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1 Důležité 
informace

Před použitím telefonu si udělejte čas 
na přečtení tohoto návodu k obsluze. 
Obsahuje důležité informace a 
poznámky týkající se tohoto telefonu.

1.1 Požadavky na napájení
• Tento přístroj vyžaduje elektrický 

zdroj s napětím 100-240 V AC. 
Při výpadku napájení může dojít 
k přerušení komunikace.

• Elektrický obvod je klasifikován 
jako nebezpečný. Nabíječku lze 
vypnout jedině odpojením napájení 
z elektrické zásuvky. Dbejte na to, 
aby byla elektrická zásuvka stále 
dobře přístupná.

• Napětí v obvodu je klasifikováno 
jako TNV 3 (napětí pro 
telekomunikační sítě) podle 
definice v normě EN 60-950.

Aby nedošlo k poškození nebo 
závadám:
• Nabíjecí kontakty baterie chraňte 

před dotykem s kovovými předměty.
• Nikdy nepoužívejte jinou baterii, 

než byla dodána s přístrojem nebo 
doporučena společností Philips: 
Nebezpečí výbuchu.

• Vždy používejte kabely dodané s 
přístrojem.

• Zapnutím funkce handsfree se 
může náhle výrazně zvýšit 
hlasitost sluchátka. Nedržte 
sluchátko příliš blízko u ucha.

• Tento přístroj není určen k 
nouzovým voláním při výpadku 
napájení. Možnost nouzových 
volání je nutné zajistit jiným 
způsobem.

• Přístroj nevystavujte nadměrným 
teplotám v blízkosti topných 
zařízení nebo na přímém 
slunečním světle.

• Zabraňte pádu telefonu a pádu 
jiných předmětů na telefon.

• Nepoužívejte žádné čisticí 
prostředky obsahující alkohol, 
čpavek, benzín nebo brusné 
materiály. Mohly by přístroj 
poškodit.

• Přístroj nepoužívejte v prostředí s 
nebezpečím výbuchu.

• Zabraňte dotyku přístroje s malými 
kovovými předměty. Mohlo by dojít 
ke snížení kvality zvuku a 
poškození přístroje.

• Zapnuté mobilní telefony v 
blízkosti mohou vyvolávat rušení.

• Přístroj neotevírejte, aby nedošlo k 
zasažení vysokým napětím.

• Nabíječku chraňte před kapalinami.
• Používejte pouze s dodanými 

bateriemi.
• Informace o dobíjecích bateriích

Ni-MH baterie, AAA x 2, 1,2 V, 
600 mAh

• Používejte pouze s dodaným 
napájecím zdrojem.

Upozornění
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• Informace o napájecím zdroji 
základnové stanice
Vstup: AC 100-240 V/0,3 A, 50 Hz/
60 Hz
Výstup: DC 6 V/0,5 A
JOD-SWR-07340
JODEN

• Informace o napájecím zdroji pro 
nabíječ
(pouze pro sadu s více sluchátky)
Vstup: AC 100-240 V/0,3 A, 50 Hz/
60 Hz
Výstup: DC 6 V/0,21 A
JOD-SWR-07341
JODEN

• Pokud je baterie vyměněna za 
baterii nesprávného typu, hrozí 
riziko výbuchu baterie.
S použitými bateriemi naložte 
podle pokynů.

Provozní a skladovací teploty:
• Přístroj používejte v prostředí se 

stálou teplotou 0 až 35°C 
(32 až 95°F).

• Přístroj skladujte v prostředí se 
stálou teplotou -20 až 70°C 
(-4 až 158°F).

• Při nízkých teplotách se může 
zkracovat doba životnosti baterie.

1.2 Prohlášení o shodě
Společnost Philips tímto prohlašuje, 
že tento výrobek splňuje základní 
požadavky a další ustanovení 
směrnice 1999/5/ES. Tento přístroj 
se smí připojovat jen k analogovým 
telefonním sítím ve státech 
uvedených na obalu.

Prohlášení o shodě je k dispozici 
na webu www.p4c.philips.com.

1.3 Dodržení normy GAP
Norma GAP zaručuje, aby všechna 
sluchátka a základny DECT™ GAP 
bez ohledu na výrobce splňovaly 
minimální provozní standard. Toto 
sluchátko a základna vyhovují normě 
GAP, takže mají tyto minimální 
zaručené funkce: přihlášení 
sluchátka, aktivace linky, příjem 
hovoru a vytáčení. Pokročilé funkce 
nemusí být dostupné, použijete-li se 
základnou jiné sluchátko než 
sluchátko jednoho z modelů 
popsaných v této příručce.
Chcete-li zaregistrovat a používat 
sluchátko telefonu se základnou 
standardu GAP jiné značky, nejdříve 
postupujte podle návodu od výrobce 
a poté přejděte na postup popsaný 
straně 35. Chcete-li zaregistrovat 
sluchátko jiné značky u základny 
vašeho telefonu, uveďte ji do 
registračního režimu (strana 35) a 
poté pokračujte podle návodu od 
výrobce.

1.4 Recyklace a likvidace
Pokyny k likvidaci odpadu z 
elektrických a elektronických zařízení.

Směrnice 2002/96/EC Evropského 
parlamentu a rady o odpadu z 
elektrických a elektronických zařízení 
(OEEZ) (WEEE - Waste Electrical 
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and Electronic Equipment; 2002/96/
EC) má za úkol zajistit, že zařízení 
budou recyklována nejvhodnějšími 
zpracovatelskými, obnovovacími a 
recyklačními technologiemi a s 
ohledem na lidské zdraví a ochranu 
životního prostředí.  

Toto zařízení je navrženo a 
zhotoveno z materiálů a komponentů 
nejvyšší kvality, které mohou být 
recyklovány a použity znovu.

Odpad z elektrických a elektronických 
zařízení nelikvidujte v netříděném 
komunálním odpadu.

Informujte se o místním 
systému sběru  elektrických 
a elektronických odpadů 
označených tímto 
symbolem.

Využijte některý z následujících 
způsobů likvidace:
1. Odevzdejte kompletní zařízení 

(včetně kabelů, konektorů a 
příslušenství) do sběrného 
střediska zřízeného ve smyslu 
směrnice WEEE.

2. Pokud jako náhradu pořizujte 
nové zařízení, předejte 
kompletní nepotřebné zařízení 
prodejci. Ten by ho měl podle 
směrnice WEEE přijmout k 
likvidaci.

Informujte se o způsobu likvidace 
odpadu z elektrických a 
elektronických zařízení podle 
platných místních předpisů a norem.

Pokyny k likvidaci baterií:
Baterie se nesmí vyhazovat 
do běžného domovního 
odpadu.

Informace na obalu:
Společnost Philips označuje obaly 
standardními symboly podporujícími 
recyklaci a řádnou likvidaci vzniklého 
odpadu.

Byl zaplacen příspěvek na 
příslušný národní systém 
obnovy a recyklace.
Takto označený obalový 
materiál lze recyklovat.

1.5 Elektrická, magnetická a 
elektromagnetická pole 
(„EMF“)

1. Společnost Philips Royal 
Electronics vyrábí a prodává 
mnoho spotřebitelských výrobků, 
které obvykle mohou jako 
všechny elektronické přístroje 
vysílat a přijímat 
elektromagnetické signály.

2. Jednou z hlavních zásad činnosti 
společnosti Philips je uplatňovat 
u svých výrobků všechna nutná 
opatření k ochraně zdraví a 
bezpečnosti, aby odpovídaly 
všem platným předpisům a 
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normám pro elektromagnetická 
pole platným v době výroby.

3. Společnost Philips usiluje o 
způsob vývoje, výroby a prodeje 
výrobků, který nemá nepříznivé 
zdravotní důsledky.

4. Společnost Philips potvrzuje, že 
jsou její výrobky při správném 
používání ke stanovenému účelu 
podle současných vědeckých 
poznatků bezpečné.

5. Společnost Philips aktivně 
působí při vývoji mezinárodních 
norem pro elektromagnetická 
pole a bezpečnost, takže může 
předpokládat další vývoj 
standardizace a včas své 
výrobky přizpůsobit.
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2 Telefon

Gratulujeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips! 
Chcete-li plně těžit z podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte 
výrobek na www.philips.com/welcome.

2.1 Obsah balení

* Součástí balení může být kromě telefonního kabelu linkový adaptér. V tom 
případě musíte před zapojením telefonního kabelu do telefonní zásuvky 
připojit k telefonnímu kabelu linkový adaptér.

V balení s více sluchátky je jedno nebo více dalších sluchátek, krytů baterie, 
nabíječek s napájecím adaptérem a další nabíjecí baterie.

Sluchátko Základna Kryt baterie

2 nabíjecí baterie AAA Napájecí adaptér Telefonní kabel*

Příručka uživatele Záruční list Návod na rychlý start

Poznámka
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2.2 Znázornění telefonu

 

A Sluchátko
B Displej
Přehled ikon na displeji viz str. 12.
C Tlačítko OK o
V režimu nečinnosti: Dlouhým 
stisknutím lze přepínat mezi 
zobrazením názvu sluchátka a údajem 
data/času.
V ostatních režimech: výběr funkce 
zobrazené na displeji. Slouží také 
k potvrzení položek (např. při nastavení 

data a času).
D Tlačítko Zpět/Vymazat c
Stisknutím lze při zadávání vymazat 
znak nebo číslici. Dlouhým stisknutím 
lze vymazat všechny znaky nebo 
číslice.
Při procházení nabídek lze stisknutím 
přejít na předchozí úroveň nabídky 
(zobrazí se text BACK).
Když je zobrazený symbol , lze 
stisknutím zobrazit znaky nebo čísla 
vpravo od zobrazených znaků nebo 
čísel.
E Navigační tlačítka n
V režimu nečinnosti: Posouváním 
nahoru lze zobrazit seznam hovorů 
a posouváním dolů lze zobrazit 
telefonní seznam.
Během hovoru: Posouváním nahoru/
dolů lze zvýšit nebo snížit hlasitost 
sluchátka a reproduktoru.
Úprava záznamu: Přechod na 
předchozí znak u nebo další znak d.
V ostatních režimech: Procházení 
nabídky nahoru/dolů nebo přechod na 
předchozí nebo další záznam v 
telefonním seznamu, seznamu pro 
opakované vytáčení nebo seznamu 
hovorů.
F Tlačítko hovoru/opakování 

hovoru t
Proveďte externí hovor nebo přijměte 
příchozí externí nebo interní hovor.
Během hovoru: Zapnutí funkce 
opakování hovoru.
V ostatních režimech: Vytočení čísla 
vybraného v telefonním seznamu, 
seznamu pro opakované vytáčení nebo 
seznamu hovorů.

A

B

D
C

F
E
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G Tlačítko zavěšení a ukončení 
nabídky h

V klidovém režimu: Dlouhým stisknutím 
(5 sekund) se telefon vypne.
Když je telefon vypnutý: Dlouhým 
stisknutím (1 sekunda) jej zapnete.
Během hovoru: Zavěšení hovoru.
V ostatních režimech: Dlouhým 
stisknutím lze přejít zpět do režimu 
nečinnosti. Krátkým stisknutím lze přejít 
na předchozí úroveň nabídky.
H Tlačítko nabídky m
V režimu nečinnosti: Zobrazení hlavní 
nabídky.
I Tlačítko opakovaného vytáčení 

r
Přístup k seznamu opakovaného 
vytočení čísla v klidovém režimu.
Při telefonování lze stisknutím znovu 
vytočit poslední vytáčené číslo.
J Tlačítko reproduktoru l
V režimu nečinnosti: Zapnutí 
reproduktoru a vytočení čísla. 
Příjem příchozího hovoru v režimu 
handsfree.
Během hovoru: Zapnutí/vypnutí 
reproduktoru.
K Číselná tlačítka
Slouží k vytáčení čísel a psaní znaků.
Dlouhým stisknutím tlačítka 1 nebo 
2 lze vytočit číslo pro přímou volbu.
L Tlačítko */zamčení tlačítek *
V režimu nečinnosti: Dlouhým 
stisknutím lze zamknout/odemknout 
tlačítka.
Vytáčení nebo úpravy: Stisknutím lze 
zadat znak „*“.
Vyvěšené sluchátko: Dlouhým 
stisknutím lze z pulsní volby dočasně 

přepnout na tónovou volbu (DTMF).
M #/Tlačítko zapnutí/vypnutí 

vyzvánění a přerušení #
V režimu nečinnosti: Dlouhým 
stisknutím lze zapnout/vypnout 
vyzvánění.
Vytáčení nebo úpravy: Dlouhým 
stisknutím lze vložit přerušení. Krátkým 
stisknutím lze vložit znak „#“ (Na displeji 
se znak # zobrazí jako ).
N Tlačítko ztlumení s
Ztlumení/zapnutí mikrofonu.
O Tlačítko přepojení hovoru 

a interního hovoru i
V režimu nečinnosti: Zahájení interního 
hovoru.
Během hovoru: Krátkým stisknutím 
tohoto tlačítka lze přidržet hovor a 
zapnout paging jiného sluchátka. 
Dlouhým stisknutím lze zahájit 
konferenční hovor mezi externím 
volajícím a dvěma sluchátky.
P Mikrofon

I

M

O

H

L

N

K

J

P

G
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Q Reproduktor

Zapnutím funkce handsfree se může 
náhle výrazně zvýšit hlasitost 
sluchátka. Nedržte sluchátko příliš 
blízko u ucha.
R Kryt baterie

Upozornění

Q

R
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2.3 Ikony na displeji

 

Signalizuje, že je baterie úplně 
nabitá. Tato ikona bliká, když 
se baterie nabíjí nebo je 
vybitá.
Když je ikona prázdná, baterie 
je prakticky vybitá.  

Pokud se objeví VAROVÁNÍ 
společně s blikající ikonou 
baterie, v telefonu jsou 
vloženy baterie špatného 
typu.
Vyměňte je za baterie 
správného typu.

 

Bliká při příchozím hovoru. 
Během hovoru svítí 
nepřerušovaně.

 

Signalizuje záznamy nových a 
zmeškaných hovorů v 
seznamu hovorů. Bliká, pokud 
byly zmeškány hovory.

 

Bliká po přijetí nové hlasové 
zprávy.

 

Zobrazí se při otevření 
telefonního seznamu.

 

Zobrazí se při zapnutí budíku.

 

Zobrazí se při zapnutí 
reproduktoru.

 

Zobrazí se při vypnutí 
vyzvánění.

Poznámka

 

Zobrazí se při zapnutí 
záznamníku. Bliká, pokud 
záznamník zaznamenal nové 
zprávy; bliká rychle, pokud je 
paměť záznamníku plná.

 

Signalizuje, že je sluchátko 
přihlášené a je v dosahu 
základny. Tato ikona bliká, 
když je sluchátko mimo dosah 
nebo vyhledává základnu.
Objeví se jako požadavek na 
potvrzení činnosti. Potvrďte 
stisknutím tlačítka, které je 
přímo pod tím.

 
Signalizuje, že v listovacím 
seznamu je k dispozici více 
voleb nebo že můžete nastavit 
zvuk.
Zobrazuje se v režimu 
nabídky. Stisknutím tlačítka 
pod tímto údajem lze přejít na 
předchozí úroveň nabídky 
nebo při zadávání vymazat 
znak nebo číslo.
Signalizuje, že jsou vpravo od 
zobrazených číslic nebo znaků 
další číslice nebo znaky.
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2.4 Znázornění základny

A Tlačítko pagingu a
Paging sluchátka.
Dlouhým stisknutím lze spustit 
přihlašování.
B Reproduktor
C Vypínač e
Krátkým stisknutím lze záznamník 
zapnout/vypnout.
D Tlačítka hlasitosti -+
Slouží ke zvýšení nebo snížení 
hlasitosti reproduktoru.
Během přehrávání je k dispozici 5 
úrovní hlasitosti. V režimu nečinnosti 
a odposlechu hovorů je k dispozici 5 
úrovní hlasitosti a možnost VYP.
E Tlačítko mazání x
Krátkým stisknutím lze aktuální zprávu 
během jejího přehrávání vymazat.
Dlouhým stisknutím (2 s) v režimu 
nečinnosti lze smazat všechny 
předchozí zprávy. Nové zprávy 
nebudou vymazány.
F Tlačítko skoku zpět b
Stisknutím do 1 sekundy při 
přehrávání aktuální zprávy lze přejít 
na předchozí zprávu.

Stisknutím po 1 sekundě při 
přehrávání aktuální zprávy lze 
aktuální zprávu přehrát znovu.
G Tlačítko skoku dopředu f
Skok na další zprávu během 
přehrávání.
H Tlačítko přehrávání/zastavení 

p
Přehrávání zpráv v telefonu (první 
zaznamenaná zpráva se přehraje 
jako první). Mezi zprávami se ozve 
krátké pípnutí a po přehrání všech 
zpráv dvojité pípnutí.
Zastavení přehrávání zpráv.
I LED indikátor
Pomalé blikání (interval 1 sekunda): 
Signalizuje, že jsou zde nové vzkazy.
Rychlé blikání (interval 0,5 sekundy): 
Signalizuje, že paměť záznamníku je 
plná. 
Svítí trvale: Signalizuje, že 
záznamník je zapnutý. 
Nesvítí: když je záznamník vypnutý.

B

D
E
F
G
H, I

A

C
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3 Začínáme

3.1 Připojení základny
1 Umístěte základnu doprostřed 

objektu blízko telefonní a 
elektrické zásuvky.

2 Zapojte telefonní kabel a 
napájecí kabel do příslušných 
konektorů na zadní straně 
základny.

3 Druhý konec telefonního kabelu 
a napájecího kabelu zapojte do 
zásuvek. 

Linkový adaptér nemusí být připojený 
k telefonnímu kabelu. V tom případě 
připojte linkový adaptér k telefonnímu 
kabelu před zapojením telefonního 
kabelu do zásuvky.

Základnu neumísťujte příliš blízko 
k velkým kovovým předmětům, např. 
kartotékám, radiátorům nebo 
elektrickým spotřebičům. Mohlo by 
dojít k omezení dosahu a snížení 
kvality zvuku. Přenos signálu do 
základny a z ní může být zhoršen 
v budovách se silnými vnitřními a 
vnějšími stěnami.

Napájení funguje, když je napájecí 
adaptér připojený k přístroji a 
zapojený do elektrické zásuvky. 
Přístroj lze vypnout jedině odpojením 
napájecího adaptéru z elektrické 
zásuvky. Proto dbejte na to, aby byla 

Poznámka

Upozornění

Upozornění
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elektrická zásuvka snadno přístupná. 
Napájecí adaptér a telefonní kabel je 
třeba zapojit správně, protože při 
nesprávném zapojení může dojít k 
poškození přístroje. Vždy používejte 
telefonní kabel dodaný s přístrojem. 
Jinak se nemusí ozvat oznamovací 
tón.

3.2 Instalace telefonu
Před použitím sluchátka je třeba vložit 
úplně nabité baterie.

Při prvním vložení baterií se přístroj 
nemůže normálně spustit, protože 
baterie nejsou nabité. Před použitím 
sluchátka je nutné baterie nabít 
pomocí základny.

3.2.1 Vložení baterií

Vždy používejte nabíjecí baterie AAA 
dodané s přístrojem. Pokud místo 
nabíjecích baterií použijete alkalické 
baterie, zobrazí se na displeji text 
„VAROVÁNÍ“ a ikona baterie rychle 
bliká.
1 Vysuňte kryt baterie.

2 Vložte baterie správným směrem 
podle označení a kryt nasaďte 
zpět.

3.2.2 Nabíjení baterie

Sluchátko je nutné nabíjet alespoň 24 
hodin před prvním použitím. Na vybití 
baterie snímač upozorní zvukovým 
signálem a blikáním ikony baterie. 
Při úplném vybití baterie se telefon 
krátce po upozornění automaticky 
vypne a probíhající operace nebudou 
uloženy.
1 Postavte sluchátko do nabíjecího 

stojánku základny. Když je 
sluchátko správně vložené, ozve 
se pípnutí.

2 Během nabíjení bliká na displeji 
ikona baterie .

3 Když je sluchátko úplně nabité, 
ikona baterie  svítí 
nepřerušovaně.

Optimální provozní doby baterie 
lze dosáhnout po 3 cyklech úplného 
nabití (po dobu 15 hodin) a vybití. 
Pak vydrží asi na 12 hodin hovoru 
a 150 hodin pohotovostního režimu.
Dosah telefonu ve vnitřním a 
venkovním prostředí je až 50 metrů, 
resp. 300 metrů. Když se sluchátko 

Upozornění

Upozornění

Upozornění

Poznámka
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dostane mimo provozní dosah, bliká 
ikona antény .

Když se dostanete na hranici dosahu, 
hovor může být nezřetelný. Přejděte 
blíže k základně.

3.3 Režim Vítejte
Před prvním použitím je třeba 
sluchátko nakonfigurovat pro 
příslušný stát. Po několika minutách 
nabíjení se zobrazí text VÍTEJTE v 
různých jazycích. Při konfiguraci 
telefonu postupujte takto:

V závislosti na státu se nemusí 
obrazovka VÍTEJTE zobrazit. V tom 
případě není nutné zadávat nastavení 
státu, operátora a jazyka. Odchozí 
hovory a příjem příchozích hovorů je 
možný i bez předchozího výběru státu.
1 Stisknutím tlačítka o zobrazte 

seznam států.
2 Stát vyhledejte pohybem nahoru 

a dolů pomocí tlačítka n.
3 Stisknutím tlačítka o výběr 

potvrďte.
(Během automatické konfigurace 
výchozích nastavení linky a jazyka 
nabídek je zobrazen text ČEKÁM.)

4 Přístroj přejde k nabídce DAT/
ČAS ODES. Zadejte aktuální 
datum (DD/MM) a potvrďte je 
stisknutím tlačítka o.

5 Zadejte čas (HH-MM) a potvrďte 
ho stisknutím tlačítka o.
(Použití 12hodinového nebo 
24hodinového formátu času 

závisí na výběru státu. Pokud byl 
vybrán 12hodinový formát, lze 
pomocí tlačítka n přepínat mezi 
údaji AM a PM.)
• Zazní potvrzovací tón. Telefon 

přejde přímo do stavu 
nečinnosti a je připraven k 
použití. Pokud máte více 
sluchátek, nastavení je 
automaticky provedeno u 
všech sluchátek.

Nastavení státu (viz str. 36) a formátu 
času (viz str. 32) můžete po první 
konfiguraci kdykoli změnit.

3.4 Používání balení s více 
přístroji

Pokud jste zakoupili balení s více 
přístroji, obsahuje další sluchátka, 
nabíječky, napájecí adaptéry a 
nabíjecí baterie typu AAA.
1 Zapojte nabíječky do elektrické 

zásuvky.
2 Vložte dodané baterie do 

sluchátek.
3 Vložením sluchátek do nabíječek 

nabijte baterie.

Rada

Poznámka

Rada
16 Začínáme



3.5 Struktura nabídek
Následující schéma znázorňuje strom nabídek telefonu.
Jednotlivé položky lze vybrat stisknutím tlačítka nabídky m. Stisknutím 
tlačítka c lze přejít na předchozí úroveň nabídky.
Nabídky lze procházet pomocí navigačních tlačítek n.

Nabídky
TELEF.SEZNAM  NOVÝ ZÁZN. VLOŽ JMÉNO VLOŽ ČÍSLO  
 SEZN. HOVORŮ Zobrazení seznamu záznamů    
 UPRAV. ZÁZ.     
 SMAZAT     
 SMAZAT VŠE     
 PŘÍMÁ PAM.  KLÍČ 1 UPRAVIT 
    SMAZAT   
  KLÍČ 2 UPRAVIT
    SMAZAT   
OSOBNÍ NAST. JMÉNO SLUCH. Zadejte jméno:     
 TÓNY SLUCH. HLAS. VYZV. ZVONENI VYP,
   ÚROVEŇ 1     
   ÚROVEŇ 2     
   ÚROVEŇ 3     
   ÚROVEŇ 4     
   ÚROVEŇ 5     
  VYZV. MELODIE 1     
   …     
   MELODIE 10     
  ZVUK TLAČÍT. ZAP.    
   VYP.     
 JAZYK Seznam jazyků      
 AUTO ZAVĚS ZAP. (výchozí)       
  VYP.       
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HOD. & BUDÍK DAT/ČAS ODES Zadejte datum Zadejte čas    
 NAST. FORMÁT FORMÁT ČASU 12 HOD     
   24 HOD     
  FORMÁT DATA DD/MM
   MM/DD
 BUDÍK VYPNOUT 
  JEDENKRÁT
  DENNĚ  
 ZVUK BUZENÍ MELODIE 1  
  MELODIE 2  
  MELODIE 3  
PŘEDNAST. ZMĚNIT PIN    
 REGISTROVAT   
 NEREGISTR.  
 STÁT Seznam států 
 RESETOVAT
 AUTO PŘEDP. ZJISTI ČÍSLO PREFIX
 ČAS OPAK. H. KRÁTKÝ
  DLOUHÝ  
 REŽIM VYTÁČ. TÓNOVÁ VOLBA  
  PULSNÍ VOLBA
 PRVNÍ ZV. ZAP.
  VYP.
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ZÁZNAMNÍK PŘEHRÁT OPAKOVAT  
  DALŠÍ
  PŘEDCHOZÍ
  SMAZAT 
  ZOBRAZ  
 SMAZAT VŠE   
 PŘÍJ.ZAP/VYP ZAP. 
  VYP.
 NAHR.UVÍT.Z. PŘÍJ.A ZÁZN. PŘEHRÁT
   NAHR.UVÍT.Z.
   SMAZAT
  JEN ODPOVĚĎ PŘEHRÁT
   NAHR.UVÍT.Z.
   SMAZAT
 REŽIM PŘÍJMU PŘÍJ.A ZÁZN.  
  JEN ODPOVĚĎ 
 NASTAVENÍ ZPOŽĎ. ZVON. 3 ZVONĚNÍ
   4 ZVONĚNÍ
   5 ZVONĚNÍ
   6 ZVONĚNÍ
   7 ZVONĚNÍ
   8 ZVONĚNÍ
   ÚSPORA
  VZDÁL.PŘÍST.  PŘED.H.NEPŘ.
   DEAKTIVOVAT
  ODPOSLECH ZAP.
   VYP. (výchozí)
  JAZYK HLASU Seznam jazyků
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4 Používání 
telefonu

4.1 Telefonování

4.1.1 Předvytáčení
1 Vytočte číslo (maximálně 

24 číslic).
2 Stiskněte tlačítko t.

• Hovor je zahájen.

Na začátek předem vytáčeného čísla 
můžete vložit číselný prefix. Další 
informace viz část „Nastavení prefixu“ 
na straně 37.

4.1.2 Přímé vytáčení
1 Zvedněte sluchátko a stiskněte 

tlačítko t.
(Nebo můžete hovor zahájit v 
režimu reproduktoru stisknutím 
tlačítka l.)

2 Vytočte číslo.
• Hovor je zahájen.

4.1.3 Hovor ze seznamu pro 
opakované vytáčení

1 V režimu nečinnosti stiskněte 
tlačítko r.

2 Pomocí tlačítka n přejděte na 
některý záznam v seznamu pro 
opakované vytáčení.

3 Stiskněte tlačítko t.
• Hovor je zahájen.

4.1.4 Hovor ze seznamu volání

Aby bylo v seznamu hovorů uvedeno 
číslo nebo jméno volajícího, musíte 
mít předplacenou službu Identifikace 
volajícího. (viz část „Zobrazení 
seznamu hovorů“ na straně 28)
1 V režimu nečinnosti stiskněte 

tlačítko u.
2 Pomocí tlačítka n přejděte na 

některý záznam v seznamu 
hovorů.

3 Stiskněte tlačítko t.
• Hovor je zahájen.

4.1.5 Hovor z telefonního 
seznamu

1 V režimu nečinnosti stiskněte 
tlačítko d.

2 Pomocí tlačítka n přejděte na 
požadovaný záznam v 
telefonním seznamu.

3 Stiskněte tlačítko t.
• Hovor je zahájen.

Místo procházení pomocí tlačítka n 
lze požadovanou položku zobrazit 
stisknutím číselného tlačítka s jejím 
počátečním písmenem. Například 
stisknutím tlačítka 2 lze zobrazit 
položky začínající na A. Dalším 
stisknutím tlačítka 2 lze zobrazit 
položky začínající na B atd.

Rada

Poznámka

Rada
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4.1.6 Vytáčení z telefonního 
seznamu během 
telefonování

Během telefonování můžete vytáčet 
z telefonního seznamu. To je třeba 
např. k odeslání provolby.
1 Během telefonování stisknutím 

tlačítka o zobrazte jmenný 
telefonní seznam.

2 Pomocí tlačítka n procházejte 
jmenný telefonní seznam.

3 Stisknutím tlačítka t lze číslo 
vytočit.

4.1.7 Telefonování pomocí čísla 
pro přímou volbu

V režimu nečinnosti lze dlouhým 
stisknutím tlačítka 1 nebo 2 
vytočit uložené číslo pro přímou 
volbu.

Pokyny k ukládání, úpravám a 
mazání čísel pro přímou volbu 
naleznete v části 5.5.6.

4.1.8 Zadání přerušení při 
vytáčení

V režimu nečinnosti lze dlouhým 
stisknutím tlačítka # po zadání 
jedné nebo více číslic zadat přerušení 
vytáčené posloupnosti.

4.2 Příjem hovoru

Když sluchátko vyzvání při příchozím 
hovoru, nedržte je příliš blízko u ucha, 

protože by vám hlasitý zvuk 
vyzvánění mohl poškodit sluch.
Když telefon zvoní, stiskněte 
tlačítko t.
• Hovor je spojen.

Příchozí hovor má přednost před 
ostatními operacemi. Při příchozím 
hovoru budou zrušeny všechny 
ostatní probíhající operace, např. 
nastavení telefonu nebo procházení 
nabídky.

4.2.1 Příjem hovoru pomocí 
funkce handsfree

Zapnutím funkce handsfree se může 
náhle výrazně zvýšit hlasitost 
sluchátka. Nedržte sluchátko příliš 
blízko u ucha.
Když telefon zvoní, stiskněte 
tlačítko l.
• Zapne se reproduktor sluchátka.

4.2.2 Čekání hovorů
Pokud máte předplacenou službu 
Čekání hovorů, sluchátko pípnutím 
oznámí, že máte druhý příchozí 
hovor. Pokud máte předplacenou 
službu Identifikace volajícího, zobrazí 
se také číslo nebo jméno druhého 
volajícího. O další informace o této 
službě požádejte poskytovatele 
síťových služeb.

Poznámka

Nebezpečí

Poznámka

Nebezpečí
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Pro přijetí druhého hovoru stiskněte 
tlačítko t a poté tlačítko 2.
• První hovor je přidržen a je spojen 

druhý hovor.

NEBO
Stiskněte tlačítko t a poté tlačítko 
1, čímž dojde k ukončení 
probíhajícího hovoru a je spojen 
druhý hovor.

4.3 Ukončení hovoru
Pokud chcete hovor ukončit, stiskněte 
tlačítko h.
• Hovor je ukončen.

Je-li zapnuto automatické 
zavěšování, můžete hovor ukončit 
jednoduše tak, že telefon vrátíte zpět 
do základní stanice nebo nabíječky. 
Tato funkce je ve výchozím nastavení 
zapnutá.

Asi 5 sekund je na displeji sluchátka 
zobrazena doba hovoru (MM-SS). 

Rada

Poznámka
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5 Další možnosti 
telefonu

5.1 Zapínání/vypínání sluchátka
Stisknutím h na nejméně jednu 
sekundu se telefon zapne. Telefon se 
vypne, když v klidovém režimu 
stisknete a přidržíte h na nejméně 
5 sekund.

5.2 Zamčení/odemčení tlačítek
Tlačítka lze v režimu nečinnosti 
zamknout/odemknout přidržením 
tlačítka * po dobu 3 sekundy.

5.3 Zadávání textu a čísel
Když vyberete pole, do něhož lze 
zadat text, můžete zadat písmena 
vytištěná na tlačítkách jedním nebo 
opakovaným stisknutím příslušného 
tlačítka. Zadejte například jméno 
„PAUL“:
1 Stiskněte  7  jednou: P
2 Stiskněte  2  jednou: PA
3 Stiskněte  8  dvakrát: PAU
4 Stiskněte  5  třikrát: PAUL
V následující tabulce je uvedeno 
přiřazení znaků při zadávání textů a 
čísel:

Na displeji se znak # zobrazí jako .

Stisknutím c vymažete poslední 
vloženou číslici nebo znak, dlouhým 
stisknutím vymažete vše.

5.4 Probíhající hovor
Některé možnosti jsou k dispozici 
během hovoru. Jedná se o tyto 
možnosti:

5.4.1 Nastavení hlasitosti 
sluchátka nebo 
reproduktoru

Během hovoru lze stisknutím tlačítka 
n nastavit ÚROVEŇ 1 až ÚROVEŇ 5.

5.4.2 Ztlumení/zapnutí mikrofonu
Když je mikrofon ztlumený, váš 
protějšek vás neslyší.
1 Během hovoru lze mikrofon 

vypnout stisknutím tlačítka s.
2 Dalším stisknutím tlačítka s se 

mikrofon opět zapne.
Tlačítka Přiřazené znaky
0 0 / + - * \
1 mezera 1 # < >
2 A B C 2 Æ
3 D E F 3

4 G H I 4
5 J K L 5
6 M N O 6 Ñ
7 P Q R S 7
8 T U V 8
9 W X Y Z 9 Ø

Poznámka

Rada

Tlačítka Přiřazené znaky
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5.4.3 Zapnutí/vypnutí režimu 
reproduktoru

Zapnutím funkce handsfree se může 
náhle výrazně zvýšit hlasitost 
sluchátka. Nedržte sluchátko příliš 
blízko u ucha.
1 Během hovoru lze režim 

reproduktoru zapnout stisknutím 
tlačítka l.

2 Dalším dlouhým stisknutím l 
deaktivujte režim reproduktoru.

5.5 Použití telefonního seznamu
V telefonu lze uložit až 100 záznamů 
telefonního seznamu. Každý záznam 
telefonního seznamu může mít až 24 
místné telefonní číslo a 12 znakové 
jméno.

Pokud máte více než jeden telefon, k 
telefonnímu seznamu může 
přistupovat vždy pouze jeden 
uživatel.

5.5.1 Uložení kontaktu do 
telefonního seznamu

1 V režimu nečinnosti stiskněte 
tlačítko m, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku 
TELEF.SEZNAM a stiskněte 
tlačítko o, stisknutím tlačítka 
o vyberte položku NOVÝ 
ZÁZN..

2 Na displeji se zobrazí text VLOŽ 
JMÉNO.

3 Zadejte jméno osoby (maximálně 
12 znaků) a stiskněte tlačítko 
o.

4 Na displeji se zobrazí text VLOŽ 
ČÍSLO.

5 Zadejte číslo (maximálně 24 
číslic) a stiskněte tlačítko o.
• Zazní potvrzovací tón.

Stisknutím tlačítka c lze vymazat 
poslední zadanou číslici nebo znak. 
Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka lze 
vymazat vše.
Do režimu nečinnosti lze znovu 
přejít stisknutím tlačítka h déle než 
5 sekund.

Když je paměť plná, nelze do 
telefonního seznamu uložit nový 
záznam. V tom případě musíte 
vymazáním stávajících záznamů 
uvolnit místo pro nové záznamy.

5.5.2 Zobrazení telefonního 
seznamu

1 Po stisknutí tlačítka d v režimu 
nečinnosti lze pomocí tlačítka n 
procházet telefonní seznam.
• Položky telefonního seznamu 

jsou uvedeny v abecedním 
pořadí.

2 Podrobnosti lze zobrazit 
stisknutím tlačítka o. Pokud 
má položka více než 12 číslic, lze 
zbývající číslice zobrazit 
stisknutím tlačítka c .

Nebezpečí
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Místo procházení pomocí tlačítka n 
lze požadovanou položku zobrazit 
stisknutím číselného tlačítka s jejím 
počátečním písmenem. Například 
stisknutím tlačítka 2 lze zobrazit 
položky začínající na A. Dalším 
stisknutím tlačítka 2 lze zobrazit 
položky začínající na B atd.

5.5.3 Úprava záznamu v 
telefonním seznamu

1 V režimu nečinnosti stiskněte 
tlačítko m, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku 
TELEF.SEZNAM a stiskněte 
tlačítko o, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku UPRAV. ZÁZ. 
a stiskněte tlačítko o.

2 Pomocí tlačítka n vyberte 
záznam, který chcete upravit.

3 Stisknutím tlačítka o zobrazte 
jméno. Upravte jméno a potvrďte 
stisknutím o.

4 Upravte číslo a potvrďte 
stisknutím o.
• Zazní potvrzovací tón.

5.5.4 Vymazání záznamu v 
telefonním seznamu

1 V režimu nečinnosti stiskněte 
tlačítko m, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku 
TELEF.SEZNAM a stiskněte 
tlačítko o, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku SMAZAT a 
stiskněte tlačítko o.

2 Pomocí tlačítka n vyberte 
záznam, který chcete vymazat, a 
stiskněte tlačítko o.

3 Na displeji se zobrazí text 
VYMAZ ZÁZ?. Dalším 
stisknutím tlačítka o vymazání 
potvrďte.
• Zazní potvrzovací tón.

Stisknutím tlačítka c lze vymazání 
zrušit. Znovu se zobrazí předchozí 
nabídka.

5.5.5 Vymazání všech záznamů v 
telefonním seznamu

1 V režimu nečinnosti stiskněte 
tlačítko m, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku 
TELEF.SEZNAM a stiskněte 
tlačítko o.

2 Pomocí tlačítka n přejděte na 
položku SMAZAT VŠE a 
stiskněte tlačítko o.

3 Na displeji se zobrazí text 
VYMAZ ZÁZ?. Dalším 
stisknutím tlačítka o vymazání 
potvrďte.
• Zazní potvrzovací tón.

Stisknutím tlačítka c lze vymazání 
zrušit. Znovu se zobrazí předchozí 
nabídka.

5.5.6 Čísla pro přímou volbu
V paměti telefonního seznamu jsou 
uložena 2 čísla přímého vstupu 
(klávesy 1 a 2). Dlouhým 
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stisknutím těchto tlačítek v režimu 
nečinnosti lze automaticky vytočit 
uložené telefonní číslo.

V závislosti na vaší zemi může váš 
telefon obsahovat předvolby 
telefonního seznamu s názvem 
HLAS. POSTA nebo INFO 1. Pokud 
je obsahuje, tyto položky jsou 
přiřazeny do paměti přímého vstupu 
jako klávesa 1 (pro HLAS. POSTA) 
nebo klávesa 2 (pro INFO 1). Pokud 
si tyto služby předplatíte, umožní vám 
to vytáčet vaše přístupové číslo 
hlasové pošty nebo přístupové číslo 
informační služby s pomocí klávesy 
1 nebo klávesy 2.

5.5.6.1 Vložení/úprava čísla pro 
přímou volbu

1 V režimu nečinnosti stiskněte 
tlačítko m, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku 
TELEF.SEZNAM a stiskněte 
tlačítko o, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku PŘÍMÁ 
PAM. a stiskněte tlačítko o.

2 Pomocí tlačítka n přejděte na 
položku KLÍČ 1 nebo KLÍČ 2 a 
stiskněte tlačítko o.
• Zobrazí se uložené číslo 

(pokud je k dispozici).
3 Stisknutím tlačítka m zobrazte 

nabídku přímé volby.
4 Stisknutím o vstoupíte do 

UPRAVIT.

5 Pomocí tlačítka n vyberte 
jméno a stisknutím tlačítka o je 
potvrďte.
• Zazní potvrzovací tón a znovu 

se zobrazí předchozí nabídka.

5.5.6.2 Vymazání čísla pro 
přímou volbu

1 V režimu nečinnosti stiskněte 
tlačítko m, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku 
TELEF.SEZNAM a stiskněte 
tlačítko o, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku PŘÍMÁ 
PAM. a stiskněte tlačítko o.

2 Pomocí tlačítka n přejděte na 
položku KLÍČ 1 nebo KLÍČ 2 a 
stiskněte tlačítko o.
• Zobrazí se uložené číslo 

(pokud je k dispozici).
3 Stisknutím tlačítka m zobrazte 

nabídku přímé volby.
4 Stisknutím tlačítka n vyberte 

položku SMAZAT a stiskněte 
tlačítko o.

5 Na displeji se zobrazí 
POTVRDIT?.

6 Stisknutím tlačítka o vymazání 
potvrďte.
• Zazní potvrzovací tón a znovu 

se zobrazí předchozí nabídka.

5.6 Použití seznamu pro 
opakované vytáčení

V seznamu pro opakované vytáčení 
je uloženo posledních 10 vytáčených 
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čísel. Pro každý záznam lze zobrazit 
maximálně 24 číslic.

5.6.1 Zobrazení seznamu pro 
opakované vytáčení

1 Stisknutím tlačítka r lze 
seznam pro opakované vytáčení 
zobrazit a pomocí tlačítka n ho 
lze procházet.
• Na prvním místě seznamu pro 

opakované vytáčení se 
zobrazí poslední vytočené 
číslo. Pokud se číslo pro 
opakované vytáčení shoduje 
se záznamem v telefonním 
seznamu, zobrazí se místo 
něho jméno.

Stisknutím tlačítka c lze přejít zpět 
do režimu nečinnosti.

5.6.2 Uložení čísla pro opakované 
vytáčení do telefonního 
seznamu

1 V režimu nečinnosti stiskněte 
tlačítko r, pomocí tlačítka n 
vyberte požadovaný záznam a 
stiskněte tlačítko o, stisknutím 
tlačítka o vyberte položku 
ULOŽ ČÍSLO.

2 Na displeji se zobrazí text VLOŽ 
JMÉNO.

3 Zadejte jméno osoby (maximálně 
12 znaků) a stiskněte tlačítko 
o.

4 Zobrazí se text VLOŽ ČÍSLO a 
číslo vybrané ze seznamu pro 

opakované vytáčení je uvedeno 
v poli s číslem. Toto číslo nyní 
můžete podle potřeby upravit.

5 Stiskněte tlačítko o.
• Zazní potvrzovací tón a na 

displeji se znovu objeví 
seznam opakovaného 
vytáčení.

Stisknutím tlačítka c lze vymazat 
poslední zadanou číslici nebo znak. 
Nebo dlouhým stisknutím vše 
vymažte.

5.6.3 Vymazání čísla pro 
opakované vytáčení

1 V režimu nečinnosti stiskněte 
tlačítko r a pomocí tlačítka n 
vyberte požadovaný záznam.

2 Stisknutím tlačítka o zobrazte 
možnosti seznamu pro 
opakované vytáčení.

3 Pomocí tlačítka n přejděte na 
položku SMAZAT a stiskněte 
tlačítko o.

4 Na displeji se zobrazí text 
VYMAZ ZÁZ?. Dalším 
stisknutím tlačítka o vymazání 
potvrďte.
• Zazní potvrzovací tón.

Stisknutím tlačítka c lze vymazání 
zrušit. Na displeji se znovu objeví 
předchozí vyšší úroveň menu.
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5.6.4 Vymazání všech čísel pro 
opakované vytáčení

1 V režimu nečinnosti stiskněte 
tlačítko r a pak tlačítko o.

2 Pomocí tlačítka n přejděte na 
položku SMAZAT VŠE a 
stiskněte tlačítko o.

3 Na displeji se zobrazí text 
POTVRDIT?. Dalším stisknutím 
tlačítka o vymazání potvrďte.
• Zazní potvrzovací tón.

Stisknutím tlačítka c lze vymazání 
zrušit. Na displeji se znovu objeví 
předchozí vyšší úroveň menu.

5.7 Použití seznamu hovorů
V seznamu hovorů je uloženo 
posledních 20 externích hovorů a 
všechny nové hlasové zprávy. Při 
procházení seznamu hovorů bliká u 
nových a nepřijatých hovorů ikona  
a u přijatých hovorů svítí 
nepřerušovaně. Pokud máte 
předplacenou službu Identifikace 
volajícího a identifikace volajícího 
není zamezena, zobrazí se jméno 
(nebo číslo) volajícího.

Pokud je identifikace volajícího 
zamezena nebo síť neposkytuje 
informace o datu a čase, nebudou 
tyto informace v seznamu hovorů 
zobrazeny. Pokud nemáte 
předplacenou službu Identifikace 
volajícího, v seznamu hovorů 
nebudou zobrazeny žádné informace.

5.7.1 Zobrazení seznamu hovorů
1 Po stisknutí tlačítka u v režimu 

nečinnosti lze pomocí tlačítka n 
procházet seznam hovorů.
• Hovory (zmeškané a přijaté) 

jsou zobrazeny chronologicky 
s nejnovějším hovorem na 
prvním místě seznamu.

2 Podrobnosti lze zobrazit 
stisknutím tlačítka o.

3 Zobrazí se text ZOBRAZ. 
Stiskněte tlačítko o.

4 Opakovaným stisknutím tlačítka 
o lze postupně přepínat mezi 
časem přijetí (datum a čas), 
číslem hovoru a jménem 
volajícího. Stisknutím tlačítka 
c lze kdykoli přejít zpět k 
seznamu hovorů.

5.7.2 Uložení záznamu ze 
seznamu hovorů do 
telefonního seznamu

1 V režimu nečinnosti stiskněte 
tlačítko u, pomocí tlačítka n 
vyberte požadovaný záznam a 
stiskněte tlačítko o, pomocí 
tlačítka n vyberte položku 
ULOŽ ČÍSLO a stiskněte tlačítko 
o.

2 Na displeji se zobrazí text VLOŽ 
JMÉNO.

3 Zadejte jméno osoby (maximálně 
12 znaků) a stiskněte tlačítko 
o.

4 Zobrazí se text VLOŽ ČÍSLO a 
číslo vybrané ze seznamu 
hovorů je uvedeno v poli s 
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číslem. Toto číslo nyní můžete 
podle potřeby upravit.

5 Stiskněte tlačítko o.
• Zazní potvrzovací tón a na 

displeji se znovu objeví 
seznam hovorů.

Stisknutím tlačítka c lze vymazat 
poslední zadanou číslici nebo znak.

5.7.3 Vymazání záznamu ze 
seznamu hovorů

1 V režimu nečinnosti stiskněte 
tlačítko u, pomocí tlačítka n 
vyberte požadovaný záznam a 
stiskněte tlačítko o, pomocí 
tlačítka n vyberte položku 
SMAZAT a stiskněte tlačítko o.

2 Na displeji se zobrazí text 
VYMAZ ZÁZ?. Dalším 
stisknutím tlačítka o vymazání 
potvrďte.
• Zazní potvrzovací tón.

Stisknutím tlačítka c lze vymazání 
zrušit. Na displeji se znovu objeví 
předchozí vyšší úroveň menu.

5.7.4 Vymazání všech záznamů ze 
seznamu hovorů

1 V režimu nečinnosti stiskněte 
tlačítko u a pak tlačítko o.

2 Pomocí tlačítka n přejděte na 
položku SMAZAT VŠE a 
stiskněte tlačítko o.

3 Na displeji se zobrazí text 
POTVRDIT?. Dalším stisknutím 
tlačítka o vymazání potvrďte.
• Zazní potvrzovací tón.

Stisknutím tlačítka c lze vymazání 
zrušit. Na displeji se znovu objeví 
předchozí vyšší úroveň menu.

5.8 Interní hovory

Interní hovory a přepojování hovorů je 
možné, jen pokud máte alespoň 2 
sluchátka přihlášená ke stejné 
základně. Umožňuje bezplatné interní 
hovory, přepojování externích hovorů 
mezi sluchátky a konferenční hovory.

5.8.1 Interní hovor na jiné 
sluchátko

Pokud sluchátko není součástí řady 
CD250/255 nebo SE250/255, tato 
funkce nemusí být dostupná.
1 V režimu nečinnosti stiskněte 

tlačítko i.
• Pokud máte dvě sluchátka, je 

druhé sluchátko vyhledáno 
automaticky.

• Zobrazí se údaj INT 2345 *, 
který udává čísla sluchátek 
dostupných pro interní hovor 
(*znamená všechna 
sluchátka).

2 Pokud je přihlášeno více než 2 
sluchátka, zadejte číslo 
sluchátka (tlačítka 1-5). 
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Pokud chcete volat na všechna 
sluchátka zároveň, stiskněte 
tlačítko *.

3 Na volaném sluchátku stiskněte 
tlačítko t.
• Interní hovor je spojen.

5.8.2 Přepojení externího hovoru 
na jiné sluchátko

1 Stisknutím tlačítka i během 
hovoru lze externí hovor přidržet 
(volající vás již neslyší).

2 Zadejte číslo sluchátka (tlačítka 
1-5), na které chcete externí 
hovor přepojit.

3 Stisknutím tlačítka t na 
volaném sluchátku lze přijmout 
interní hovor a oba interní 
účastníci mohou hovořit.
• Interní hovor je spojen.

4 Stisknutím tlačítka h na prvním 
sluchátku lze externí hovor 
přepojit na volané sluchátko.
• Externí hovor je přepojen.

Pokud není hovor volaným 
sluchátkem přijat, stisknutím tlačítka 
i lze znovu spojit externí hovor.

5.8.3 Během hovoru přes hlasitý 
telefon přijměte externí 
hovor

1 Objeví-li se příchozí externí 
hovor, začne se během hovoru 
přes hlasitý telefon ozývat tón 
nového volání.

2 Stisknutím t přijmete externí 
hovor a ukončíte hovor přes 
hlasitý telefon.
• Hovor je sestaven.

5.8.4 Přepínání mezi interním a 
externím hovorem

Během hovoru lze stisknutím tlačítka 
i přepínat mezi interním a 
externím hovorem.

5.8.5 Spojení trojstranného 
konferenčního hovoru

Funkce konferenčního hovoru 
umožňuje sdílet jeden externí hovor 
dvěma sluchátky (spojenými interním 
hovorem). Tři účastníci mohou 
konverzovat bez síťových poplatků.
1 Stisknutím tlačítka i během 

hovoru lze externí hovor přidržet 
(volající vás již neslyší).

2 Zadejte číslo sluchátka (tlačítka 
1-5), které chcete zapojit do 
konference.

3 Stisknutím tlačítka t na 
volaném sluchátku lze přijmout 
interní hovor a oba interní 
účastníci mohou hovořit.
• Interní hovor je spojen.

4 Přidržením tlačítka i na 
prvním sluchátku na 2 sekundy 
lze zahájit trojstranný 
konferenční hovor.
• Jakmile je konferenční hovor 

zahájen, na displeji se zobrazí 
text KONFERENCE.
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5.9 Paging
Funkce pagingu umožňuje vyhledat 
sluchátko, pokud je v dosahu a má 
nabité baterie.
1 Stiskněte tlačítko a na 

základně.
• Všechna přihlášená sluchátka 

začnou zvonit.
2 Po nalezení sluchátka ukončete 

paging stisknutím libovolného 
tlačítka.

Pokud není během 30 sekund 
stisknuto žádné tlačítko, sluchátko a 
základna automaticky obnoví režim 
nečinnosti.

Paging lze ukončit dalším stisknutím 
tlačítka a na základně.

5.10 Řetězové vytáčení
Tato funkce umožňuje vytáčet během 
hovoru provolbu k číslu, kteréjé již 
uložené v telefonním seznamu.
1 Stisknutím tlačítka t aktivujte 

linku a stisknutím tlačítka o 
zobrazte telefonní seznam.
• Položky telefonního seznamu 

jsou uvedeny v abecedním 
pořadí.

2 Posunováním n zvolte položku, 
potom stiskněte o a t.
• Vytočí se první část.

3 Zadejte provolbu.
• Vytáčení je signalizováno 

blikáním jednotlivých číslic.

5.11 Nastavení hodin a budíku
Tato funkce umožňuje nastavit datum, 
čas a zadat nastavení budíku v 
telefonu. Výchozí datum a čas je 
01/01 a 00:00.

5.11.1 Nastavení Datum a čas
1 V režimu nečinnosti stiskněte 

tlačítko m, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku HOD. & 
BUDÍK a stiskněte tlačítko o, 
stisknutím tlačítka o vyberte 
položku DAT/ČAS ODES.

2 Zobrazí se poslední uložené 
datum. Zadejte aktuální datum 
(DD/MM) a stiskněte tlačítko o.

3 Zobrazí se poslední uložený čas. 
Zadejte aktuální čas (HH-MM) a 
potvrďte ho stisknutím tlačítka 
o.
• Zazní potvrzovací tón a znovu 

se zobrazí předchozí nabídka.

Výchozí formát času je 24hodinový. 
Pokud byl vybrán 12hodinový formát, 
lze pomocí tlačítka n přepínat mezi 
údaji AM a PM. Při zadání neplatné 
číslice do pole data nebo času zazní 
tón chyby.
Hodiny: 00 až 23; minuty: 00 až 59
Datum: 01 až 31; měsíc: 01 až 12

Pokud je telefon připojen k lince ISDN 
pomocí adaptéru, může být datum a 
čas aktualizován po každém hovoru. 
Dostupnost aktualizace data a času 
závisí na poskytovateli síťových 
služeb. Zkontrolujte nastavení data 

Poznámka

Rada

Poznámka

Upozornění
31Další možnosti telefonu



a času v systému ISDN nebo se 
obraťte na poskytovatele síťových 
služeb.

5.11.2 Nastavení formátu času 
a data

5.11.2.1 Nastavení formátu èasu
1 V režimu nečinnosti stiskněte 

tlačítko m, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku HOD. & 
BUDÍK a stiskněte tlačítko o.

2 Zobrazí se text DAT/ČAS ODES. 
Stisknutím o přesuňte n na 
12 HOD nebo 24 HOD.

3 Zobrazí se text FORMÁT ČASU. 
Stiskněte tlačítko o a pomocí 
tlačítka n přejděte na položku 
12 HOD nebo 24 HOD.

4 Stisknutím tlačítka o volbu 
potvrďte.
• Zazní potvrzovací tón a znovu 

se zobrazí nabídka NAST. 
FORMÁT.

5.11.2.2 Nastavení formátu data
1 V režimu nečinnosti stiskněte 

tlačítko m, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku HOD. & 
BUDÍK a stiskněte tlačítko o.

2 Zobrazí se text DAT/ČAS ODES. 
Pomocí tlačítka n přejděte na 
položku NAST. FORMÁT a 
stiskněte tlačítko o.

3 Zobrazí se text FORMÁT ČASU. 
Pomocí tlačítka n přejděte na 

položku FORMÁT DATA a 
stiskněte tlačítko o.

4 Pomocí tlačítka n přejděte na 
položku DD/MM nebo MM/DD 
a stisknutím tlačítka o volbu 
potvrďte.
• Zazní potvrzovací tón a znovu 

se zobrazí nabídka NAST. 
FORMÁT.

5.11.3 Nastavení budíku
1 V režimu nečinnosti stiskněte 

tlačítko m, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku HOD. & 
BUDÍK a stiskněte tlačítko o, 
pomocí tlačítka n přejděte na 
položku BUDÍK a stiskněte 
tlačítko o.

2 Pomocí tlačítka n přejděte na 
položku VYPNOUT, 
JEDENKRÁT nebo DENNĚ 
a stiskněte tlačítko o.

3 Pokud vyberete položku 
JEDENKRÁT nebo DENNĚ, 
zadejte čas (HH-MM) budíku 
a stisknutím tlačítka o ho 
potvrďte.
• Zazní potvrzovací tón a znovu 

se zobrazí předchozí nabídka.

Po dosažení doby alarmu bude tón 
alarmu znít po dobu 1 minuty. Zvuk 
budíku lze vypnout stisknutím 
libovolného tlačítka na sluchátku.

Poznámka
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5.11.4 Nastavení zvuku budíku
1 V režimu nečinnosti stiskněte 

tlačítko m, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku HOD. & 
BUDÍK a stiskněte tlačítko o, 
pomocí tlačítka n přejděte na 
položku ZVUK BUZENÍ a 
stiskněte tlačítko o.

2 Pomocí tlačítka n přejděte na 
položku MELODIE 1, MELODIE 
2 nebo MELODIE 3 a stisknutím 
tlačítka o volbu potvrďte.
• Zazní potvrzovací tón a znovu 

se zobrazí předchozí nabídka.

6 Osobní nastavení

6.1 Změna názvu sluchátka
Sluchátku lze zadat název, který se 
zobrazuje v režimu nečinnosti. 
Výchozí název sluchátka je PHILIPS.
1 Stisknutím m v klidovém 

režimu přesuňte n na OSOBNÍ 
NAST. a stiskněte o, poté 
dalším stisknutím o přejděte 
na JMÉNO SLUCH..

2 Zobrazí se název telefonu. 
Stisknutím tlačítka c lze znaky 
postupně mazat. Nebo dlouhým 
stisknutím vše vymažte.

3 Zadejte nový název (maximálně 
10 znaků) a stisknutím tlačítka 
o ho potvrďte.
• Zazní potvrzovací tón a znovu 

se zobrazí předchozí nabídka.

6.2 Zvuky sluchátka

6.2.1 Nastavení hlasitosti 
vyzvánění

Když sluchátko vyzvání při příchozím 
hovoru, nedržte je příliš blízko u ucha, 
protože by vám hlasitý zvuk 
vyzvánění mohl poškodit sluch.
K dispozici je 6 možností hlasitosti 
vyzvánění (Úroveň 1 až Úroveň 5 a 
ZVONENI VYP.). Výchozí je úroveň 3.
1 Stisknutím m v klidovém 

režimu přesuňte n na OSOBNÍ 
NAST. a stiskněte o. Přesuňte 
n na TÓNY SLUCH. a stiskněte 
o, poté dalším stisknutím o 
přejděte na HLAS. VYZV..

2 Pomocí tlačítka n vyberte 
požadovanou úroveň hlasitosti a 
stisknutím tlačítka o ji 
potvrďte.
• Zazní potvrzovací tón a znovu 

se zobrazí předchozí nabídka.

Když je vybraná možnost ZVONENI 
VYP., na displeji se zobrazí ikona .

6.2.2 Nastavení melodie 
vyzvánění

Pro sluchátko je k dispozici 10 
melodií vyzvánění.
1 V režimu nečinnosti stiskněte 

tlačítko m, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku OSOBNÍ 
NAST. a stiskněte tlačítko o.

Nebezpečí
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2 Pomocí tlačítka n přejděte na 
položku TÓNY SLUCH. a 
stiskněte tlačítko o, pak 
pomocí tlačítka n přejděte na 
položku VYZV. a stiskněte 
tlačítko o.

3 Pomocí tlačítka n přejděte na 
požadovanou melodii a přehrajte ji.

4 Stisknutím tlačítka o melodii 
vyzvánění nastavte.
• Zazní potvrzovací tón a znovu 

se zobrazí předchozí nabídka.

6.2.3 Aktivovat/Deaktivovat zvuk 
kláves

Při stisknutí klávesy se ozve 
jednotlivý zvukový tón. Zvuky tlačítek 
lze zapnout a vypnout. Zvuk kláves 
můžete aktivovat nebo deaktivovat. 
Implicitně je tón kláves zapnutý.
1 V režimu nečinnosti stiskněte 

tlačítko m, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku OSOBNÍ 
NAST. a stiskněte tlačítko o.

2 Pomocí tlačítka n přejděte na 
položku TÓNY SLUCH. a 
stiskněte tlačítko o, pak 
pomocí tlačítka n přejděte na 
položku ZVUK TLAČÍT. a 
stiskněte tlačítko o.

3 Pomocí tlačítka n přejděte na 
položku ZAP. nebo VYP. a 
stisknutím tlačítka o volbu 
potvrďte.
• Zazní potvrzovací tón a znovu 

se zobrazí předchozí nabídka.

6.3 Změna jazyka zobrazení
Toto sluchátko podporuje zobrazení v 
různých jazycích, které závisí na 
výběru státu v režimu VÍTEJTE.
1 V režimu nečinnosti stiskněte 

tlačítko m, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku OSOBNÍ 
NAST. a stiskněte tlačítko o, 
pomocí tlačítka n přejděte na 
položku JAZYK a stiskněte 
tlačítko o.

2 Pomocí tlačítka n vyberte 
požadovaný jazyk a stisknutím 
tlačítka o ho potvrďte.
• Zazní potvrzovací tón a znovu 

se zobrazí předchozí nabídka.

Jakmile je jazyk zobrazení nastavený, 
nabídky sluchátka se hned začnou 
zobrazovat ve vybraném jazyce.

6.4 Vypnutí/zapnutí 
automatického zavěšení

Pokud je automatické zavěšení 
zapnuté, linka je automaticky 
uvolněna při vrácení telefonu do 
stojánku.
Pokud je automatické zavěšení 
vypnuté, při vrácení sluchátka do 
stojánku v režimu hovoru dojde k 
přepnutí na režim handsfree. Díky 
tomu lze sluchátko nabíjet během 
hovorů.
Ve výchozím nastavení je 
automatické zavěšení zapnuté.
1 V režimu nečinnosti stiskněte 

tlačítko m, pomocí tlačítka n 

Rada
34 Osobní nastavení



přejděte na položku OSOBNÍ 
NAST. a stiskněte tlačítko o.

2 Pomocí tlačítka n přejděte na 
položku AUTO ZAVĚŠ a 
stiskněte tlačítko o. Zobrazí se 
aktuální nastavení.

3 Pomocí tlačítka n přejděte na 
položku ZAP. nebo VYP. a 
stisknutím tlačítka o volbu 
potvrďte.
• Zazní potvrzovací tón a znovu 

se zobrazí nabídka AUTO 
ZAVĚŠ.

7 Pokročilá 
nastavení

7.1 Změna kódu PIN
Kód PIN slouží k přihlašování/
odhlašování sluchátek. Výchozí 
hodnota kódu PIN je 0000. Maximální 
délka PIN jsou 4 číslice. Tento kód 
PIN slouží také k zabezpečení 
nastavení sluchátka. Když je 
vyžadován kód PIN, sluchátko 
zobrazí pokyn.

Výchozí přednastavený kód PIN je 
0000. Pokud tento kód PIN změníte, 
poznamenejte si ho na bezpečném 
místě, ke kterému máte snadný 
přístup. Kód PIN neztraťte.
1 Stisknutím m v klidovém 

režimu přesuňte n na 
PŘEDNAST. a stiskněte o, 

poté dalším stisknutím o 
přejděte na ZMENIT PIN.

2 Po zobrazení pokynu zadejte 
aktuální kód PIN a stisknutím 
tlačítka o ho potvrďte.
• Zadaný kód PIN se na displeji 

zobrazí jako hvězdičky (*).
3 Zadejte nový kód PIN a 

stisknutím tlačítka o jeho 
změnu potvrďte. Zazní 
potvrzovací tón a na chvíli se 
objeví nápis ULOŽENO, poté se 
displej přepne zpět na klidový 
displej.

Pokud kód PIN zapomenete, musíte 
obnovit výchozí nastavení telefonu. 
Více informací viz část 7.5 „Reset 
přístroje“.

7.2 Zaregistrovat
Chcete-li zaregistrovat další 
sluchátko nebo jste sluchátko 
omylem odregistrovali a chcete je 
znovu zaregistrovat, pokračujte podle 
níže uvedeného návodu. Tento 
postup je určen pro registraci jednoho 
z modelů popsaných v této příručce. 
Postupy se u jiných typů sluchátek 
mohou lišit. V takových případech 
naleznete informace u výrobce 
sluchátka. Aby bylo možné přídavná 
sluchátka používat, musí být 
přihlášena k základně. K jedné 
základně lze přihlásit až 5 sluchátek.
K přihlášení nebo odhlášení 
sluchátka je nutné zadat kód PIN.

Poznámka
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Ve výchozím nastavení je kód PIN 
0000.
1 Na základně přidržte asi na 

3 sekundy tlačítko a. Jako 
signalizace, že základní stanice 
je připravena přijmout registraci, 
se ozve pípnutí.

Pokud není na sluchátku během 
90 sekund provedena žádná operace, 
proces přihlášení je ukončen. V tom 
případě opakujte krok 1.

2 Na sluchátku stiskněte tlačítko 
m, pomocí tlačítka n přejděte 
na položku PŘEDNAST. a 
stiskněte tlačítko o, pomocí 
tlačítka n přejděte na položku 
REGISTROVAT a stiskněte 
tlačítko o.

3 Po zobrazení pokynu zadejte kód 
PIN a stisknutím tlačítka o ho 
potvrďte.

Ve výchozím nastavení je kód PIN 
0000.
4 Na displeji se zobrazí text 

HLEDÁNÍ.
• Po úspěšném přihlášení zazní 

potvrzovací tón a základna 
sluchátkům automaticky 
přiřadí čísla (1 až 5).

7.3 Odhlášení
1 V režimu nečinnosti stiskněte 

tlačítko m, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku PŘEDNAST. 
a stiskněte tlačítko o, pomocí 

tlačítka n přejděte na položku 
NEREGISTR. a stiskněte 
tlačítko o.

2 Po vyžádání vložte PIN a 
potvrďte stisknutím o.

PIN je implicitně 0000.
3 Pomocí tlačítka n vyberte číslo 

sluchátka, které chcete odhlásit, 
a stiskněte tlačítko o.
• Po úspěšném odhlášení zazní 

potvrzovací tón a na displeji je 
zobrazen text NEREGISTR..

Pokud není na sluchátku během 
15 sekund provedena žádná operace, 
proces odhlášení je ukončen a 
sluchátko přejde zpět do režimu 
nečinnosti.
Zaregistrované sluchátko, které se liší 
od sluchátka popsaného v této 
příručce, lze odregistrovat pouze 
pomocí sluchátka popsaného v této 
příručce.

7.4 Vyberte zemi
Dostupnost této nabídky závisí na 
konkrétním státu.
Můžete vybrat jiný stát, než jste 
vybrali v režimu VÍTEJTE.

Po výběru státu jsou v telefonu 
automaticky použita výchozí 
nastavení linky pro vybraný stát 
(např. Doba opakování volání, Režim 
vytáčení a Jazyk).
1 Stisknutím m v klidovém 

režimu přesuňte n na 
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PŘEDNAST. a stiskněte o, pak 
přesuňte n na VYBER ZEME a 
stiskněte o.

2 Pomocí tlačítka n přejděte na 
požadovaný stát a stiskněte 
tlačítko o.

3 Na displeji se zobrazí text 
POTVRDIT?. Dalším stisknutím 
tlačítka o operaci potvrďte.
• Zazní potvrzovací tón a displej 

se přepne zpět na klidový 
displej.

7.5 Reset přístroje
Tato funkce umožňuje obnovit 
výchozí nastavení telefonu.

Při resetu jsou smazána všechna 
osobní nastavení, záznamy seznamu 
hovorů a seznamu pro opakované 
vytáčení a jsou obnovena výchozí 
nastavení telefonu. Váš telefonní 
seznam a nepřečtené zprávy na 
vašem záznamníku ale zůstanou po 
resetování nezměněné.

Může být nutné telefon znovu 
nakonfigurovat. V tom případě se po 
resetu znovu spustí režim VÍTEJTE. 
(Přejděte ke kapitole 3.3.)
1 V režimu nečinnosti stiskněte 

tlačítko m, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku PŘEDNAST. 
a stiskněte tlačítko o, pomocí 
tlačítka n přejděte na položku 
RESETOVAT a stiskněte 
tlačítko o.

2 Na displeji se zobrazí text 
POTVRDIT?.

3 Dalším stisknutím tlačítka o 
operaci potvrďte.
• Zazní potvrzovací tón.
• Jsou obnovena výchozí 

nastavení přístroje. (viz část 
„Výchozí nastavení“ na 
straně 39)

7.6 Nastavení prefixu
Tato funkce umožňuje stanovit 
číselný prefix, který bude při 
předvytáčení přidán na začátek čísla 
(viz část „Předvytáčení“ na 
straně 20). Tuto funkci lze použít také 
k vložení identifikačního řetězce k 
nahrazení několika prvních číslic 
telefonního čísla během 
předvytáčení.
Pro identifikační řetězec můžete 
zadat maximálně 5 číslic a pro číslo 
automatické předvolby maximálně 10 
číslic.
1 V režimu nečinnosti stiskněte 

tlačítko m, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku PŘEDNAST. 
a stiskněte tlačítko o, pomocí 
tlačítka n přejděte na položku 
AUTO PŘEDP. a stiskněte 
tlačítko o.

2 Na displeji se zobrazí text ZJISTI 
ČÍSLO. Stisknutím tlačítka o 
položku vyberte.
• Zobrazí se poslední uložený 

identifikační řetězec (pokud je 
k dispozici).

Upozornění
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3 Zadejte číselný identifikační 
řetězec (maximálně 5 číslic) a 
stisknutím tlačítka o ho 
potvrďte.

4 Na displeji se zobrazí text 
PREFIX. Stisknutím tlačítka o 
položku vyberte.
• Zobrazí se poslední uložený 

číselný prefix (pokud je k 
dispozici).

5 Zadejte číselný prefix 
(maximálně 10 číslic) a 
stisknutím tlačítka o ho 
potvrďte.
• Na displeji se zobrazí  

ULOŽENO a obrazovka se 
vrátí do klidového režimu.

Pokud není zadán žádný identifikační 
řetězec (prázdné pole), číselný prefix 
je automaticky přidán k číslu 
předvytáčení po stisknutí tlačítka t.
U čísel začínajících znakem *, # nebo 
P nebude po stisknutí tlačítka t 
číselný prefix přidán k číslu 
předvytáčení.

7.7 Změna doby opakování volání
Doba opakování volání (zpoždění 
vytáčení) je doba od stisknutí tlačítka 
t, po které je linka odpojena. Může 
být nastaveno na krátké nebo dlouhé.
Výchozí hodnota doby opakování 
volání, předem nastavená ve 
sluchátku, by měla být optimální pro 
síť v příslušném státu, takže není 
nutné ji měnit.
1 V režimu nečinnosti stiskněte 

tlačítko m, pomocí tlačítka n 

přejděte na položku PŘEDNAST. 
a stiskněte tlačítko o.

2 Pomocí tlačítka n přejděte na 
položku ČAS OPAK. H. a 
stiskněte tlačítko o.

3 Přesuňte n na KRÁTKÝ nebo 
DLOUHÝ a stisknutím o 
potvrďte.
• Zazní potvrzovací tón a znovu 

se zobrazí předchozí nabídka.

Použití vašeho telefonu nelze zaručit 
u všech systémů PABX.

7.8 Změna režimu vytáčení
Výchozí hodnota režimu vytáčení, 
předem nastavená ve sluchátku, by 
měla být optimální pro síť v 
příslušném státu, takže není nutné ji 
měnit.
1 V režimu nečinnosti stiskněte 

tlačítko m, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku PŘEDNAST. 
a stiskněte tlačítko o, pomocí 
tlačítka n přejděte na položku 
REŽIM VYTÁČ. a stiskněte 
tlačítko o.

2 Pomocí tlačítka n přejděte na 
položku TÓNOVÁ VOLBA nebo 
PULSNÍ VOLBA a stisknutím 
tlačítka o volbu potvrďte.
• Zazní potvrzovací tón a znovu 

se zobrazí předchozí nabídka.
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7.9 Nastavení rozpoznání prvního 
zazvonění

Rozpoznání prvního zazvonění 
umožňuje, aby telefon zazvonil při 
příjmu prvního vyzváněcího signálu. 
Pokud máte předplacenou službu 
identifikace volajícího, doporučujeme 
rozpoznání prvního zazvonění VYP.. 
Pokud nemáte předplacenou službu 
identifikace volajícího, doporučujeme 
rozpoznání prvního zazvonění ZAP.. 
(viz část 6.2.2)
1 Stisknutím m v klidovém 

režimu přesuňte n na 
PŘEDNAST. a stiskněte o.

2 Přesuňte n na PRVNÍ ZV. a 
stiskněte o.

3 Přesuňte n na ZAP. nebo VYP. 
a potvrďte stisknutím o.
• Zazní potvrzovací tón a displej 

se přepne zpět na předchozí 
vyšší úroveň menu.

7.10 Výchozí nastavení
Parametr Výchozí hodnota
Hlasitost 
vyzvánění

ÚROVEŇ 3

Melodie 
vyzvánění

MELODIE 1

Hlasitost 
sluchátka/
reproduktoru

Střední 
(HLASITOST 3)

Zvuk tlačítek ZAP.
Jazyk na 
displeji

V ZÁVISLOSTI NA 
STÁTU

Automatické 
zavěšení

ZAP.

Název 
sluchátka

PHILIPS

Čas/datum 00:00; 01-01
Budíku VYP.
Zvuk budíku MELODIE 2
Režim 
vytáčení

V ZÁVISLOSTI NA 
STÁTU

Čas 
opakovaného 
volání

V ZÁVISLOSTI NA 
STÁTU

Kód PIN 0000
Automatický 
prefix

NEZAŠKRTNUTÉ

První 
vyzvánění

ZAP.

Paměť 
telefonního 
seznamu

PO RESETU 
ZŮSTÁVÁ 
TELEFONNÍ 
SEZNAM VE 
STEJNÉM STAVU 
JAKO PŘED 
RESETEM

Paměť pro 
opakované 
vytáčení

NEZAŠKRTNUTÉ

Seznam 
volání

NEZAŠKRTNUTÉ

Pro telefonní záznamník
Režim REŽIM PŘÍJ. A 

ZÁZN.
Zpoždění 
zvonění

5

Uvítací 
zpráva

PŘEDEM 
NASTAVENÁ 
UVÍTACÍ ZPRÁVA 
(JAZYK ZÁVISÍ NA 
SKUPINĚ STÁTŮ)

Parametr Výchozí hodnota
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8 Telefonní 
záznamník (TAM)

Tento telefon má záznamník, který 
po zapnutí zaznamenává nepřijaté 
hovory. V tomto záznamníku lze 
uložit až 59 zpráv. Maximální doba 
nahrávání jsou 3 minuty na zprávu 
nebo 15 minut pro všechny zprávy. 
Maximální délka uvítací zprávy je 1 
minuta. Pomocí ovládacích tlačítek 
na základně můžete provádět 
základní funkce záznamníku, např. 
paging, přehrávání zpráv, mazání 
zpráv a nastavení hlasitosti základny. 
Popis jednotlivých funkcí ovládacích 
tlačítek na základně naleznete v části 
„Znázornění základny“ (odstavec 
2.4). Funkce záznamníku lze 
spouštět také pomocí nabídky 
záznamníku ve sluchátku. 
Tyto postupy jsou uvedeny dále. 
K dispozici je také nabídka k 
nastavení možností záznamníku.
Telefonní záznamník je ve výchozím 
nastavení ZAPNUTÝ. Záznamník lze 
zapínat a vypínat stisknutím tlačítka 
e na základně. Záznamník lze 

zapínat a vypínat také pomocí 
sluchátka (viz část 8.3).

8.1 Přehrávání zpráv

8.1.1 Přehrávání zpráv pomocí 
sluchátka

Když jsou zaznamenané nové zprávy, 
bliká ikona . První nahraný vzkaz 
se přes reproduktor přehraje jako 
první. Po přehrání všech nových 
zpráv se záznamník zastaví a ikona 

 přestane blikat.
1 V režimu nečinnosti stiskněte 

tlačítko m, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku 
ZÁZNAMNÍK a stiskněte 
tlačítko o.

2 Zobrazí se text PŘEHRÁT. 
Stisknutím tlačítka o spusťte 
přehrávání nových zpráv.
• Na sluchátku se zobrazí text 

NOVÝ a počet nových zpráv 
ve formátu 1/4, kde 1 je číslo 
přehrávané zprávy a 4 počet 
nových zpráv.

• Pokud nejsou zaznamenané 
žádné nové zprávy, na 
sluchátku se zobrazí počet 
předchozích zpráv ve stejném 
formátu (není však zobrazen 
text „NOVÝ“) a tyto zprávy se 
přehrají.

• Pokud je k dispozici 
identifikace linky volaného 
(CLI) (za poplatek), stiskněte  
c během přehrávání a 

Přij. ZAP/
VYP

ZAP.

Odposlech VYP.
Vzdálený 
přístup

VYP.

Parametr Výchozí hodnota
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zobrazí se číslo volajícího a 
datum a čas volání.

Funkce dostupné během 
přehrávání
Během přehrávání můžete stisknutím 
tlačítka o spustit následující funkce. 
Pomocí tlačítka n lze mezi funkcemi 
přecházet. Funkci lze vybrat 
stisknutím tlačítka o.

8.2 Vymazání všech zpráv

Vymazané zprávy nelze obnovit.

Nevyzvednuté zprávy nebudou 
vymazány.
1 V režimu nečinnosti stiskněte 

tlačítko m, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku 
ZÁZNAMNÍK a stiskněte 
tlačítko o.

2 Zobrazí se text PŘEHRÁT. 
Pomocí tlačítka n přejděte na 
položku SMAZAT VŠE a 
stiskněte tlačítko o.

3 Na displeji se zobrazí text 
POTVRDIT?. Dalším stisknutím 

tlačítka o potvrďte vymazání 
všech zpráv.
• Zazní potvrzovací tón a znovu 

se zobrazí předchozí nabídka.

8.3 Zapnutí/vypnutí záznamníku
Následujícím způsobem lze 
záznamník zapnout nebo vypnout 
pomocí sluchátka.
1 V režimu nečinnosti stiskněte 

tlačítko m, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku 
ZÁZNAMNÍK a stiskněte 
tlačítko o.

2 Zobrazí se text PŘEHRÁT. 
Pomocí tlačítka n přejděte na 
položku PŘÍJ.ZAP/VYP a 
stiskněte tlačítko o.

3 Zobrazí se aktuální stav. Pomocí 
tlačítka n přejděte na položku 
ZAP. nebo VYP. a stiskněte 
tlačítko o.
• Zazní potvrzovací tón a znovu 

se zobrazí předchozí nabídka.

8.4 Přehrávání, nahrávání nebo 
vymazání uvítací zprávy

Můžete nahrát vlastní zprávu, která 
se bude přehrávat při přijetí 
příchozího hovoru záznamníkem.

Maximální doba uvítací zprávy je 
1 minuta.
1 V režimu nečinnosti stiskněte 

tlačítko m, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku 

OPAKOVAT Opakované přehrání 
aktuální zprávy

DALŠÍ Přehrání další zprávy
PŘEDCHOZÍ Přehrání předchozí 

zprávy
SMAZAT Vymazání aktuální 

přehrávané zprávy
ZOBRAZ Zobrazení data a 

času přijetí zprávy

Upozornění

Poznámka

Poznámka
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ZÁZNAMNÍK a stiskněte 
tlačítko o.

2 Zobrazí se text PŘEHRÁT. 
Pomocí tlačítka n přejděte na 
položku NAHR.UVÍT.Z. a 
stiskněte tlačítko o.

3 Zobrazí se text PŘIJ.A ZAZN.. 
Pomocí tlačítka n vyberte 
položku PŘIJ.A ZAZN. nebo 
JEN ODPOVĚĎ a stiskněte 
tlačítko o.

4 Zobrazí se text PŘEHRÁT. 
Pomocí tlačítka n vyberte 
položku PŘEHRÁT, 
NAHR.UVÍT.Z. nebo SMAZAT a 
stiskněte tlačítko o.
• Pokud je vybraná položka 

PŘEHRÁT, bude přehrána 
aktuální uvítací zpráva.

• Pokud je vybraná položka 
NAHR.UVÍT.Z., zazní pípnutí 
a sluchátko automaticky 
spustí záznam zprávy.

• Pokud je vybraná položka 
SMAZAT a dříve byla nahrána 
vlastní uvítací zpráva, zobrazí 
se text VYMAZ ZÁZ?. 
Stisknutím tlačítka o vlastní 
zprávu vymažete a nahradíte 
ji předem nastavenou výchozí 
zprávou.
(Pokud nebyla dříve nahrána 
vlastní uvítací zpráva, zazní 
tón chyby a sluchátko přejde 
zpět k předchozímu kroku.)

8.5 Nastavení režimu příjmu
K dispozici jsou 2 režimy příjmu: Jen 
odpověď a Přij. a zázn. Jako výchozí 
je nastaven režim příjmu Přij. a zázn., 
který volajícím umožňuje zanechat 
zprávu na záznamníku. Toto 
nastavení lze změnit na režim Jen 
odpověď, který volajícímu 
neumožňuje zanechat na 
záznamníku zprávu.
1 V režimu nečinnosti stiskněte 

tlačítko m, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku 
ZÁZNAMNÍK a stiskněte 
tlačítko o.

2 Zobrazí se text PŘEHRÁT. 
Pomocí tlačítka n přejděte na 
položku REŽIM PŘÍJMU a 
stiskněte tlačítko o.

3 Zobrazí se aktuální stav. Pomocí 
tlačítka n vyberte položku 
PŘIJ.A ZAZN. nebo JEN 
ODPOVĚĎ a stiskněte tlačítko 
o.
• Režim příjmu je nastavený.
• Zazní potvrzovací tón a znovu 

se zobrazí předchozí nabídka.

V závislosti na vybraném režimu 
příjmu je při přijetí příchozího hovoru 
záznamníkem přehrána příslušná 
výchozí uvítací zpráva. Jazyk výchozí 
uvítací zprávy závisí na státu 
vybraném v režimu Vítejte.

Záznamník můžete nastavit tak, aby 
přehrával vlastní uvítací zprávu. Viz 
výše část „Přehrávání, nahrávání 
nebo vymazání uvítací zprávy“.

Poznámka
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8.6 Nastavení záznamníku

8.6.1 Zpoždění zvonění
Jedná se o počet zazvonění, než 
záznamník přijme hovor a začne 
přehrávat uvítací zprávu. Záznamník 
lze nastavit tak, aby začal přehrávat 
uvítací zprávu po 3 až 8 zvoněních, 
nebo vybrat možnost „ÚSPORA“. 
Výchozí zpoždění zvonění je 5.
1 V režimu nečinnosti stiskněte 

tlačítko m, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku 
ZÁZNAMNÍK a stiskněte tlačítko 
o.

2 Zobrazí se text PŘEHRÁT. 
Pomocí tlačítka n přejděte na 
položku NASTAVENÍ a stiskněte 
tlačítko o.

3 Zobrazí se text ZPOŽD. ZVON.. 
Stiskněte tlačítko o, pak 
pomocí tlačítka n vyberte 
položku 3 až 8 nebo ÚSPORA.

4 Dalším stisknutím tlačítka o 
operaci potvrďte.
• Zazní potvrzovací tón.

Pokud je vybraná položka ÚSPORA, 
zpoždění zvonění závisí na stavu 
záznamníku.
• Pokud jsou na záznamníku nové 

zprávy, záznamník přijme hovor po 
2 zazvoněních.

• Pokud nejsou na záznamníku nové 
zprávy, záznamník přijme hovor po 
6 zazvoněních.

• Proto, když chcete zkontrolovat, 
zda máte nějaké vzkazy, aniž by 

vám byly účtovány telefonní 
poplatky, můžete hovor zavěsit po 
3. zazvonění.

8.6.2 Vzdálený přístup
Zprávy na záznamníku můžete 
zjišťovat hovorem z jiné linky a 
zadáním kódu* pro vzdálený přístup. 
Získáte přístup ke zprávám na svém 
záznamníku. Tlačítka telefonu, ze 
kterého telefonujete, fungují jako 
funkce záznamníku.

Tato funkce je ve výchozím nastavení 
vypnutá.
* Kód pro vzdálený přístup (stejný 
jako kód PIN) zamezuje neoprávněný 
vzdálený přístup k záznamníku.

8.6.2.1 Zapnutí/vypnutí 
vzdáleného přístupu

1 V režimu nečinnosti stiskněte 
tlačítko m, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku 
ZÁZNAMNÍK a stiskněte 
tlačítko o.

2 Zobrazí se text PŘEHRÁT. 
Pomocí tlačítka n přejděte na 
položku NASTAVENÍ a stiskněte 
tlačítko o.

3 Zobrazí se ZPOŽD. ZVON. 
Přesuňte n na VZDAL.PRIST.. 
a stiskněte o.

4 Zobrazí se aktuální stav. Pomocí 
tlačítka n přejděte na položku 
PŘED.H.NEPŘ. nebo 

Poznámka
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DEAKTIVOVAT a stiskněte 
tlačítko o.
• Zazní potvrzovací tón a znovu 

se zobrazí předchozí nabídka.

8.6.2.2 Ovládání záznamníku 
externím hovorem

1 Zavolejte na záznamník ze 
svého externího telefonu.
• Záznamník hovor přijme a 

začne přehrávat uvítací 
zprávu.

2 Stiskněte tlačítko # a zadejte kód 
pro vzdálený přístup (stejný jako 
hlavní kód PIN).
• Pokud není přístupový kód 

správný, zazní tón chyby. 
Zadejte kód PIN znovu. Pokud 
kód PIN stále není správný, 
záznamník hovor okamžitě 
ukončí.

• Pokud je kód pro vzdálený 
přístup správný, zazní krátký 
potvrzovací tón.

Operace bude zrušena, pokud do 
7 sekund nebude vložen PIN kód.
Pokud je záznamník vypnutý, telefon 
přejde do režimu vzdáleného přístupu 
po 10 zazvoněních. Zazní zvuk, po 
kterém je třeba zadat kód PIN. 
Zadáním kódu PIN (výchozí kód je 
0000) zapněte funkci vzdáleného 
přístupu. Pak můžete záznamník 
zapnout a přehrát zaznamenané 
zprávy.

V následující tabulce je uveden 
způsob spouštění funkcí záznamníku 
pomocí tlačítek telefonu.

8.6.3 Odposlech pomocí 
sluchátka

Pokud je zobrazení telefonního 
hovoru nastaveno na ZAP., uslyšíte 
příchozí vzkaz během nahrávání přes 
reproduktor telefonu a můžete se 
rozhodnout, zda chcete hovor 
zvednout. Pokud chcete hovor 
přijmout, stiskněte tlačítko t.
1 V režimu nečinnosti stiskněte 

tlačítko m, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku 
ZÁZNAMNÍK a stiskněte 
tlačítko o.

2 Zobrazí se text PŘEHRÁT. 
Pomocí tlačítka n přejděte na 
položku NASTAVENÍ a stiskněte 
tlačítko o.

3 Zobrazí se text ZPOŽD. ZVON.. 
Pomocí tlačítka n přejděte na 
položku ODPOSLECH a 
stiskněte tlačítko o.

Poznámka

Tlačítko Operace
1 Přejít k předchozí zprávě
2 Přehrát všechny 

zaznamenané zprávy (nové 
i předchozí) nebo znovu 
přehrát aktuální zprávu

3 Přejít k další zprávě
6 Vymazat přehrávanou 

zprávu
7 Zapnout záznamník
8 Zastavit přehrávání zpráv
9 Vypnout záznamník
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4 Zobrazí se aktuální stav. Pomocí 
tlačítka n přejděte na položku 
ZAP. nebo VYP. a stiskněte 
tlačítko o.
• Zazní potvrzovací tón a znovu 

se zobrazí předchozí nabídka.

8.6.4 Nastavení jazyka uvítací 
zprávy

Po výběru v režimu Vítejte odpovídají 
uvítací zprávy vybranému státu. 
Jazyk výchozích uvítacích zpráv 
však můžete takto změnit.
1 V režimu nečinnosti stiskněte 

tlačítko m, pomocí tlačítka n 
přejděte na položku 
ZÁZNAMNÍK a stiskněte 
tlačítko o.

2 Zobrazí se text PŘEHRÁT. 
Pomocí tlačítka n přejděte na 
položku NASTAVENÍ a stiskněte 
tlačítko o.

3 Zobrazí se text ZPOŽD. ZVON.. 
Pomocí tlačítka n přejděte na 
položku JAZYK HLASU a 
stiskněte tlačítko o.

4 Zobrazí se aktuální stav. Pomocí 
tlačítka n vyberte požadovaný 
jazyk a stiskněte tlačítko o.
• Zazní potvrzovací tón a znovu 

se zobrazí předchozí nabídka.

9 Technické údaje
Displej
• Progresivní podsvícení displeje 

LCD
• Podsvícení zůstane zapnuté 

8 sekund po každém zapnutí, 
např. příchozím hovoru, stisknutí 
tlačítek nebo zvednutí sluchátka ze 
základny.

• Barva podsvícení je jantarová.

Základní funkce telefonu
• Identifikace jména a čísla 

volajícího
• 5 standardních + 5 polyfonních 

melodií vyzvánění

Telefonní seznam, seznam pro 
opakované vytáčení a seznam 
hovorů
• Telefonní seznam na 100 záznamů
• Seznam pro opakované vytáčení 

na 10 záznamů
• Seznam hovorů na 20 záznamů

Baterie
• 2 × baterie HR AAA NiMh 600 mAh

Hmotnost a rozměry
CD255

Základna:
• 174 g
• 82 mm × 112,5 mm × 118 mm 

(V × H × Š)
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Sluchátko:
• 135,5 g
• 162 mm × 30,5 mm × 48,5 mm 

(V × H × Š)

SE255
Základna:
• 174 g
• 77 mm × 115 mm × 116,5 mm 

(V × H × Š)
Sluchátko:
• 135,5 g
• 162 mm × 31,5 mm × 48 mm 

(V × H × Š)

Rozsah teplot
• Provoz: 0 až 35°C 

(32 až 95°F).
• Skladování: -20 až 70°C 

(-4 až 158°F).

Relativní vlhkost
• Provoz: až 95% při 40°C
• Skladování: až 95% při 40°C

10 Často kladené 
dotazy

www.phillips.com/support

V této kapitole naleznete nejčastěji 
kladené dotazy a odpovědi týkající se 
tohoto telefonu.

10.1 Připojení

Sluchátko se nezapíná!
• Nabijte baterie. Postavte sluchátko 

do základny a nechte je nabít. 
Po chvíli se telefon zapne.

Sluchátko se nenabíjí!
• Zkontrolujte spoje nabíječky.

Během nabíjení nebliká ikona !
• Baterie je úplně nabitá. Není třeba 

baterii nabíjet.
• Špatný kontakt baterie. 

Sluchátkem trochu pohněte.
• Znečištěný kontakt. Kontakty 

baterie vyčistěte hadříkem 
navlhčeným v alkoholu.

Během hovoru je komunikace 
přerušena!
• Nabijte baterii.
• Přejděte blíže k základně.

Telefon je mimo dosah!
• Přejděte blíže k základně.

10.2 Nastavení

Na displeji je zobrazen text 
HLEDÁNÍ a ikona  bliká!
• Přejděte blíže k základně.
• Zkontrolujte, zda je základna 

zapnutá.
• Resetujte přístroj a sluchátko 

znovu přihlaste.
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10.3 Zvuk

Sluchátko nezvoní!
Zkontrolujte, zda není HLAS. VYZV. 
nastavena na hodnotu ZVONENI 
VYP. a zda není na displeji zobrazená 
ikona  (viz část „Nastavení 
hlasitosti vyzvánění“ na straně 33).

Druhý účastník mě neslyší!
Mikrofon je zřejmě ztlumený. Během 
hovoru stiskněte tlačítko s.

Neozývá se oznamovací tón!
• Nefunguje napájení. Zkontrolujte 

spoje.
• Baterie jsou vybité. Nabijte baterie.
• Přejděte blíže k základně.
• Nesprávný telefonní kabel. 

Použijte dodaný telefonní kabel.
• Je nutný linkový adaptér. Připojte 

k telefonnímu kabelu linkový 
adaptér.

Druhý účastník mě neslyší 
zřetelně!
• Přejděte blíže k základně.
• Přesuňte základnu minimálně 

jeden metr od jiných elektronických 
přístrojů.

Časté šumové rušení rádia nebo 
televize!
• Přesuňte základnu co nejdále od 

elektrických přístrojů.

10.4 Chování přístroje

Tlačítka nefungují!
• Odemkněte tlačítka. V režimu 

nečinnosti dlouze stiskněte 
tlačítko *.

Při delším hovoru se sluchátko 
zahřívá!
• Tento jev je normální. Sluchátko 

během hovoru spotřebovává 
energii.

Sluchátko nelze přihlásit k 
základně!
• Bylo dosaženo maximálního počtu 

sluchátek (5). Pokud chcete 
přihlásit nové sluchátko, odhlaste 
některé stávající sluchátko.

• Vyndejte a znovu vložte baterie 
sluchátka.

• Pokus opakujte po odpojení a 
připojení napájení základny. 
Proveďte kroky k přihlášení 
sluchátka (viz část „Zaregistrovat“ 
na straně 35).

Není zobrazeno číslo volajícího!
• Tato služba není aktivovaná. 

Zjistěte si, jaké služby máte 
objednané u provozovatele sítě.

Nemůžu změnit nastavení svého 
záznamníku.
• Hlasová schránka operátora je 

spravována telefonním operátorem 
a ne telefonem. Chcete-li změnit 
nastavení, obraťte se na svého 
telefonního operátora.
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Sluchátko stále přechází do režimu 
nečinnosti!
• Pokud není během 15 sekund 

stisknuto žádné tlačítko, sluchátko 
automaticky obnoví režim 
nečinnosti. Režim nečinnosti je 
automaticky obnoven také při 
vrácení sluchátka do základny 
(pokud je zapnutá funkce  
automatického zavěšení).

Nelze uložit záznam do telefonního 
seznamu a zobrazuje se text 
PAMĚŤ PLNÁ!
• Před uložením kontaktu uvolněte 

paměť vymazáním některého 
záznamu.

Nesprávný kód PIN!
• Výchozí kód PIN je 0000.
• Pokud byl kód PIN změněn, 

resetujte sluchátko, aby byl 
obnoven výchozí kód PIN (viz část 
„Reset přístroje“ na straně 37).

Záznamník nenahrává hovory.
• Zkontrolujte, zda je záznamník 

připojený k napájecímu adaptéru a 
zda je napájecí adaptér zapojený 
do elektrické sítě, která je zapnutá.

• Zkontrolujte, zda není záznamník 
vypnutý nebo nemá nastavený 
režim Jen odpověď.

• Zkontrolujte, zda nemá záznamník 
zaplněnou paměť. Pokud ano, 
vymažte některé nebo všechny 
zprávy.

• Zkuste vypnout napájení ze síťové 
zásuvky a po 1 minutě je opět 
zapněte.

Není možné vzdálené ovládání.
• Zkontrolujte, zda je vzdálený 

přístup zapnutý (viz část 8.6.2). 
• Zkontrolujte, zda jste zadali 

správný kód pro vzdálený přístup.
• Použijte tlačítkový telefon.

Pokud uvedená řešení nepomohou, 
odpojte napájení sluchátka i 
základny. Po 1 minutě pokus 
opakujte.

Poznámka
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