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Vítejte v Příručce uživatele bezdrátového telefonu DT290 Ericsson. 
DT290 je důmyslně řešený bezdrátový telefon, který lze používat ve 
všech sítích kompatibilních se systémem Ericsson GAP/CAP Bussi-
nes Cordless  
 
 
Poznámka 
Tato Příručka uživatele popisuje nejdůležitější charakteristické vlastnosti 
bezdrátového telefonu DT290. Jelikož bezdrátový telefon DT290 může být 
použit v několika sítích s podporou různých funkcí, může se stát, že některé 
tyto funkce nebude možné ve vaší síti používat. 
 
Váš telefon lze ovládat pomocí menu. Pomocí multifunkčních tlačítek 
CLR, YES a NO lze získat přístup k často používaným funkcím a čís-
lům. Na displeji se objevují pokyny, které uživatele v každém kroku 
vedou. 
 
Nejnovější verzi Příručky uživatele si lze stáhnout ze stránky: 
http://www.ericsson.com/enterprise/ 
 

http://www.ericsson.com/enterprise/
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Typické vlastnosti bezdrátového telefonu 
 
• Kompatibilita s GAP/CAP 
• Identifikace volajícího (záleží na síti) 
• Telefonní seznam pro 100 jmen a čísel 
• Až 150 hodin provozu v pohotovostním režimu a až 15 hodin 

volání 
• Menu ve 13 jazycích 
• Boční tlačítka ovládání hlasitosti 
• Seznam volání pro 20 čísel 
• Vibrátor 
• Tlačítko zpráv 
• Volání handsfree (s volnýma rukama) 
 
 

 
Popis 
 

Anténa   Výstražná kontrolka 
Tlačítko zvýšení 
hlasitosti 

 Sluchátko 

Tlačítko snížení 
hlasitosti 

  

  Displej 
Tlačítko vyzvednu-
tí mikrotelefonu  

 Tlačítko zavěše-
ní/zapnutí, vypnutí 

Tlačítko nahoru   
Tlačítko dolů 

Tlačítka s čísly  Prostor pro baterie 
(vzadu) 

  Tlačítko Handsfree 
Mikrofon  Tlačítko R/zpráv 
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Ikony a signalizace na displeji bezdrátového telefonu 
 
  Trvale zobrazeno Bliká Rychle bliká 
Intenzita 
signálu 

 Po dobu připojení k síti   

Vyzvánění 
vypnuto  ♪ 

vyzvánění vypnuto nebo mik-
rofon vypnut 

  

 
Klíč 

 Klávesnice uzamknuta   

Vyvěšeno  Bezdrátový mikrotelefon vy-
věšen 

Navazuje se 
spojení 

Bezdrátový 
telefon vyzvání 

Informace 
o hovorech 

 Nová položka v seznamu 
nezodpovězených hovorů 

  

 
Baterie  Stav baterie (4 čtverečky 

znamenají plně nabito) 
Pouzdro ba-
terie bliká; 
baterie je 
téměř vybitá 

čtverečky je-
den po druhém 
blikají; baterie 
se nabíjí (ne-
blikající čtve-
rečky ukazují 
stav nabití) 

Výstražná 
kontrolka 

  Výstraha 
(skoro vybitá 
baterie/bez 
spojení) 

Příchozí hovor 
Čekající zprá-
va 

Další podrobnosti jsou uvedeny v části „Reference“ na str. 65 

Co si nejdříve přečíst 
Tato Příručka uživatele sestává z několika částí a tématických celků, 
které lze studovat jednotlivě. Každou takovou část i tématický celek 
naleznete v obsahu. Před prvním zapnutím bezdrátového telefonu a 
jeho uvedením do provozu si především přečtěte základní informace o 
používání výrobku uvedené na str. 7 v pasáži Začínáme. K dalším 
částem přistupte v případě potřeby.  
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Začínáme  
 
Kontrola kompletnosti balení 
 
Zkontrolujte, zda je sestava kompletní. V případě chybějících položek 
se obraťte na správce systému či dodavatele. 
 
Sestava obsahuje: 
 
1.  Bezdrátový telefon 
2. Baterii 
3. Sponu 
4. Montážní štítek 
 
Pozn.: Je důležité upozornit na kód IPEI, který může být potřebný pro odblo-
kování bezdrátového telefonu v případě vložení nesprávného PIN třikrát za 
sebou. Na str. 21 jsou v pasáži „Vyhledání IPEI kódu“ uvedeny bližší podrob-
nosti. 
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Příprava k použití 
 
Před prvním použitím připravte bezdrátový telefon k provozu prove-
dením následujících úkonů. 
 
Upozornění: 

• Nepoužívejte telefon v prostředí, kde hrozí nebezpečí vý-
buchu. 

• Na delší dobu nevystavujte telefon přímým slunečním pa-
prskům. 

• Chraňte telefon před přílišným horkem a vlhkostí. 
• Zkontrolujte, zda parametry elektrorozvodné sítě odpovídají 

údajům vyznačeným na nabíječce. 
 
Pozn.:  
Používejte pouze nabíječku dodanou spolu s bezdrátovým telefonem.  
 
 
 
1. K bezdrátovému telefonu připevněte sponu. 

Nemačkejte na displej! 
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2. Baterii vložte do telefonu dle níže uvedeného vyobrazení. 
Dbejte, aby přívody k baterii procházely zářezy dle obrázku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. K nabíječce připojte síťový adaptér a ten pak zasuňte do zásuvky. 

Hodláte-li dávat nabíječku na zeď, přišroubujte na ni příslušný dr-
žák. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Bezdrátový telefon vložte do nabíječky, aby se nabila baterie. 
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Před použitím bezdrátového telefonu nebo jeho přihlášením do sítě 
musí být baterie zcela nabita. Tento stav je signalizován zhasnutím 
zelené kontrolky. Další informace o nabíjení baterie nalezne čtenář 
v pasáži „Baterie“ na str. 11. 
 
5. Přihlášení bezdrátového telefonu do telefonní sítě 
 
Proveďte postup „Přihlášení do sítě,“ uvedený na str. 53. Poté je bez-
drátový telefon připraven k použití. Viz též pasáž „Stručně o používání 
telefonu v síti“ na str. 22. 
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Baterie 
 
Bezdrátový telefon je napájen z akumulátoru plochého typu. Ten se 
plně nabije vložením bezdrátového telefonu do nabíječky na tři hodi-
ny. S plně nabitou baterií lze až 15 hodin volat, nebo setrvat 
v pohotovostním režimu až 150 hodin. 
 
Pozn.: Častým používáním funkce „handsfree“ dojde ke zkrácení obou výše 
uvedených časů. 
 
Bezdrátový telefon je vybaven měřičem stavu baterie, který udává, 
kolik energie ještě zbývá. 
 
Pozn.: Bezdrátový telefon je napájen z baterie na bázi niklu a hydridu kovu 
(NiMH). Lze ji dobíjet kdykoli. Přejete-li si baterii udržovat v plně nabitém sta-
vu, můžete kdykoli přístroj vložit do nabíječky a bez problému jej tam pone-
chat. 
 
Odečítání údaje měřiče baterie 
Je-li baterie plně nabitá, jsou na příslušném ukazateli displeje vidět 
všechny čtyři čtverečky. S vybíjením baterie se jejich počet zmenšuje. 
Je-li téměř vybita, měřič sám i červená kontrolka na bezdrátovém tele-
fonu blikají. Akustický signál se ozve, až když zbývá méně než 15 mi-
nut volání. 
 
Nabíjení baterie 
Bezdrátový telefon vložte do nabíječky dle níže uvedeného vyobraze-
ní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baterie se nabíjí, pokud svítí zelená kontrolka v dolní části nabíječky 
(měřič baterie na telefonu zároveň bliká). Je-li baterie vybitá úplně, 
může se zelená kontrolka rozsvítit až za pár minut po vložení telefonu 
do nabíječky. 
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Při 90% nabití baterie začne kontrolka blikat (v intervalu 3 sekund). Po 
plném nabití kryje nabíječka pouze vnitřní ztráty a kontrolka se rozsvítí 
na 1 sekundu zhruba každých 30 sekund). Baterie je připravená 
k provozu. 
 
Výměna baterie 
Akumulátory mají omezenou životnost. 
 
Vydrží-li bezdrátový telefon v pohotovostním režimu po příliš krátkou 
dobu, je třeba vyměnit baterii. S případnými dotazy se obraťte na 
správce systému či dodavatele. 
 
Upozornění: Použijte pouze baterii dle specifikace v části „Technické speci-
fikace“ na str. 73.  
 
Baterie neobsahuje kadmium, a je proto „ekologičtější“ než jiné aku-
mulátory. I tak je třeba se všemi bateriemi zacházet jako s chemickým 
odpadem. 
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Spona  
 
Bezdrátový telefon je vybaven sponou, pomocí níž jej lze připevnit 
k oděvu. 
• Nasazení spony na bezdrátový telefon 

Konkrétní pokyny jsou uvedeny v části „Příprava k použití“ na str.8. 
• Sejmutí spony z bezdrátového telefonu 

Viz níže uvedené vyobrazení. 
 
Pozn.: Z hlediska minimalizace mechanického opotřebení se nedoporučuje 
nasazovat a snímat sponu příliš často.  
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Zapnutí bezdrátového telefonu 
 
Jak zapnout bezdrátový telefon 
 
Tlačítko , dále NO stiskněte alespoň na jednu sekundu, dokud se 
neobjeví displej pohotovostního režimu. 
V pravém horním rohu je uvedeno (interní) číslo bezdrátového telefo-
nu. 
 
A co když … 
• se displej nerozsvítí, resp. se rozbliká ikona baterie: 

Nabijte baterii. Viz část „Nabíjení baterie“ na str. 11. 
• se nezobrazí ikonka intenzity signálu a opakovaně se objevuje hlá-

šení „Sit nedostup“: 
Bezdrátový telefon není připojen k telefonní síti. 

• nelze volat, resp. přijímat příchozí hovory: 
Viz část „Přihlášení k síti“ na str. 54, resp. se obraťte o pomoc na 
správce systému. 

 
Po zapnutí se bezdrátový telefon nachází v pohotovostním režimu a je 
připraven k volání, resp. přijímání příchozích hovorů. Spotřebovává 
jen málo energie. V tomto režimu může být na displeji několik ikonek a 
dalších informací. Podrobnosti jsou uvedeny v pasáži „Informace na 
displeji“ na str. 24.  
 
Tip: Nepoužíváte-li zrovna bezdrátový telefon, tj. neuskutečňujete-li odchozí 
ani příchozí hovory, můžete jej nechávat zasunutý v nabíječce a udržovat jej 
tak trvale v nabitém stavu.  

Navigační tlačítka 

 
 

Zrušit  

Potvrdit  
 
Zpátky 

Vlevo/nahoru   Vpravo/dolů 
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Struktura menu 
 
Přístup k několika funkcím bezdrátového telefonu a sítě zprostředko-
vávají jednotlivá menu. Níže uvedený diagram podává přehled nejdů-
ležitějších menu na nejvyšší úrovni a usnadňuje orientaci při výběru 
funkcí. 
 
Menu ve stavu „zavěšeno“ 
Stisknutím jednoho z těchto tlačítek v pohotovostním režimu se zob-
razí menu stavu „zavěšeno“ (viz níže). 
 
Tel.Seznam Nastaveni Site Informace 
Najit Volat Upozorneni* VyberSite SeznVolani 
Ulozit AutoZamKlav Priorita* ZmeskVolani* 
Najit&Uprav Vyzvaneni Prejmenovat PosledVol 
SmazatVse Reset Smazat DobaCelkem 
 Jazyk Prihlaseni ZobrazIPEI 
 HlasPosta   
 Displey   

*Není vždy k dispozici 
 
Menu ve stavu „Vyvěšeno“ 
Stisknutím jednoho z těchto tlačítek  [ ∧∧∧∧[  |€®™  , dále [ ∧∧∧∧ ] nebo [ ∨∨∨∨ ] 
při volání se zobrazí menu stavu „Vyvěšeno“. 
 
Najit&Volat 
SeznVolani 
DTMF* 
DTMF-dlouhe* 
*Není vždy k dispozici 
 
Použité menu 
Telefon lze obsluhovat prostřednictvím menu. Každé menu tvoří 
smyčku. 
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Jednotlivá menu lze aktivovat při zavěšeném i vyvěšeném mikrotele-
fonu, avšak nabízené volby se v obou stavech liší (viz část „Struktura 
menu“ na str. 15). 
 
Aktivaci lze provést stisknutím těchto tlačítek [ ∧∧∧∧ ] nebo [ ∨∨∨∨ ]. 
Například:  
• Stisknutím [ ∧∧∧∧ ] nebo [ ∨∨∨∨ ] se provede vstup do hlavní volby tohoto 

menu „Tel.Seznam“. Šipka > na displeji označuje právě vybranou 
volbu. 

• Opětovným stisknutím [ ∧∧∧∧ ] nebo [ ∨∨∨∨ ] lze listovat volbami téhož 
menu 

• Stisknutím , dále YES se potvrdí vybraná volba menu. Někte-
ré volby provedou aktivaci nového menu. 

• Stisknutím NO se lze vrátit na předchozí menu 
• Několikerým stisknutím NO při listování jednotlivými menu se lze 

vrátit k displeji pohotovostního režimu nebo k předchozímu menu 
• Nedojde-li po dobu jedné minuty ke stisku žádné klávesy, bezdrá-

tový telefon as automaticky vrátí do pohotovostního režimu. 
• Stisknutím          , dále C/MUTE lze zrušit jakoukoli operaci. 
 
Pozn.: Bezdrátový telefon využívá tzv. dynamických menu. Znamená to, že 
některé volby se zobrazí jen tehdy, jsou-li právě aktuální a mají-li podporu 
v síti.  
 
V části „Změna jazyka menu“ na str. 18 je uvedeno, jak takové menu 
funguje. Pokud jde o změnu jazyka menu, je zde dopodrobna vysvět-
len každý krok celého postupu. U všech ostatních postupů se má za 
to, že uživatel dovede pracovat s menu. 
 
Na pomoc uživateli při hledání těch položek, jež nejsou zobrazeny 
v hlavním menu, slouží cesta, která se udává na začátku každého po-
stupu. Tyto cesty se označují slovem „cesta:“, následovaným polož-
kami menu, které je třeba vybírat sekvenčně, přeje-li si uživatel dostat 
se k nějaké konkrétní funkci. Ve většině případů nebývá další položka 
menu hned viditelná: 
 
Stisknutím [ ∧∧∧∧ ] nebo [ ∨∨∨∨ ] lze přejít na další položku menu 
Přehled je též uveden v části „Struktura menu“ na str. 15. 



  17 

Uskutečňování a přijímání hovorů 
  
Je-li bezdrátový telefon zapnut a připojen k telefonní síti, lze na něm 
uskutečňovat a přijímat hovory. Zkontrolujte, zda je na displeji zobra-
zen název sítě a je-li zobrazen alespoň jeden segment ukazatele in-
tenzity signálu. Není-li, nalistujte část „Připojení k síti“ na str. 55, příp. 
se obraťte o pomoc na správce systému či dodavatele. 
 
Uskutečnění hovoru 
 
Po zapnutí se bezdrátový telefon nachází v pohotovostním režimu, a 
lze tedy z něho uskutečňovat hovory. 
 
Volba telefonního čísla ve stavu zavěšeno 
 
1. Vložte telefonní číslo. To se zobrazí na displeji. 
2. Stiskem YES je třeba potvrdit správnost vloženého čísla. 
3. Stisknutím NO se volání ukončí, doba trvání hovoru se zobrazí na 

displeji. 
 
Volba telefonního čísla ve stavu vyvěšeno 
 
1. Stiskněte tlačítko YES a podržte jej, dokud se neozve oznamovací 

tón 
Pozn.: Krátkým stisknutím se aktivuje registr hovorů. 

2. Vložte telefonní číslo a vyčkejte spojení.  
3. Stisknutím NO se volání ukončí, doba trvání hovoru se zobrazí na 

displeji. 
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Přijetí hovoru 
 
Po zapnutí se bezdrátový telefon nachází v pohotovostním režimu a je 
připraven přijímat hovory. 
 
Když bezdrátový telefon zvoní: 

• Stisknutím YES se přijme hovor. 
• Stisknutím NO se hovor ukončí, doba trvání hovoru se zobrazí 

na displeji. 
 
Při příchozím hovoru se na displeji může zobrazit telefonní (pobočka) 
číslo volajícího. Je-li toto číslo uvedeno v telefonním seznamu bezdrá-
tového telefonu, může se místo něho zobrazit jméno volajícího. 
 
Pracovní oblast 
 
Bezdrátový telefon lze používat v oblasti pokryté sítí. Mimo tuto oblast 
se ztratí kontakt a ikonka intenzity signálu zmizí. Opakovaně se bude 
zobrazovat hlášení „Sit nedostup“, rozbliká se výstražná kontrolka a 
v pravidelných intervalech se ozývá krátký pronikavý akustický signál.  
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Změna jazyka menu 
 
Implicitně je jazykem menu angličtina. K nastavení jiného jazyka se 
používá volba „Language“. Mějte na zřeteli, že volby menu se vypisují 
v angličtině do té doby, než potvrdíte vlastní volbu jazyka. 
 
Změna jazyka bezdrátového telefonu 
 
Cesta: Settings » Language 
 
1. Stisknutím [ ∧∧∧∧ ] nebo [ ∨∨∨∨ ]  lze vstoupit do hlavního menu  

Zobrazí se volba „PhoneBook,“.  
2. Nalistovat „Settings“ a stisknout tlačítko YES  

Zobrazí se aktuální jazyk. 
3. Listujte seznamem jazyků, dokud se neobjeví jazyk, který si přeje-

te. 
4. Stisknutím YES potvrďte svou volbu. Nyní došlo ke změně jazyka. 
 
Také lze použít následující postup: 
Stiskněte YES alespoň na sedm sekund. Objeví se menu jazyků. 
Vyberte jazyk ze seznamu a stiskněte tlačítko YES  



  20 

 
Vyhledání IPEI kódu 
 
Aby správce systému či dodavatel umožnil přihlášení bezdrátového 
telefonu do sítě, může potřebovat číslo IPEI (International Portable 
part Equipment Identity). Jedná se o číslo jednoznačně přiřazené 
každému bezdrátovému telefonu. Další potřeba tohoto kódu může 
vyvstat v souvislosti s odblokováním telefonu po trojím vložení ne-
správného PIN. 
 
O IPEI kód lze požádat v průběhu používání bezdrátového telefonu. 
 
Zobrazení IPEI kódu 
 
Cesta: Informace » ZobrazIPEI 
 
1. Vyberte volbu „ZobrazIPEI“ a stiskněte YES. 

Zobrazí se „ZadatPIN“. 
2. Vložte PIN kód bezdrátového telefonu (implicitně 0000) a stiskně-

te tlačítko YES. Zobrazí se 13místný IPEI kód. 
3. Stisknutím YES lze vystoupit z menu 
 
Pozn.: Zapište si IPEI kód pro budoucí použití. Nepodaří-li se zobrazit IPEI 
kód, obraťte se laskavě na správce systému. IPEI kód nikomu nevyzrazujte, 
aby nedošlo k zneužití vašeho bezdrátového telefonu. 



  21 

Vypnutí bezdrátového telefonu 
 
Za běžných okolností není třeba telefon vypínat. Nechcete-li však 
uskutečňovat ani přijímat hovory, chcete-li vyměnit baterii, nebo na-
cházíte-li se mimo oblast pokrytí, můžete bezdrátový telefon vypnout. 
 
Jak vypnout bezdrátový telefon 
Stiskněte tlačítko NO a podržte jej, dokud displej nezhasne 
Bezdrátový telefon nelze vypnout v průběhu volání. 
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Připojení telefonu k síti – stručně 
 
Bezdrátový telefon lze připojit k několika telefonním sítím. Je-li bez-
drátový telefon připojen k některé z nich, lze z něho uskutečňovat a 
přijímat hovory. V telefonní sítí se hovory přenášejí z jednoho bezdrá-
tového telefonu na jiný rádiovým spojením. 
 
Je-li na displeji název sítě a ikonka intenzity signálu, znamená to, že 
bezdrátový telefon je k příslušné síti připojen. 
 
Služeb telefonní sítě lze využívat pouze tehdy, když se bezdrátový 
telefon: 

• nachází v dosahu takové sítě 
• je přihlášen do takové sítě 
• má v rámci takové sítě náležitá přístupová práva 
 

V dosahu sítě 
Bezdrátový telefon lze připojit pouze k té síti, v jejímž dosahu se na-
chází. Není-li viditelná ikonka intenzity signálu a na displeji se opako-
vaně objevuje zpráva „SitNedostup“, znamená to, že bezdrátový tele-
fon není připojen k síti. 
Jsou tyto možnosti: 

• Nacházíte se mimo dosah. 
• Není přístupové právo do sítě. 
• Bezdrátový telefon se nemůže připojit. Nastavte jej na automa-

tickou volbu sítě. 
Cesta: Site » VyberSite » Automaticky 

• Do této sítě nejste přihlášeni.  
Přihlaste bezdrátový telefon do sítě. 
 

Přihlášení do sítě 
Abyste získali přístup do sítě, musíte do ní svůj bezdrátový telefon 
přihlásit. Po přihlášení můžete do příslušné sítě vstupovat kdykoli, po-
kud se nacházíte v jejím dosahu. 
 
Výběr sítě 
Oblasti pokrytí různých telefonních sítí se mohou navzájem překrývat. 
V takovém případě si můžete vybrat síť dle libosti, pokud v takové síti 
máte svůj telefon přihlášen. 



  23 

Telefonování 
 
Informace na displeji 
 
Po zapnutí telefonu se na displeji může ukázat několik ikonek a dal-
ších informací. 
 
 
 
 
Intenzita signálu 
Ukazatel intenzity signálu se nachází na levé straně displeje, pokud je 
bezdrátový telefon přihlášen k síti. Intenzita signálu je mírou jakosti 
příjmu. Pět svislých čar znamená dobrou kvalitu příjmu, jedna čára 
špatnou. V oblastech se špatnou jakostí příjmu riskujete výpadky ho-
voru. 
 
Název sítě 
V pohotovostním režimu je na displeji zobrazen název sítě, v níž je 
bezdrátový telefon právě přihlášen. Implicitní název sítě je „Work“, 
avšak můžete si jej nastavit i sami. Postup je uveden v části 
„Editování názvu sítě“ na str. 60.  
 
Číslo pobočky 
Pokud je tato funkce podporovaná sítí, pak se v pravé části displeje 
v pohotovostním režimu zobrazuje vaše interní číslo. 
 
Informace o volání 
Zvoní-li bezdrátový telefon, zobrazí se na displeji druh hovoru, pří-
padně i jméno, resp. číslo volajícího. Jméno se zobrazí pouze tehdy, 
volá-li některý účastník uvedený v interním telefonním seznamu. 
 
Doba trvání hovoru 
V průběhu hovoru a po jeho ukončení bezdrátový telefon zobrazuje 
na displeji dobu trvání tohoto hovoru. 
 
Na displeji bezdrátového telefonu se v pohotovostním režimu zobra-
zuje rovněž datum a čas, pokud je tato funkce podporovaná sítí. 
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Volání s využitím telefonního seznamu 
 
Bezdrátový telefon obsahuje telefonní seznam, do kterého lze ukládat 
jména a telefonní čísla. S výhodou lze uskutečňovat hovory s jeho 
využitím. Pravidla používání telefonního seznamu jsou uvedena  ve 
stejnojmenném článku na str. 34. 
 
Volání podle jména 
Tato funkce umožňuje vyhledání určitého jména a telefonního čísla 
v seznamu. 
 
Cesta: Tel.Seznam » Najit&Volat 
 
1. Vyberte volbu „Najit&Volat“ a stiskněte tlačítko YES 

Na displeji se objeví buď „ZadatJmeno“: nebo „Tel. seznam je 
prazdny“. Postup vkládání jmen a telefonních čísel je uveden 
v části „Přidání jména a čísla“ na str. 36. 

2. Stiskněte tlačítko s prvním písmenem jména, které hledáte 
Stiskněte jedenkrát pro první, dvakrát pro druhé a třikrát pro třetí 
písmeno klíče. Přejete.li si proces vyhledávání urychlit, můžete 
rovněž vložit další písmena jména. 

3. Stisknutím YES potvrdíte správnost vyhledávacího klíče 
První jméno v telefonním seznamu, začínající skupinou vložených 
písmen se objeví na displeji. Neexistuje-li takové jméno, zobrazí 
se nejblíže vyšší podle abecedy. 

 
V případě potřeby listujte seznamem, až narazíte na správné jméno 
Stisknutím YES dojde automaticky k volbě příslušného účastnického 
čísla 
 
Rychlé volání podle jména 
Rovněž lze vyhledat číslo v telefonním seznamu bez použití menu. 
1. Stiskněte tlačítko s prvním písmenem hledaného jména a držte je 

stisknuté, dokud se na displeji neobjeví první jméno ze seznamu, 
které začíná tímto písmenem. 

2. Nyní můžete vložit další písmena v pořadí a tím zúžit okruh hle-
dání, nebo listovat seznamem, až narazíte na hledané jméno. 

3. Stisknutím YES dojde automaticky k volbě příslušného účastnic-
kého čísla 
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Příklad: 
Řekněme, že volaný účastník se jmenuje JONES. 
Postup je následující: 
1. Stiskněte a podržte tlačítko, dokud se neobjeví první jméno ze 

seznamu, začínající „J“ 
2. Stiskněte třikrát („O“). Objeví se první jméno ze seznamu, začína-

jící „Jo“. 
3. Stiskněte dvakrát („N“) atd. resp. listujte seznamem, až narazíte 

na „JONES“ 
4. Stisknutím YES dojde automaticky k volbě příslušného účastnic-

kého čísla 
 
Není-li v telefonním seznamu jméno začínající  daným písmenem, 
nesprávně zadané písmeno se rozbliká. Nyní lze vložit jiné písmeno, 
resp. předešlé opravit. Je-li seznam prázdný, nahlédněte do pasáže 
„Přidání jména a čísla“ na str. 36, kde jsou k dispozici další informace. 
 
Tip: Stisknete-li místo YES tlačítko C/MUTE, pak lze před provedením volby 
telefonní číslo editovat. 
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Uskutečnění hovoru přes seznam volání 
 
V seznamu volání je uloženo posledních dvacet volených telefonních 
čísel, čísel nezodpovězených i zodpovězených hovorů. Snadno lze 
provést jejich opakovanou volbu. 
 
V registru volání jsou různé typy hovorů označeny následujícími ikon-
kami: 

• Příchozí hovor 
• Odchozí hovor 
• Zmeškaný hovor 

 
Opětná volba čísla ze seznamu volání 
 
1. Stisknout krátce YES 
2. Objeví se seznam volání s již volenými čísly, čísly zmeškaných a 

zodpovězených hovorů. Je-li seznam prázdný, resp. nejsou-li 
k dispozici žádná jména ani čísla, která by šla opětovně volat, 
bezdrátový telefon vydá akustický signál. 

3. Listujte seznamem až narazíte na správné číslo či jméno 
4. Stisknutím YES se automaticky provede volba vybraného čísla 
 
Tip: Stisknete-li místo YES tlačítko C/MUTE, pak lze před provedením volby 
telefonní číslo editovat. 
 
Vstoupit do seznamu volání lze rovněž přes stejnojmenné menu . 
 
Cesta: „Informace“ » „SeznVolani“ 
 
Menu „SeznVolani“ je dostupné pouze tehdy, jsou-li k dispozici jména 
nebo čísla pro zpětné volání.  
Čísla ze seznamu volání lze natrvalo ukládat do telefonního seznamu. 
Postup je uveden v části „Přidávání čísel ze seznamu volání“ na str. 
39. 
 
Zpětné volání 
 
V některých sítích se po přijetí hovoru zobrazí číslo (nebo jméno) vo-
lajícího, příp. i čas nebo datum, jsou-li tyto údaje k dispozici. 
V takovém případě se číslo uloží do seznamu volání. V ikonce infor-
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mací o volání lze zjistit případný výsky nových nezodpovězených ho-
vorů. S využitím funkce zpětného volání lze snadno vrátit volání na 
tato čísla. Kapacita seznamu volání činí až 20 telefonních čísel. 
 
Pokud existují nové nezodpovězené hovory, zobrazí se na displeji 
bezdrátového telefonu otázka „Zobrazit ZmeskVolani“. 
 
Stiskněte NO, nepřejete-li si vrátit hovor. 
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Jak vrátit hovor 
1. Stiskněte YES 
2. Objeví se seznam čísel. Nové položky jsou v něm označeny vy-

křičníkem. 
3. Listujte seznamem, dokud se neobjeví to správné číslo či jméno. 
4. Stisknutím YES dojde automaticky k volbě vybraného čísla 
 
Tip: Stisknete-li místo YES tlačítko C/MUTE, pak lze před provedením volby 
telefonní číslo editovat. 
 
Vstoupit do seznamu volání lze rovněž přes stejnojmenné menu . 
 
Cesta: Informace » Seznam volání 
Tato funkce se zobrazí pouze tehdy, když jsou k dispozici jména či 
čísla pro zpětné volání. 
 
Přijetí hovoru 
Když bezdrátový telefon zazvoní 
1. Stisknutím YES přijmete hovor nebo stisknutím          přijmete ho-

vor v režimu „handsfree“  
2. Tlačítkem NO se hovor ukončí. Doba trvání hovoru se zobrazí na 

displeji. 
 
Při příchozím hovoru se na displeji může zobrazit telefonní číslo po-
bočky volajícího. Je-li toto číslo uvedeno v telefonním seznamu bez-
drátového telefonu, může se místo něho zobrazit jméno volajícího. 
 
Když bezdrátový telefon zazvoní v nevhodnou dobu 
Stisknutím       dále C/MUTE, dojde k ztišení vyzvánění 
Nahlédněte laskavě do části „Vypnutí vyzvánění“ na str. 32 nebo 
stiskněte NO, hovor je zamítnut. V seznamu volání není žádná polož-
ka. 
 
Identifikace volajícího 
Některé sítě umožňují identifikaci linky volajícího. V takovém případě 
se v případě příchozího hovoru objeví na displeji číslo pobočky volají-
cího. Správce systému vám sdělí, podporuje-li vaše síť funkci identifi-
kace linky volajícího (CLIP – Calling Line Identification Presentation). 
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Předání hovoru 
 
Právě probíhající hovor lze přidržet (režim HOLD) a provést volbu ji-
ného telefonního čísla. Poté lze pokračovat v přidrženém hovoru, ne-
bo přepojit volajícího na právě zvolené číslo (podporuje-li  síť tuto 
funkci). 
 
Stisknutím          dále [R], přidržíte hovor (dáte jej do režimu HOLD), 
aby pak šlo provést volbu jiného čísla. 
 
Tip: Rovněž lze využít nabídek menu „Najit&Volat“ nebo „SeznVolani.  
 
Zvolte pokud chcete vyhledat číslo v telefonním seznamu. 
 
Použití tlačítka R 
Zrovna voláte a potřebujete přepojit hovor. 
 
1. Stisknutím [R] přidržíte právě probíhající hovor (dáte jej do režimu 

HOLD). Slyšíte oznamovací tón ústředny. 
2. Vložte (prodloužené) číslo pobočky účastníka, kterému chcete ho-

vor přepojit. Není-li linka obsazená, uslyšíte vyzvánění. 
3. Stisknutím NO dojde k přepojení hovoru nebo stisknutím [R] se 

vrátíte k volajícímu 
 
Použití volby „Najit&Volat“ 
Během volání se může stát, že potřebujete právě probíhající hovor 
pozastavit, provést volbu jiného čísla, které ale neznáte zpaměti a po-
třebujete jej vyhledat v telefonním seznamu nebo vybrat ze seznamu 
volání. 
 
1. Listujte systémem menu 
2. Vyberte „Najit&Volat“ a  stiskněte YES  
3. Vložte nebo vybledejte číslo, na které chcete hovor přepojit. 

Postup je vysvětlen v části „Volání s využitím telefonního sezna-
mu“ na str. 23. 

4. Stisknutím YES dojde k volbě tohoto čísla 
5. Počkejte, až se volaný účastník ozve 
 
 
Neozývá-li se, nebo má-li obsazeno: 
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Stisknutím [R] se vrátíte k pozastavenému hovoru 
 
Ozve-li se druhý účastník: 
Stisknutím NO dojde k přepojení prvního hovoru druhému účastníkovi 
Nebo stisknutím [R] se lze vrátit k prvnímu hovoru 
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Vypnutí mikrofonu 
 
Během volání se může stát, že potřebujete mluvit s někým jiným, ale 
tak, aby to účastník na druhé straně neslyšel, tj. vypnout mikrofon. 
 
1. Stiskněte tlačítko C/MUTE na celou dobu, kdy chcete mít vypnutý 

telefon. Krátkými akustickými signály a ikonkou vypnutého vyzvá-
nění vás telefon informuje, že je mikrofon vypnut. 

2. Krátce stiskněte. Krátkými akustickými signály a ikonkou vypnuté-
ho vyzvánění vás telefon informuje, že je mikrofon vypnut. 

3.  Mikrofon zapnete opětným stisknutím tlačítka C/MUTE. 
 
Vypnutí vyzvánění 
 
Zazvoní-li bezdrátový telefon v nevhodnou dobu, lze vyzvánění vy-
pnout. 
 
Jak dočasně vypnout vyzvánění 
Stiskněte C/MUTE. Objeví se ikonka vypnutého vyzvánění . 
 
Přijmout příchozí hovor však můžete, i když je zvuk vypnut. Výstražná 
kontrolka a ikonka zavěšení stále blikají. Nepřijmete-li hovor, uloží se 
číslo volajícího do seznamu volání jako zmeškaný hovor. 
 
Jak natrvalo vypnout vyzvánění 
Stiskněte C/MUTE v pohotovostním režimu. 
Stiskněte YES. Objeví se ikonka vypnutého vyzvánění. .  
 
Také můžete vypnout vyzvánění natrvalo, tím, že nastavíte hlasitost 
vyzvánění na nejnižší úroveň. Postup je uveden v části „Regulace 
hlasitosti“ na str. 46. 
 
Pozn.: Je-li vibrační vyzvánění nastaveno do polohy „ZapPriTich“, vibrátor se 
uvede v činnost příchozím hovorem místo vyzvánění – viz část „Vibrační vy-
zvánění“ na str. 48.  
 
Opětné zapnutí vyzvánění 
Stiskněte krátce C/MUTE, ikonka vypnutého vyzvánění zmizí. 



  32 

Pokročilé telefonování 
 
Interní, externí, či zpětné volání 
 
Při příjmu hovoru se dá podle vyzváněcího signálu rozlišit, jedná-li se 
o interní, externí, či zpětné volání. Tyto vyzváněcí signály jsou 
v bezdrátovém telefonu implicitně nastaveny takto: 

• Signál interního volání tvoří krátký tón následovaný pauzou. 
• Signál externího volání tvoří dva krátké tóny následované pau-

zou. 
• Signál zpětného volání sestává z krátkých tónů. 

 
Tip: Tón signalizace interního a externího volání si můžete nastavit podle 
svého tak, aby jednotlivé případy šlo snadno rozlišit. Více je k tomu uvedeno 
v části „Vyzváněcí tóny a melodie“ na str. 47. 
 
Čekající zpráva 
 
Tento bezdrátový telefon podporuje funkci čekající zpráva. Proto je 
k dispozici zvláštní tón, který oznamuje čekající zprávu. Možnost vyu-
žití této funkce je dána sítí. Rovněž lze naprogramovat tlačítko dále 
[R], na určité číslo, resp. pro určitou funkci (záleží na systému).  
 
Objeví-li se ikonka čekající zprávy, lze vstoupit do systému hlasové 
pošty a tam ji vyzvednout: 
Stisknutím [R] vstoupíte do systému zpráv 
 
Jak programově přiřadit tlačítku [R] určité číslo či funkci 
Tlačítko lze naprogramovat na číslo účastníka, kterému voláte velmi 
často, nebo na určitou funkci (záleží na systému). 
 
Cesta: Nastaveni »HlasPosta »Hlas.Posta 
 
Vložte číslo. Stiskněte YES.  
 
Pozn.: Takto lze naprogramovat pouze jedno číslo, nebo funkci. Změníte-li 
tento stav, nebude už fungovat implicitně nastavený přímý vstup do systému 
zpráv. Přejete-li si opět využívat (implicitní) funkci čekání zpráv, je třeba zno-
vu vložit číslo pro vstup do systému zpráv. 

 



  33 

Změna režimu volby čísla 
 
Pracuje-li váš telefon za normálních okolností s impulzní volbou, lze 
v případě potřeby přepnout na dlouhé nebo krátké tóny DTMF. Pro 
některé telekomunikační služby je standardní tón vysílaný bezdráto-
vým telefonem příliš krátký. V takovém případě bude třeba bezdrátový 
telefon přepnout na „dlouhý tón“. 
 
Jak přepnout bezdrátový telefon na krátký tón 

1. Vyberte „JdiNaDTMF“ 
2. Stiskněte YES. Bezdrátový telefon nyní používá krátký DTMF 

tón. 
 
Jak přepnout bezdrátový telefon na dlouhý tón při volání 

1. Vyberte „DTMFdlouhe“. 
2. Stiskněte YES. Bezdrátový telefon přepne na dlouhé tóny 

pouze po dobu volání. Je-li bezdrátový telefon nastaven na 
dlouhé tóny, vysílají se po dobu stisknutí tlačítek.  

 
 

Vyslání pauzy během volby 
 
Jak vložit pauzu během volby při volbě se zavěšeným mikrotelefonem 
Stiskněte  na jednu sekundu 
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Statistika volání bezdrátového telefonu 
 
Bezdrátový telefon má funkci, která umožňuje uživateli oznámit délku 
posledního hovoru jakož i celkovou dobu trvání všech uskutečněných 
externích hovorů. 
 
Jak zobrazit délku posledního hovoru 
 
Cesta: Informace »PosledVol. 
 
1. Vyberte „PosledVol.“ 
2. Stiskněte YES. Délka posledního hovoru se na displeji objeví 

v hodinách, minutách a sekundách. 
3. Stisknutím YES opustíte toto menu. 
 
Jak zobrazit celkovou dobu trvání všech externích odchozích hovorů 
 
Cesta: Informace » DobaCelkem 
 
1. Vyberte „DobaCelkem“ 
2. Stiskněte YES. Celkové délka všech uskutečněných externích 

hovorů se zobrazí na displeji v hodinách, minutách a sekundách. 
3. Stisknutím NO opustíte toto menu nebo stisknutím YES odstraníte 

položku ze seznamu 
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Telefonní seznam 
 
Použití telefonního seznamu 
 
Váš bezdrátový telefon může mít v sobě telefonní seznam na 100 
jmen a čísel. S využitím menu „Tel.Seznam“ lze do něho nahlížet a 
jednotlivé položky měnit.  
 
V telefonním seznamu jsou jména uspořádána podle abecedy. Jména 
a telefonní číslo lze libovolně přidávat. 
 
Vkládání jmen 
 
Jména se do telefonního seznamu vkládají pomocí numerických tlačí-
tek. Jedním stisknutím se vyvolá první písmeno uvedené na tlačítku, 
dvojím v jedné sekundě druhé, trojím třetí atd. Potřebujete-li vkládat 
písmena s diakritikou nebo číslice, musíte stisknou stejné tlačítko ješ-
tě víckrát.  
 
Např. 
Jedním stisknutím „1“ se vloží mezera 
Patero stisknutím „2“se vloží Ä 
Čtvero stisknutím „3“se vloží È 
Dvojím stisknutím „#“ se vloží do jména hvězdička (*) 
 
Vkládání malých písmen: 
Napřed stiskněte písmeno a potom stiskněte  
Zpátky na velká písmena lze přejím opačným postupem 
 
Při vkládání/editaci jména nebo čísla lze rovněž používat následující 
tlačítka: 
 
Smazat C/MUTE 
Vlevo 
Vpravo 
Vložit pauzu do volby (stisknout  alespoň na 1 sekundu) 
Podrobnosti jsou zřejmé z níže uvedené tabulky: 
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Počet stisknutí tlačítka Tlač. na 

telefonu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 mezera - ? ! , . : " ' ( ) 1  
2 A B C Å Ä Æ À Á Â Ã Ç 2 Γ 
3 D E F È É Ê Ë 3 Ø Φ    
4 G H I Ğ İ Ì Í Î Ï 4    
5 J K L 5 Λ         
6 M N O Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Œ 6  
7 P Q R S β Ş 7 Π Σ     
8 T U V Ü Ù Ú Û 8      
9 W X Y Z Ý Ϋ 9       
0 0 + & @ / $ % £ Θ Ξ ψ |  
# # *            

 
 
 

Přidání jména a čísla 
 
S využitím volby „PridatNove“ lze do telefonního seznamu vkládat 
jména a čísla. 
 
Jak přidat do telefonního seznamu novou položku 
 
Cesta: Tel.Seznam »Ulozit »PridatNove 
 
1. Vyberte „PridatNove“, stiskněte YES. Na displeji se objeví „Za-

datJmeno“ nebo „Tel.Seznam je plný“.  
2. V druhém případě bude třeba před vložením nové položky někte-

rou starší smazat. 
3. Vložte jméno. 
4. Stisknutím YES potvrďte. 
5. Na displeji se zobrazí „ZadatCislo“.  
6. Vložte telefonní číslo. 
7. Stiskněte , musíte-li čekat na druhý oznamovací tón. 
8. Stisknutím YES potvrďte.  

Jméno a číslo jsou uloženy v telefonním seznamu. 
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Editování jména a čísla 
Pomocí funkce „Upravit“ lze měnit jména a čísla v telefonním sezna-
mu. 
 
Editování jmen 
Zde lze opravit chybně napsané jméno, anebo přiřadit k určitému číslu 
jiné jméno. 
 
Cesta: Tel.Seznam »Najit&Uprav » Upravit. 
 
1. Vyberte „Upravit“ 
2. stiskněte YES. Na displeji se objeví „ZadatJmeno“. 
3. Vložte první písmeno(a) jména, které potřebujete vyhledat 
4. Stiskněte YES. Zobrazí se jméno nacházející se nejblíže zada-

nému klíči. 
5. Listujte, až narazíte na hledané jméno 
6. Stiskněte YES, zobrazí se jméno, které se má editovat. 
7. Opravte jméno 
8. Stisknutím YES, YES potvrďte opravu 
 
Editování telefonních čísel 
Zde lze opravit telefonní číslo, případně k již zapsanému jménu přiřa-
dit jiné číslo. 
 
Cesta: Tel.Seznam » „Najdi&Uprav“ » Upravit. 
 
1. Vyberte „Upravit“ 
2. Stiskněte YES, na displeji se objeví „ZadatJmeno“ 
3. Vložte první písmeno(a) jména, které potřebujete vyhledat 
4. Stiskněte YES, zobrazí se jméno nacházející se nejblíže. 
5. Listujte, až narazíte na hledané jméno 
6. Stiskněte YES, YES zobrazí se číslo, které se má editovat. 
7. Opravte číslo. 
8. Stisknutím YES potvrďte opravu 
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Vymazání jména a čísla 
Zde lze z telefonního seznamu vymazat jména a příslušná čísla. 
 
Jak z telefonního seznamu vymazat jméno a číslo 
 
Cesta: Tel.Seznam »Najit&Uprav »Smazat. 
 
1. Vyberte „Smazat“. 
2. Stiskněte YES, na displeji se objeví „ZadatJmeno“. 
3. Vložte první písmeno(a) jména, které potřebujete vyhledat 
4. Stiskněte YES, zobrazí se jméno nacházející se nejblíže. 
5. Listujte, až narazíte na hledané jméno 
6. Stisknutím YES potvrďte správnost vyhledání 
7. Jméno a číslo se v telefonním seznamu zruší. 
 
Jak z telefonního seznamu vymazat všechna jména a čísla 
 
Cesta: Tel.Seznam » SmazatVse. 
 

1. Vyberte „SmazatVse“ 
2. Stiskněte YES, na displeji se objeví dotaz „Smazat?“ 
3. Stisknutím YES potvrďte 

Zatímco systém vymazává jména a čísla, na displeji je nasáno „Ma-
zani“.  
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Přidávání čísel ze seznamu volání 
 
Až 20 telefonních čísel (již volaných, zodpovězených či zmeškaných 
hovorů) může být uloženo v seznamu volání bezdrátového telefonu. 
Pomocí funkce Přidat ze seznamu volání lze tato čísla ukládat do tele-
fonního seznamu.  
 
Položka menu „ZVolanych" se zobrazuje jen když není seznam napl-
něný, když je co přidávat. 
 
Jak přidat nedávno volané číslo 
 
Cesta: Tel.Seznam »Najit&Uprav » Smazat. 
 
1. Vyberte „Smazat“ 
2. Stiskněte YES, zobrazí se seznam čísel. Objeví-li se hláška 

„Tel.Seznam“ je plný,  bude třeba před vložením nové položky 
některou starší smazat. 

3. Listujte seznamem naposledy volaných čísel, až narazíte na číslo, 
které chcete uložit. 

4. Stiskněte YES, na displeji se objeví výzva „ZmenitCislo“: jakož i 
číslo, které se má přidat. 

5. V případě potřeby editujte číslo. 
6. Stiskněte YES, na displeji se objeví „ZadatJmeno“. 
7.  Vložte jméno. 
8. Stisknutím YES potvrďte. Jméno a číslo se uloží do telefonního 

seznamu. 
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Zablokování tlačítek/bezpečnost navíc 
 
Uzamknutí tlačítek 
 
Nosíte-li bezdrátový telefon v kapse, může dojít k nechtěnému stisku 
tlačítek, případně i uskutečnění hovoru. Tomu se dá zabránit zabloko-
vání tlačítek s využitím funkce Automatické uzamknutí tlačítek („Auto-
ZamKlav“). 
 
Jak odblokovat či zablokovat možnost uzamknutí tlačítek 
 
Cesta: Nastaveni » AutoZamKlav. 
 
1. Vyberte „AutoZamKlav“ 
2. Stiskněte YES, zobrazí se platné nastavení. 
3. Vyberte požadované nastavení 
4. Stisknutím YES potvrďte 
 
Pozn.: Do 30 sekund po aktivaci funkce uzamykání tlačítek netiskněte žádné 
tlačítko. Po uplynutí odblokovacího času jsou tlačítka uzamknuta a na displeji 
se objeví symbol klíče. 
 
Během uzamknutí tlačítek jsou všechna zablokována, a tak nelze 
bezdrátový telefon používat. Po stisknutí jakéhokoli tlačítka se objeví 
zpráva „Stisknout ∗ pro odemceni“.  
 
Přijde-li hovor v době uzamknutí tlačítek, lze jej normálně přijmout, 
aniž by bylo třeba napřed tlačítka odemknout. Po skončení hovoru se 
tlačítka opět uzamknou. 
 
Jak dočasně odblokovat tlačítka 
 
1. Stiskněte [ ∧∧∧∧ ] nebo ∗. Na displeji se objeví dotaz Odemknout klá-

vesnici? 
2. Stisknutím YES se vypne zámek tlačítek. Symbol klíče zmizí; klá-

vesy jsou opět odblokovány. 
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Zámek bezdrátového telefonu 
 
Svůj bezdrátový telefon můžete ochránit před neoprávněným použitím 
tzv. PIN kódem (Personal Identification Number). Takto jej nemůže 
používat nikdo jiný, ani nelze jeho prostřednictvím přidávat či rušit při-
hlášení do sítě. Obě tyto zabezpečovací funkce jsou implicitně vypnu-
ty. PIN kód svého bezdrátového telefonu můžete změnit. 
 
Vložíte-li nesprávný PIN kód třikrát za sebou, bezdrátový telefon se 
zablokuje. 
 
Informace o implicitním PIN kódu bezdrátového telefonu jsou uvedeny 
v části „Přehled PIN a jiných kódů“ na str. 45. 
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Zabezpečení proti neoprávněnému použití 
Bezdrátový telefon lze nastavit tak, aby po každém jeho zapnutí bylo 
třeba vložit PIN kód. Tato funkce je implicitně vyřazena. 
 
Cesta: Nastaveni » ZamekTel. » Zapnuti.  
 
1. Vyberte „Zapnuti“ 
2. Stiskněte YES, na displeji se objeví „Zadat PIN“. 
3. Vložte PIN kód přiřazený vašemu bezdrátovému telefonu (implicit-

ně 0000) a stiskněte YES.Zobrazí se platné nastavení. 
4. Vyberte jednu z následujících funkcí: 

• Zamknout - chcete-li ochranu aktivovat. 
• Odemknout - chcete-li ochranu zablokovat. 

5. Stisknutím YES potvrďte.  
 
Zabezpečení proti přihlašování a odhlašování 
Bezdrátový telefon lze nastavit tak, aby při jeho přihlašováním do sítě 
a odhlašováním z ní bylo třeba vložit PIN kód. Tato funkce je implicit-
ně vyřazena. 
 
Cesta: Nastaveni » ZamekTel. » Zapnuti 
 
1. Vyberte „Zapnuti“ 
2. Stiskněte YES, na displeji se zobrazí výzva „ZadatPIN“ 
3. Vložte PIN kód přiřazený vašemu bezdrátovému telefonu (impli-

citně 0000) a stiskněte YES, zobrazí se platné nastavení 
4. Vyberte jednu z následujících funkcí: 

• Zapnout - chcete-li ochranu aktivovat. 
• Vypnout - chcete-li ochranu zablokovat. 

5. Stisknutím YES potvrďte. 
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Změna PIN kódu 
 
Bezdrátový telefon má od výrobce předem nastavený PIN (viz článek 
„Přehled PIN a jiných kódů“ na str. 45. Tento PIN je třeba změnit na 
váš osobní kód, aby nemohlo dojít k zneužití. 
 
Jak změnit PIN kód bezdrátového telefonu 
 
Cesta: Nastaveni »ZamekTel » ZmenaPIN 
 

1. Vyberte „ZmenaPIN“ 
2. Stiskněte YES, na displeji se zobrazí výzva „StaryPIN. 
3. Vložte současně platný PIN bezdrátového telefonu (implicitně 

0000) a stiskněte YES. Na displeji se zobrazí buď výzva „No-
vyPIN“ nebo hláška „ChybnyPIN“. V druhém případě to zna-
mená, že jste vložili číslo, které není současně platným PIN. 

4. Vložte čtyři číslice nového PIN a stiskněte YES, na displeji se 
zobrazí výzva „OpakovatPIN“. 

5. Opět vložte nový PIN a stiskněte YES, na displeji se zobrazí 
buď hláška „Novy PIN prijat“, nebo hláška „Chybny novy PIN“. 

 
Nový PIN kód si někam poznamenejte pro budoucí použití. 
 
Vložíte-li nesprávný nový PIN kód třikrát za sebou, bezdrátový telefon 
opustí tuto funkci menu. 
 
Vložíte-li třikrát za sebou nesprávný PIN za jiných okolností, bezdrá-
tový telefon se zablokuje a na displeji se objeví hláška „PIN bloko-
ván,Odblokovat?“ Níže následuje postup odblokování bezdrátového 
telefonu.  
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Odblokování bezdrátového telefonu 
 
Je-li příčinou zablokování bezdrátového telefonu trojí vložení ne-
správného PIN, lze jej odblokovat pomocí IPEI kódu. Po vložení IPEI 
kódu je třeba ještě zadat nový PIN. 
 
IPEI je jednoznačně přiřazený PIN určitému bezdrátovému telefonu. 
Lze jej nalézt v menu Zobraz IPEI (Cesta: Informace » Zobraz IPEI) 
 
Dojde-li k zablokování bezdrátového telefonu, objeví se na displeji 
hláška „PIN blokovan,Odblokovat?“ Před další použití je třeba bezdrá-
tový telefon odblokovat.  
 
Postup odblokování 
1. Stiskněte YES, na displeji se objeví „BezpKod“. 
2.  Vložte IPEI kód a stiskněte tlačítko YES, na displeji se objeví 

„Novy PIN“. 
3. Vložte čtyři cifry nového PIN a stiskněte tlačítko YES, na displeji 

se zobrazí „Opakovat“. 
4. Ještě jednou vložte nový PIN a stiskněte tlačítko YES, na displeji 

se objeví buď „Novy PIN prijat“ nebo „Chybny novy PIN“. 
V druhém případě jste jako nový PIN vložili pokaždé jiné číslo. 
V prvním případě můžete opět bezdrátový telefon používat.  
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Přehled PIN a jiných kódů 
 
Bezdrátový telefon používá z bezpečnostních důvodů několik identifi-
kačních kódů. V následující tabulce jsou všechny uvedeny i 
s hodnotami. 
 
Kód Hodnota Kód pro odblokování 
PIN bezdrátového 
telefonu 

0000 (implicitně) IPEI 

Ověřovací kód (AC) 
neboli bázový PIN 

Jednoznačná identita 
daná bezdrátovým sys-
témem. Nezbytná je pro 
přihlášení bezdrátového 
telefonu. Další informace 
poskytne správce sys-
tému. 

--- 

International Porta-
ble part Equipment 
Identity (IPEI) 

Jednoznačná identita 
přiřazená určitému bez-
drátovému telefonu vý-
robcem. Konkrétní číslo 
naleznete v menu Infor-
mace » Zobraz IPEI. 
Doporučuje se někam si 
číslo zapsat. 

--- 

Portable Access 
Right Key (PARK – 
klíč přístupových 
práv) 

Jednoznačná identita 
daná bezdrátovým sys-
témem. Tímto kódem lze 
urychlit postup přihlašo-
vání. Další informace 
poskytne správce sys-
tému. 

--- 
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Nastavování 
 
Regulace hlasitosti 
 
Nastavovat lze hlasitost fonického provozu ve sluchátku, reproduktoru 
při volání „handsfree“, ale i hlasitost vyzvánění. 
 
V průběhu volání 
Jednou nebo vícekrát stiskněte tlačítko zvyšování či snižování hlasi-
tosti 
 
Hlasitost lze nastavovat, i když právě nevoláte 
1. Stiskněte YES, uslyšíte oznamovací tón. 
2. Poslouchejte a jednou nebo vícekrát stiskněte tlačítko zvyšování 

či snižování hlasitosti. 
3. Sledujte, jak intenzita vyzváněcího tónu narůstá či klesá. 
4. Stisknutím NO ukončíte nastavování 
 
Jak nastavit hlasitost sluchátka 
 
V průběhu volání: 
Jednou nebo vícekrát stiskněte tlačítko zvyšování či snižování hlasi-
tosti 
 
Nastavovat hlasitost lze, i když právě nevoláte 
1. Stiskněte YES, uslyšíte oznamovací tón. 
2. Poslouchejte a jednou nebo vícekrát stiskněte tlačítko zvyšování 

či snižování hlasitosti. 
3. Sledujte, jak intenzita vyzváněcího tónu narůstá či klesá. 
4. Stisknutím NO ukončíte nastavování. 
 
Při nastavení sluchátka na maximální či minimální hlasitost uslyšíte 
výstražný tón. 
 
Jak nastavit hlasitost vyzvánění 
 
Cesta: Nastaveni » Vyzvaneni » Hlasitost  
 
1. Vyberte „Hlasitost“. 
2. Stiskněte YES, na displeji se objeví čára úrovně hlasitosti. 
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3. Stiskněte jednou či víckrát [ ∧∧∧∧ ] nebo [ ∨∨∨∨ ], podle toho, jakou hlasi-
tost vyzvánění potřebujete nastavit. 

4. Ke změně hlasitosti lze rovněž využít tlačítka zvyšování či snižo-
vání hlasitosti. Každým stisknutím jednoho z těchto tlačítek za-
zvoní telefon s nově nastavenou intenzitou. Nastavíte-li hlasitost 
příliš nízko, objeví se ikona vypnutého vyzvánění. 

5. Stisknutím YES potvrďte nastavení. 
 
 
Tóny a melodie vyzvánění 
 
Tón vyzvánění lze měnit tak, aby telefon oznámil příchozí hovor růz-
ným způsobem, podle jeho typu, určitou předem naprogramovanou 
melodií. Pro každý typ vyzváněcího signálu je možnost výběru ze čtyř 
tónu a šesti melodií.  
 
Nastavení zvuku pro určitý typ vyzvánění 
 
Cesta: Nastaveni » Vyzvaneni » Hlasitost  
 Interni/Externi/ZpetVolani/Zprava 
 
1. Vyberte typ vyzváněcího signálu: „Interni“, „Externi“, „ZpetVolani“ 

nebo „Zprava“. 
2. Stiskněte YES, zobrazí se a přehraje platné nastavení. 
3. Vyberte Tón: „Nizky“, „Stredni“, „Vysoky“, „Smiseny“ nebo Melo-

die (1 – 6). Vybraný zvuk se přehraje.  Názvy položek menu (Níz-
ký, Střední, Vysoký, Smíšený) se vztahují k výšce tónu vyzváně-
ní. 

4. Stisknutím YES potvrďte nastavení. 
 
Níže v tabulce následuje seznam názvů jednotlivých melodií. 
 
Melodie Název 
1  J. S. Bach – Badinerie – BWV 1067 svita č. 2 
2  Černý medvěd 
3  Rimskij Korsakov – Let včely 
4  Menuet Boccherini 
5  J. S. Bach – Partitura č. 3 pro housle 
6  zvuková značka Ericsson 



  48 

Diskrétní vyzvánění 
 
V režimu diskrétního vyzvánění začne bezdrátový telefon vyzvánět od 
nejnižší úrovně hlasitost se postupně zesiluje. 
 
Jak nastavit diskrétní vyzvánění 
 
Cesta: Nastaveni » Vyzvaneni » TicheVyzv. 
 
1. Vyberte „TicheVyzv.“ 
2. Stiskněte YES, zobrazí se aktuální nastavení. 
3. Vyberte jednu z následujících možností: 

• Zapnuto – chcete-li diskrétní vyzvánění aktivovat 
• Vypnuto – chcete-li diskrétní vyzvánění zrušit 

4. Stisknutím  YES potvrďte nastavení 
 
Tip: Také lze vyzvánění úplně vypnout. Více je uvedeno v části „Regulace 
hlasitosti“ na str. 46. 
 
Vibrační vyzvánění 
 
Nepřejete-li si, aby vás telefon vyzváněním rušil, ale aby se příchozí 
hovor ohlásil jiným způsobem, můžete aktivovat vibrační vyzvánění. 
Tato funkce je velmi užitečná v rušném prostředí. 
 
Jak nastavit vibrační vyzvánění 
 
Cesta: Nastaveni » Vyzvaneni » Vibrace 
 
1. Vyberte „Vibrace“ 
2. Stiskněte YES, zobrazí se aktuální nastavení. 
3. Vyberte jednu z následujících možností: 

• Zapnuto – chcete-li vibrační vyzvánění aktivovat. 
• Vypnuto – chcete-li vibrační vyzvánění zrušit. 
• ZapPriTich – chcete-li vibrační vyzvánění, jen když je zvonek  

 trvale vypnut. Viz část „Vypnutí zvonku“ na str. 30. 
4. Stisknutím YES potvrďte nastavení 
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Odezva tlačítek 
 
Rozumí se zvuk, který se ozve  každým stisknutím některého tlačítka. 
Tuto funkci lze odblokovat či zablokovat. 
 
Jak nastavit odezvu tlačítek 
 
Cesta: Nastaveni » Vyzvaneni » ZvukTlac. 
 
1. Vyberte „ZvukTlac.“ 
2. Stiskněte YES, zobrazí se aktuální nastavení. 
3. Vyberte jednu z následujících možností: 

• Zapnuto – chcete-li odezvu při každém stisknutí tlačítka. 
• Vypnuto – nechcete-li odezvu při každém stisknutí tlačítka  

4. Stisknutím YES potvrďte nastavení. 
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Podsvícení displeje 
 
Bezdrátový telefon má displej, který lze nastavit tak, aby se s každým 
stisknutím libovolného tlačítka rozsvítil a po určité chvilce opět zhas-
nul, pokud mezitím nebylo stisknuto žádné další tlačítko. 
 
Jak nastavit automatické rozsvěcení displeje 
 
Cesta: Nastaveni » Displej » Osvetleni 
 
1. Vyberte „Osvetleni“ 
2. Stiskněte YES, zobrazí se aktuální nastavení. 
3. Vyberte jednu z následujících možností: 

• Automaticky – chcete-li, aby se displej rozsvítil při každém  
stisknutí libovolné klávesy. 

• Vypnuto – nemá-li se displej rozsvěcet. 
4. Stisknutím YES potvrďte nastavení. 

 
 
Kontrast displeje 
 
Kontrast displeje lze nastavit na jednu z osmi úrovní tak, aby údaje 
byly snadno čitelné. 
 
Jak nastavit kontrast displeje 
 
Cesta: Nastaveni » Displej » Kontrast 
 
1. Vyberte „Kontrast“. 
2. Stiskněte YES, objeví se čára úrovně kontrastu. 
3. Nastavte kontrast, po dosažení minima či maxima se ozve krátký 

tón. 
4. Stisknutím YES potvrďte nastavení. 
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Jazyk 
 
Implicitní jazyk menu je angličtina. Pro výběr jiného jazyka se používá 
funkce „Jazyk“. Mějte laskavě na zřeteli, že jednotlivé volby menu jsou 
uvedeny v angličtině až do okamžiku potvrzení vámi vybraného jazy-
ka. 
 
Jak změnit jazyk bezdrátového telefonu 
 
Cesta: Nastavení » Jazyk  
 
1. Stisknutím [ ∧∧∧∧ ] nebo [ ∨∨∨∨ ] vstoupíte do hlavního menu, na displeji 

se zobrazí volba Tel.Seznam.  
2. Najeďte na „Nastavení“ a stiskněte tlačítko YES 
3. Najeďte na „Jazyk“ a stiskněte tlačítko YES, na displeji se zobrazí 

právě nastavený jazyk. 
4. Listujte seznamem jazyků, až narazíte na požadovaný jazyk. 
5. Stisknutím YES potvrďte svou volbu, jazyk se nyní změní. 
 
Rovněž lze použít následující postup: 
1. Stiskněte  C/MUTE na alespoň sedm sekund, objeví se jazykové 

menu. 
2. Vyberte ze seznamu jazyk, který si přejete a stiskněte tlačítko 

YES.  
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Zrušení všech nastavení bezdrátového telefonu 
 
Lze smazat všechna nastavení bezdrátového telefonu najednou, 
včetně seznam volání a informacích o posledním hovoru. Jediné co 
zůstává zachováno, telefonní seznam, PIN, všechna přihlášení a in-
formace o celkovém počtu hovorů. 
 
Všechna nastavení bezdrátového telefonu se vrátí na implicitní hod-
noty. 
 
Jak zrušit všechna nastavení bezdrátového telefonu 
 
Cesta: Nastaveni » Reset 
 
1. Vyberte „Reset“  
2. Stiskněte YES, na displeji se objeví výzva „ZadatPIN“ nebo „Zrusit 

vsechna nastaveni?“. 
3. Na výzvu vložte PIN svého telefonu a stiskněte tlačítko YES (Viz 

část „Přehled PIN a jiných kódů“ na str. 44). Na displeji se zobrazí 
dotaz „Smazat vsechna nastaveni?“. 

4.  Stisknutím YES potvrďte. 
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Přihlášení k síti 
 
Přihlašování k telefonním sítím 
 
Bezdrátový telefon spolupracuje s telefonní sítí, které mu umožňuje 
uskutečňovat a přijímat hovory. Lze jej připojit i k několika takovým 
sítím. 
 
Je-li bezdrátový telefon připojen k síti, zobrazí se na displeji její název. 
O jakosti příjmu informuje ikonka intenzity signálu. 
 
Je-li na displeji zobrazen název sítě, ale ikonka intenzity signálu chy-
bí, znamená to, že bezdrátový telefon není v daném okamžiku k této 
síti připojen. Pokouší se o připojení, příp. byl někdy dříve k této síti 
připojen. 
 
Před vstupem do sítě se vyžaduje přihlášení a telefonní číslo. Přihlá-
šení do sítě se provádí jenom jednou. Ihned po přihlášení lze 
z telefonu uskutečňovat a přijímat hovory, pokud se nacházíte v jejím 
dosahu. 
 
Při přihlašování do sítě obdrží bezdrátový telefon své interní telefonní 
číslo, na které jej lze volat. 
 
Lze se přihlásit až do osmi různých sítí. Volba některé z nich pak pro-
bíhá buď automaticky, nebo manuálně. 
 
Nemůže-li se bezdrátový telefon připojit k sítí, může se tento stav 
ohlásit prostřednictvím několika výstražných zpráv. Navíc v takovém 
případě telefon vydá krátký a ostrý akustický signál a rozbliká se ně 
něm výstražná kontrolka. 
 
Upozornění „SitNedostupna“ 
 
V případě manuálního výběru sítě to znamená, že se k ní bezdrátový 
telefon nemůže připojit. V případě automatického výběru sítě to zna-
mená, že se bezdrátový telefon nemůže připojit k žádné síti ze se-
znamu přihlášených sítí. Problém lze vyřešit následujícím způsobem: 
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• Vyberte jinou síť. Viz části „Automatické vybírání sítě“ na str. 58 a 
„Manuální vybírání sítě“ na str. 58. 

• Nebyl-li bezdrátový telefon ještě přihlášen do žádné sítě, je třeba 
jej napřed přihlásit  podle stati „Přihlašování do sítě“ na str. 54. 

• Byl-li již bezdrátový telefon přihlášen, pak se nejspíš nacházíte 
mimo dosah sítě. Je třeba se vrátit do pásma pokrytého síti. 

 
Upozornění „Není přístup“ 
 
Bezdrátový telefon se nachází v dosahu sítě, ale není vybaven po-
třebnými přístupovými právy. To lze vyřešit následovně: 

• Vyberte jinou síť. Viz části „Automatické vybírání sítě“ na str. 
58 a „Manuální vybírání sítě“ na str. 58. 

• Je-li již bezdrátový telefon přihlášen do sítě, je třeba jej přihlá-
sit znovu. Viz část „Opakované přihlášení do sítě“ na str. 57. 
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Přihlášení do sítě 
 
Pro připojení bezdrátového telefonu k síti se napřed musíte do takové 
sítě přihlásit. Po přihlášení lze síť kdykoliv používat, pokud se nachá-
zíte v jejím dosahu. 
 
Přihlášení bezdrátového telefonu 
 
Pozn.: Není-li bezdrátový telefon přihlášen, automaticky vstoupí po zapnutí 
do přihlašovacího režimu. V takovém případě se na jeho displeji objeví „PIN 
zaklad“ nebo „Zadat AC“. Je-li tomu tak, můžete přeskočit krok jedna a dva 
níže uvedeného postupu.  
 
K přihlášení do sítě je potřeba uvést PIN základny a ověřovací kód 
(AC). V zájmu urychlení přihlašovacího procesu je též možno použít 
klíč přístupových práv (tzv. PARK). Pokud se však nacházíte 
v dosahu systému a máte jistotu, že žádná jiná síť nemůže přihlašo-
vací proces narušit, pak lze PARK vynechat. 
 
Správce systému nebo dodavatel vám v případě potřeby poskytne 
potřebné kódy (PIN základny/AC a PARK). 
 
PIN základny, příp. AC se použije pouze jednorázově při přihlašování. 
Na tyto kódy lze hledět jako na provizorní PIN, který obdržíte od pro-
vozovatele sítě, nebo správce systému, abyste mohli provést přihlá-
šení éterem. 
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Jak přihlásit bezdrátový telefon bez urychlení přihlašovacího procesu 
 
Cesta: Site » Prihlaseni 
 
1. Vyberte „Prihlaseni" 
2. Stiskněte YES, zobrazí se „ZadatPIN“, „PIN Zaklad“, „Zadat AC“, 

nebo „Seznam prihl plny“, pokud je již v tomto seznamu osm po-
ložek. V takovém případě je třeba před novým přihlášením někte-
rou starou položku vymazat. 

3. Na požádání vložte PIN a stiskněte tlačítko YES. (Viz část 
„Přehled PIN a jiných kódů“ na str. 45). Zobrazí se „PIN Zaklad“ 
nebo „Zadat AC“. 

4. Vložte bázový PIN nebo ověřovací kód, každá vložená cifra bázo-
vého PIN nebo AC se z bezpečnostních důvodů zobrazí jako „∗“. 

5. Stisknutím YES potvrďte, bezdrátový telefon se nyní nachází 
v přihlašovacím režimu a hledá síť s využitím PINu základny nebo 
AC pro ověření, zda je přihlášení povoleno.  

6. Počkejte, až se na displeji krátkodobě objeví „Prihlaseni 
uspesne“. Bezdrátový telefon je připojen k síti. Její interní telefon-
ní číslo se zobrazí na displeji. 

 
Objeví-li se následující hláška, pokuste se přihlásit ještě jednou. 
 
„PrihlaseniNeuspesne“, buď byl vložen nesprávný bázový PIN či AC, 
nebo síť není schopna přihlášení akceptovat. 
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Jak přihlásit bezdrátový telefon s urychlením přihlašovacího procesu 
  
Cesta: Site » Prihlaseni 
 
1. Vyberte „Prihlaseni". 
2. Stiskněte YES, zobrazí se „ZadatPIN“, „PINZaklad“, „Zadat AC“, 

nebo „Seznam prihl plny“, pokud je již v tomto seznamu osm po-
ložek. V takovém případě je třeba před novým přihlášením někte-
rou starou položku vymazat. 

3. Na požádání vložte PIN a stiskněte tlačítko YES. (Viz část 
„Přehled PIN a jiných kódů“ na str. 45). Zobrazí se „PIN Zaklad“ 
nebo „Zadat AC“. 

4. Vložte bázový PIN nebo ověřovací kód sítě 
5. Stisknutím YES pokračujte, každá vložená cifra bázového PIN 

nebo AC se z bezpečnostních důvodů zobrazí jako „∗“. 
6. Vložte PARK kód systému a stiskněte tlačítko YES.  
7. Vložte kód ochrany, (0 = bez ochrany, 1 = s ochranou (odblokuje-

te-li ochranu, není již z bezdrátového telefonu možné přihlášení 
zrušit). 

8. Stisknutím YES potvrďte, bezdrátový telefon se nyní nachází 
v přihlašovacím režimu a hledá síť s využitím PINu základny nebo 
AC pro ověření, zda je přihlášení povoleno.  

9. Počkejte, až se na displeji krátkodobě objeví „PrihlaseniUspesne“. 
Bezdrátový telefon je připojen k síti. Její interní telefonní číslo se 
zobrazí na displeji. 

 
Objeví-li se následující hláška, pokuste se přihlásit ještě jednou: 
 
„PrihlaseniNeuspesne“, buď byl vložen nesprávný bázový PIN či AC, 
nebo síť není schopna přihlášení akceptovat. 
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Možnost osmi přihlášení 
 
Přihlásit se lze až do osmi sítí. Jejich názvy se ukládají do prioritně 
uspořádaného seznamu. V případě automatického výběru sítě se 
bezdrátový telefon pokusí připojit se k síti o nejvyšší prioritě. Prioritu 
jednotlivých sítí lze měnit podle článku „Změna priority pro přihlašová-
ní“ na str. 61. 
 
Přejete-li si přihlásit se a v příslušném seznamu není volné místo, je 
napřed třeba některou starší položku vymazat. Viz část „Zrušení při-
hlášené sítě“ na str. 60. 
 
Názvy sítí 
Názvy sítí mohou též sloužit jako osobní identifikační údaj vašeho te-
lefonu. Každý název může být nějakým způsobem svázán z určitou 
oblastí či organizací, připojenou ke konkrétní síti. Názvy sítí lze edito-
vat. Viz část „Editování názvu sítě“ na str. 59. 
 
 
Opakované přihlášení do sítě 
 
Opakované přihlášení se do sítě může být užitečné pro aktualizaci 
přihlašovacích údajů v bezdrátovém telefonu.  
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Automatický výběr sítě 
 
Bezdrátový telefon se může připojit k síti automaticky. Takto lze vyře-
šit situaci, kdy se nacházíte mimo dosah jedné sítě („SitNedostupna“), 
nebo narazíte- na problém vzhledem k přístupovým právům 
(„PristupZamitnut“). Vybraná síť zůstává v platnosti i po vypnutí a 
opětném zapnutí telefonu. 
 
Jak zajistit automatický výběr sítě 
 
Cesta: Site » VyberSite 
 
1. Vyberte „VyberSite“ 
2. Stiskněte YES, na displeji se objeví symbol „Automaticky“ nebo 

právě vybraná síť. 
3. V případě potřeby vyberte „Automaticky“, stisknutím YES potvrďte. 

 
Bezdrátový telefon se pokusí připojit se k sítí, do níž je přihlášen 
v pořadí daném prioritním seznamem. Zobrazí-li se pouze název sítě 
a opakovaně se objevuje „SitNedostupna“, znamená to, že telefon 
není připojen k síti. Telefon se nachází mimo dosah, resp. je jej třeba 
přihlásit do sítě. Viz část „Přihlášení do sítě“ na str. 54. Jinak se obrať-
te na správce systému.  
 
Manuální výběr sítě 
 
Bezdrátový telefon se může připojit k několika sítím. Uživatel může 
určit síť, ke které je třeba se připojit. Vybraná síť zůstává v paměti a 
připojí se i po vypnutí a zapnutí telefonu.  
 
Jak určit síť pro připojení 
 
Cesta: Site » VyberSite 
 

1. Vyberte „VyberSite“. 
2. Stiskněte YES, na displeji se objeví symbol Automaticky nebo 

právě vybraná síť. 
3. Po stisknutí vyhledejte požadovanou síť v seznamu. 
4. Stisknutím YES potvrďte. 
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Editování názvu sítě 
 
Název každé přihlášené sítě lze změnit, chcete-li, aby sloužil jako 
osobní identifikační údaj vašeho bezdrátového telefonu. Lze jej vybrat 
naprosto libovolně  a po připojení telefonu k příslušné síti a 
v pohotovostním se zobrazí na displeji. Implicitní název sítě je Work.  
 
Jak editovat název sítě 
 
Cesta: Site » Prejmenovat 
 
1. Vyberte „Prejmenovat". 
2. Stiskněte YES, na displeji se objeví první název sítě 

z přihlašovacího seznamu. 
3. Vyberte název a proveďte editaci. 
4. Stiskněte YES, na displeji se zobrazí výzva „Editovat název“. 
5. Změňte název (může mít maximálně deset písmen). 
6. Po skončení stiskněte tlačítko YES.  
 
Tipy:  
Ohledně numerických tlačítek mějte na zřeteli následující: Stiskněte tlačítko 
označené písmenem, kterým začíná hledaný název. Jednou stiskněte, je-li 
písmeno na tlačítku uvedeno jako první, dvakrát jako druhé, třikrát jako třetí. 
 
Na displeji bezdrátového telefonu se mohou zobrazit i některé speciální zna-
ky. Podrobnosti jsou uvedeny v části „Použití telefonního seznamu“ na str. 
34.  
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Odhlašování ze sítě 
 
Nehodláte-li už v přihlášené síti pracovat, lze její položku vymazat 
z příslušného seznamu v bezdrátovém telefonu. Tuto možnost můžete 
omezit nutností vložit PIN, aby nedošlo k odhlášení ze sítě neúmysl-
ně, pouhou náhodou. 
 
Zrušení přihlášené sítě v bezdrátovém telefonu 
 
Cesta: Site » Smazat 
 
1. Vyberte „Smazat“. 
2. Stiskněte YES, na displeji se zobrazí výzva „ZadatPIN“ nebo první 

název přihlášené sítě ze seznamu. 
3. Na výzvu vložte PIN svého telefonu a stiskněte tlačítko YES (Viz 

část „Přehled PIN a jiných kódů“ na str. 45). 
4. Vyhledejte název sítě, který je třeba smazat 
5. Stiskněte YES, na displeji se objeví dotaz „Smazat?“ 
6.  Stisknutím YES potvrďte. 
 
Pozn.: Odhlásíte-li se z právě aktivní sítě, bezdrátový telefon se automaticky 
odpojí a vyhledá jinou přihlášenou síť. 
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Změna priority přihlášení 
 
Bezdrátový telefon může provést výběr sítě automaticky, pokud se 
předtím nacházel mimo pokrytí, nebo byl právě zapnut. V tomto pří-
padě prohledává sítě v pořadí jejich priorit. Začíná první položkou 
v seznamu. Přejete-li si toto pořadí změnit, lze názvy sítí v seznamu 
přeuspořádat s využitím funkce „Priorita“. 
 
Pozn.: Tato funkce je v menu k dispozici pouze tehdy, když seznam názvů 
přihlášených sítí obsahuje alespoň dvě položky. 
 
Jak změnit pořadí v seznamu přihlášených sítí 
 
Cesta: Site » Priorita 
 
1. Vyberte „Priorita“. 
2. Stiskněte YES, na displeji se zobrazí název sítě uvedené 

v seznamu na prvním místě. 
3. Vyberte síť, kterou chcete přesunout, na displeji se zobrazí „Pos1“. 
4. Vyberte pro vybranou síť novou polohu v seznamu. 
5. Stisknutím YES potvrďte. Vybraná síť se přesune na požadovanou 

pozici v seznamu. Ostatní sítě v seznamu jsou odpovídajícím způ-
sobem přeuspořádány, leč relativní priority si zachovají.  

Např.: 
po přesunu položky 3 na místo položky 1 položka 1 stane položkou 2, 
položka 2 položkou 3 a další položky zůstanou beze změny. 



  63 

Tipy a triky 
 
V této části čtenář nalezne pár tipů a triků. 
 
Přidržení hovoru 
 
Hovor lze pozastavit (dát jej do stavu HOLD) dvěma způsoby: 
• Při volání: Stiskněte tlačítko R nebo YES. Nyní lze hovor přepojit 

k jinému účastníkovi, nebo se k hovoru vrátit. Tato a jakákoli další 
akce je zcela závislá na použité telefonní síti či ústředně. Další 
podrobnosti uvádí část „Přepojení hovoru“ na str. 28. 

• Stisknutím tlačítka C/MUTE vypnete mikrofon. Viz část „Vypnutí 
mikrofonu“ na str. 30. 

 
Rychlé volání podle jména 
 
Číslo lze vyhledat podle jména v telefonním seznamu, aniž by bylo 
třeba menu. Další podrobnosti uvádí část „Rychlé volání podle jména“ 
na str. 23. 
 
Uložení pauzy při volbě 
 
Stiskněte ∗, chcete-li vložit do telefonního čísla pauzu 
Síť čeká na oznamovací tón. Další podrobnosti uvádí část „Vyslání 
pauzy při volbě“ na str. 32. 
 
Editování jména a čísla 
 
Editujete-li na bezdrátovém telefonu jméno nebo telefonní číslo, lze 
„skočit“ na jeho první, nebo poslední znak. Stiskněte na jednu sekun-
du tlačítko [ ∧∧∧∧ ] nebo [ ∨∨∨∨ ]. Stisknete-li na jednu sekundu C/MUTE, 
smažete celé jméno nebo telefonní číslo. 
 
Dočasné ztišení vyzvánění 
 
Zazvoní-li bezdrátový telefon v nevhodný okamžik, lze zvonek ihned 
dočasně vypnout stisknutím tlačítka C/MUTE. Při příchodu dalšího 
hovoru však telefon normálně zazvoní. Další podrobnosti uvádí část 
„Vypnutí vyzvánění“ na str. 30. 
Trvalé ztišení vyzvánění a upozorňujících signálů 
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Natrvalo lze vypnout zvonek a jinou akustickou signalizaci stisknutím 
tlačítka C/MUTE. Stisknutím téhož tlačítka při volání se vypne mikro-
fon. Přejete-li si zvonek a akustickou signalizaci opět zapnout, stiskně-
te tlačítko C/MUTE ještě jednou. Další podrobnosti uvádí část 
„Vypnutí vyzvánění“ na str. 30. 
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Reference 
 
Pokyny k bezpečnosti 
 
Bezpečnost ve výbušném prostředí 
Nepoužívejte bezdrátový telefon ani nabíječku jako elektrické zařízení 
v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
 
Působení slunečních paprsků, tepla a vlhkosti 
Bezdrátový telefon ani nabíječku nevystavujte dlouhodobě přímým 
slunečním paprskům. Chraňte jej před nadměrným teplem a vlhkostí. 
 
Likvidace baterií 
Vadné baterie je třeba likvidovat na k tomu účelu vyčleněném sběr-
ném místě pro chemický odpad. 
 
Náhradní díly a příslušenství 
Používejte pouze schválené náhradní díly a příslušenství. Bezchyb-
nou funkci neschválených dílů nelze zaručit. Dokonce mohou způsobit 
škody. Více je uvedeno v části „Náhradní díly a příslušenství“ na str. 
73. 
 
Hledání závad 
 
Tyto odpovědi na často kladené otázky vám mohou být k užitku při 
svépomocném řešení problémů s bezdrátovým telefonem. 
 
Může mne někdo odposlouchávat? 
Nemůže, protože to technika digitálního kódování neumožňuje.  
 
Jak poznám, že je baterie skoro vybitá? 
Na tento stav upozorní telefon výstražným signálem, když už zbývá 
zhruba jen patnáct minut volání. 
 
Jak mohu přihlásit bezdrátový telefon? 
K přihlášení bezdrátového telefonu je třeba znát PIN základny nebo 
ověřovací kód sítě. Přihlašovací postup je uveden v části „Přihlášení 
do sítě“ na str. 54. 
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Nerozumím údajům na displeji, jsou v cizím jazyce. Proč? 
Protože je vybrán nesprávný jazyk. 
Náprava: 
Stiskněte tlačítko C/MUTE na alespoň sedm sekund, objeví se menu 
jazyků. Vyberte potřebný jazyk ze seznamu a stiskněte tlačítko YES. 
 
Třikrát za sebou jsem vložil nesprávný PIN. Jak nastavím nový PIN? 
Vložením nesprávného PIN třikrát za sebou ztrácí aktuální PIN svou 
platnost a bezdrátový telefon již nelze použít. Postup obnovení PIN je 
popsán v části „Odblokování bezdrátového telefonu: na str. 43. 
 
Bezdrátový telefon nelze zapnout (stisknutím tlačítka NO na déle než 
2 sekundy). Proč? 
Vložte jej do nabíječky. Rozsvítí-li se displej, znamená to, že baterie je 
skoro vybitá. Ponechte telefon v nabíječce, aby se baterie nabila. Ne-
jde-li telefon zapnout ani po nabití, je vadný, nebo není baterie správ-
ně zapojená, příp. potřebuje vyměnit. Viz část „Baterie“ na str. 10. 
 
Vím, že mi někdo volá, ale telefon nezvoní. Proč?  
Je-li přítomná ikonka vypnutého vyzvánění, je hlasitost vyzvánění sta-
žena na nulu, nebo je vyzvánění dočasně vypnuto. V druhém případě 
se vyzvánění opět zapne po zavěšení mikrotelefonu. Zvýšení hlasitos-
ti vyzvánění proveďte postupem v článku „Regulace hlasitosti“ na str. 
45. 
 
Slyším výstražný tón, ale indikátor intenzity signálu není na displeji. 
Čím to je? 
Bezdrátový telefon není připojen k síti, nebo se nachází mimo pásmo 
pokrytí. Přejděte do oblasti se signálem. 
Také je možné, že bezdrátový telefon není přihlášen, případně došlo 
k jeho odhlášení. Anebo došlo k výběru sítě, která se nachází příliš 
daleko. Viz části „Přihlášení do sítě“ na str. 54 a „Přihlášení k telefonní 
síti“ na str. 52. 
 
Slyším výstražný tón a ikonka baterie bliká. Čím to je? 
Baterie je téměř vybitá. Vložte bezdrátový telefon do nabíječky, aby se 
nabila baterie. 
 
Nejde používat telefonní seznam. Čím to je? 
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Možná je prázdný. Aby šlo telefonní seznam používat, je třeba do ně-
ho vložit jména a telefonní čísla. Viz část „Přidání jména a telefonního 
čísla“ na str. 37. 
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Tlačítka a klávesy 
 

Anténa    
  Výstražná kontrolka 
Tlačítko zvýšení 
hlasitosti 

 Sluchátko 

Tlačítko snížení 
hlasitosti 

  

  Displej 
Tlačítko vyzvednutí 
mikrotelefonu  

 Tlačítko zavěšení/zapnutí, 
vypnutí 

Tlačítko nahoru   
  Tlačítko dolů 
Tlačítka s čísly   

Prostor pro baterie (vzadu) 
 
Mikrofon 

  
Tlačítko Handsfree 

  Tlačítko R/zpráv 
 
V níže vedeném seznamu je vysvětleno, jak se používají jednotlivá tlačítka a 
klávesy bezdrátového telefonu 
 
Tlačítko Funkce 
Zvyšování a 
snižování 
hlasitosti 

Hlasitost ve sluchátku – zvyšování a snižování 

 
Uskutečnění hovoru, převzetí příchozího hovoru nebo pře-
pojení hovoru. Potvrzení volby menu. 
 

 
Během hovoru: Vypnutí mikrofonu. 
Při vkládání textu, číslic: Smazání posledního znaku, sma-
zání celého řádku (delší stisknutí). 
Zvoní-li telefon: Ztišení vyzvánění. V pohotovostním režimu 
trvalé ztišení výstražné akustické signalizace a zvonku. 
Zrušení volby menu: Přechod do pohotovostního režimu. 
 

 
Na 1 sekundu: Zapnutí telefonu. 
Na 1 sekundu v pohotovostním režimu: Vypnutí telefonu. 
Při zvonění telefonu: Ztišení vyzvánění. 
Ukončení volání. 
Zrušení volby menu. 

 Vstup do menu. 
Listování jednotlivými volbami menu nebo seznamů 
Při vkládání textů a čísel: Přesun o jednu znakovou pozici, 
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přesun na začátek a konec při delším stisknutí. 
 

 Během interního a externího volání: Přepojení hovoru /je-li 
zabudována příslušná podpora). 
V době nečinnosti: Objeví-li se na displeji ikonka čekající 
zprávy, lze okamžitě vstoupit do systému zpráv stisknutím 
tohoto tlačítka. 
 

∗ Změna znakové sady (malých a velkých písmen) při vkládá-
ní textu. 
Na 1 sekundu: Vložení přestávky oznamovacího tónu (-) při 
vkládání telefonního čísla. 
 

 Při volání: Aktivace a deaktivace režimu „handsfree“ 
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Terminologie 
 
Níže uvedený seznam vysvětluje jednotlivé termíny, které se mohou 
objevit na displeji. 
 
Terminologie používaná na displeji 
 
Termín Význam 
AC Ověřovací kód (=PIN základny) 
BasePIN = ověřovací kód 
DTMF Dual Tone Multi Frequency – tónová volba 
IPEI International Portable part Equipment Identity, identifikační 

znak jednoznačně přiřazený telefonu výrobcem. 
PARK Portable Access Rights Key (klíč přístupových práv), jed-

noznačně přiřazený vaší síti. 
PIN Osobní identifikační číslo pro bezpečnost 
 
Signalizace 
 
Bezdrátový telefon akusticky a vizuálně signalizuje některé události. 
Jsou níže popsány. 
 
Termín Význam 
Červená výstraž-
ná kontrolka 

Příchozí hovor 
Čekající zpráva 
Baterie téměř vybitá 
Bezdrátový telefon mimo oblast pokrytí nebo nepřipojen 
 

bezdrátový telefon také generuje vyzvánění, výstražné signály a tóny, odezvy 
kláves. 
  
Akustická signa-
lizace 

Význam 

Vyzvánění Příchozí hovor 
Alarm 4 krátké tóny vždy po 30 sekundách: baterie téměř vybitá 

4 krátké tóny vždy po 2 minutách: telefon mimo pásmo 
pokrytí nebo nepřipojen 
 

Odezva tlačítek Stisknutí libovolné klávesy je akusticky signalizováno (je-
li příslušná volba aktivní). 
 

Výstražný tón Po stisknutí klávesy, která nemá žádnou funkci 
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Údržba 
 
Bezdrátový telefon nemá žádné díly, jejichž technický servis by mohl 
provádět sám uživatel. Vyžaduje-li technický servis, svěřte jej raději 
dodavateli, příp. maloobchodní prodejně, ve které byl zakoupen. 
 
Čistění 
Bezdrátový telefon je třeba čistit hadříkem smočeným pouze vodou. 
Použití mýdla či jiných čisticích prostředků by mohlo mít za následek 
odbarvení povrchu nebo i poškození telefonu. Kontakty baterie čistěte 
etylalkoholem nebo izopropylalkoholem. 
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Technické specifikace 
 
DECT GAP/CAP 
 
Bezdrátový telefon má unikátní výhody systému DECT GAP/CAP (Di-
gital Enhanced Cordless Telecommunications Generic Access Profi-
le/CTM Access Profile). Znamená to, že nikdo nemůže vaše hovory 
odposlouchávat a že kvalita mluveného slova je stejná jako u klasic-
kých drátových telefonů. DECT GAP/CAP umožňuje součinnost 
s produkty jiných výrobců. 
 
Bezdrátový telefon 
Napájení  
Baterie NIMH pack 600 mAh, 3,6 V 
  
Normy a předpisy 
Předpisy CE 73/23/EEC, 89/336/EEC, 91/263/EEC a 93/68/EEC 
Označení CE CE 0344X 
Normy DECT CTR6, CTR10, CTR22 
Bezpečnostní normy EN60950 
Normy EMC ETS 300 329 
  
Maximální hodnoty v prostředí během používání 
Teplota 0 až +40 °C 
Relativní vlhkost 
vzduchu 

20% až 75 % bez kondenzace 

  
Rozměry a hmotnost 
D x Š x V 142 x 54 x 25 mm (bez antény a spony) 
Hmotnost 143 g (včetně baterie a spony) 
  
Technické parametry 
Baterie NiMH, 500 až 1000 nabíjecích cyklů 
Pohotovostní režim až 150 hodin 
Doba volání až 15 hodin 
Doba nabíjení max. 3 hodiny 
  
Hlasitost 
Vyzvánění Hlasitost nastavitelná v sedmi stupních od 0 do 85 

dB(A) ve 30 cm 
Sluchátko Hlasitost nastavitelná v deseti stupních 
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Vyzváněcí tóny (implicitní) 
Externí volání 0,4 s tón, 0,2 s mezera; 0,4 s tón, 5 s mezera 
Interní volání 1 s tón, 5 s mezera 
  
Telefonní seznam 
Maximální délka jména 12 znaků 
Maximální délka čísla 24 cifer 
Položek 100 
  
Externí propojení 
Rádiové spojení DECT GAP/CAP, 1880-1900 MHz, až 250 mW vy-

zařované energie během 1 z 24 časových úseků 
Uživatelské rozhraní 
 

Displej se 2 řádky 12 alfanumerickými znaky a 7 
ikonkami, klíči s textem, tlačítky hlasitosti ze strany. 

  
Konektor jako příslu-
šenství 

Pro nabíjení baterie 

  
Charakteristické vlastnosti  
 
Ovládání z menu, předvolba, rozlišení interních od externích hovorů, 
identifikace volajícího (je-li k dispozici), seznam volání (20 telefonních 
čísel), osvětlený displej, dočasně přenášené dlouhé tóny DTMF, za-
bezpečení PIN, tlačítka lze automaticky uzamknout, přístup k až 8 
systémům DECT GAP/CAP, vypínání a zapínání odezvy tlačítek, mě-
řič baterie, registrace a výstup doby volání, volání „handsfree“, vibrač-
ní vyzvánění, přímý přístup do systému zpráv (tlačítko Message). 
 
Náhradní díly a příslušenství 
 
Používejte pouze schválené náhradní díly a příslušenství. Funkci ne-
schválených dílů nelze zaručit, a navíc mohou způsobit poškození. 
S žádostmi o informace se obracejte na svého dodavatele. 

• Stojánková nabíječka  
• Síťový adaptér pro nabíječku 
• Spona bezdrátového telefonu 
• Baterie NiMH do bezdrátového telefonu 
• Kryt bateriového prostoru bezdrátového telefonu 




