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Struèný návod
Tlaèidlo v¾avo a vpravo

pre vo¾bu menu alebo poloky a potvrdenie nastavenia.

Prijatie/ukonèenie hovoru

Stlaète

pre príjem hovoru.

Stlaète

pre ukonèenie hovoru.

Uskutoènenie hovoru

Zadajte èíslo a stlaète

Zobrazenie zoznamu hovorov

Stlaète

a listujte pomocou

Opakovaná vo¾ba èísla

Stlaète

a listujte pomocou

Vo¾ba z tel. zoznamu

Stlaète

Pridanie mena do tel. zoznamu
Nastavenie hlasitosti slúchadla poèas
hovoru
Nastavenie hlasitosti reproduktora

Vypnutie a zapnutie mikrofónu

, alebo stlaète
.

a stlaète

, listujte v zozname pomocou

Zadajte èíslo a stlaète

Uloit a stlaète

.

.

a

pre zvýenie alebo zníenie

hlasitosti.
Poèas handsfree hovoru pouite tlaèidlá

a

pre

zvýenie alebo zníenie hlasitosti.
Poèas hovoru stlaète

pre vo¾bu Monosti, stlaète

pre vo¾bu Ztiit, alebo stlaète

pre vo¾bu Konec ztiení.

Stlaète

+ èíslo slúchadla.

Preèítanie hlásenia

Stlaète

pre vo¾bu Pøehled.

Stlaèením

otvorte kruhové menu, skrolujte na

Sluchátko a stlaète
a stlaète

, skrolujte na Datum & èas
zvo¾te Nastav dátum, zadajte

. Stlaèením

. Skrolujte na Nastav èas,

aktuálny dátum a stlaète
zadajte aktuálny èas a stlaète
Stlaèením
stlaète

Nastavenie externého vyzváòacieho
tónu slúchadla

a stlaète

, zadajte meno a stlaète

Pouite tlaèidlá

.

, listovaním zvo¾te

Prepojenie hovoru/interkom
(aspoò 2 slúchadlá)

Nastavenie dátumu a èasu

a zadajte èíslo.

Slovensky

Stlaète

umoòuje pohyb v menu a sub-menu.

.

otvorte menu, skrolujte na
, stlaèením

Stlaèením

Zvuky a

zvo¾te Vyzvánìní na sluch.

zvo¾te Externí vyzvánìní. Listujte v

zozname a poèúvajte vyzváòacie tóny a stlaèením

zvo¾te

poadovaný tón.
Aktivácia/deaktivácia záznamníka

Stlaèením

na základni ZAPNI alebo VYPNI

záznamník.

Struèný návod
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Miestne nastavenie pre Slovensko
Ïakujeme vám, e ste si vybrali komunikaèné zariadenie znaèky Philips.
Pred pouitím DECT 521/525 vám odporúèame nastavi jeho parametre pod¾a krajiny, v ktorej ijete.

Najskôr vlote batérie a nechajte slúchadlo nabi. Po nieko¾kých minútach nabíjania sa zobrazí konfiguraèné
menu.
Stlaète
Stlaèením

a pomocou

listujte v zozname krajín.

zvo¾te nastavenie, ktorá vám vyhovuje.

Vá telefón je pripravený na pouívanie.

Ak potrebujete zmeni nastavenie DECT 521/525, pozrite si str. 55.

Miestne nastavenie pre Slovensko
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Slúchadlo
DECT 521/DECT 525
Seznam / Tlaèidlo vpravo
- Stlaète v pohotovostnom reime pre
zobrazenie tel. zoznamu.
- Stlaète pre pohyb v menu a výber
z moností.

Tlaèidlo ukonèenia
- Stlaèením ukonèíte hovor.

Slúchadlo

- Stlaète pre vstup do kruhového menu.
- Stlaète pre potvrdenie váho výberu.

Vymaza/Zrui
- Krátko stlaète pre opravu èísla
poèas vytáèania alebo znaku poèas
editovania.
- Krátkym stlaèením sa v menu
vrátite o jednu úroveò.
- Krátkym stlaèením poèas hovoru
vyvoláte sluby operátora.
- Dlhím stlaèením zmaete viac
znakov alebo naraz celý text.
- Dlhím stlaèením sa z menu vrátite
do pohotovostného reimu.

Naposledy volané èíslo /
Tlaèidlo v¾avo
- Stlaète v pohotovostnom reime pre
zobrazenie zoznamu hovorov.
- Stlaète pre pohyb v menu a výber
z moností.

Hovor
- Stlaèením zdvihnete linku alebo
prijmete hovor.

Zámok klávesnice a editovanie

Nerui a ve¾kos písma

- Krátkym stlaèením vloíte *.
- Dlhím stlaèením v pohotovostnom
reime zamknete/odomknete
klávesnicu.
- Dlhím stlaèením vloíte R
(medzipauza v èísle) pri zadávaní
èísla.
- Dlhím stlaèením sa pri písaní textu
zobrazí systém multi-tap alebo editor
Eatoni®.

- Krátkym stlaèením sa zmení písmeno
poèas editovania pomocou editora
Eatoni®.

Slovensky

Tlaèidlo OK

- Krátkym stlaèením vloíte pri
zadávaní èísla znak #.
- Dlhím stlaèením aktivujete/zruíte
reim Nerui.
- Dlhím stlaèením vloíte pri
zadávaní èísla pauzu (P).
- Krátkym stlaèením prepnete pri
editovaní ve¾kos písma.

Prepojenie hovoru/interkom
Mikrofón

Budík
- Krátkym stlaèením vloíte 0.
- Dlhím stlaèením aktivujete/zruíte
budík.

- Krátkym stlaèením vyvoláte alebo
zruíte interný hovor.
- Krátkym stlaèením poèas interného
hovoru prepojíte hovor alebo prepnete
medzi interným a externým hovorom.
- Krátkym stlaèením prijmete alebo
zruíte interný hovor.

Reproduktor*
- Krátkym stlaèením zdvihnete linku
alebo aktivujete reproduktor poèas
hovoru.
*Upozornenie: Aktivácia handsfree môe náhle zvýi hlasitos slúchadla na ve¾mi vysokú úroveò. Drte
slúchadlo v dostatoènej vzdialenosti od vaich uí.

DECT 521/DECT 525 Slúchadlo
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Ikony na displeji slúchadla
Na displeji sa zobrazujú informácie o èinnosti telefónu.

Pri prvom pouití môe chví¾u trva, ne sa nabije batéria nato¾ko, aby sa na displeji zobrazili ikony.

Nabíjanie je indikované opakovaným napåòaním ikony stavu batérie.
Keï sa slúchadlo vybíja, ikona stavu batérie znázoròuje nasledovné stavy:
Plná

, 2/3

, 1/3

a prázdna

.

Záznamník je aktivovaný (DECT 525). Keï bliká, znamená to, e v záznamníku alebo
v hlasovej schránke operátora je uloený nový odkaz. Ak bliká rýchlo, znamená to, e pamä
záznamníka je plná.

Zvonenie je vypnuté.

Prebieha externý hovor. Keï bliká, znamená to, e prichádza externý hovor, alebo e je linka
u obsadená iným slúchadlom.

Prebieha interný hovor. Keï bliká, znamená to, e prichádza interný hovor.

Reproduktor slúchadla je aktivovaný. Keï bliká, znamená to, e je aktivovaný reproduktor na
základni (len pre DECT 525).

Funkcia SMS je aktivovaná. Keï bliká, znamená to, e bola prijatá nová SMS správa. Ak
bliká rýchlo, znamená to, e pamä pre SMS správy je plná.

Slúchadlo je prihlásené a v dosahu základne. Keï bliká, znamená to, e slúchadlo nie je
prihlásené k základni.
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Slovensky

Základòa DECT 521

Vyh¾adávacie tlaèidlo
Vyh¾adávacie tlaèidlo umoòuje vyh¾ada stratené slúchadlo. Zatlaète tlaèidlo, kým nezaène slúchadlo zvoni. Po
nájdení stlaète akéko¾vek tlaèidlo na slúchadle. Vyh¾adávanie sa ukonèí.

Základòa DECT 525
Reproduktor (len pre vyzváòacie
tóny a správy záznamníka)

Tlaèidlo vymazania
Krátkym stlaèením vymaete aktuálny
odkaz.

Indikátor novej správy
Blikanie znamená nový odkaz.

Dlhým stlaèením vymaete vetky
odkazy (okrem nevypoèutých).

Rýchle blikanie znamená,
e pamä záznamníka je plná.

Tlaèidlo preskoèenia/
rýchleho posuvu
Krátkym stlaèením prejdete na
nasledujúci odkaz poèas poèúvania.

Vyh¾adávacie tlaèidlo
Stlaèením vyh¾adáte vetky
slúchadlá.

Dlhým stlaèením pretáèate aktuálny
odkaz poèas jeho poèúvania.

Tlaèidlo prehrávania/
Tlaèidlo ON/OFF

zastavenia prehrávania
Krátkym stlaèením sa spustí
prehrávanie nového odkazu.

Stlaèením ZAPNI alebo VYPNI
záznamník.

Krátkym stlaèením sa zastaví
prehrávanie poèas poèúvania
odkazu.

Základne DECT 521/DECT 525
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truktúra menu
Pomocou tlaèidla v¾avo

a vpravo

SMS

môete listova v menu.

Poli novou SMS

Poli SMS na telefon

èti SMS

èti SMS
Uka èíslo
Odpovìz
Pøesmìrování
Poli znovu
Vyma SMS

Menu

Kopie do seznamu
Voláni

SMS nastavit

Mód

ZAPNI alebo VYPNI

SMS centrum

Sluchátko

Mód dìtské chùvy

ZAPNI alebo VYPNI

Pøihláení

Pøihlásit telefon
Neregistrované
sluchátko
Vyber základnu

Pøejmenuj sluchátko

Vlo jméno

Jazyk
Datum & èas

Nastav datum
Nastav èas

Kontrast na displeji

Úrovnì (1 a 5)

Podsvícený

VYPNI/10 vteøin/20
vteøin

Setøiè obrazovky
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Nahrávej
Dalí zpráva
Pøedchozi zpráva
Voláni
Vyma
Uloit

Slovensky

Poli SMS
Nahraj zprávu
Odchozí zprávy

Mód záznamníku

Odpovìd & nahrávání
osobní odchozí zprávy
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/
Nahraj novou/
Vyma

Skupina B
Skupina C
Nastavení záznamníku

Mód

ZAPNI alebo VYPNI

Zvonìní pøed
odpovìdí

Usporné volání / 3 / 5
/7

Hlasové povely
Pøehled hovorù

VYPNI / Nízká /
Støední / Vysoká /
Velmi vysoká

Kvalita záznamu

Vysoká / Standard

Dálkové ovládání

Mód (ZAPNI alebo
VYPNI)
Zmìn kód

Intercom

Volat vem
Zoznam slúchadla

truktúra menu
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Pøehled

Voláni

Pøidej nové

Zmìn èíslo
Zmìn jméno
Vyber skupinuu

A/B/C

Vyma
Poli SMS

Naposledy
volané èíslo

Pøehled

Nahrávej
Voláni
Uka èíslo
Uloit
Vyma
Poli SMS

Vyma ve
Nastav naposledy
volané èislo

Pøíchozí hovory

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

Odchozí hovory

Vechna volání
ádné volání

Operátor

Hovor pøesmìrován
Zru pøesmìrování hovoru
Hovor bude pøesmìrován,
kdy bude linka obsazena
Zru pøesmìrování hovoru,
kdy je linka obsazena
Volání pøesmìrováno,
neníli odpovìd
Zru pøesmìrování hovoru,
kdy volaný neodpovídá
Hlasová schránka
Zru zpìtné volání
Identifikace skryta

truktúra menu
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Doba volání

Budík

Aktivace

ZAPNI alebo VYPNI

Nastav den
Nastav èas
Tóny vyzvánìní
Hlasitost vyzvánìní
Mód neruit

Aktivace

ZAPNI alebo VYPNI

Nastav den
Start

Nízká/
Støední/
Vysoká

Slovensky

Nastavení

Konec
Výbìr volajícího
povolen

Zvuky

Standard, A, B, C

Externí vyzvánìní

Vyzvánìní na sluch

Interní vyzvánìní

Vyzvánení na zákl.*

Seznam vyzvánení

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
Pouze nezodpovìzená
volání
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Umonit pøihláení
Pøepojení

Vytáèení

Ton / Puls

Poslední volání

Krátké blikání / Dlouhé blikání

Nastav stát
První vyzvánìní

Nastav servisní kód

12
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Prehlásenie o zhode, ivotné prostredie a bezpeènos
Bezpeènostné informácie
Toto zariadenie nie je urèené pre núdzové hovory pri výpadku el. energie. Pre umonenie núdzových hovorov je
potrebné vytvori alternatívu.

Týmto Philips potvrdzuje e tento DECT 521xx a DECT 525xx je v súlade so základnými poiadavkami a inými
relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Toto zariadenie je moné pripoji len do analógovej telefónnej
siete na Slovensku, v Èeskej republike, Maïarsku, a Rumunsku alebo Polsku.

Napájanie

Slovensky

Prehlásenie o zhode

Toto zariadenie vyaduje elektrické napätie 220  240 V, striedavý jednofázový prúd, okrem IT intalácií
definovaných v norme EN 60-950. V prípade výpadku prúdu môe dôjs k prerueniu komunikácie.

Výstraha!
Elektrická sie je klasifikovaná pod¾a kritérií v norme EN 60-950 ako nebezpeèná. Jediný spôsob, ako úplne
vypnú toto zariadenie, je odpojenie sieovej zástrèky od elektrickej siete. Dbajte na to, aby bola elektrická
zásuvka v blízkosti zariadenia a vdy ¾ahko prístupná.

Telefónne spojenie
Napätie v sieti je klasifikované ako TNV-3 (Napätia telefónnych sietí) pod¾a normy EN 60-950.

Bezpeènostné upozornenia
Dbajte na to, aby sa slúchadlo nedostalo do styku s vodou. Nerozoberajte slúchadlo ani základòu, mohli by ste sa
vystavi zásahu vysokým napätím. Dbajte na to, aby sa kontakty nabíjania alebo batérie nedostali do styku s
vodivými materiálmi.

Starostlivos o ivotné prostredie
Nezabudnite prosím dodriava miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, opotrebovaných
batérií a starých zariadení. V rámci moností podporte ich recykláciu.

Prehlásenie o zhode, ivotné prostredie a bezpeènos
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Vyhlásenie o zhode

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

Zhoda so tandardom GAP
tandard GAP zaruèuje, e vetky slúchadlá a základne DECTTM GAP spolupracujú prinajmenom na úrovni
základných funkcií nezávisle od ich výrobcu. Vae slúchadlo a základòa DECT 521/525 vyhovujú tandardu GAP,
èo znamená, e sú garantované prinajmenom tieto funkcie: prihlásenie slúchadla, zdvihnutie linky, príjem a
uskutoènenie hovoru. Ïalie funkcie nemusia by k dispozícii, ak pouijete s vaou základòou iné slúchadlo ne
DECT 521/525.
Za úèelom prihlásenia a pouívania slúchadla DECT 521/525 so základòou vyhovujúcou tandardu GAP iného
výrobcu postupujte pod¾a pokynov v návode na pouívanie daného výrobcu a potom prejdite na postup na str. 27.
Za úèelom prihlásenia slúchadla iného výrobcu so základòou DECT 521/525 prepnite základòu do reimu
prihlásenia (str. 27) a vykonajte postup v návode na pouitie daného výrobcu.
Spoloènos Philips oznaèila batériu a balenie symbolmi tandardou vytvorené za úèelom podpory recyklácie a príslunej likvidácie prípadného odpadu.
Miestnemu zdruenému refundaènému a recyklaènému systému bol zaplatený finanèný príspevok.
Oznaèený obalový materiál je recyklovate¾ný.

DECT je obchodná znaèka spoloènosti ETSI, registrovaná v prospech implementátorov technológie DECT.
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Intalácia DECT 521/525
Vybalenie DECT 521
Balenie DECT 521 obsahuje:

Nabíjate¾né batérie
NiMh 2HR AAA
650 mAh

Slúchadlo DECT 521

Uívate¾skú príruèku

Záruèný list

Slovensky

Základòu DECT 521

PHILIPS

Napájací zdroj

Prepojovací kábel

Vybalenie DECT 525
Balenie DECT 525 obsahuje:

Základòu DECT 525

Nabíjate¾né batérie
NiMh 2HR AAA
650 mAh

Slúchadlo DECT 525

Uívate¾skú príruèku

Záruèný list
PHILIPS

Napájací zdroj

Prepojovací kábel

Vo viacslúchadlovom balení DECT 521 a DECT 525 nájdete ïalie slúchadlo(á), nabíjaèky s ich napájacími zdrojmi a ïalie nabíjate¾né batérie.

Intalácia DECT 521/525
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Intalácia základne
Umiestnite zariadenie do blízkosti telefónnej a elektrickej zásuvky tak, aby boli ¾ahko prístupné. Pre správnu
intaláciu základne pripojte telefónny kábel a sieovú núru k zariadeniu. Telefónny kábel a sieovú núru zapojte
do zásuviek. Pípnutím zariadenie indikuje správnu intaláciu telefónu (dostupné len pre DECT 525).V prípade
vyuívania irokopásmového internetového pripojenia DSL sa uistite, èi máte vdy jeden DSL filter zapojený priamo
do kadej zásuvky a skontrolujte, èi je modem a telefón zapojený do správneho konektora (pecifický pre kadé
zariadenie).

Výstraha! Elektrická sie je klasifikovaná pod¾a kritérií v norme EN 60-950 ako nebezpeèná.

Jediný spôsob ako úplne vypnú toto zariadenie je odpojenie sieovej núry od elektrickej siete.
Dbajte na to, aby bola elektrická zásuvka v blízkosti zariadenia a vdy ¾ahko prístupná.
Dbajte na to, aby boli sieová núra a telefónny kábel zapojené do správnych zásuviek, pretoe nesprávne
zapojenie môe spôsobi funkènú poruchu zariadenia.

Výstraha! Pouívajte káble dodávané s týmto zariadením.

Do tohto otvoru niè nevkladajte.
Pripojte sieovú núru.
Pripojte telefónny kábel.

Intalácia a výmena batérií v slúchadle

Otvorte kryt priestoru pre batérie, vlote batérie pod¾a obrázka a nasuòte kryt priestoru batérií naspä.
Po poloení slúchadla na základòu sa opakovane napåòa indikátor stavu batérií (ak je potrebné nabíjanie). Nechajte
slúchadlo nabíja 24 hodín pre jeho úplné nabitie. Pri prvom pouití môe chví¾u trva, ne sa nabije batéria nato¾ko,
aby sa na displeji zobrazili symboly.
V prípade, e potrebujete vymeni batérie za nové, pouite len typ 2HR AAA NiMH 650 mAh.
Výstraha: Poèas nabíjania alebo poèas pouívania musí by základòa zapojená v elektrickej sieti.
Pouívajte iba nabíjate¾né batérie.
Atentie! Folositi doar batérií reincarcabile.
Záruka sa nevzahuje na batérie a opotrebovanie iných prvkov s obmedzenou ivotnosou.
Batérie by sa nemali likvidova v benom odpade v domácnostiach.

Výdr batérií a dosah
Optimálna výdr batérií sa dosiahne po 3 cykloch úplného nabitia a vybitia. Po dosiahnutí hranice dosahu a pri
vypadávaní signálu sa priblíte viac k základni. Ak chcete dosiahnu èo najlepí dosah, umiestnite základòu èo
najïalej od elektrických spotrebièov.
Výdr batérií v
pohotovostnom reime
do 300 hodín

16
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Dosah v interiéri

Dosah v exteriéri

do 15 hodín

do 50 metrov

do 300 metrov
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Úvod
etriè displeja Philips
Po 2 minútach bez obsluhy sa zobrazí etriè displeja. Návod ako ho zrui, je
uvedený na str. 30.

Pohotovostný reim
V pohotovostnom reime sa na displeji DECT 521/525 zobrazujú rôzne informácie:

- Zmekané hovory
operátora

, nové SMS

, nové odkazy (záznamník)

Slovensky

- Dátum a èas, názov slúchadla a pokyny pre vstup do menu.
alebo odkaz v hlasovej schránke

(ak sú nejaké aktívne).

- Reim Nerui

a budík

(ak je aktivovaný).

Pre aktivovanie/zruenie týchto funkcií stlaète

alebo

.

Zobrazenie truktúry menu
Pre vstup do kruhového menu z pohotovostného reimu stlaète

. Kruhové menu reprezentujú

ikony, ktoré umoòujú prístup k jednotlivým menu prvej úrovne.
Skrolovaním v¾avo alebo vpravo

zvolíte poadované menu a stlaète

pre vo¾bu.

Zobrazí sa podmenu, ktoré je reprezentované malými tvorèekmi v spodnej èasti
vo¾bu jednej poloky podmenu pouite tlaèidlo

alebo

a stlaète

displeja. Pre

pre jej výber.

Ikona
znázoròuje zvolené podmenu alebo poloku. Ikona
znázoròuje poloku, v ktorej sa
nachádzate.
Poznámka: Niektoré menu sú priamo dostupné cez vyhradené tlaèidlo na klávesnici, napr. Interkom
pomocou

, Zoznam pomocou

alebo Naposledy volané èíslo pomocou

.

Ako sa pohybova v menu
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Zvuky a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Vyzvánìní na telefonu a stlaète
Zaznie melódia. Pomocou

pre vo¾bu.

upravíte hlasitos.

Vyberte jednu z úrovní hlasitosti a stlaète

Úvod

.
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Základné princípy
Uskutoènenie alebo príjem hovoru
Priama vo¾ba

Predbená vo¾ba

Prijatie hovoru

Zadajte èíslo

Stlaète tlaèidlo

Keï zvoní

Uskutoènite hovor

Zadajte èíslo

Zdvihnite linku

Volanie na èíslo z tel. zoznamu
Stlaète pre priame zobrazenie Seznam.
Zvo¾te meno v zozname.
Uskutoènite hovor alebo stlaète

pre vo¾bu Voláni v menu Monosti.

Uloenie zadaného èísla
Zadajte èíslo.
Stlaète pre zobrazenie moností.
Zvo¾te Uloit a stlaète

pre vo¾bu.

Zadajte meno a stlaète

.

Uloenie SMS
Zadajte èíslo.
Stlaète pre zobrazenie moností.
Zvo¾te Poli SMS a stlaète
Napíte text a stlaète

pre vo¾bu.

.

Zvo¾te Uloit a stlaète

pre vo¾bu.

Opätovné volanie zo zoznamu hovorov
Stlaète pre priame zobrazenie Naposledy volané èíslo.
Vyberte poloku zo zoznamu.
Uskutoènite hovor alebo stlaète

18
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Funkcie poèas hovoru
Poèas externého hovoru sú dostupné niektoré ïalie monosti. Stlaète

pre vstup do menu Monosti.

Pre vypnutie mikrofónu slúchadla
Stlaète pre vstup do menu Monosti.
Stlaète pre vo¾bu Ztiit (druhý úèastník vás prestane poèu).
Stlaète znovu pre obnovenie konverzácie (Konec ztiení).

Slovensky

Interkom (len v prípade, e máte aspoò dve slúchadlá)
Poèas externého hovoru môete poui interkom pre volanie iného slúchadla a napr. v prípade prepojenia
hovoru na dané slúchadlo.
Stlaète pre vstup do menu Monosti.
Zvo¾te Intercom (druhý úèastník vás prestane poèu).
Ak je prihlásené len jedno prídavné slúchadlo, zaène zvoni automaticky.
V opaènom prípade si vyberte slúchadlo zo zoznamu.
Keï druhé slúchadlo prevezme hovor, stlaèením zvo¾te Pøesun.
K dispozícii sú aj ïalie monosti, napr. Pøepínaè a Konferenèní hovor (pozri str. 39).

Záznam konverzácie (len DECT 525)
Stlaète pre vstup do menu Monosti.
Zvo¾te Nahrávej a stlaète

pre vo¾bu.

Ak si chcete vypoèu konverzáciu, prejdite do menu naposledy volaných èísiel alebo zoznamu odkazov stlaèením
tlaèidla zoznamu hovorov

.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE reproduktora slúchadla
Stlaèením

aktivujete alebo deaktivujete reproduktor slúchadla.

Upozornenie: Aktivácia handsfree môe náhle zvýi hlasitos slúchadla na ve¾mi vysokú úroveò. Drte slúchadlo
v dostatoènej vzdialenosti od vaich uí.

Zvýenie/zníenie hlasitosti slúchadla/reproduktora poèas hovoru
Stlaèením

zvýite alebo

zníite hlasitos poèas hovoru.

K dispozícii je 5 úrovní hlasitosti. Naposledy vykonané nastavenie sa uloí pre ïalí hovor.

Vstup do tel. zoznamu alebo zoznamu Naposledy volaných èísel
Stlaèením

prejdete na monosti. Zvo¾te Seznam alebo Naposledy volané èíslo a stlaète

pre

vo¾bu.

Identifikácia linky volajúceho a èakajúci hovor
Ak máte k dispozícii slubu èakajúci hovor, budete pri ïalom prichádzajúcom hovore informovaný pípnutím v
slúchadle. Ak máte okrem toho k dispozícii slubu identifikácie linky volajúceho, môe sa na displeji zobrazi jeho
meno alebo èíslo. Pre príjem druhého hovoru stlaète

+

(v závislosti od vaej siete môe by tento kód

odliný). Viac informácií získate od prevádzkovate¾a siete.

Funkcie poèas hovoru
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Systémy editovania
Ve¾kos písmen
tandardne je prvé písmeno vety ve¾ké.
Pomocou

môete zmeni reim na:

- vetky znaky ve¾ké (AB),
- vetky písmená malé (ab), alebo
- prvé písmeno ve¾ké a zvyok textu malé (Ab).
Interpunkèné znamienka a matematické symboly sú dostupné pomocou

a

, prièom pomocou

dostupné aj ïalie peciálne znaky (pozri tabu¾ku na str. 21).
Pomocou tlaèidiel v¾avo/vpravo
Stlaèením

posúvajte kurzor v¾avo alebo vpravo.

zmaete znak; dlhím stlaèením zmaete celý text.

Zariadenie DECT 521/525 pouíva 2 systémy editovania: Multi-tap a Eatoni®. Poèas editovania sa môete
prepína medzi týmito dvoma systémami dlhým stlaèením

.

tandardný systém multi-tap
Tento systém umoòuje písa text znak po znaku opakovaným stláèaním prísluného tlaèidla pre vloenie
poadovaného znaku.
Systém Eatoni® je prediktívny systém editovania navrhnutý za úèelom zjednoduenia písania SMS správy.
Pomocou malého E v hlavièke je moné identifikova pouívaný reim.
Eatoni® je slovný editor, ktorý vyberá najpravdepodobnejie písmeno. Èinnos systému Eatoni® je
nasledovná:
Stlaète tlaèidlo, pomocou ktorého sa zobrazí poadovaný znak. Na displeji sa zobrazí znak s najväèou
pravdepodobnosou vloenia. Ak sa nezobrazí oèakávané písmeno, stlaèením
najpravdepodobnejí znak dostupný na danom tlaèidle.

20
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Porovnanie systémov Multi-tap a Eatoni® pri písaní slova Peter.

Písanie slova Peter systémom multi-tap.
Stlaète

: jedenkrát: P

Stlaète

: dvakrát:

Stlaète

: jedenkrát: Pet

Stlaète

: dvakrát:

Pete

Stlaète

: trikrát:

Peter

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Sekvencia znakov

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

Slovensky

Tlaèidlá klávesnice

Pe

Písanie slova Peter pomocou Eatoni®.
Dlhým stlaèením

aktivujete Eatoni®.

Stlaète
Stlaèením

zmeníte znak.

Stlaète
Stlaète
Stlaète
Stlaète
Stlaèením

potvrdíte zadané meno.

Eatoni® & LetterWise sú obchodné znaèky spoloènosti Eatoni Ergonomics, Inc. a sú pouívané spoloènosou
Philips v licencii.

Systémy editovania
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SMS (Textové správy)

Dôleité informácie sú k dispozícii na
informaènom letáku SMS v balení.

Poli novou SMS
Èti SMS

SMS nastavit
SMS je skratka pre slubu krátkych správ (Short Message Service). Aby ste mohli túto slubu vyuíva,
musíte ma aktivovanú slubu identifikácie linky volajúceho spolu so slubou SMS od váho prevádzkovate¾a siete.
SMS správu je moné posiela na telefón (mobilný alebo kompatibilný na pevnej linke), ktorý má tie aktivované
sluby CLI a SMS.
Výrobné nastavenia zariadenia DECT 521/525 sú v súlade s hlavným národným operátorom.
Ak si eláte posiela alebo prijíma SMS správy cez iného poskytovate¾a sluieb, musíte nastavi
prísluné èísla (pozri str. 26 a SMS leták).

Poslanie novej SMS správy
Pre poslanie novej SMS správy na telefón
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Stlaète pre výber SMS.
Stlaète pre výber Poli novou SMS.
Zadajte èíslo a stlaète

, alebo stlaète

Zadajte text a stlaète

(pozri str. 20).

pre výber èíslo zo Seznam.

Stlaète pre výber Poli SMS, alebo
ak si eláte uloi SMS správu, nalistujte si Uloit a stlaète

pre vo¾bu.

Uloenú èti SMS správu je moné znova otvori z vo¾by èti SMS.

Odosielané SMS správy môu by dlhé a 160 znakov. peciálne znaky ako ¤, ] a [ sa poèítajú za 2 znaky.
V zariadení DECT 521/525 je moné uloi 60 SMS.

22
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Èítanie SMS
Zoznam SMS správ obsahuje uloené a prijaté SMS správy.
Uloená SMS správa je v zozname správ oznaèená ikonou

a prijatá SMS správa ikonou

.

Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Stlaète pre výber SMS.
Zvo¾te èti SMS a stlaète

pre vo¾bu.

Listujte v zozname SMS správ a stlaète

.

Slovensky

Èítanie SMS/Zobrazenie èísla

Stlaète pre výber èti SMS,
alebo zvo¾te Uka èíslo a stlaète

pre vo¾bu.

Poèas zobrazenia zoznamu prijatých SMS správ sú niektoré vo¾by dostupné iba pre SMS správy prijaté z telefónu.
Takéto vo¾by sú Odpovìz, Pøesmìrování, Kopie do seznamu, Voláni a Uka èíslo. Vo¾by

Odpovìz a Kopie do seznamu pouívajú podadresu odosielate¾a.

Odpoveï na SMS správu
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Stlaète pre výber SMS.
Zvo¾te èti SMS a stlaète

pre vo¾bu.

Listujte v zozname SMS a stlaèením
Zvo¾te Odpovìz a stlaète

zvo¾te správu, na ktorú chcete odpoveda.

pre vo¾bu.

Napíte text a stlaète.
Stlaète pre výber èti SMS.

SMS SPRÁVY
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Presmerovanie
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Stlaète pre výber SMS.
Zvo¾te èti SMS a stlaète

pre vo¾bu.

Listujte v zozname SMS a stlaèením
Zvo¾te Odpovìz a stlaète
Zadajte èíslo a stlaète

zvo¾te správu, ktorú chcete presmerova (preposla).

pre vo¾bu.

.

V prípade potreby môete upravi text alebo stlaèi

.

Stlaète pre výber Poli SMS.

Poli znovu
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Stlaète pre výber SMS.
Zvo¾te èti SMS a stlaète

pre vo¾bu.

Listujte v zozname SMS správ a stlaèením
Zvo¾te Poli znovu a stlaète

zvo¾te správu, ktorú chcete znova posla.

.

Vymazanie SMS
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Stlaète pre výber SMS.
Zvo¾te èti SMS a stlaète

pre vo¾bu.

Listujte v zozname SMS správ a stlaèením
Zvo¾te Vyma SMS a stlaète
Pre potvrdenie stlaète

24
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Kopírovanie èísla do tel. zoznamu
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Stlaète pre výber SMS.
Zvo¾te èti SMS a stlaète

pre vo¾bu.
.

Zvo¾te Kopie do seznamu a stlaète
Zadajte meno a stlaète

Slovensky

Listujte v zozname SMS a stlaète

pre vo¾bu.

.

Volanie zo zoznamu SMS správ
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Stlaète pre výber SMS.
Zvo¾te èti SMS a stlaète

pre vo¾bu.

Listujte v zozname SMS správ a stlaète
Zvo¾te Voláni a stlaète

.

pre vo¾bu, alebo vytvorte hovor

.

Nastavenia SMS správ
Nastavenie reimu SMS
Ak sú na vaej tel. linke 2 telefóny podporujúce SMS správy, bude potrebné funkciu SMS na jednom z nich
zrui.
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Stlaète pre výber SMS.
Zvo¾te SMS nastavit a stlaète

pre vo¾bu.

Stlaète pre vo¾bu Mód.
Stlaète pre výber ZAPNI alebo skrolujte na VYPNI a stlaète

SMS SPRÁVY

.
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Nastavenie tandardného SMS centra
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Stlaète pre výber SMS.
Zvo¾te SMS nastavit a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te SMS centrum a stlaète

, potom zvo¾te SMS centrum.

Stlaète pre vo¾bu Vyber pøednostnì.

Nastavenie èísla SMS centra
SMS správy sú posielané cez centrum. Za úèelom prijímania SMS správy od iného operátora je potrebné nastavi
prísluné èísla.
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Stlaète pre výber SMS.
Zvo¾te SMS nastavit a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te SMS centrum a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Uprav pøíchozí volání a stlaète
Zadajte èíslo a stlaète

.

Zvo¾te Uprav odchozí volání a stlaète
Zadajte èíslo a stlaète

26

pre vo¾bu.

pre vo¾bu.
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Sluchátko
Datum & èas
Kontrast na displeji
Podsvícený
Setøiè obrazovky

Reim Stráca detí (Babysit)

Ak sú k dispozícii aspoò 2 slúchadlá.

Táto funkcia umoòuje kontrolova detskú izbu. Umiestnite slúchadlo do izby, ktorú chcete kontrolova a v
druhom slúchadle budete poèu akýko¾vek um v miestnosti.

Aktivovanie/zruenie opatrovacieho reimu

Slovensky

Mód dìtské chùvy
Pøihláení
Pøejmenuj sluchátko
Jazyk

Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Sluchátko a stlaète

pre vo¾bu.

Stlaète pre vo¾bu Mód dìtské chùvy.
Zvo¾te ZAPNI alebo skrolovaním zvo¾te VYPNI a stlaète

pre vo¾bu.

Pre stráenie miestnosti je potrebný interkom (pozri str. 39).
Poznámka: Poèas pouívania interkomu môete naïalej so slúchadlom prijíma/uskutoèòova hovory.

Prihlásenie
K základni je moné prihlási a 6 slúchadiel. Kadé slúchadlo je moné pouíva a so 4 základòami.
Výstraha: Ak chcete priradi slúchadlo iného výrobcu ne Philips k základni DECT 521 alebo DECT 525, uistite sa,
èi vyhovuje tandardu GAP. V opaènom prípade nebude správne pracova (pozri str. 14).

Prihlásenie slúchadla
Odpojením a opätovným pripojením sieovej núry sa prepne základòa do registraèného reimu a ihneï vykonajte
nasledovnú procedúru.
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Sluchátko a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Pøihláení a stlaète

pre vo¾bu.

Stlaète pre vo¾bu Pøihláení sluchátka.
Zadajte 4-miestny RC kód (kód vzdialenej kontroly) uvedený na nálepke na spodnej strane základne
a stlaète

.

Odhlásenie slúchadla
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Sluchátko a stlaète

pre vo¾bu.

Slúchadlo
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pre vo¾bu.

Zvo¾te Neregistrované sluchátko a stlaète
Vyberte slúchadlo v zozname a stlaète
Zadajte 4-miestny RC kód a stlaète

pre vo¾bu.

.
.

Poznámka: V prípade potreby servisnej opravy samotného slúchadla odhláste prosím najskôr vae slúchadlo od
základne.

Vo¾ba základòovej stanice
Kadé slúchadlo DECT 521/525 je moné pouíva a so 4 základòami. Za úèelom pouívania slúchadla s
ïalou základòou je potrebné najprv slúchadlo k danej základni prihlási.

Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Sluchátko a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Pøihláení a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Vyber základnu a stlaète

pre vo¾bu.

V zozname zvo¾te základòu a stlaète

.

Výstraha: Slúchadlo automaticky pracuje s tou základòou, ku ktorej bolo naposledy prihlásené.
Ak je slúchadlo mimo dosah, automaticky sa spustí vyh¾adávanie dostupnej základne zo zoznamu.

Premenovanie slúchadla
Premenovanie slúchadla
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Sluchátko a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Pøejmenuj sluchátko a stlaète

pre vo¾bu.

Dlhím stlaèením zmaete aktuálny názov.
Zadajte meno a stlaète

28
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Jazyk
Zmena jazyka displeja
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Sluchátko a stlaète

pre vo¾bu.

Prezrite si zoznam a zvo¾te tlaèidlom

Slovensky

Zvo¾te Jazyk a stlaète

pre vo¾bu.

.

Dátum a èas
Nastavenie dátumu a èasu
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Sluchátko a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Datum & èas a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Nastav datum.
Zadajte aktuálny dátum a stlaète

.

Zvo¾te Nastav èas a stlaète
Zadajte aktuálny èas a stlaète

pre vo¾bu.
.

Výstraha: Ak je vá telefón pripojený k ISDN linke cez adaptér, môe sa nastavenie dátumu a èasu zmeni po
kadom volaní. Prosím skontrolujte nastavenie dátumu a èasu vo vaom ISDN systéme. V prípade problémov sa
prosím obráte na prevádzkovate¾a siete. (Pozri Najèastejie otázky na str. 57).

Kontrast displeja
Nastavenie kontrastu displeja
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Sluchátko a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Kontrast na displeji a stlaète
Vyberte jednu z úrovní a stlaète

pre vo¾bu.

pre vo¾bu.

Slúchadlo
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Podsvietenie
Nastavenie èasu trvania podsvietenia displeja, alebo jeho zruenie
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Sluchátko a stlaète
Zvo¾te Podsvícený a stlaète

pre vo¾bu.
pre vo¾bu.

Vyberte èas trvania VYPNI/10 vteøin/20 vteøin a stlaète

pre vo¾bu.

etriè displeja
Po dvoch minútach bez obsluhy sa zobrazí etriè displeja. Môete ho aktivova alebo zrui.

Aktivovanie alebo zruenie etrièa displeja
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Sluchátko a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Setøiè obrazovky a stlaète

pre vo¾bu.

Stlaète pre výber ZAPNI alebo skrolovaním zvo¾te VYPNI a stlaète

30
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Záznamník
Zpráva uloena

Zariadenie DECT 525 obsahuje záznamník, ktorý nahráva hovory v prípade, e je aktivovaný. Záznamník je
dostupný zo základne alebo slúchadla.
Záznamník je tandardne aktivovaný. Záznamník dokáe uloi a 25 odkazov s maximálnym èasom záznamu
30 minút. Jeden odkaz môe trva a 3 minúty.

Slovensky

Nahraj zprávu
Odchozí zprávy
Nastavení záznamníku

Zapnutie/Vypnutie telefónneho záznamníka DECT 525
Pomocou slúchadla:
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Záznamník a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Nastavení záznamníku a stlaète

pre vo¾bu.

Stlaète pre vo¾bu Mód.
Stlaète pre výber ZAPNI alebo listovaním zvo¾te VYPNI a stlaète

.

Pomocou základne:
Stlaèením

aktivujete alebo zruíte záznamník. Po aktivovaní záznamníka sa rozsvieti èervený indikátor.

Uloené odkazy
Nové alebo uloené odkazy si môete vypoèu pomocou slúchadla alebo základne.

Vypoèutie nových odkazov pomocou slúchadla
Na displeji sa zobrazí, e v záznamníku je uloených 1 alebo viac nových odkazov (1
Stlaèením

).

si odkaz vypoèujete.

Odkaz sa prehrá automaticky.

Poznámka: Záznam obsahuje informácie o poète oneskorených volaní. Ak je aktivovaná sluba identifikácie linky
volajúceho (CLI), na displeji sa zobrazí meno volajúceho a skupina (str. 40).

Záznamník
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Prehrávanie a prezeranie uloených odkazov pomocou slúchadla
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Záznamník a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Zpráva uloena. Automaticky sa prehrá prvý uloený odkaz.
Stlaèením prejdite na Monosti.
Stlaèením vyberte Nahrávej.
Na nasledujúci alebo predchádzajúci odkaz prejdite skrolovaním na Dalí zpráva alebo
Pøedchozi zpráva a stlaète
pre vo¾bu.
Poznámka: Odkaz(y) je moné vypoèu pomocou menu Naposledy volané èíslo. Stlaète

prejdite na

Naposledy volané èíslo a listovaním zvo¾te odkaz zo zoznamu naposledy volaných èísiel.
Záznam je oznaèený symbolom
(str. 43).

Prehrávanie a prechod na ïalie odkazy pomocou základne
Stlaèením prehráte odkaz a opätovným stlaèením poèas prehrávania, prehrávanie odkazu zastavíte.
Stlaèením prejdete na nasledujúci odkaz. Dlhím stlaèením vykonávate poèas prehrávania rýchly
posun v odkazoch.

Vymazanie odkazu pomocou slúchadla
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Záznamník a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Zpráva uloena. Automaticky sa prehrá prvý uloený odkaz.
Stlaèením prejdite na Monosti.
Zvo¾te Vyma a stlaète

pre vo¾bu.

Vo¾bu potvrïte stlaèením

.

Vymazanie odkazu pomocou základne
Stlaèením

vymaete aktuálny odkaz.

Dlhím stlaèením vymaete vetky odkazy (okrem nevypoèutých).
Na slúchadle sú dostupné ïalie vo¾by ako Volám (ak je zobrazené èíslo), Uloit (ak je zobrazené èíslo) a

Poli SMS (ak je zobrazené èíslo).
32
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Nastavenia
Výber reimu záznamníka a typu odchádzajúcej správy
Môete si vybra medzi 2 reimami záznamníka: Odpovìd pouze (neuloia sa iadne odkazy) a Odpovìd &
nahrávání (odkazy sa ukladajú). Pre kadý reim sú dostupné 2 typy odchádzajúcich správ: preddefinovaná a
osobná správa. tandardne je záznamník nastavený na Odpovìd & nahrávání s pøeddefinovanou odchozí zprávou.

Zvo¾te Záznamník a stlaète

Slovensky

Stlaète pre vstup do kruhového menu.
pre vo¾bu.

Zvo¾te Odchozí zprávy a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Mód záznamníku.
Vyberte prísluný reim zo 4 volieb (2 reimy záznamníka a 2 typy odchádzajúcich správ) a stlaète
pre vo¾bu.
Poznámka: Preddefinovanú správu nie je moné vymaza.

Záznam osobnej odchádzajúcej správy
Môete nahra 5 odliných osobných odchádzajúcich (ïalej aj odch.) správ: pecifickú osobnú odch.
správu pre reim Odpovìd & nahrávání pre kadú skupinu (A, B alebo C), tandardnú odch. správu pre reim
Odpovìd & nahrávání (nepatriacu do iadnej skupiny) a tandardnú odch. správu pre reim Odpovìd pouze pre
kadého volajúceho. pecifické správy pre urèité skupiny je moné nahra iba v prípade, e je aktivovaná sluba
identifikácie linky volajúceho (CLI) a ak sú v tel. zozname nastavené skupiny (str. 40).
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Záznamník a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Odchozí zprávy a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Nahraj odchozí zprávu a stlaète

pre vo¾bu.

Vyberte si medzi rôznymi typmi odch. správ a rôznymi skupinami a stlaète
Zvo¾te Nahraj novou a stlaète
Stlaèením

.

pre vo¾bu.

spustite nahrávanie a opätovným stlaèením nahrávanie zastavte.

Záznamník
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Správa sa prehrá automaticky. Môete ju vymaza a/alebo znova nahra. Osobná správa môe trva 1 minútu.
Poznámka: Ak nie je aktivovaná sluba CLI, zvo¾te reim Odpovìd pouze s pøeddefinovanou odchozí
zprávou alebo reim Odpovìd & nahrávání s pøeddefinovanou odchozí zprávou.
Výstraha: Uistite sa, èi je zvolený prísluný reim záznamníka (pozrite èas Výber reimu záznamníka a typu
odchádzajúcej správy na str. 33).

Nastavenie poètu zazvonení pred aktivovaním záznamníka
Záznamník je moné nastavi tak, aby sa aktivovala odchádzajúca správa po urèitom poète zazvonení (3, 5, 7
alebo Usporné volání). Vo¾ba Usporné volání (predvolené nastavenie) je uitoèná pri pouívaní vzdialeného
prístupu. Záznamník spustí prehrávanie odchádzajúcej správy po 3 zazvoneniach v prípade, e sú nahrané nové
odkazy. Ak nie sú nahrané iadne nové odkazy, odchádzajúca správa sa zaène prehráva po 5 zazvoneniach. Ak
chcete zadarmo skontrolova odkazy, zlote po tvrtom zazvonení.
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Záznamník a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Nastavení záznamníku a stlaète
Zvo¾te

pre vo¾bu.

Poèet volání pøed zapnutím záznamníku a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te medzi Usporné volání, 3 zazvonenia, 5 zazvonení alebo 7 zazvonení a stlaète
pre vo¾bu.

Nastavenie jazyka správy
Jazyk pôvodnej uvítacej správy môete zmeni.
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Záznamník a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Nastavení záznamníku a stlaète

!"

pre vo¾bu.

Zvo¾te Hlasové povely a stlaète

pre vo¾bu.

Zo zoznamu si zvo¾te jazyk a stlaète

.
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Nastavenie preh¾adu hovoru
Táto funkcia umoòuje aktivova alebo zrui reproduktor základne. Ak je táto funkcia aktivovaná, môete poèu
hovor volajúceho, ktorý práve zanecháva odkaz.
Na základni je moné nastavi nepretrité sledovanie hovoru.
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Záznamník a stlaète

Zvo¾te Nastavení záznamníku a stlaète
Zvo¾te Pøehled hovorù a stlaète

Slovensky

pre vo¾bu.
pre vo¾bu.

pre vo¾bu.

Stlaète pre výber Støedni alebo listovaním zvo¾te Vysoká, Velmi Vysoká, VYPNI alebo

Nízká a stlaète

pre vo¾bu.

Poznámka: táto hodnota je pôvodne nastavená na strednú úroveò.
Preh¾ad hovoru hovor po hovore je dostupný aj na slúchadle. Poèas zanechávania odkazu volajúcim stlaète
pre poèúvanie a opätovne stlaète

pre ukonèenie poèúvania. Hlasitos nastavte pomocou

alebo

.

Nastavenie kvality záznamu
K dispozícii sú 2 kvality záznamu: tandardná a vysoká. Pri tandardnej kvalite je celková kapacita 30 minút a pri
vysokej kvalite maximálne 15 minút.
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Záznamník a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Nastavení záznamníku a stlaète
Zvo¾te Kvalita záznamu a stlaète

pre vo¾bu.

pre vo¾bu.

Zvo¾te Vysoká kvalita alebo Standard a stlaète

pre vo¾bu.

Aktivovanie alebo zruenie vzdialenej kontroly
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Záznamník a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Nastavení záznamníku a stlaète
Zvo¾te Dálkové ovládání a stlaète

pre vo¾bu.

pre vo¾bu.

Zvo¾te Mód.
Stlaète pre výber Zapni alebo skrolovaním zvo¾te Vypni a stlaète

.

Poznámka: Predvolené nastavenie je Vypni. Zapnite túto funkciu v prípade, e chcete vyuíva záznamník
dia¾kovo.

Záznamník
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Vzdialená kontrola záznamníka
Vzdialený prístup na záznamník:
- z inej domácej telefónnej linky,
- ak je záznamník zapnutý, poèas alebo po odch. správe stlaète hviezdièku

na slúchadle; ak je záznamník

vypnutý, budete poèu zvukový signál po 39 sekundách, potom stlaète hviezdièku

,

- zadajte kód vzdialenej kontroly (predvolený kód je prihlasovací kód uvedený na spodnej strane základne),
- ak sú nahrané nové odkazy, prehrajú sa automaticky.
Nasledovná tabu¾ka zobrazuje funkcie dostupné pri vzdialenom prístupe na záznamník.
Záznam správy:

Zadajte

0

Vymazanie:

Zadajte

6

Prehranie predchádzajúceho odkazu:

Zadajte

1

Zapnutie záznamníka:

Zadajte

7

Prehranie odkazu:

Zadajte

2

Zastavenie:

Zadajte

8

Prehranie nasledujúceho odkazu:

Zadajte

3

Vypnutie záznamníka:

Zadajte

9

Opätovné poèúvanie:

Zadajte

5

Zmena kódu vzdialenej kontroly
Predvolený kód je prihlasovací kód (uvedený na spodnej strane základne). Odporúèame ho zmeni.
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Záznamník a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Nastavení záznamníku a stlaète
Zvo¾te Dálkové ovládání a stlaète
Zvo¾te Zmìn kód a stlaète

pre vo¾bu.

pre vo¾bu.

pre vo¾bu.

Zrute predvolený kód vzdialenej kontroly, zadajte nový kód a stlaète

36
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Záznam a vypoèutie správy (odkazu)
Táto funkcia umoòuje zanecha na záznamníku lokálny odkaz pre vau rodinu.
Odkaz sa nahrá zo

slúchadla, je dostupný cez naposledy volané èísla a môe trva maximálne 3 minúty.

Slovensky

Záznam odkazu
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Záznamník a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Nahraj zprávu a stlaète

pre vo¾bu.

Stlaèením spustite nahrávanie a opätovným stlaèením nahrávanie zastavte.

Vypoèutie nového odkazu
Na displeji sa zobrazí, e je nahraný nový odkaz (1

). Stlaèením

si odkaz vypoèujete (Pøehled). Odkaz

sa prehrá automaticky. Vo vo¾bách je dostupná aj poloka Vyma (str. 32).

Vypoèutie uloeného odkazu
Môete poui podmenu Zpráva uloena v menu Záznamník a zvoli Nahrávej, alebo vypoèu nový
alebo uloený odkaz pomocou základne (str. 32).

Záznamník
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Intercom

Menu Intercom je k dispozícii cez kruhové menu

Volat vem

alebo

Zoznam slúchadla

Pouívanie interkomu

Seite 38

.

(Ak sú k dispozícii aspoò 2 slúchadlá.)

Táto funkcia vám umoòuje zadarmo uskutoèòova interné hovory, prepína interné hovory medzi slúchadlami,
alebo vytvori konferenèný hovor a poskytuje opatrovací reim (stráenie miestnosti).

Interný hovor
Pre volanie urèitého slúchadla stlaète + èíslo slúchadla (napr.

).

Zaveste.
Poznámka: Ak slúchadlá nepatria do skupiny Philips DECT 521/525, nemusí by táto funkcia dostupná.

Rýchle prepojenie hovoru
Poèas hovoru môete prepoji hovor bez toho, aby ste èakali, kým ho iné slúchadlo prevezme.
Vetky slúchadlá budú zvoni.
Stlaète pre volanie iného slúchadla/slúchadiel.
Zaveste.
Poznámka: Úèastník na druhej strane bude poèu hudbu. Stlaèením

môete prepína medzi 2 hovormi.

Prepojenie hovoru na urèité slúchadlo
Poèas hovoru môete prepoji hovor na konkrétne slúchadlo.
Pre volanie urèitého slúchadla stlaète + èíslo slúchadla (napr.

).

Zaveste.
Poznámka: Úèastník na druhej strane bude poèu hudbu. Stlaèením

môete prepína medzi 2 hovormi.

Prepojenie hovoru pomocou menu
Poèas hovoru môete prepoji hovor pomocou prísluného menu.
Stlaète pre zobrazenie moností (na slúchadle 1).
Zvo¾te Intercom a stlaète

pre vo¾bu.

Ak máte len 2 slúchadlá, bude to druhé automaticky zvoni. V opaènom prípade:
Vyberte zo zoznamu poadované slúchadlo a stlaèením
hovor.

38
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Volané slúchadlo zaène zvoni. Externý hovor sa odloí. Ak volané slúchadlo nezdvíha, môete vráti
hovor na prvé slúchadlo.
Zdvihnite linku volaným slúchadlom. Obaja interní úèastníci môu hovori.
Stlaète pre vo¾bu Pøesun (na slúchadle 1).

Poznámka: Hovor na druhom slúchadle je moné prija stlaèením

.

Konferenèný hovor pomocou menu
Konferenèný hovor umoòuje zdie¾a externý hovor na dvoch slúchadlách (v interkome).
3 úèastníci sa môu vzájomne rozpráva. Táto funkcia nie je závislá od prevádzkovate¾a siete.

Slovensky

Listovaním zvo¾te Pøepínaè a vráte sa k externému hovoru.

Stlaète pre zobrazenie moností (na slúchadle 1).
Zvo¾te Intercom a stlaète

pre vo¾bu.

Ak máte len 2 slúchadlá, bude to druhé automaticky zvoni. V opaènom prípade:
Vyberte zo zoznamu poadované slúchadlo a stlaète

pre vo¾bu. Volané slúchadlo zaène zvoni.

Externý hovor sa odloí. Ak volané slúchadlo nezdvíha, môete vráti hovor na prvé slúchadlo.
Zdvihnite linku volaným slúchadlom. Obaja interní úèastníci môu hovori.
Zvo¾te Konferenèní hovor a stlaète

pre vo¾bu.

3 úèastníci sa môu vzájomne rozpráva.
Poznámka: Hovor na druhom slúchadle je moné prija stlaèením

.

Zapnutie opatrovacieho (stráneho) reimu, ak sú k dispozícii
aspoò 2 slúchadlá
Pre pouitie opatrovacieho reimu potrebujete túto funkciu aktivova (str. 27) a zapnú interkom. Umiestnite
slúchadlo do izby, ktorú chcete kontrolova a v druhom slúchadle budete poèu akýko¾vek um v miestnosti.
(Podrobnosti o aktivovaní opatrovacieho reimu sú uvedené na str. 27.)
Stlaète pre zobrazenie moností.
Zvo¾te Intercom a stlaète

pre vo¾bu.

Ak máte len 2 slúchadlá, bude to druhé automaticky zvoni. V opaènom prípade:
Vyberte zo zoznamu poadované slúchadlo a stlaète

pre vo¾bu.

Volané slúchadlo zaène zvoni.
Zdvihnite linku volaným slúchadlom. Stráenie izby môe zaèa.

Interkom
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Menu Seznam je k dispozícii cez kruhové menu

Pøidej nové
Pøehled

alebo

.

Do telefónneho zoznamu je moné uloi 250 mien a èísiel.
Tel. zoznam obsahuje vetky informácie týkajúce sa volaných úèastníkov, resp. nastavenie skupín.
Mená a èísla sú k dispozícii pre vetky slúchadlá prihlásené k vaej základni.

Nastavenia skupín
K dispozícii sú 3 skupiny (skupina A, skupina B a skupina C). Poèas zvonenia vám melódia pomôe identifikova
skupinu volajúcich (str. 50) a na displeji sa zobrazí meno volajúceho. Potrebujete ma aktivovanú slubu
identifikácie linky volajúceho.

Pridanie záznamu
Mená sa ukladajú v abecednom poradí.

Pridanie mena do tel. zoznamu
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Seznam a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Pøidej nové a stlaète
Zadajte èíslo a stlaète
Zadajte meno a stlaète

pre vo¾bu.

.
(pozri Systémy editovania na str. 20).

Uloenie vopred zadaného mena a èísla
Po zadaní èísla prejdite stlaèením
Zadajte meno a stlaète

na monosti, zvo¾te Uloit a stlaète

pre vo¾bu.

.

Zobrazenie zoznamu
Pre rýchle vyh¾adanie mena v tel. zozname stlaète prvé písmeno mena (listujte, ak nieko¾ko mien zaèína
rovnakým písmenom).
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Volanie
Stlaète pre priame zobrazenie zoznam mien.
Listujte v zozname.
Uskutoènite hovor,

Slovensky

alebo stlaète pre vstup do menu
a stlaète opä pre vo¾bu Volání.

Zmena èísla
Stlaète pre priame zobrazenie zoznam mien.
Listujte v zozname a stlaèením

zvo¾te meno.

Zvo¾te Zmìn èíslo a stlaète

pre vo¾bu.

Stlaète pre zmazanie aktuálneho èísla.
Zadajte nové èíslo a stlaète

.

Poznámka: Aktuálne èíslo je moné zmaza dlhím stlaèením
posúvaním kurzora

alebo

. Kadú èíslicu môete jednoducho zmeni

a jedným krátkym stlaèením

.

Zmena mena
Stlaète pre priame zobrazenie zoznam mien.
Listujte v zozname mien a stlaèením
Zvo¾te Zmìn jméno a stlaète

zvo¾te meno.
pre vo¾bu.

Stlaète pre zmazanie aktuálneho mena.
Zadajte nové meno a stlaète

.

Poznámka: Aktuálne meno je moné zmaza dlhím stlaèením
posúvaním kurzora

alebo

a jedným krátkym stlaèením

Telefónny zoznam

. Kadé písmeno môete jednoducho zmeni
.
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Zaradenie mena a èísla do skupiny

(str. 40)

Stlaète pre priame zobrazenie zoznamu mien.
Listujte v zozname a stlaèením

zvo¾te meno.

Zvo¾te Vyber skupinu a stlaète

pre vo¾bu.

Vyberte jednu zo skupín a stlaète

pre vo¾bu.

Zmazanie záznamu
Stlaète pre priame zobrazenie zoznamu mien.
Listujte v zozname a stlaèením

zvo¾te meno.

Zvo¾te Vyma a stlaète

pre vo¾bu.

Vo¾bu potvrïte stlaèením

.

Odoslanie SMS správy na èíslo z tel. zoznamu
Stlaète pre priame zobrazenie zoznam mien.
Listujte v zozname a stlaèením

zvo¾te meno.

Zvo¾te Poli SMS a stlaète
Zadajte text a stlaète

pre vo¾bu.

(str. 20).

Stlaète pre výber Poli nyní.
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Naposledy volané èíslo

Menu Naposledy volané èíslo je k

Pøehled
Vyma ve
Nastav naposledy volané èislo
Zoznam hovorov si pamätá a 40 poloiek.
: Neprijaté hovory

-

: Odkaz (správa) alebo nahraná konverzácia*
: Odkazy*

dispozícii cez kruhové menu alebo

-

.

: Uskutoènené hovory
: Prijaté hovory
: Odkazy (hlasové schránka/ak

operátor pole informácie)
* Iba DECT 525.

Slovensky

DECT 521_SL_part2.qxd

Zoznam hovorov znázoròuje históriu uskutoènených hovorov.
Ak máte k dispozícii slubu identifikácie linky volajúceho (CLI), vytvorí sa tie zoznam prichádzajúcich hovorov.
V tomto prípade sa zobrazí meno (alebo èíslo) volajúceho. Zobrazí sa taktie dátum a èas. Ak túto slubu
nemáte k dispozícii, zobrazí sa Neznámy hovor spolu s dátumom a èasom hovoru.

Zobrazenie zoznamu
Zobrazenie zoznamu hovorov
Stlaète pre priame zobrazenie zoznam hovorov.
Listujte v zozname a èítajte informácie.

Vypoèutie odkazu (iba DECT 525)
Stlaète pre priame zobrazenie zoznam hovorov.
Listujte v zozname a stlaèením

zvo¾te poloku oznaèenú

.

Zvo¾te Nahrávej z dostupných poloiek.

Volanie - opakovaná vo¾ba
Stlaète pre priame zobrazenie zoznam hovorov.
Listujte v zozname a stlaèením

zvo¾te poloku odchádzajúceho hovoru**.

Stlaète pre volanie,
Alebo stlaèením vyberte v menu Volání.
** Poznámka: Aby bolo moné vola spä prísluné èíslo v zozname prichádzajúcich hovorov, musíte ma
aktivovanú slubu Identifikácia linky volajúceho (CLI).

Zoznam hovorov
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Zobrazenie èísla
Stlaète pre priame zobrazenie zoznamu mien.
Listujte v zozname a stlaèením

zvo¾te poloku.

Zvo¾te Uka èíslo a stlaète

pre vo¾bu.

Uloenie
Stlaète pre priame zobrazenie zoznamu mien.
Listujte v zozname a stlaèením
Zvo¾te Uloit a stlaète

zvo¾te poloku.

pre vo¾bu.

Zadajte meno alebo èíslo a stlaète

.

Vymazanie mena a èísla
Stlaète pre priame zobrazenie zoznamu mien.
Listujte v zozname a stlaèením

zvo¾te poloku.

Zvo¾te Vyma a stlaète

pre vo¾bu.

Vo¾bu potvrïte stlaèením

.

Výstraha: Ak je k poloke priradený odkaz, rovnako sa vymae zo záznamníka, èi u bol vypoèutý, alebo nie
(iba DECT 525) (str. 45).

Odoslanie SMS správy zo zoznamu
Stlaète pre priame zobrazenie zoznamu mien.
Listujte v zozname a stlaèením
Zvo¾te Poli SMS a stlaète
Zadajte text a stlaète

zvo¾te poloku.
pre vo¾bu.

(str. 20).

Stlaète pre výber Poli nyní.
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Vymazanie celého zoznamu
Vymazanie celého zoznamu volaných èísiel
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Naposledy volané èíslo a stlaète

Stlaète pre potvrdenie

Slovensky

Zvo¾te Vyma ve a stlaète

pre vo¾bu.

pre vo¾bu.

.

Poznámka: zmaú sa tie poloky s nevypoèutými správami na záznamníku (iba DECT 525).

Nastavenia zoznamu hovorov
Zoznam hovorov je moné nastavi tak, aby sa uchovávali informácie o prichádzajúcich a/alebo odchádzajúcich
hovoroch.
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Seznam hovoru a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Nast. volaných èísel a stlaète

pre vo¾bu.

Stlaète pre vo¾bu Pøíchozí hovory alebo vyberte

Odchozí hovory a stlaète

pre vo¾bu.
Vyberte jednu z moností a stlaète

pre vo¾bu.

Zoznam hovorov
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Operátor

Táto funkcia vám umoòuje aktivova alebo zrui sluby operátora. V telefóne je potrebné nastavi prísluné kódy
(str. 56).
Viac informácií získate od prevádzkovate¾a siete. Príklad sluby: presmerovanie hovoru, hlasová schránka
operátora, atï.

Príklad sluby: Presmerovanie hovoru
Hovory je moné presmerova na iné telefónne èíslo. Zadajte kód (str. 56) a v prípade potreby ho aktivujte.

Aktivovanie presmerovania hovoru
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Operátor a stlaète

pre vo¾bu.

Stlaète pre vo¾bu Hovor pøesmìruj.
Priamo zadajte telefónne èíslo a stlaète
a stlaète

, alebo stlaète

pre výber èísla z tel. zoznamu

.

Systém automaticky prenesie èíslo vo forme prefixu pre presmerovanie hovoru.
Zaveste.

Odteraz budú vetky hovory presmerované na zadané telefónne èíslo.

Zruenie presmerovania hovoru
Stlaète pre vo¾bu Pøehled.
Stlaète pre vo¾bu Zruit.
Zaveste.
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Extra
Doba volání
Budík
Modus Mód neruit

Slovensky

Trvanie hovoru
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Extra a stlaète

pre vo¾bu.

Stlaète pre vo¾bu Doba volání.
Zobrazí sa celkový èas komunikácie.
Stlaète

, ak chcete Vyma poèítadlo.

Budík
Nastavenie budíka
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Extra a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Budík a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Nastav den a stlaète

pre vo¾bu. Zvo¾te deò.

Zvo¾te Nastav èas a stlaète

pre vo¾bu.

Zadajte èas a stlaète

.

Keï budík zvoní, stlaète akéko¾vek tlaèidlo pre jeho zastavenie. Potom sa aktivuje znovu kadých 5 minút. Pre
jeho úplné vypnutie stlaète

.

Aktivovanie/zruenie budíka
Dlhím stlaèením

aktivujete/zruíte budík spolu s vaimi nastaveniami.

Extra
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Nastavenie tónu a hlasitosti budíka
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Extra a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Budík a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Nastavení a stlaète

pre vo¾bu.

Stlaète pre vo¾bu Tóny vyzvánìní.
Vyberte si z dostupných tónov zvonení a stlaète
Zvo¾te Hlasitost vyzvánìní a stlaète

pre vo¾bu.

pre vo¾bu.

Vyberte si z dostupných úrovní hlasitosti a stlaète

pre vo¾bu.

Reim Nerui
Táto funkcia umoòuje blokova prichádzajúce hovory po urèitom èase veèer, alebo ak nechcete by ruený.
Zadajte èas a zvo¾te skupinu(y), ktorá vám môe vola. Ak je táto funkcia aktivovaná a nie je zvolená iadna z 3
skupín, nikto vás nezastihne. Ak volajúci nepatrí do povolenej skupiny, slúchadlo nebude zvoni, hoci volajúci
bude poèu tón zvonenia. Hovor prijme záznamník (ak je aktivovaný) alebo hlasová schránka operátora (závisí od
siete). Táto funkcia je tandardne zruená. Potrebujete taktie slubu identifikácie linky volajúceho (CLI).

Nastavenie reimu nerui
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Extra a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Mód neruit a stlaète
Zvo¾te Nastav den a stlaète

pre vo¾bu.
pre vo¾bu dòa a stlaète

Zvo¾te Zaèátek, zadajte èas a stlaète
Zvo¾te Konec, zadajte èas a stlaète

.

.
.

Zvo¾te Výbìr volajícího povolen a aktivujte skupiny volajúcich, ktoré vám budú môc vola a
stlaète

pre vo¾bu.

Upozornenie! V nastavených dòoch a èase vás budú môc zastihnú len povolené skupiny volajúcich.
Dlhím stlaèením
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Zvuky

Slovensky

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

Vyzváòacie tóny slúchadla
Nastavenie externého vyzváòacieho tónu (vyzváòacieho tónu pre
externé hovory)
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Zvuky a stlaète

pre vo¾bu.

Stlaète pre vo¾bu Vyzvánìní na sluch.
Stlaète pre vo¾bu Externí vyzvánìní.
Listujte v zozname a stlaèením

vyberte poadovaný tón.

Nastavenie interného vyzváòacieho tónu (vyzváòacieho tónu pre
interné hovory)
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Zvuky a stlaète

pre vo¾bu.

Stlaète pre vo¾bu Vyzvánìní na sluch.
Zvo¾te Interní vyzvánìní a stlaète
Listujte v zozname a stlaèením

pre vo¾bu.

vyberte poadovaný tón.

Vyzváòacie tóny základne

(Dostupné iba pre DECT 525)

Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Zvuky a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Vyzvánení na zákl. a stlaète
Listujte v zozname a stlaèením

pre vo¾bu.

vyberte poadovaný tón.

Zvuky
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Skupinové vyzváòacie tóny
Nastavenie vyzváòacích tónov skupín
K dispozícii sú 3 skupiny volajúcich (èas Nastavenia skupín na str. 40). Ku kadej skupine môete priradi
vyzváòací tón.
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Zvuky a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Skupina vyzvánìní a stlaète
Vyberte jednu z 3 skupín a stlaèením
Listujte v zozname a stlaèením

pre vo¾bu.
ju zvo¾te.

vyberte poadovaný tón.

Hlasitos zvonenia slúchadla
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Zvuky a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Vyzvánìní na telefonu a stlaète

pre vo¾bu.

Zaznie tón s nastavenou hlasitosou.
Vypoèujte si rôzne úrovne hlasitosti.
Stlaète pre vo¾bu poadovanej hlasitosti.
Upozornenie: dôrazne odporúèame, aby bolo slúchadlo poèas zvonenia v dostatoènej vzdialenosti od vaich uí.

Hlasitos zvonenia základne

(Dostupné iba pre DECT 525)

Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Zvuky a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Vyzvánìní na základnì a stlaète
Zaznie tón s nastavenou hlasitosou.
Vypoèujte si rôzne úrovne hlasitosti.
Stlaète pre vo¾bu poadovanej hlasitosti.
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(Dostupné iba pre DECT 525)

Prehrávanie uloenej melódie
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
pre vo¾bu.

Zvo¾te Nahraj osobní melodii a stlaète

pre vo¾bu.

Slovensky

Zvo¾te Zvuky a stlaète

Stlaèením vyberte Nahrávej.

Záznam novej melódie
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Zvuky a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Nahraj osobní melodii a stlaète
Zvo¾te Nahraj novou a stlaète

pre vo¾bu.

pre vo¾bu.

Stlaèením spustite záznam.

Vymazanie uloenej melódie
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Zvuky a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Nahraj osobní melodii a stlaète
Zvo¾te Vyma a stlaète

pre vo¾bu.

Vo¾bu potvrïte stlaèením

.

Zvuky

pre vo¾bu.
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Nastavenia
Nastavenie hlasitosti reproduktora na základni
(Dostupné iba pre DECT 525)
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Zvuky a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Nastavení a stlaète

pre vo¾bu.

Stlaète pre výber Hlasitost základny.
Stlaète pre vo¾bu poadovanej hlasitosti.

Nastavenie hlasitosti slúchadla
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Zvuky a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Nastavení a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Tón ve sluchátku a stlaète

pre vo¾bu.

Vyberte jednu z moností a stlaèením

zvo¾te prísluné nastavenie.

Nastavenie tónov tlaèidiel
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Zvuky a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Nastavení a stlaète
Zvo¾te Tóny tlaèítek a stlaète

pre vo¾bu.
pre vo¾bu.

Stlaète pre výber Zapni alebo skrolovaním zvo¾te Vypni a stlaète
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Nastavenie upozoròovacieho tónu
Stlaète pre vstup do kruhového menu.

Zvo¾te Nastavení a stlaète

pre vo¾bu.
pre vo¾bu.

Zvo¾te Oznamovací tón a stlaète

pre vo¾bu.

Stlaète pre výber Zapni alebo listovaním zvo¾te Vypni a stlaète

Slovensky

Zvo¾te Zvuky a stlaète

pre vo¾bu.

Aktivovanie/zruenie hudby pre èakajúci hovor
Táto funkcia umoòuje pustenie hudby volajúcemu, keï je jeho hovor odloený pri prepojovaní hovoru z jedného
slúchadla na druhé.
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Zvuky a stlaète
Zvo¾te Nastavení a stlaète

pre vo¾bu.
pre vo¾bu.

Zvo¾te Hudba pøi èekání a stlaète

pre vo¾bu.

Stlaète pre výber Zapni alebo listovaním zvo¾te Vypni a stlaète

Zvuky

pre vo¾bu.
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Základna
Umonit pøihláení
Pøepojení
Nastav servisní kód

Prihlásenie
Táto funkcia umoòuje prihlási periférne zariadenie DECT bez pouitia klávesnice. Niektoré periférne
zariadenia DECT, akým je napr. opakovaè, nemajú klávesnicu. Pre ich prihlásenie k základni sa pouíva peciálna
procedúra cez menu. Pozrite si tie návod na pouitie daného periférneho zariadenia.

Prihlásenie periférneho zariadenia DECT
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Základna a stlaète

pre vo¾bu.

Stlaète pre vo¾bu Umonit pøihláení.
Zadajte kód periférneho zariadenia (RC kód) a stlaète

.

Postupujte pod¾a pokynov v návode na pouitie daného periférneho zariadenia.

Nastavenia linky
Zmena reimu vo¾by èísla
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Základna a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Pøepojení a stlaète

pre vo¾bu.

Stlaète pre vo¾bu Vytáèení.
Stlaète pre vo¾bu Tónová alebo listovaním zvo¾te Pulsní a stlaète

pre vo¾bu.

Poznámka: Toto nastavenie umoòuje zvoli pulznú vo¾bu (tie nazývaná rozpájaním sluèky a pouívaná v
krajinách bez systému DTMF alebo pri starých ústredniach PABX).
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Zmena typu opakovaného volania
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Základna a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Pøepojení a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Poslední volání a stlaète

Stlaète pre vo¾bu Krátké blikání alebo listovaním zvo¾te Dlouhé blikání a stlaète
vo¾bu.

pre

Poznámka: Toto nastavenie je uitoèné pri vyuití sluieb operátora. Pouitie niektorých sluieb prístupných
pod

+1,

+2 a

+3 (èakajúci hovor, presmerovanie, ...) závisí od nastavenia blikania (krátke/dlhé)

v závislosti od typu vaej intalácie (ISDN, Verejná, PABX).

Zmena reimu konfigurácie
Nakonfigurujte telefón pod¾a krajiny, v ktorej ijete.
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Základna a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Pøepojení a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Nastav stát a stlaète

pre vo¾bu.

Listujte v zozname krajín.
Stlaète pre potvrdenie výberu krajiny.

Aktivácia/zruenie prvého zazvonenia
Aby telefón nezvonil pri prijatí SMS správy, prvé zvonenie je potlaèené. Môete ho aktivova.
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Základna a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Pøepojení a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te První vyzvánìní a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te medzi ZAPNI alebo VYPNI a stlaète

Základòa

pre vo¾bu.
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Nastavenia servisných kódov
Ak máte k dispozícii ïalie sluby od váho operátora, budete zrejme musie nastavi niektoré kódy vo vaom
telefóne. Pôvodné kódy sú tie, ktoré sa pouívajú hlavným národným operátorom.
Ak máte zmluvu s iným operátorom, môe by potrebné tieto kódy zmeni. Oh¾adom ïalích informácií o
slubách sa prosím obráte na operátora vaej siete.
Stlaète pre vstup do kruhového menu.
Zvo¾te Základna a stlaète

pre vo¾bu.

Zvo¾te Nastav servisní kód a stlaète
V zozname vyberte slubu a stlaète
Zadajte nový kód a stlaète

56
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Èasto kladené otázky

2/ Môe by slúchadlo neustále poloené na základni?
Áno, nedochádza k pamäovému efektu. Slúchadlo môe by poloené na základni pri vetkých aktuálnych
modeloch pouívajúcich batérie NiMh.
3/ Stratí môj telefón vetky uloené dáta (záznamy v tel. zozname) v prípade výpadku
elektrického prúdu?
Nie, nestratí. Dáta uloené vo vaom telefóne sa nezmaú v prípade výpadku elektrického prúdu, keï odpojíte
vau základòu od siete, ani pri výmene batérií.

Slovensky

1/ Nepoèujem volací tón po intalácii môjho telefónu. Ako vyrieim tento problém?
Skontrolujte, èi ste pripojili vá telefón pomocou dodávaného kábla a nie starým káblom z predolého telefónu
(èasto býva zapojený odline).
Skontrolujte, èi ste plne nabili slúchadlo pod¾a pokynov k slúchadlu.
Skontrolujte, èi je zobrazená ikona antény (rádiové spojenie so základòou). Ak nie je slúchadlo prihlásené, je
potrebné tak urobi (str. 27).

4/ Na telefóne som nastavil dátum a èas, ale po telefonáte nie sú údaje správne. Preèo?
Ak máte ISDN intaláciu, tieto parametre (dátum a èas) môu by prenáané priamo cez ISDN sie do telefónu.
Ak nemáte ISDN linku nastavenú správne, toto môe by príèinou. Nastavte dátum a èas priamo na ISDN prípojke,
alebo ak to nie je moné, zavolajte operátora/dodávate¾a, ktorý vám intaloval ISDN.
5/ Nemôem pouíva záznamník telefónu Philips spolu s mojím faxom zapojenými do rovnakej
linky. Preèo?
Aby ste tomu predili odporúèame nastavi poèet zvonení pred spustením záznamníka. Príklad: Ak je hlasová
schránka operátora alebo fax nastavená na odpovedanie po 4 zazvoneniach, nastavte záznamník na 3 zvonenia.
Za úèelom nastavenia poètu zvonení si pozrite str. 34.
6/ Èo je to CLI a ako ho môem sprevádzkova?
CLI je skratka pre identifikáciu linky volajúceho a je to peciálna sluba, ktorú môete ma k dispozícii od
operátora vaej siete. Keï ju máte k dispozícii, zobrazí telefón podporujúci CLI èíslo volajúceho (ak nie je skryté)
pri zvonení, take sa môete rozhodnú, èi chcete prija hovor.
7/ Sluba CLI nepracuje na mojom telefóne Philips s digitálnou telefónnou sieou (ISDN, ADSL).
Ako vyrieim tento problém?
Nae výrobky sú urèené pre prácu s analógovou sieou. Ak pripojíte vá telefón PHILIPS do digitálnej siete, CLI sa
nemusí pri prichádzajúcich hovoroch zobrazova. Digitálne telefónne siete (ISDN) nie sú vdy kompatibilné s
analógovými telefónmi v zmysle sluieb operátora.
Informácie týkajúce sa kompatibility môete nájs v uívate¾skej príruèke k intalácii ISDN. V opaènom prípade sa
obráte na dodávate¾a ISDN a zistite, èi daný systém umoòuje zobrazi CLI informácie na analógových
telefónoch. ISDN systémy starie ne 2-3 roky nie sú kompatibilné s analógovými telefónmi pre sluby CLI.
Nezabudnite, e filtre pouívané na niektorých ADSL linkách môu pohlti èas signálu CLI a tým znemoni
telefónu správne zobrazenie CLI. Alternatívou je zakúpi kvalitnejie ADSL filtre, ktoré nespôsobujú tento problém.

ÈASTÉ OTÁZKY
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8/ Èo je to CNIP (identifikácia mena volajúceho)?
Tak ako pri slube CLI, aj táto nová funkcia je závislá od siete a je potrebné ju aktivova u váho operátora
(prísluná zmluva). Umoní vám zobrazi meno volajúceho pri prichádzajúcom hovore. Táto sluba ete nemusí
by k dispozícii u vetkých operátorov. Odporúèame vám obráti sa na operátora siete. Poznámka: Ak máte
volajúceho uloeného vo vaom tel. zozname, zobrazí sa pri prichádzajúcom hovore tento záznam namiesto toho,
ktorý dáva k dispozícii operátor. Údaje vo vaom telefónnom zozname majú v tomto prípade prioritu pred údajmi
od operátora.
CNIP pouíva rovnakú technológiu ako CLI. Preto sú obmedzenia tejto sluby rovnaké (ak táto sluba nepracuje
správne, pozrite si otázky týkajúce sa CLI). Nezabúdajte, e pracuje len s alfanumerickým displejom.
9/ Môj záznamník nenahráva odkazy zanechávané volajúcimi. Ako vyrieim tento problém?
Skontrolujte, èi nie je aktivovaná hlasová schránka operátora. Ak je aktivovaná, nastavte záznamník tak, aby zaèal
záznam pred spustením hlasovej schránky (nastavte poèet zazvonení pred spustením záznamníka).
10/ Aké sú podmienky potrebné pre odosielanie SMS správ?
Najskôr musíte ma k dispozícii slubu CLI od operátora vaej siete a potom tie SMS slubu od prísluného
poskytovate¾a.
11/ Je moné písa, èíta, odosiela alebo prijíma SMS správy, ak druhé slúchadlo práve komunikuje
(len viacslúchadlové balenia DECT 521 a DECT 525)?
Nie, toto nie je moné.
12/ Èo sa stane, ak polem SMS správu na pevnú linku bez telefónu podporujúceho SMS správy?
Druhý úèastník pravdepodobne dostane hlasovú správu (závisí od poskytovate¾a sluby SMS).
13/ Je moné posla SMS správu na pevnú linku v inej krajine?
Táto funkcia závisí od váho poskytovate¾a sluieb. Oh¾adom ïalích informácií sa prosím obráte na
poskytovate¾a tejto sluby.
14/ Ako získam èíslo SMS centra?
Prinajmenom jedno èíslo SMS centra je vopred nastavené vo vaom DECT 521/DECT 525. Napriek tomu je
moné, e budete potrebova uloi ïalie èíslo (prostredníctvom menu SMS / SMS Nastaveni / SMS
centrum). Prosím zistite si èísla centier pre prichádzajúce a odchádzajúce správy u váho poskytovate¾a sluieb,
alebo v dodatku k návodu pre vá telefón.
15/ Môe spôsobova problémy, ak pouívam môj telefón Philips podporujúci SMS sluby spolu s iným
telefónom podporujúcim SMS správy na tej istej linke?
Áno, znemoní to príjem SMS správ. Musíte zrui SMS funkciu na jednom z telefónov. Vá DECT 521/DECT 525
umoòuje vypnutie SMS funkcie. Choïte do menu SMS / SMS Nastaveni / Mód / Vypni.
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Rieenie problémov
Rieenie problémov  telefón

Ikona

sa nemení,

keï je slúchadlo poloené na
základni
Nie je volací tón

PRÍÈINA
- Zlý kontakt batérie
- pinavé kontakty
- Batéria je nabitá
- Nie je el. prúd

Ikonka

sa nezobrazuje

Ikonka

bliká

- Praskanie na linke

- Ste príli ïaleko od základòovej stanice
- Zlý kábel
- Zvonenie je vypnuté
- Reim nerui je zapnutý

- Zapnite zvonenie (str. 49)
- Vypnite ho (str. 48)

- Nie je el. prúd
- Slúchadlo je príli ïaleko od
základòovej stanice

- Skontrolujte zapojenie
- Priblíte sa k základòovej stanici

- Slúchadlo nie je registrované k základòovej stanici

- Registrujte slúchadlo k základni
(str. 27)

- Ste príli ïaleko od základòovej
stanice

- Presuòte základòovú stanicu na
vhodnejie miesto (èím vyie,
tým lepie)
- Priblíte sa k základòovej stanici

- Základòová stanica je príli blízko
k elektrickým prístrojom, betónovým
stenám alebo kovovým dverám
Slúchadlo zobrazuje
nedostupné
- pri pokuse o registráciu
ïalieho slúchadla
- pri pouití slúchadla

- Mierne pohnite slúchadlom
- Vyèistite kontakty utierkou
napustenou alkoholom
- Nie je potrebné nabíjanie
- Skontrolujte zapojenie.
Retartuje telefón: odpojte ho
a znovu zapojte do siete
- Nabite batériu aspoò po dobu
24 hodín
- Priblíte sa k základòovej
stanici
- Pouite len dodaný kábel.

- Batérie sú príli vybité

Telefón nezvoní

RIEENIE

- Procedúra pridania ïalieho
slúchadla zlyhala, skúste znovu
- Dosiahli ste maximálny poèet
slúchadiel
- Základòová stanica práve
komunikuje s iným slúchadlom (napr.
práca s tel. zoznamom)

Slovensky

PROBLÉM

- Odpojte a znovu zapojte
základòovú stanicu do el. siete.
Vykonajte procedúru registrácie
slúchadla (str. 27)
- Odhláste slúchadlo
- Poèkajte, kým bude k dispozícii

Interferenèné ruenie televízie
alebo rádia

Základòová stanica DECT 521/525
alebo napájací adaptér sú príli
blízko k elektrickým prístrojom

Presuòte napájací adaptér alebo
základòovú stanicu èo najïalej od
elektrických prístrojov.

Sluba CLI (identifikácia
volajúceho) nefunguje

- Sluba nie je aktivovaná

- Skontrolujte vau zmluvu
s operátorom siete

Rieenie problémov
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PRÍÈINA

PROBLÉM

RIEENIE

Nie je moný zápis do tel.
zoznamu

Tel. zoznam je plný

Zmate niektorý záznam pre
uvo¾nenie pamäte

Nie je moné prijíma novú
SMS správu

- Pamä pre SMS správy je plná
- Reim SMS je zruený

- Vymate staré SMS správy
- Aktivujte ho (str. 25)

Nie je moné odosiela alebo
prijíma SMS správy

- Èíslo centra SMS správ nie je
nastavené, alebo je nesprávne

- Obráte sa na operátora oh¾adom
získania správnych èísiel SMS
centier
- Aktivujte reim SMS (str. 25).
- Obráte sa na poskytovate¾a
sluieb oh¾adom ïalích informácií
- Zrute SMS reim na jednom zo
zariadení
- Obráte sa na poskytovate¾a
sluieb oh¾adom ïalích informácií
- Povo¾te odosielanie Id

- Reim SMS je vypnutý
- Nemáte túto slubu aktivovanú
operátorom siete
- Na linke je u pripojený iný telefón
podporujúci SMS správy
- Problém kompatibility medzi
operátormi
- Identifikácia je zakázaná
Nie je identifikácia volajúceho/
nízka kvalita zvuku/nízka
kvalita spojenia cez
irokopásmový DSL internet

- Chýba DSL filter/rozde¾ovaè alebo
nízky poèet filtrov
- Modem a/alebo telefón je zapojený
do zlého konektora na DSL filtri

- Nefunkèný DSL filter

- Uistite sa, èi máte vdy jeden DSL
filter zapojený priamo do kadej
zásuvky
- Skontrolujte, èi je modem a
telefón zapojený do správneho
konektora (samostatne pre kadé
zariadenie)
- Filtre môu by pokodené.
Vymeòte ho/ich a znovu otestujte

Rieenie problémov  záznamník

PROBLÉM

PRÍÈINA

RIEENIE

Záznamník nenahráva odkazy

- Pamä je plná
- Vymate odkazy
-Je aktivovaný reim Odpovìd pouze - Zvo¾te reim Odpovìd & nahrávání
- Nie je aktivovaný reim Odpovìd &
- Stlaète
nahrávání

Prístup pomocou vzdialenej
kontroly nepracuje

Vzdialená kontrola nie je
aktivovaná.

Aktivujte vzdialený prístup (str. 35)

Nie je moné nahra odchádzajúcu
správu.

Pamä je plná

Vymate odkazy

Zariadenie DECT 525 zavesí poèas
vzdialeného prístupu

- Posielanie kódu zlyhalo 3 krát.
- Èas trvania je príli dlhý

- Zadajte správny kód
- Vykonajte vzdialenú kontrolu
rýchlejie

Záznamník sa automaticky zastaví

- Pamä je plná
- Odkaz presiahol 3 minúty

- Prehrajte a vymate odkazy
- Odkazy nesmú by dlhie ako
3 minúty
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