci Pøesmìrování hovoru
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Operátor a stiskem

vyberte.

Stisknìte pro volbu Hovor pøesmìruj.
Zadejte telefonní èíslo pøímo stiskem

nebo stiskem

být hovor pøesmìrován a potvrïte stiskem

vyberte ze seznamu èíslo, na které má

.

Èíslo je automaticky zahrnuto do pøedvolby pøesmìrovaného èísla a systém vytáèí.
Zavìste.
Od tohoto okamiku budou hovory pøesmìrovávány na urèené telefonní èíslo.

Pro deaktivaci Pøesmìrování hovoru
Stisknìte pro volbu Pøehled.
Stisknìte pro volbu Zruit.
Zavìste.

Operátor
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Extra

Doba volání
Budík
Mód neruit

Doba volání
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Extra a stiskem

vyberte.

Stisknìte pro volbu Doba volání
Je zobrazena celková délka hovoru.
Stisknìte

pro vymazání poèítadla (Vyma).

Budík
Chcete-li nastavit budík
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Extra a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Budík a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Nastav den a stiskem

vyberte. Zvolte den.

Pøejdìte na Nastav èas a stiskem

vyberte.

Zadejte èas a stisknìte

.

Kdy zaène budík zvonit, mùete jej vypnout stiskem libovolného tlaèítka. Poté je aktivována funkce opìtovného
buzení (opakované vyzvánìní kadých 5 minut). Pro definitivní ukonèení stisknìte

Chcete-li zapnout/vypnout budík
Dlouhým stiskem tlaèítka

46
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Nastavení typu zvonìní budíku a hlasitosti vyzvánìní

Èeský

Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Extra a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Budík a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Nastavení a stiskem

vyberte.

Stisknìte pro volbu Tóny vyzvánìní.
Vyberte z dostupných zvonìní a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Hlasitost vyzvánìní a stiskem
Vyberte z dostupných hlasitostí a stiskem

vyberte.
vyberte.

Mód neruit
Tato funkce slouí k potlaèení hovorù od urèité veèerní hodiny nebo tehdy, kdy nechcete být vyruováni. Zadejte
èas a zvolte skupinu (skupiny), které se vám mohou dovolat. Pokud volající nepatøí do zvolené skupiny, zùstane
telefon i základnová stanice potichu, ale volající uslyí vyzvánìní. Záznamník (pokud je aktivován) nebo hlasová
schránka operátora (pokud taková je) pøijme hovor. Výchozí nastavení je deaktivovaná sluba. Je nutné mít
aktivovanou slubu CLI (identifikace volajících).

Chcete-li nastavit mód neruit
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Extra a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Mód neruit a stiskem
Pøejdìte na Nastav den, stiskem

vyberte.
vyberte den a potvrïte

Pøejdìte na Zaèátek, zadejte èas a stisknìte
Pøejdìte na Konec, zadejte èas a stisknìte

.

.
.

Pøejdìte Povolen výbìr volaj., aktivujte skupinu volajících, kteøí vám smìjí volat a stiskem
vyberte.
Upozornìní: Po zvolenou dobu / zvolený den se vám budou moci dovolat pouze ti, kteøí k tomu mají svolení.
Dlouhým stisknutím

aktivujete/deaktivujete reim Neruit se svými vlastními nastaveními.
Extra
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Zvuky

Vyzvánìní na sluch.
Vyzvánìní na zákl.
Skupina vyzvánìní
Vyzvánìní na telefonu
Vyzvánìní na základnì
Nahraj osobní melodii
Nastavení

Vyzvánìní na sluch.
Pro nastavení externího vyzvánìcího tónu (vyzvánìní externích hovorù)
Stisknìte pro pøechod do kruhového menu.
Pøejdìte na Zvuky a stiskem

vyberte.

Stisknìte pro volbu Vyzvánìní na sluch..
Stisknìte pro volbu Externí vyzvánìní.
Procházejte seznamem a poslechnìte si vyzvánìcí tóny. Stisknìte

pro volbu svého vyzvánìcího tónu.

Pro nastavení interního vyzvánìcího tónu (vnitøní hovory)
Stisknìte pro pøechod do kruhového menu.
Pøejdìte na Zvuky a stiskem

vyberte.

Stisknìte pro volbu Vyzvánìní na sluch..
Pøejdìte na Interní vyzvánìní a stiskem

vyberte.

Procházejte seznamem a poslechnìte si vyzvánìcí tóny. Stisknìte

Vyzvánìní na zákl.

pro volbu svého vyzvánìcího tónu.

(pouze pro DECT 525)

Stisknìte pro pøechod do kruhového menu.
Pøejdìte na Zvuky a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Vyzvánìní na zákl. a stiskem

vyberte.

Procházejte seznamem a poslechnìte si vyzvánìcí tóny. Stisknìte

48
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Pro nastavení vyzvánìcího tónu pro skupinu
Existují 3 skupiny volajících (viz strana 39). Ke kadé skupinì si mùete pøiøadit vyzvánìcí tón.

Èeský

Skupina vyzvánìní

Stisknìte pro pøechod do kruhového menu.
Pøejdìte na Zvuky a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Skupina vyzvánìní a stiskem
Stisknìte

vyberte.

pro volbu skupiny (A, B nebo C).

Procházejte seznamem melodií a stiskem

vyberte.

Hlasitost vyzvánìní na telefonu
Stisknìte pro pøechod do kruhového menu.
Pøejdìte na Zvuky a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Vyzvánìní na telefonu a stiskem

vyberte.

Uslyíte aktuální nastavení hlasitosti; procházejte jednotlivými úrovnìmi a poslechnìte si je.
Stisknìte pro volbu odpovídající úrovnì hlasitosti.
Pozor: pøi vyzvánìní dùraznì doporuèujeme oddálit sluchátko od ucha.

Hlasitost vyzvánìní na základnì

(pouze pro DECT 525)

Stisknìte pro pøechod do kruhového menu.
Pøejdìte na Zvuky a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Vyzvánìní na zákl. a stiskem

vyberte.

Uslyíte aktuální nastavení hlasitosti; procházejte jednotlivými úrovnìmi a poslechnìte si je.
Stisknìte pro volbu odpovídající úrovnì hlasitosti.

Zvuky
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(pouze pro DECT 525)

Pøehrání zaznamenané melodie
Stisknìte pro pøechod do kruhového menu.
Pøejdìte na Zvuky a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Nahraj osobní melodii a stiskem

vyberte.

Stisknìte Nahrávej

Záznam nové melodie
Stisknìte pro pøechod do kruhového menu.
Pøejdìte na Zvuky a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Nahraj osobní melodii a stiskem
Pøejdìte na Nahraj novou a stiskem

vyberte.

vyberte.

Stiskem zahájíte nahrávání.

Vymazání nahrané melodie
Stisknìte pro pøechod do kruhového menu.
Pøejdìte na Zvuky a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Nahraj osobní melodii a stiskem
Pøejdìte na Vyma a stiskem
Potvrïte stiskem

50
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Zvuky
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Nastavení hlasitosti reproduktoru základny (pouze pro DECT 525)
Stisknìte pro pøechod do kruhového menu.
Pøejdìte na Zvuky a stiskem

Èeský

Nastavení

vyberte.

Pøejdìte na Nastavení a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Hlasitost základny.
Stiskem vyberte poadovanou hlasitost.

Nastavení tónu ve sluchátku
Chcete-li zmìnit zabarvení tónu ve sluchátku. Díky této funkci máte monost zmìnit nastavení zabarvení hlasu
ve sluchátku ve tøech úrovních  basy, støedy, výky.
Stisknìte pro pøechod do kruhového menu.
Pøejdìte na Zvuky a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Nastavení a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Tón ve sluchátku a stiskem
Procházejte volbami a stiskem

vyberte.

vyberte poadované nastavení.

Nastavení zvuku tlaèítek a informací
Stisknìte pro pøechod do kruhového menu.
Pøejdìte na Zvuky a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Nastavení a stiskem
Pøejdìte na Tóny tlaèítek a stiskem

vyberte.
vyberte.

Stisknìte pro volbu ZAPNI nebo pøejdìte na VYPNI a stiskem

Zvuky

vyberte.
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Nastavení ohlaovacího pípání
Chcete-li zapnout/vypnout funkci zvukového znamení do sluchátka v pøípadì dalího pøíchozího hovoru. Díky této
funkci uslyíte v pøípadì, e máte u Vaeho operátora aktivovanou slubu Èekající hovor, pípnutí do sluchátka.

Stisknìte pro pøechod do kruhového menu.
Pøejdìte na Zvuky a stiskem
Pøejdìte na Nastavení a stiskem

vyberte.
vyberte.

Pøejdìte na Oznamovací tón a stiskem

vyberte.

Stisknìte pro volbu ZAPNI nebo pøejdìte na VYPNI a stiskem

vyberte.

Chcete-li zapnout/vypnout hudbu pøi podrení hovoru
Díky této funkci uslyí volající hudbu bìhem doby, co je hovor pøidren, pøi pøedávání hovoru z jednoho telefonu
na druhý.
Stisknìte pro pøechod do kruhového menu.
Pøejdìte na Zvuky a stiskem
Pøejdìte na Nastavení a stiskem

vyberte.
vyberte.

Pøejdìte na Hudba pøi èekání a stiskem

vyberte.

Stisknìte pro volbu ZAPNI nebo pøejdìte na VYPNI a stiskem
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Základna

Èeský

Umonit pøihláení
Pøepojení
Nastav servisní kód

Umonit pøihláení
Díky této funkci je moné registrovat DECT zaøízení, které nemá klávesnici. Nìkterá DECT zaøízení (napøíklad
opakovaèe) nejsou vybavena klávesnicí ani tlaèítky. Pouívá se zvlátní postup, øízený z menu, pro registraci
takových zaøízení na základnové stanici. Pouijte i pokyny zaøízení pro jeho registraci na základnové stanici.

Chcete-li registrovat DECT zaøízení
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Základna a stiskem

vyberte.

Stisknìte pro volbu Umonit pøihláení.
Zadejte kód zaøízení (RC kód) a stisknìte

.

Øiïte se pokyny v pøíruèce k zaøízení.

Dalí nastavení
Nastavení reimu volby
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Základna a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Pøepojení a stiskem

vyberte.

Stisknìte pro volbu Vytáèení.
Stisknìte pro volbu Tónová nebo pøejdìte na Pulsní a stiskem

vyberte.

Poznámka: Toto nastavení vám umoòuje vybrat si pulsní volání) rovnì nazývané Smyèkové odpojení), které se
pouívá v zemích bez monosti tónové volby DTMF nebo tam, kde se pouívá staré PABX.

Základna
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Nastavení délky Flash
Pokud to Vae telefonní ústøedna vyaduje, mùete zmìnit délku signálu Flash (pøeruení smyèky  pouívá se pøi
pøepojení hovorù v rámci poboèkové ústøedny, popø. pøi vyuívání slueb operátora)- krátké blikání 100ms, dlouhé
blikání 270ms.
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Základna a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Pøepojení a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Poslední volání a stiskem

vyberte.

Stisknìte pro volbu Krátké blikání a pøejdìte na Dlouhé blikání a stiskem

vyberte.

Nastavení typu sítì
Nastavte pøipojení k síti podle poadavkù ve vaí zemi.
Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Základna a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Pøepojení a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Typ sítì a stiskem

vyberte.

Listujte monostmi.
Stiskem vyberte zemi.

Zapnutí/vypnutí prvního zazvonìní
Pøi vyuívání slueb SMS je pro pøenos tìchto zpráv zablokováno první zvonìní. Pokud tuto slubu nevyuíváte tato
funkce umoòuje první zvonìní aktivovat.

Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Základna a vyberte

.

Pøejdìte na Pøepojení a vyberte

.

Pøejdìte na První vyzvánìní a vyberte

.

Stisknìte pro volbu ZAPNI nebo pøejdìte na

54
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Pokud si u operátora aktivujete nìkteré doplòkové sluby, je nutné v telefonu nastavit urèité kódy. Tyto kódy
jsou standardnì nastaveny podle hlavního telefonního operátora. Pokud uzavøete smlouvu s jiným operátorem,
budete pravdìpodobnì muset tyto kódy zmìnit.
Více informací o jednotlivých slubách se dozvíte od vaeho operátora.

Èeský

Nastav servisní kód

Stisknìte pro vstup do kruhového menu.
Pøejdìte na Základna a stiskem

vyberte.

Pøejdìte na Nastav servisní kód a stiskem
Procházejte seznamem slueb a stiskem
Zadejte nový kód a stisknìte

vyberte.
vyberte.

.

Základna
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Èasto kladené otázky (FAQ)
1/ Po instalaci telefonu neslyím ádný tón. Jak mám øeit tento problém?
Zkontrolujte, zda jste telefon pøipojili pomocí pøiloeného napájecího kabelu a ne ádným kabelem od
pøedcházejícího telefonu (pøipojení bývá èasto odliné).
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 strana 27).
2/ Lze sluchátko neustále ponechávat v základnové stanici?
Ano, neexistuje ádný pamìový efekt. U vech aktuálních modelù, pouívajících NiMH baterie, lze ponechávat
sluchátko neustále v základnové stanici.
3/ Pokud dojde k centrálnímu výpadku napájení, ztratí mùj telefon vekerá zaznamenaná data (záznamy
v telefonním adresáøi)? .
Ne, neztratí. Data, zaznamenaná do telefonu nebudou ztracena v pøípadì centrálního výpadku napájení ani pøi
vypojení základnové stanice èi pøi výmìnì baterií.
4/ V telefonu jsem si nastavil datum a èas a informace, pøijaté po hovoru, nejsou správné. Proè?
Pokud máte nainstalovanou linku ISDN, tyto parametry (èas a datum) mohou být pøeneseny pøímo ISDN do
telefonu. Pokud jste nenastavili ISDN správnì, mùe to vysvìtlovat, proè nejsou pøenesené informace správné.
Nastavte datum a èas pøímo na instalovaném ISDN telefonu nebo  pokud to není moné  zavolejte operátorovi /
dealerovi, který vám zajistil a nainstaloval ISDN.
5/ Nelze pouívat záznamník mého telefonu Philips spoleènì s faxem pøipojeným na stejnou linku, jak je
to moné?
Abyste tomuto problému pøedeli, je nutné nastavit správný poèet vyzvánìní pøed pøevzetím hovoru záznamníkem.
Pøíklad: pokud je hlasová schránka nebo fax aktivován po 4 zvonìních, nastavte záznamník na 3 zvonìní. Pro
nastavení poètu zvonìní se podívejte na stranu 34.
6/ Co je to CLI a jak ji mohu uvést do provozu?
CLI znamená Identifikaci linky volajícího a je to speciální funkce, ke které se mùete zaregistrovat u svého
operátora sítì. Poté, co jste se zaregistrovali k této slubì, telefon s moností CLI bude zobrazovat èísla volajících
(pokud nejsou utajena) v okamiku, kdy telefon zazvoní tak, abyste se mohli rozhodnout, zda hovor pøijmete nebo
nepøijmete.
7/ Sluba CLI nefunguje na mém telefonu Philips na digitální lince (ISDN, ADSL). Jak mám øeit tento
problém?
Nae produkty jsou urèeny k provozu v analogové síti. Pokud jste pøipojili telefon PHILIPS do digitální instalace,
nebude CLI zobrazeno pro pøíchozí hovory. Instalace pro digitální telefony (ISDN) nejsou vdy kompatibilní s
analogovými telefony, pokud se týká slueb operátora. Informace, týkající se kompatibility, mùete najít v
uivatelské pøíruèce své ISDN. Pokud ne, obrate se, prosím, na výrobce ISDN, abyste si ovìøili, zda je zaøízení
navreno tak, aby zobrazovalo CLI na analogových telefonech. ISDN linky starí 2  3 let nejsou obecnì
kompatibilní s analogovými telefony pro sluby CLI. Pokuste se vyøeit tento problém zmìnou Typu operátora
nebo Typu identifikace volajícího (viz uivatelská pøíruèka). Pokud to nepomáhá znamená to, e sluba není
dostupná na telefonech mimo tento typ digitální instalace.
Vezmìte na vìdomí, e filtry, pouívané s nìkterými ADSL linkami mohou odfiltrovat èást signálu CLI a zabránit
telefonu ve správném zobrazování CLI. Je moné zakoupit lepí SADSL filtr, který nezpùsobuje tento problém.
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8/ Co je to CNIP (Identifikace jména volajícího)?

9/ Záznamník nenahrává vzkazy ponechávané volajícími. Jak mám tento problém øeit?
Ovìøte, zda není aktivována hlasová schránka operátora. Pokud je aktivovaná, nastavte záznamník tak, aby se
spustil jako první (nastavte poèet zvonìní pøed jeho aktivací).

Èeský

Stejnì tak jako sluba CLI, i tato nová monost závisí na síti a je tøeba ji aktivovat u operátora (registrací). Tato
sluba vám umoní zobrazování jména volajícího na displeji pøi pøíchozím volání. Tato monost jetì nemusí být k
dispozici u vech operátorù. Doporuèujeme vám zeptat se u vaeho operátora.
PS: Pokud je jméno volajícího zapsáno ve vaem telefonním adresáøi, bude pøi pøíchozím volání právì toto jméno
a ne jméno dle registrace u operátora. Údaje ve vaem adresáøi mají v tomto pøípadì pøednost pøed daty
operátora.
CNIP pouívá stejnou technologii jako CLI. Proto tedy jsou omezení této sluby shodná s CLI (viz otázky, týkající
se CLI, pokud sluba nefunguje tak, jak by mìla). Pamatujte si, e funguje pouze s alfanumerickým displejem.

10/ Jaké jsou podmínky pro monost zaslání SMS?
Nejdøíve se musíte registrovat ke slubì CLI (zobrazení volajícího) u svého operátora sítì a u odpovídajícího
provozovatele musíte zaregistrovat i slubu SMS.
11/ Je moné psát, èíst, posílat nebo pøijímat SMS v dobì, kdy na druhém sluchátku probíhá
komunikace (pouze DECT 511 a DECT 515 multipack)?
Ne, není to moné.
12/ Co se stane, pokud polu SMS na pevnou linku bez SMS telefonu?
Adresát by mohl obdret hlasovou zprávu (v závislosti na poskytovateli sluby SMS).
13/ Je moné poslat SMS na pevnou linku v jiné zemi?
Tato monost závisí na vaem poskytovateli. Obrate se, prosím, na poskytovatele, který vám poskytne více
podrobností.
14/ Jak mohu získat èíslo SMS centra?
Alespoò jedno èíslo SMS centra je ve vaem DECT 521/DECT 525 pøedem naprogramováno. Pokud byste vak
potøebovali uloit dalí èíslo, lze je zadávat do telefonu z menu SMS/SMS nastavit/SMS centrum.
Zkontrolujte, prosím, centra pøíchozích a odchozích zpráv u poskytovatele sluby SMS nebo v pøíloze k uivatelské
pøíruèce k vaemu telefonu.
15/ Pokud budu pouívat svùj telefon Philips s moností SMS spoleènì s jiným telefonem s moností
SMS na tée lince, povede to ke vzniku problému?
Ano, zabrání to telefonu pøijímat SMS. Musíte deaktivovat funkci SMS na jednom z telefonù. Vá model DECT
521/DECT 525 nabízí monost vypnout slubu SMS. Pøejdìte do menu SMS/SMS nastavit/Mód/Vypni.
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Øeení problémù
Problémy s telefonem
PROBLÉM
Pøi poloení telefonu na
základnu se nepohybuje symbol

PØÍÈINA
- patný kontakt.
- Kontakty jsou zneèitìné.
- Baterie je plná.

- Pokládejte telefon opatrnì.
- Oèistìte kontakty pomocí hadøíku
navlhèeného v lihu.
- Není tøeba ji dobíjet.

- Telefon je pøíli daleko od základny
- Chybný (pokozený) kabel

- Zkontrolujte zapojení. Resetujte
telefon. Odpojte ze sítì a znovu
pøipojte.
- Dobíjejte po dobu alespoò 24
hodin baterie.
- Pøejdìte blíe k základnové stanici.
- Pouívejte vdy dodávané kabely.

- Zvonìní je vypnuto.
- Je zapnut (ON) reim Do Not Disturb.

- Zapnìte zvonìní (strana 49).
- Vypnìte ji (strana 47)

Není zobrazen symbol

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

- Zkontrolujte zapojení.
- Pøejdìte blíe k základnové stanici

Symbol

- Sluchátko není zaregistrováno v
základové telefonní základnì

- Zaregistrujte sluchátko na
základnové stanici (strana 27)

- Jste pøíli daleko od základnové
stanice.
- Základnová stanice je pøíli blízko od
elektrického spotøebièe nebo je
umístìna v místnosti se silnými zdmi.

- Pøejdìte blíe k základnové stanici.

- Procedura pøidání nebyla úspìná,
zkuste to znovu.

- Odpojte a znovu zapojte napájecí
pøívod. Proveïte postup pro
registraci telefonu (strana 27).
- Odregistrujte jiný telefon.

ádný oznamovací tón

- Není napájení.

ØEENÍ

- Baterie jsou pøíli slabé.

Telefon nezvoní.

bliká.

Ruení bìhem hovoru.

Na displeji se zobrazilo není
dostupný
- pøi pokusu o pøidání dalího
telefonu k základnì,
- pøi pouívání telefonu.

- Bylo dosaeno maximálního poètu
telefonù.
- Základna je zaneprázdnìná s jiným
telefonem (napø. tel. seznam)

- Umístìte základnovou stanici na
vhodnìjí místo (èím výe, tím lépe)

- Poèkejte a bude volná

Dochází k ruení televizního a
rozhlasového vysílání.

Základna DECT 521/525 nebo
napájecí zdroj je umístìn pøíli blízko k
elektrickému spotøebièi.

Umístìte základnu nebo napájecí
zdroj do vìtí vzdálenosti

Sluba identifikace volajících
(CLI) nefunguje.

- Sluba není aktivována.

- Zkontrolujte vai smlouvu s
operátorem.
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PØÍÈINA

PROBLÉM

ØEENÍ

Nelze uloit záznam do pamìti
telefonního adresáøe.

Telefonní seznam je plný.

Vymate záznamy pro uvolnìní
pamìti.

Nepøicházejí nové SMS zprávy.

- Pamì pro SMS je plná
- Vymate staré SMS.

- Vymate staré SMS.
- Aktivujte slubu (s. 25).

Nelze odesílat a pøijímat SMS
zprávy

- Odchozí nebo pøíchozí SMSC èíslo
není nastaveno nebo je chybné.

- Kontaktujte svého
operátora,abyste získali správná
SMSC èísla.
- Aktivujte reim SMS (strana 25).
- Kontaktujte svého poskytovatele
pro více informací.
- Deaktivujte reim SMS na jednom
ze zaøízení.
- Kontaktujte svého poskytovatele
pro více informací.

- SMS reim je vypnut (OFF).
- Nemáte ádnou registraci.
- Na vaí lince je i dalí telefon s
moností SMS.
- Existuje problém s kompatibilitou
operátorù.
Chybí identifikace volajícího
/patná kvalita audio / patná
kvalita spojení se
irokopásmovým internetem
DSL.

- Filtr(y) DSL/dìliè chybí nebo
nedostateèný poèet filtrù.

- Modem a/nebo telefon je pøipojen do
nesprávné zásuvky DSL filtru.

- Defektní filtr DS

Èeský

DECT 521_CZ_part2.qxd

- Ujistìte se, zda máte jeden DSL
filtr pøipojen pøímo do kadé
telefonní zásuvky, kterou ve svém
domì pouíváte.
- Zkontrolujte, zda je modem a
telefon pøipojen do správné zdíøky
filtru (jeden specifický pro kadý z
nich).
- Filtr(y) mùe být defektní.
Vymìòte jej a zopakujte test.

Problémy se záznamníkem
PROBLÉM
Záznamník nenahrává hovory.

PØÍÈINA

ØEENÍ

- Pamì je plná.
- Reim záznamníku není aktivován.
- Není aktivní reim Odpovìï a
záznam.

- Vymate záznamy.
- Vyberte reim Odpovìï a záznam.

Dálková správa záznamníku není
funkèní.

Sluba dálkového pøístupu není
aktivní.

Aktivujte slubu dálkového pøístupu
(strana 35).

Není moné nahrát odchozí vzkaz.

Pamì je plná.

Vymate vzkazy.

Bìhem vzdáleného pøístupu DECT
525 zavìsí.

- 3 neplatné pokusy o zadání kódu.
- Doba je pøíli dlouhá.

- Zadejte správný kód.
- Pouívejte vzdálený pøístup rychleji.

Záznamník se automaticky ukonèí.

- Pamì je plná.
- Doba pøesáhla 3 minuty.

- Pøehrajte a vymate záznamy.
- Trvání zpráv nesmí pøesáhnout 3
minuty.

Øeení problémù

- Stisknìte

.
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Rejstøík
A/B

Akumulátory 16
Budík 46

Pøidej nový (telefonní adresáø) 39
Prohláení o shodì 13
Pulsní vytáèení 53

C

R

Èasté dotazy 56
Chùva 27, 38
Ètení SMS 23

D

Datum a èas 29
Definování skupin 41
Doba platnosti 27
Doba trvání hovoru 46
Dosah 16

G/H

GAP 14
Hlasitost (vyzvánìní) 49
Hlasitost (sluchátko) 19
Hlasitost zvonìní (budík) 47
Hudba pøi èekání na spojení 52

I/J

Intercom 19, 37
Jazyk 29

K

Kód vzdáleného pøístupu (záznamník) 36
Konferenèní hovor 38
Konfigurace 54
Kontrast displeje 29
Kopírování to telefonního adresáøe (název) 25
Kvalita záznamu 35

M

Melodie pøi èekání 52
Místní poznámky 36

N

Nastavení historie volání 44
Nastavení kódù slueb 55
Nastavení linky 53
Navigace v menu 17

O

Odhláení sluchátka 28
Odchozí zprávy 33
Odposlech hovoru 34
Opakované volání 18
Oznamovací tón 52

P

PABX/PSTN 53
Pohotovostní reim 17
Poslat novou SMS 22
Poslat SMS (ze seznamu) 41
Poslat SMS (ze seznamu volání) 43
Poslech vzkazù (záznamník) 32
Pøedání hovoru 38
Pøedání SMS 23
Pøedvolba 18
Pøejmenování sluchátka 28
Pøenesení hovoru 45
Pøevzetí hovoru 1, 18

Registrace sluchátka DECT 27, 53
Reproduktor (sluchátko) 3, 19
Reim editace 20
Reim neruit 47
Reim volání 53

S

etøiè obrazovky 17, 30
Skupiny 39, 49
Sluby operátora 55
SMS centrum 26
SMS reim 25
SMS nastavení 25

T

Telefonní seznam 39, 40, 41
Tlaèítka sluchátka 3
Tón 53
Tón sluchátka 19
Tón vyzvánìní (budík) 47
Tóny tlaèítek a potvrzení 51
Typ opakovaného volání 54
Typ operátora 54

U/V

Úspora tarifu (záznamník) 34
Volání 18, 25, 40, 42
Vybalení DECT 521/525 15
Vyma jméno (telefonní adresáø) 41
Vyma SMS 24
Vyma ve (historie volání) 44
Vyma záznam z historie volání 43
Vzdálený pøístup k záznamníku 35

Z

Základna, instalace 16
Základní tlaèítka 5
Záznam hovoru 19
Záznam odchozí zprávy 33
Záznam poznámky 36
Záznam vyzvánìní 50
Záznamník, nastavení 33
Zmìna èísla (telefonní adresáø) 40
Zmìna jména (telefonní adresáø) 40
Zobrazení seznamu volání 42
Ztlumení 19
Zvonìní pøed záznamem (záznamník) 34

