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Uživatelská příručka M25

2. Vložte baterie (obr. 3). Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu. Kladný a záporný 

  pól jsou vyznačeny na štítku uvnitř prostoru pro baterie

3. Nasaďte kryt.

4. Připojte napájecí adaptér nabíječky do elektrické zásuvky.

5. Vložte telefon do nabíječky.

Obsah balení

Sluchátko

◦ 2 dobíjecí NiMH AAA baterie, 1,2 V, 600 mAh

◦ Nabíječka s připojeným napájecím adaptérem 5,5 V

◦ Stručná úvodní příručka

◦ 6 informačních listů (bezpečnost, normy) v angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině

Vkládání a nabíjení baterií

Před prvním použitím by měly být baterie plně nabity. V závislosti na stavu nabití baterie může 

nabíjení až do maximální kapacity trvat až 8 hodin. Nabíjení sluchátka:

1. Posuňte kryt baterie na zadní straně sluchátka dolů (obr. 1) a zvedněte jej (obr. 2).

obr. 1 obr. 2 obr. 3



3.  Stiskněte klávesu OK uprostřed navigačního tlačítka. Otevře se nabídka připojení (obr. 3)

.    Modrý pruh zvýrazňující jednu z možností označuje, že se jedná o aktuálně vybranou. Pro 

   registraci mikrotelefonu na základně musí být vybrána možnost „Registrovat“.

a vyberte

Registrace telefonu k základně

Aby bylo možné zaregistrovat telefon k základně, musí být nejprve nastavená pobočka. 

Informace o nastavení pobočky naleznete v příručce základnové stanice.
Poznámka: Všechny snímky obrazovky jsou z telefonu M65. Stejné symboly se používají 

na displejích M85 a M25, ale jejich umístění se může mírně lišit.

1. Na telefonu stiskněte klávesu OK uprostřed navigačního tlačítka. Otevře se hlavní nabídka.

obr. 1

obr. 2

obr. 2

2. Stiskněte spodní okraj navigačního tlačítka



6. Zadejte přístupový kód (obr. 5) a stiskněte.               Výchozí kód je 0000. Na displeji se zobrazí, 

    že se sluchátko registruje (obr. 6). Po dokončení registrace se na displeji zobrazí účet / pobočka 

    (obr. 7). Vaše sluchátko je nyní připraveno k použití.

obr. 5

Zkrácený návod M25

obr. 6 obr. 7

POZNÁMKA: Přístupový kód pro registraci sluchátka na základnové stanici je nastaven na základnové 

stanici. PIN, který je potřebný pro zrušení registrace sluchátka od základny a resetování telefonu na tovární 

hodnoty, je nastaven na samotném telefonu. Výchozí kód je 0000.



Navigační klávesy:

• Stiskněte horní, dolní, levou nebo pravou 

   vnější stranu okraje pro navigaci v příslušném 

   směru na displeji

• V hovoru:

◦ Stisknutím levého okraje zapnete / vypnete zvuk

   mikrofon   mikrofon

◦ Stisknutím horního / dolního okraje zvýšíte /

   snížite hlasitost

Tlačítko OK: Stiskněte střed

• Potvrzování akcí a

  nastavení

• Na základní obrazovce: 

  Otevření menu

Tlačítka funkcí

LED indikace

Síla signálu

Tlačítko volání (zelené tlačítko):

• Přijímání příchozích hovorů

• Začátek vytáčení čísel

• Z obrazovky: Seznamy volání,

  opakované vytáčení hovoru ze 

  seznamů volání

• V hovoru: hlasitý odposlec• V hovoru: hlasitý odposlech

Tlačítko Zrušit (červené tlačítko):

• Ukončení hovoru

• Zrušení akcí a vstupu,

   návrat na předchozí obrazovku

• Stiskněte alespoň na 3 sekundy

   pro vypnutí telefonu

   Krátkým stisknutím zapnete    Krátkým stisknutím zapnete 

   telefon

Ukazatel baterie

Reproduktor

Hvězdička:

• V režimech úprav:

◦ Režim písmen: Stisknutím na 

   jednu sekundu změníte režim 

   zadávání (malá písmena> 

   velká písmena> v.v.)

◦ Číselný režim: Krátkým stisknutím zadejte *◦ Číselný režim: Krátkým stisknutím zadejte *

• Na základní obrazovce: Stisknutím na 3 sekundy 

   zamknete / odemknete klávesnici

Mikrofon

Křížek

Tlačítka funkcí



Vytočení

Zadejte číslo a stiskněte 

3. Pokud má kontakt více než jedno číslo a číslo na displeji není to, které chcete vytočit, 

    vyberte pomocí navigačního tlačítka jiné.

4. Stisknutím zeleného tlačítka vytočíte číslo zvýrazněného kontaktu.

Volání kontaktu

Informace o hledání, přidávání a úpravách kontaktů naleznete v části „Kontakty“ na straně 43.

1. Na základní obrazovce stiskněte funkční klávesu pod symbolem Kontakty.

2. Vyberte kontakt tak, že na něj přejdete nebo zadáte první nebo více písmen jména.

Opakovaná volba

Chcete-li znovu vytočit poslední volané číslo, stisknutím zeleného tlačítka otevřete historii 

hovorů do výchozího seznamu „Všechny hovory“.

• Posuňte se pomocí šipky nahoru na nejvyšší řádek a stiskněte zelené tlačítko,

Tato část popisuje použití telefonu s výchozím nastavením. Pokud byl váš telefon nainstalován nebo nastaven někým 

jiným, mohla být výchozí nastavení změněna. Pokud telefon nereaguje tak, jak je to popsáno zde, ověřte si u této osoby 

nebo společnosti.



Volání z historie
1. M25: Otevřete menu a vyberte Hovory.

2. Vyberte hovor.

3. Stisknutím zeleného tlačítka vytočíte číslo zvýrazněné položky.

4. Stisknutím zeleného tlačítka vytočíte zvýrazněný kontakt.

3. Pokud je pro jméno více než jedno číslo a číslo na displeji není to, které chcete vytočit, vyberte pomocí navigačního 

    tlačítka jiné.

obr. 1 obr. 2

Volání čísla z centrálního adresáře
1. Na základní obrazovce stiskněte funkční klávesu pod symbolem centrálního adresáře.                                                                                     

2. Vyberte jméno posouváním nebo zadáním prvního písmene jména nebo stisknutím 

      funkčního tlačítka pod „Hledat“ (obr. 1), zadáním názvu (obr. 2) a stisknutím funkčního tlačítka 

      pod "Hledej znovu.



Aktivní hovory

Telefon podporuje dvě současná připojení.
Během hovoru můžete:
• předat hovor třetí straně;

• pozastavit hovor a zavolat třetí straně, aby provedla šetření nebo zahájila konferenci s oběma 
 stranami;

Call-waiting - čekající hovor
Když právě telefonujete, druhý hovor bude oznámen symbolem vyzváněníjícího telefonu a zvukovým 
signálem; na displeji se také zobrazí ID volajícího, pokud je přenášeno.

• Stisknutím zeleného volacího tlačítka nebo tlačítka hlasitého telefonu přijměte čekající hovor a 
 první hovor přidržte.

• Chcete-li čekající hovor odmítnout, stiskněte funkční tlačítko pod položkou „Reject(Odmítnout)“; 
 volající je informován, že číslo je obsazeno.

• Pokud jste nastavili přesměrování hovoru, je-li obsazeno, bude hovor přesměrován na telefonní 
 číslo nastavené jako cíl.

• Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte funkční tlačítko pod položkou „Reject(Odmítnout)“; 
 volající je informován, že číslo je obsazeno.

• Chcete-li vyzvánění vypnout, stiskněte funkční tlačítko pod položkou „Silent(Tichý)“.

Přijímání hovorů

Přijmutí vyzvánějícího hovor
Stisknutím zeleného volacího tlačítka    nebo tlačítka hlasitého telefonu     hovor přijmete.



Přidržet (Hold)
Pokud právě telefonujete, stiskněte funkční tlačítko pod „Přidržet (Hold)“ pro přidržení hovoru (obr. 1). Opětovným stiskem

hovor opět “odpauzujete”.

obr. 1 obr. 4

Při přidrženém hovoru můžete zavolat na jiné číslo, s nímž chcete hovořit, například pokud chcete přidržet hovor nebo 

chcete zahájit konferenci s oběma stranami.

obr. 3obr. 2

• Stiskněte horní (+) nebo spodní (-) na okraji navigačního tlačítka.

Ztlumení / Ztlumení mikrofonu

• Stiskněte levý okraj navigační klávesy.

Nastavení reproduktoru / mikrofonu

Nastavení hlasitosti sluchátka a externího reproduktoru

Přepojení hovoru
Aktivní hovory lze předávat ručně na třetí stranu buď s předchozím oznámením (účastnický pře-
nos) nebo bez předchozího oznámení (slepý přenos). Vyzváněcí hovory lze předat ručně třetí 
straně bez předchozího oznámení (slepý přenos).

Asistované přepojení (Attended transfer)
1.Když je hovor na lince, stiskněte funkční tlačítko pod „Přidržet (Hold)“ pro přidržení hovoru.
2.Zavolejte účastníkovi, kterému chcete hovor přesměrovat.
3.Pokud se účastník rozhodne přijmout hovor, stiskněte funkční tlačítko pod položkou „Přepojit“. 
 Obě strany jsou okamžitě spojeny a váš displej oznámí, že váš hovor skončil.

Přepojení naslepo (Blind transfer)
1.Při vyzvánění na lince nebo při příchozím hovoru stiskněte funkční tlačítko pod položkou 1.Při vyzvánění na lince nebo při příchozím hovoru stiskněte funkční tlačítko pod položkou 
 „Přepojit“.
2.Na displeji zadejte číslo účastníka, kterému chcete hovor přesměrovat.
3.Stiskněte funkční tlačítko pod položkou „Přepojit“. Telefon třetí strany začne zvonit.
4.Stiskněte funkční tlačítko pod „Exit“.



Pokud máte jeden hovor přidržený a jste spojeni s druhým hovorem, stisknutím pravého okraje navigačního tlačítka se 

připojte k přidrženému hovoru a přidržený hovor přidržte.

Konference
Pokud jste spojeni se dvěma účastníky, jedním přidrženým a druhým na řádku, stiskněte funkční klávesu pod položkou 

„Conf.“. (Obr. 4) pro zahájení konference.

Stisknutím červeného      tlačítka ukončíte konferenci a připojení k oběma stranám.

Přepínání hovorů




