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1. Instalace 
Před prvním použitím telefonu je nutné nabíjet jeho baterii po dobu minimálně 20 hodin. Pokud tak 

neučiníte, nebude telefon pracovat správně. 

 

1.1 Základna (viz obrázek 1) 

Při instalaci postupujte následovně: 

� Zapojte konec napájecího adaptéru do zásuvky a přívod do spodní části základny telefonu. 

� Připojte jeden konektor telefonního kabelu k telefonní zásuvce na stěně a druhý konec do spodní 

části základny telefonu. 

� Zapojte jeden konec USB kabelu do některého USB portu počítače a druhý konec do spodní části 

základny telefonu.  

 

(obrázek 1) 

(Vysvětlivky: USB jack = zdířka pro kabel USB, adapter jack = zdířka pro napájecí adaptér, adapter outlet 

= zásuvka napájecího adaptéru, telephone connection = zdířka pro telefonní kabel, wall phone jack = 

telefonní zásuvka na stěně) 

 

1.2 Nabíječka 

� Zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky. 

 

1.3 Ručka (viz obrázek 2) 

� Otevřete prostor pro baterie  

� Vložte baterie, dbejte na správnou polaritu + a - 

� Zavřete prostor pro baterie. 

� Vložte ručku do základny na 20 hodin. Při nabíjení se rozsvítí LED dioda na základně. 

 

 

(obrázek 2) 
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2 Tlačítka/LED 

 
(Vysvětlivky: External line = externí linka, Down/Recall = šipka dolů/obnovení, Select/Menu = 

volba/menu, PC VoIP key = tlačítko pro internetové VoIP hovory, Alphanumeric Keys = alfanumerická 

klávesnice, */Phonebook key = */telefonní seznam, Volume/Ringer = hlasitost/vyzbánění, Display = 

displej, UP/Caller ID = šipka nahoru/identifikace volajícího, Escape key = tlačítko zrušení volby, 

Handsfree = hlasitý telefon, tlačítko # = tlačítko #, Redial/pause key = opětovné vytočení naposledy 

volaného čísla/tlačítko pauza) 

 

Základna 
 

 

3 Displej (LCD) 

Linka/Nabíjení 

Tlačítko Page 
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1.  Počet přijatých hovorů 

2.  Datum (den/měsíc) přijatých hovorů 

3.  Čas (hodiny:minuty) přijatých hovorů 

4.  Informace o hovoru 

5.  Zobrazený symbol ( ) 

 – tento symbol znamená, že se ručka nachází v dosahu základny. 

 – když tento symbol bliká, jste mimo dosah spojení mezi základnou a ručkou. Přibližte se k základně, 

   aby bylo spojení obnoveno.  

6.  Zobrazený symbol ( ) 

 – tento symbol znamená, že telefon přijal hovory, které automaticky uložil do seznamu volání 

7.  Zobrazený symbol ( ) 

 – tento symbol znamená, že byla aktivována funkce mute (ztišení), kdy je mikrofon během hovoru 

   odpojen 

8.  Zobrazený symbol ( ) 

 – tento symbol se na displeji objeví když voláte nebo přijímáte hovor 

9. Zobrazený symbol ( ) 

 – tento symbol znamená, že zvonění je vypnuto, tedy když přichází hovor, telefon nezvoní (zazvoní 

pouze při příchozím interním hovoru) 

10. Zobrazený symbol ( ) 

– tento symbol ukazuje stav baterie 

11. Zobrazený symbol ( ) 

– tento symbol znamená, že se nacházíte v menu 

12. Zobrazený symbol ( ) 

– tento symbol se zobrazuje, když procházíte čísla v telefonním seznamu 

13. Zobrazený symbol ( ) 

– tento symbol se zobrazuje když přijmete hlasovou zprávu 

14. Zobrazený symbol ( ) 

– tento symbol znamená, že je aktivována funkce handsfree, tedy že můžete mluvit bez držení ručky 

– bliká když je základna telefonu v činnosti; v této situaci můžete kdykoliv pomocí ručky přijmout 

hovor 

15. Zobrazený symbol (PC): 

– bliká během příchozího hovoru z počítačové sítě 

– svítí nepřetržitě při hovoru přes počítačovou síť 
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4. Obsluha ručky 
4.1 Nastavení jazyka 

Telefon podporuje zobrazování ve 14 jazycích. Bližší informace naleznete na obalu telefonu. 

 

Postup nastavení jazyka: 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘SETTING’ 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘LANGUAGE’ 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Na displeji se zobrazí dostupné jazyky 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se neobjeví požadovaný jazyk 

‧ Jakmile se požadovaný jazyk objeví, stiskněte tlačítko Programming  pro potvrzení volby nebo 

opakovaně tiskněte tlačítko ESC pro opuštění menu. 

 

4.2 Volání do PSTN (veřejné telefonní sítě)  

 

 

4.2.1 Externí hovor 

‧ Stiskněte tlačítko linky . 

‧ Dioda Line/Charge  na základně se rozbliká a na displeji se objeví symboly ‘EXT’ a .  
‧ Uslyšíte oznamovací tón. Zadejte požadované telefonní číslo. 

‧ Číslo se objeví na displeji a je vytočeno. 

‧ Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko linky  nebo zavěste. 

 

4.2.2 Příprava čísla 

‧ Zadejte požadované telefonní číslo. Můžete ho opravit tlačítkem Delete/Mute . 

‧ Stiskněte tlačítko linky . 

‧ Dioda Line/Charge  na základně se rozbliká a na displeji se objeví symboly ‘EXT’ a . 
‧ Číslo se objeví na displeji a je automaticky vytočeno. 

‧ Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko linky  nebo zavěste. 

 

4.2.3 Opětovné vytočení naposled volaného čísla 

‧ Stiskněte tlačítko Redial . 

‧ Dioda Line/Charge  na základně se rozbliká a na displeji se objeví symboly ‘EXT’ a . 
‧ Uslyšíte oznamovací tón. 

‧ Stiskněte tlačítko Redial . Naposledy volané číslo je automaticky opět vytočeno. 

 

4.2.4 Opětovné vytočení jednoho z 5 naposled volaných čísel 

‧ Stiskněte tlačítko Redial . 

* Pokud k volání používáte ručku, nelze současně pracovat se základnou! 
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‧ Zvolte ‘REDIAL’ a stiskněte OK. 

‧ Na displeji se objeví naposled volané číslo. Pokud chcete zvolit jiné z posledních čísel, tiskněte 

opakovaně tlačítko Redial dokud se požadované číslo neobjeví. 

‧ Stiskněte tlačítko linky . 

‧ Číslo na displeji je automaticky opět vytočeno. 

‧ Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko linky . 

 

4.2.5 Volání na číslo uložené v telefonním seznamu 

Telefon má vestavěný telefonní seznam, do kterého si můžete ukládat telefonní čísla a jména. Pro vytočení 

čísla z telefonního seznamu: 

‧ Stiskněte tlačítko Phone Book  Na displeji se objeví první dostupné telefonní číslo. 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se neobjeví požadované telefonní číslo. 

‧ Stiskněte tlačítko linky . 

‧ Číslo na displeji je automaticky opět vytočeno. 

‧ Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko linky . 

 

4.2.6 Vnitřní hovor mezi ručkami 

Tato funkce je dostupná pouze když je k základně přihlášeno více ruček! 

‧ Stiskněte dvakrát tlačítko INT . 

‧ Na displeji se objeví ‘INT’. 

‧ Vytočte číslo ručky, kterou chcete volat. 

‧ Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko linky . 

 

4.3 Příjem PSTN hovoru (z veřejné telefonní sítě) 

4.3.1 Příjem externího příchozího hovoru 

‧ Při příchozím hovoru budou vyzvánět všechny k základně zaregistrované ručky. 

‧ Na displeji bude blikat symbol Call . 

‧ Pokud máte aktivní funkci CLIP (Caller ID service, identifikace volajícího) objeví se na displeji 

telefonní číslo volajícího. Bližší informace získáte od svého telefonního operátora. Jméno volajícího 

se na displeji objeví, když: 

– je uloženo pod daným číslem v telefonním seznamu telefonu 

– síť podporuje zasílání jména spolu s číslem (pouze systém FSK CID) 

‧ Stiskněte tlačítko linky pro příjem hovoru. 

‧ Na displeji se objeví symboly ‘EXT’ a . Začne běžet počítání délky hovoru. 

‧ Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko linky  nebo zavěste. 

 

4.3.2 Příjem interního hovoru 

Tato funkce je dostupná pouze když je k základně přihlášeno více ruček! 

‧ Ručka začne vyzvánět. 

‧ Na displeji se objeví ‘INT’ a číslo volající ručky. Na displeji bude blikat symbol Call . 

‧ Stiskněte tlačítko linky pro příjem hovoru. 
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‧ Na displeji se během hovoru objeví symboly ‘EXT’ a . Začne běžet počítání délky hovoru. 

‧ Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko linky . 

 

4.3.3 Příjem externího příchozího hovoru během interního hovoru 

Pokud hovoříte interní hovor a pokouší se vám dovolat externí účastník, uslyšíte současně v obou ručkách 

tón čekajícího hovoru (dvojí pípnutí). 

‧ Stiskněte dvakrát tlačítko linky pro příjem externího hovoru. 

‧ Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko linky . 

 

4.4 Aktivace/deaktivace funkce handsfree  

Tato funkce umožňuje komunikovat bez držení ručky. Stiskněte během hovoru tlačítko Up/Handsfree 

 čímž funkci aktivujete. Opětovným stiskem stejného tlačítka funkci deaktivujete. 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Přepojení hovoru do jiné ručky 

‧ Na lince čeká externí hovor. 

‧ Stiskněte dvakrát tlačítko INT  . 

‧ Externí hovor je přidržen. 

‧ Na displeji se objeví ‘INT’. 

‧ Vytočte číslo ručky, do které byste chtěli hovor přepojit. 

‧ Pokud ručka odpoví, můžete interně komunikovat. Stiskněte tlačítko linky  a externí hovor bude 

přepojen. 

‧ Pokud volaná ručka neodpoví, stiskněte tlačítko šipka dolů  čímž se přepnete zpět k externímu 

hovoru. 

 

4.6 Varování o pohybu mimo dosah 

Pokud je ručka mimo dosah signálu základny, ozve se varovný signál. 

‧ Na displeji se objeví ’SEARCHING’ symbol bliká. 

‧ Přibližte se více k základně. 

‧ Jakmile se ocitnete v jejím dosahu, ozve se signál a symbol přestane blikat. 

 

4.7 Nastavení hlasitosti 

Hlasitost sluchátka ručky se nastavuje tlačítkem Volume/Ringer . K dispozici je 5 úrovní. Telefon 

je z výroby nastaven na ‘3’. Během hovoru lze změnit hlasitost: 

‧ Stiskněte tlačítko Volume/Ringer . 

‧ Aktuálně nastavená hlasitost s objeví na displeji. 

* Při dlouhodobém používání funkce handsfree se rychle vybíjí baterie! 

* Pokud chcete během komunikace v režimu handsfree změnit hlasitost, použijte 

tlačítka Volume . 
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‧ Pomocí číselných tlačítek nastavte požadovanou hlasitost (1-5). 

‧ Stiskněte tlačítko Volume/Ringer  pro potvrzení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Indikátor délky hovoru na displeji 

V okamžiku kdy stisknete tlačítko linky  objeví se na displeji délka hovoru ve formátu 

minuty-sekundy. 

Např. “01:20” znamená, že hovor trvá 1 minutu a 20 sekund. 

Délka hovoru zůstává na displeji zobrazena ještě 5 sekund po ukončení hovoru. 

 

4.9 Odpojení mikrofonu (mute) 

Během hovoru je možné odpojit mikrofon tlačítkem Delete/Mute . Nyní druhý účastník hovoru vaše 

slova neslyší. 

‧ Probíhá hovor. Line/Charge indikátor  (LED) na základně bliká a na displeji svítí symbol . 

‧ Pro odpojení mikrofonu stiskněte tlačítko Delete/Mute . 

‧ Na displeji se objeví symbol  ( ). 

‧ Pokud chcete v hovoru pokračovat, stiskněte tlačítko Delete/Mute znovu. 

‧ Symbol  z displeje zmizí . Druhý účastník hovoru vás nyní opět slyší. 

 

4.10 Tlačítko pauza 

Pokud zadáváte telefonní číslo a potřebujete vložit pauzu, stiskněte na příslušném místě tlačítko Pause  

místo čísla. 

Pokud zadané číslo vytočíte, je na příslušném místě automaticky vložena pauza ve vytáčení v délce 3 

sekundy. 

 

4.11 Konferenční hovor (dvě interní DECT ručky a jeden externí volající) 

Můžete současně hovořit s jedním interním a jedním externím účastníkem. 

‧ Při hovoru s externím volajícím stiskněte dvakrát tlačítko INT  . 

‧ Externí hovor je přidržen. 

‧ Na displeji se objeví ‘INT’. 

‧ Vytočte číslo ručky, kterou byste chtěli připojit k probíhajícímu hovoru. 

‧ Po navázání spojení s ručkou přidržte na dobu 3 sekund stisknuté tlačítko . 

‧ Na displeji se objeví informace ‘CONFERENCE’. 

‧ Nyní je hovor propojen mezi všemi třemi účastníky současně, jedním externím a jedním interním (tzv. 

konferenční hovor). 

* Na volbu požadované hlasitosti máte 8 sekund; Pokud to nestihnete, telefon se vrátí 

do režimu standby a hlasitost zůstává beze změny. 

 Hlasitost pro normální (PSTN) a hovory přes počítačovou síť jsou nezávislé hodnoty! 
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4.12 Vyhledávání ztracené ručky (paging) 

Pokud si nepamatujete, kam jste ručku odložili, stiskněte krátce tlačítko Paging na základně. 

Všechny ručky přihlášené k základně začnou vydávat zvuk, podle kterého je můžete lokalizovat. Signál 

přerušíte krátkým stiskem tlačítka Line  na kterékoliv z ruček. 

 

4.13 Používání alfanumerické klávesnice ručky 

Pomocí alfanumerické klávesnice lze vkládat text. Pro volbu požadovaného písmena stiskněte 

odpovídající tlačítko. Např. když stisknete tlačítko ‘5’, objeví se na displeji nejprve znak . 

Opakovaným tisknutím obdržíte další znaky definované pro toto tlačítko.  

Stiskněte dvakrát tlačítko ‘2’ a získáte písmeno ‘B’. Pokud potřebujete získat po sobě ‘A’ i ‘B’, stiskněte 

nejprve jednou tlačítko ‘2’ pro volbu písmene ‘A’, počkejte 2 sekundy, dokud s kurzor nepřemístí na další 

pozici a stiskněte tlačítko ‘2’ dvakrát, čímž získáte písmeno ‘B’. Omylem zadané znaky smažete tlačítkem 

Delete . Znak nacházející se před kurzorem bude vymazán. Kurzor můžete posunovat tisknutím  

tlačítek Up a Down . 

 

4.14 Telefonní seznam 

Telefonní seznam vám umožní uložit do telefonu 50 čísel a jmen. Jména mohou mít délku až 10 znaků a 

telefonní čísla až 25 číslic. 

 

4.14.1 Přidávání telefonních čísel a jmen do telefonního seznamu 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘PHONE 

BOOK’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  

‧ Na displeji se objeví ‘SEARCH’. 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘ADD NEW’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Na displeji se objeví ‘NAME’. 

‧ Vložte jméno s použitím alfanumerických tlačítek. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  

‧ Vložte telefonní číslo s použitím alfanumerických tlačítek. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Uslyšíte dlouhé pípnutí. Jméno a telefonní číslo jsou uloženy v telefonním seznamu. 

 

4.14.2 Vyhledávání čísla v telefonním seznamu 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘PHONE 

BOOK’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Na displeji se objeví ‘SEARCH’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  
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‧ Vložte první písmena hledaného jména. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  

‧ Objeví se první jméno odpovídající zadaným písmenům. 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  čímž můžete procházet další čísla v telefonní 

seznamu. 

‧ Poté co se požadované číslo objeví a displeji, je automaticky vytočeno stiskem tlačítka linky . 

 

 

 

 

4.14.3 Změna jména nebo čísla v telefonním seznamu 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘PHONE 

BOOK’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Na displeji se objeví ‘SEARCH’. 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘EDIT’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Na displeji se objeví první číslo v telefonním seznamu. 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví požadované 

číslo. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro změnu zvoleného uloženého čísla. 

‧ Stiskněte tlačítko Delete pro smazání každého znaku jména a pro volbu nového použijte 

alfanumerickou klávesnici. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  

‧ Stiskněte tlačítko Delete pro smazání každé číslice a pro zadání nové použijte alfanumerickou 

klávesnici. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro uložení provedených změn. 

 

4.14.4 Vymazání jména a čísla z telefonního seznamu 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘PHONE 

BOOK’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  

‧ Na displeji se objeví ‘SEARCH’. 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘DELETE’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  

‧ Na displeji se objeví první číslo v telefonním seznamu. 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví požadované 

číslo. 

‧ Stiskněte tlačítko Delete . 

* Do telefonního seznamu můžete vstoupit též stisknutím a přidržením tlačítka 

phonebook  po dobu 3 sekund! 
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‧ Na displeji se objeví ‘DELETE?‘. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení smazání. 

 

4.15 Zapnutí/vypnutí ručky 

4.15.1 Vypnutí 

Ručka je zapnuta. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘POWER 

OFF?’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . Telefon se vypne. Nyní nelze vytáčet čísla ani 

přijímat hovory. 

 

 

 

4.15.2 Zapnutí 

Ručka je vypnuta. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . Telefon se zapne. 

 

4.16 Nastavení hlasitosti vyzvánění na ručce 

Hlasitost vyzvánění příchozího hovoru můžete regulovat. K dispozici máte 10 úrovní. Můžete nastavit 

jinou hlasitost vyzvánění pro vnitřní hovor a jinou pro externí hovor, abyste je mohli sluchem rozlišit. 

Pokud nastavíte úroveň ‘0’, na displeji se objeví symbol  a externí zvonění nebude slyšet (interní ano). 
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‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘VOLUME’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  

‧ Na displeji se zobrazí aktuálně nastavená hlasitost vyzvánění. 

‧ Vložte pomocí číselné klávesnice číslo v rozmezí 1 až 9 pro volbu hlasitosti. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) pro potvrzení volby. 

 

4.17 Nastavení vyzváněcí melodie na ručce 

Můžete změnit vyzváněcí melodii příchozího hovoru. K dispozici máte 9 vyzváněcích melodií (1-9). 

 

4.17.1 Nastavení vyzváněcí melodie pro externí hovory (1-9) 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘RING SEL’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Na displeji se zobrazí ‘EXTERNAL’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  

‧ Na displeji se zobrazí ‘MELODIES’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  

‧ Na displeji se zobrazí aktuálně nastavená vyzváněcí melodie. 

‧ Vložte pomocí číselné klávesnice číslo v rozmezí 1 až 9 pro volbu vyzváněcí melodie. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení volby. 

 

4.17.2 Nastavení vyzváněcí melodie pro interní hovory (1-9) 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘RING SEL’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  

‧ Na displeji se zobrazí ‘EXTERNAL’. 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘INTERNAL’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  

‧ Na displeji se zobrazí ‘MELODIES’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  

‧ Na displeji se zobrazí aktuálně nastavená vyzváněcí melodie. 

‧ Vložte pomocí číselné klávesnice číslo v rozmezí 1 až 9 pro volbu vyzváněcí melodie. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení volby. 

 

4.18 Uzamčení klávesnice 

Pokud alfanumerickou klávesnici uzamknete, není možné vytáčet telefonní čísla. Lze použít pouze 

tlačítko Programming . Na displeji se zobrazí ‘KEY LOCKED’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘KEY SETUP’. 
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‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Na displeji se zobrazí ‘KEY LOCK’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Na displeji se zobrazí aktuální stav klávesnice telefonu: 

–‘LOCK’: klávesnice je uzamčena 

–‘UNLOCK’: klávesnice je odemčena 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů pro provedení volby. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení volby. 

 

4.19 Zapnutí/vypnutí zvuků klávesnice 

Můžete telefon nastavit tak, že každé stisknutí tlačítka je provázeno tónem. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘KEY SETUP’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘KEY CLICK’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Na displeji se zobrazí aktuální stav: 

–‘CLICK ON’: zapnutí zvuků kláves 

–‘CLICK OFF’: vypnutí zvuků kláves 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů pro provedení volby. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení volby. 

 

4.20 Tlačítko R (flash) 

Stiskněte tlačítko ‘R’ pokud si přejete využít speciální služby jako např. “call waiting” (pokud vaše 

telefonní společnost toto podporuje) nebo pro přepojení hovorů při použití PABX. Tlačítko ‘R’ způsobí 

krátké přerušení linky. Můžete nastavit délku přerušení (flash) na 100 ms nebo 300 ms. Hodnota je 

z výroby nastavena na 100 ms. Pokud je třeba čas přerušení prodloužit, postupujte následovně: 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘SETTING’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů pro provedení volby: 

–SHORT = 100 ms 

–LONG = 300 ms 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení volby. 

 

4.21 Změna PIN kódu 

Některé funkce jsou dostupné pouze tehdy, pokud znáte PIN kód telefonu. PIN má 4 číslice. Standardní 

nastavení PINu je ‘0000’. Pokud chcete toto standardní nastavení PINu změnit a zadat vlastní kód, 

postupujte následovně: 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘SETTING’. 
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‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘PIN CODE’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Na displeji se zobrazí ‘OLD CODE’. 

‧ Vložte pomocí číselných kláves původní PIN kód. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Na displeji se zobrazí ‘NEW CODE’. 

‧ Vložte pomocí číselných kláves nový PIN kód. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Na displeji se zobrazí ‘AGAIN’. 

‧ Vložte znovu pomocí číselných kláves stejný nový PIN kód pro potvrzení. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  

‧ Uslyšíte potvrzovací tón. Nový PIN kód byl nastaven. 

 

 

 

 

4.22 Zaregistrování ručky k základně 

Abyste mohli volat a přijímat hovory, musí být každá nová ručka zaregistrována k základně. K jedné 

základně můžete zaregistrovat až 5 ruček. Standardně je ke každé základně dodávána pouze jedna ručka a 

ta je registrována jako ručka číslo 1. 

Registrovat ručku k základně musíte pouze tehdy, když: 

‧ Předchozí registrace byla ze základny zrušena (např. reinicializací po zapomenutém PINu) 

‧ Přejete si k základně registrovat jinou ručku. 

Níže popsaný postup platí pouze pro ručku a základní jednotku B40XX! Přidržte tlačítko Paging na 

základně stisknuté po dobu 10 sekund dokud se rychle nerozbliká Line/Charge indikátor  na základně. 

Line/Charge indikátor  bude blikat rychle po dobu jedné minuty. Během této doby se základna 

nachází v registračním režimu a vy musíte učinit následující kroky pro registraci ručky: 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘BASE SUB’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  

‧ Na displeji se zobrazí ‘BASE_‘  

‧ Vložte pomocí číselné klávesnice číslo základny ke které chcete ručku přihlásit (1-4). 

‧ Na displeji se zobrazí ‘SEARCHING’ a symbol . 
 

 

 

 

‧ Na displeji se zobrazí FRPI kód (každá základna má unikátní RFPI kód) a z ručky se ozve potvrzující 

signál, že našla základnu. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

* Nezapomeňte svůj vlastní PIN kód. Pokud jej zapomenete, budete muset provést 

reset do továrního nastavení a kompletní novou inicializaci). 

* Každá ručka se může přihlásit k až 4 různým základnám typu DECT. Každá 

základna má v paměti ručky přiděleno číslo v rozpětí 1 až 4. Když registrujete novou 

ručku můžete základně přidělit číslo. Nejlepší volbou je použít ‘1’. 
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‧ Na displeji se zobrazí ‘PIN’. 

‧ Pomocí číselné klávesnice vložte čtyřmístný PIN kód základny (standardní PIN je ‘0000’).  

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Ručka je nyní registrována k základně. 

 

4.23 Registrace ručky UD-250 k jiné základně (jiný výrobce/značka/model) 

Zapněte základnu do režimu registrace (viz návod k použití základny). Potom musíte učinit následující 

kroky pro registraci ručky: 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘BASE SUB’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Na displeji se zobrazí ‘BASE_’. 

‧ Vložte pomocí číselné klávesnice číslo základny ke které chcete ručku přihlásit (1-4). 

‧ Na displeji se zobrazí ‘SEARCHING’ a symbol . 

‧ Na displeji se zobrazí FRPI kód (každá základna má unikátní RFPI kód) a z ručky se ozve potvrzující 

signál, že našla základnu. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Na displeji se zobrazí ‘PIN’. 

‧ Pomocí číselné klávesnice vložte čtyřmístný PIN kód základny (standardní PIN je ‘0000’). 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  

‧ Ručka je nyní registrována k základně. 

 

4.24 Zrušení registrace ručky k základně 

Je možné zrušit existující registraci ručky k základně. Tato situace může nastat např. když je ručka 

poškozena a musí byt nahrazena novou. 

 

 

 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘SETTING’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘REMOVE HS’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Na displeji se zobrazí ‘PIN’. 

‧ Pomocí číselné klávesnice vložte čtyřmístný PIN kód základny (standardní PIN je ‘0000’). 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Na displeji se zobrazí ‘REMOVE HS’. 

‧ Vložte pomocí číselné klávesnice číslo ručky, kterou chcete odregistrovat (1-5). 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Na displeji se zobrazí ‘REMOVE HS’ a ručka je odebrána ze seznamu registrovaných. 

‧ Po odebrání ručky se na displeji zobrazí ‘NOT SUB’. 

* Lze zrušit pouze registraci jiné ručky než té, ze které se operace provádí. 
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4.25 Volba základny 

Pokud je ručka registrována k více základnám (max. 4), musíte před použitím zvolit, kterou základnu má 

použít. Ručka může komunikovat v daný okamžik vždy pouze s jednou základnou. Existují dvě možnosti: 

 

4.25.1 Automatická volba 

Pokud nastavíte ručku na automatickou volbu (‘automatic selection’), vybere ručka vždy nejbližší 

připravenou základnu. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘SETTING’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘BASE SEL’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘AUTO’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Na displeji se zobrazí ‘SEARCHING’ a symbol . 

‧ Když se ručka spojí se základnou, uslyšíte potvrzovací tón. 

 

4.25.2 Ruční volba 

Pokud nastavíte ručku na ruční volbu (‘manual selection’), ručka vybere pouze základnu, kterou 

předvolíte. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘SETTING’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘BASE SEL’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘MANUAL’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  

‧ Na displeji se zobrazí ‘BASE_’. 

‧ Pomocí číselné klávesnice vložte číslo základny, kterou chcete zvolit (1-4). 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Na displeji se zobrazí ‘SEARCHING’ a symbol . 

‧ Když se ručka spojí se základnou, uslyšíte potvrzovací tón. 

 

 

 

 

4.26 Blokování ochozích hovorů (barring) 

Můžete naprogramovat ručky tak, aby blokovaly možnost volání na vybraná telefonní čísla, tedy např. aby 

nebylo možno vytáčet mezinárodní hovory začínající na ‘00’. Blokovat lze až 5 čísel (maximálně po pěti 

číslicích). Pro zablokování čísla postupujte následovně: 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

* Než vám bude umožněno zvolit základnu, musí k ní být ručka nejprve registrována. 

Pokud se na displeji zobrazí ‘NOT SUB’ znamená to, že zvolená základna neexistuje 

nebo ručka k ní nebyla registrována. 
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‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘SETTING’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘BARRING’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Na displeji se zobrazí ‘PIN’. 

‧ Pomocí číselné klávesnice vložte čtyřmístný PIN.  

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Na displeji se zobrazí ‘BAR NUM’. Jste v paměti číslo “1.- - - - -“. 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  pro volbu jedné z pěti paměťových pozic. 

‧ Vložte číslo, které má být blokováno (max. 5 číslic). 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Na displeji se zobrazí ‘HS-----‘ (=číslo ručky (1-5)) ‘01486’ (= blokované číslo). 

‧ Vložte čísla ruček, ze kterých má být vytáčení uvedeného čísla blokováno. 

‧ Např. stiskněte čísla 2, 3 a 5. Na displeji se zobrazí: HS_2 3_5 01486. Ručky 2, 3 a 5 mají nyní 

zakázáno vytáčet čísla začínající řetězcem ‘01486’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení volby. Opakujte stejný postup, 

pokud chcete blokovat další čísla (max. 5). 

 

4.27 Přímý hovor 

Po nastavení přímého čísla může telefon automaticky aktivovat linku a vytočit toto zadané číslo. Tato 

funkce je užitečná v případě nouzových hovorů. 

 

4.27.1 Postup programování čísla pro přímý hovor 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘DIRECT’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Pokud to je nutné, smažte stávající číslo pomocí tlačítka Delete. 

‧ Vložte přímé telefonní číslo. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

 

4.27.2 Zapnutí/vypnutí funkce přímý hovor 

Postup pro zapnutí: 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘DIRECT’. 

‧ Stiskněte na 2 sekundy tlačítko mute . 

‧ Na displeji se zobrazí ‘DIRECT ON’. 

Postup pro vypnutí: 

‧ Krátce dvakrát stiskněte tlačítko Programming (programování) . 
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4.28 Nastavení továrních parametrů (reset) 

Funkce telefonu můžete resetovat do původního továrního nastavení. K provedení resetu budete 

potřebovat PIN kód.  

Tovární nastavení jsou tato: 

Klávesnice:        neuzamčena 

Tóny kláves:      aktivní 

Hlasitost sluchátka:  5 

Vyzváněcí melodie:    1 

Hlasitost vyzvánění:    5 

Volba základny:    automatická 

Flash:    100 ms 

Pro obnovení továrních nastavení postupujte následovně: 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘SETTING’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘RESET’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Na displeji se zobrazí ‘PIN’. 

‧ Pomocí číselné klávesnice vložte čtyřmístný PIN. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

 

4.29 Kompletní reinicializace telefonu 

Tato funkce umožňuje kompletní reinicializaci telefonu bez nutnosti vkládat PIN kód. Dojde však ke 

smazání všech záznamů v telefonním seznamu a odregistrování všech ruček. Obnoví se všechna tovární 

nastavení a PIN kód bude mít hodnotu ‘0000’. 

Postupujte následovně: 

‧ Vyjměte z telefonu baterie. 

‧ Stiskněte a podržte tlačítko  a vložte baterie zpět. Tlačítko držte stisknuté, dokud ručka nezačne 

nepřetržitě zvonit a displej se nerozsvítí. Nyní tlačítko  uvolněte a stiskněte tlačítko Programming 

(programování) . 

‧ Ručka nalezne základnu a ozve se signál. 

‧ Krátce stiskněte tlačítko . 

‧ Na displeji se zobrazí ‘RESET?’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) pro potvrzení volby nebo opět vyjměte baterie pro 

přerušení činnosti. 

‧ Na displeji se zobrazí ‘RESETTING’ a ozve se dlouhé pípnutí. 

‧ Na displeji se zobrazí ‘NOT SUB’. Ručka je nyní kompletně reinicializována. 

Následně musíte všechny ručky registrovat k základně, jak je popsáno v bodě 4.23! Nyní však nemusíte 

základnu do registračního režimu přepínat, bude přepnuta automaticky! 
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4.30 Nastavení vytáčecího režimu ručky 

Existují dva typy vytáčecích režimů: 

‧ DTMF/tónové vytáčení (nejběžnější) 

‧ Pulsní vytáčení (starší telekomunikační sítě) 

Postup pro změnu režimu: 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘SETTING’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘DIAL MODE’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Zvolte ‘TONE’ nebo ‘PULSE’ pomocí tlačítka Nahoru nebo Dolů . 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení. 

 

5. ID volajícího/CLIP 
(Tato služba je dostupná pouze tehdy, když ji podporuje váš telefonní operátor a máte ji aktivovánu). 

Když přijímáte hovor, objeví se na displeji ručky telefonní číslo volajícího, datum a čas volání. Telefon 

dokáže přijmout jak hovory v FSK, tak v DTMF. Pokud je jméno volajícího uloženo v telefonním 

seznamu, zobrazí se rovněž na displeji. 

Telefon může uložit 30 hovorů do seznamu volání, který si lze prohlédnout kdykoliv později. Telefon 

nikdy neuloží stejný hovor dvakrát. Když je paměť zaplněna, nově evidovaný hovor automaticky přepíše 

nejstarší hovor v seznamu. Pokud na displeji bliká symbol , nebyl záznam o hovoru přečten nebo 

volajícímu nebylo odpovězeno. Když v seznamu nejsou žádné hovory, stiskněte tlačítko Nahoru  a 

ozvou se tři krátké tóny. 

 

Informace o příchozích hovorech si můžete zobrazit následovně: 

‧ Stiskněte tlačítko Nahoru , zvolte ‘CLIP’ a stiskněte OK 

‧ Stiskněte tlačítko Nahoru . Na displeji s objeví jméno volajícího (pokud bylo vysláno sítí nebo je 

uloženo v telefonním seznamu), pořadové číslo hovoru v seznamu, datum a čas hovoru. 

‧ Stiskněte tlačítko Dolů . Na displeji se zobrazí telefonní číslo volajícího. 

 

5.1 Nastavení data a času 

Když přijímáte příchozí hovor, neposílá se datum a čas současně s telefonním číslem nebo počítačovým 

časem PC TIME což znamená, že se na displeji ručky neobjeví. Zobrazí se až po nastaveni data a času 

přímo v telefonu. Od tohoto okamžiku pak bude datum i čas zobrazován při každém příchozím hovoru! 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘SETTING’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  . 

‧ Na displeji se zobrazí ‘DATE/TIME’. 

‧ Stiskněte znovu tlačítko Programming (programování)  . 

‧ Když se objeví položka ‘YEAR’, zadejte poslední dvě číslice aktuálního letopočtu (00=2000, 
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01=2001, …) a stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení. 

‧ Když se objeví položka ‘MONTH’ zadejte dvě číslice aktuálního měsíce (01=leden, 02=únor, …) a 

stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení. 

‧ Když se objeví položka ‘DAY’ zadejte aktuální datum v měsíci a stiskněte tlačítko Programming 

(programování) pro potvrzení. 

‧ Když se objeví položka ‘HOUR’ zadejte dvě číslice aktuálního času (ve 24hodinovém formátu) a 

stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení. 

‧ Když se objeví položka ‘MINUTES’ zadejte aktuální minuty a stiskněte tlačítko Programming 

(programování)  pro potvrzení. 

Datum a čas jsou nyní nastaveny. 

 

5.2 Seznam hovorů 

Telefon může uložit 30 hovorů do seznamu volání, který si lze prohlédnout kdykoliv později. 

‧ Krátce stiskněte tlačítko Nahoru pro zobrazení posledního hovoru. 

‧ Zvolte ‘CLIP’ a stiskněte OK. 

‧ Na displeji se objeví jméno posledního volajícího. Pokud není k dispozici, zobrazí se nápis ‘NO 

NAME’. 

‧ Pokud jde o soukromé (skryté) číslo, objeví se na displeji ’UNAVAL’. 

‧ Ke každému hovoru je připojeno datum a čas uskutečnění. 

‧ Krátce stiskněte tlačítko Dolů  pro zobrazení posledního hovoru. 

‧ Krátce stiskněte tlačítko Dolů pro prohlížení dalších čísel v seznamu. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Volání na číslo ze seznamu hovorů 

‧ Stiskněte tlačítko Nahoru , zvolte ‘CLIP’ a stiskněte OK. 

‧ Stiskněte tlačítko Nahoru  pro vyhledání požadovaného hovoru. Stiskněte tlačítko Dolů  pro 

zobrazení telefonního čísla. 

‧ Když je číslo na displeji zobrazeno, stiskněte tlačítko linky a číslo je automaticky vytočeno. (Na 

displeji se objeví symboly a ‘EXT’  a začne měření délky hovoru.) 

 

5.4 Uložení čísla ze seznamu hovorů do telefonního seznamu 

‧ Stiskněte tlačítko Nahoru , zvolte ‘CLIP’ a stiskněte OK. 

‧ Stiskněte tlačítko Nahoru  pro vyhledání požadovaného čísla. 

‧ Stiskněte dvakrát tlačítko Phone Book  . 

‧ Na displeji se zobrazí ‘STORE’. 

‧ Číslo je uloženo do telefonního seznamu. Pokud není u čísla uvedeno jméno (NO NAME), můžete 

*� Pokud není do 15 sekund stisknuto tlačítko Nahoru nebo Dolů , telefon se vrátí 

do pohotovostního režimu. 

� Při příchozím hovoru zůstane číslo volajícího na displeji zobrazeno ještě 15 sekund 

po posledním zazvonění. 

� Když právě voláte, ID volajícího se nemůže zobrazit. 
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přiřadit k uloženému číslu dodatečně libovolné jméno v telefonním seznamu. 

‧ Telefon se přepne zpět do režimu standby. 

 

5.5 Mazání čísel ze seznamu hovorů 

5.5.1 Smazání jednoho čísla 

‧ Stiskněte tlačítko Nahoru , zvolte ‘CLIP’ a stiskněte OK. 

‧ Stiskněte tlačítko Nahoru  pro vyhledání požadovaného hovoru pro smazání. 

‧ Jakmile je tento hovor zobrazen na displeji, stiskněte tlačítko Delete . 

‧ Na displeji se zobrazí ‘DELETE?‘. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) pro potvrzení volby nebo tlačítko Delete  pro 

zrušení. 

‧ Hovor je smazán a na displeji se zobrazí následující hovor. 

 

5.5.2 Smazání všech čísel 

‧ Stiskněte tlačítko Nahoru , zvolte ‘CLIP’ a stiskněte OK 

‧ Stiskněte a držte tlačítko Delete dokud se na displeji nezobrazí ‘DELETE ALL’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení volby nebo tlačítko Delete  pro 

zrušení. 

‧ Všechny hovory ze seznamu jsou vymazány. 

 

6. Indikátor hlasové pošty  
Tato funkce je dostupná pouze tehdy, když máte hlasovou schránku nebo telefonní poštovní službu a 

pokud zasílání podporuje telekomunikační operátor spolu s identifikací volajícího (CLIP). 

Když o systému hlasové pošty obdržíte novou zprávu, na displeji se zobrazí ikona . Jakmile si zprávu 

vyslechnete, ikona zmizí. 

 

7. Práce s rozhraním USB PC 
 

 

7.1 Instalace software 

Volat a přijímat hovory přes internet lze pouze tehdy, když máte internetové připojení a nainstalovaný 

některý z následujících programů: 

  - Skype : ke stažení z www.skype.net/go/getskype 

- MSN Messenger 

- SJ-Phone nebo Net2Phone 

Minimální systémové požadavky: 

‧ PC s operačním systémem Windows XP nebo 2000 

‧ 32 MB volné RAM 

‧ 20 MB volného místa na HDD 

* Tato sekce popisuje pouze funkce telefonu související s internetovou telefonií 

(VOIP)! 
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‧ Internetové připojení s rychlostí 56 kbps nebo vyšší 

– Vložte CD, počítač musí být zapnutý. Pokud se program nespustí automaticky, klikněte na tlačítko 

Start a zvolte položku Spustit.  Do otevřeného okna vepište cestu D:\CD_Start.exe kde D je název 

vaší CD-ROM mechaniky; pokud ji máte v systému pod jiným písmenem, vložte jej místo D) 

– Spustí se průvodce instalací 

– Po ukončení instalace restartujte PC. 

 

     Poté co počítač opět naběhne vložte do volného USB portu kabel od telefonu. 

 
– Windows automaticky nainstalují pro telefon správný USB ovladač. 

– Zvolte v programu pro obsluhu UD-250 odpovídající rozhraní pro Skype, MSN Messenger, 

SJ-Phone nebo Net2Phone. 

– Spusťte odpovídající program pro internetovou telefonii. 

 

7.2 Obecná nastavení pro volání přes PC 

7.2.1 Nastavení vyzváněcí melodie pro PC a hlasitosti ručky 

Můžete změnit vyzváněcí melodii a hlasitost vyzvánění pro příchozí hovor na PC. K dispozici máte 

18 vyzváněcích melodií 9 úrovní hlasitosti. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘RING SEL’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Na displeji se zobrazí ‘PC RING’. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  pro volbu hlasitosti nebo vyzváněcí melodie. 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Na displeji se zobrazí aktuálně nastavená vyzváněcí melodie nebo hlasitost zvonění. 

‧ Zadejte pomocí numerické klávesnice číslo v rozmezí 0 až 9 pro volbu požadované hlasitosti 

vyzvánění nebo 1 až 18 pro volbu melodie.  

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení volby. 
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7.2.2 Nastavení času v PC  

Pokud máte správně nastaven počítačový čas, seznam hovorů použije tyto údaje a uloží je spolu 

s příchozím hovorem jako datum a čas: 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘SETTINGS’. 

‧ Stiskněte OK. 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví PC TIME. 

‧ Stiskněte OK a zvolte ON nebo OFF. 

‧ Stiskněte OK pro potvrzení. 

 

7.3 Rozhraní Skype 

 

 

 

 UJISTĚTE SE, ŽE JSTE PROVEDLI VOLBU ROZHRANÍ 'SKYPE’  

                                

7.3.1 Obecné poznámky 

‧ V režimu nečinnosti bude displej telefonu zobrazovat status sítě (online, off line, atd…). 

‧ ‘NO CONNECT’ se zobrazí tehdy když selže připojení přes USB. 

 

7.3.2 Volání přes Skype 

Příjem příchozích Skype hovorů. 

Když přijímáte hovor přes Skype, objeví se na displeji ručky přezdívka volajícího. 

Stiskněte tlačítko VOIP  pro přijetí hovoru. 

Stiskněte tlačítko VOIP  pro ukončení hovoru. 

 

 

 

 

Volání na Skype z on-line seznamu přezdívek 

 

 

‧ Stiskněte tlačítko VOIP  

‧ Na displeji se zobrazí přezdívka účastníka Skype. 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  čímž můžete listovat seznamem přezdívek. 

‧ Pomocí tlačítka OK se můžete přepnout mezi zobrazením přezdívky Skype a názvem ID účtu. 

* Tato sekce popisuje používání programu Skype. Další informace naleznete v 

češtině na stránkách: http://www.skype.com/intl/cs/helloagain.html 

* Když máte službu Skype předplacenu, objeví se na displeji místo přezdívky 

číslo volajícího, pokud je k dispozici, během hovoru SkypeIn. 

* Seznam přezdívek je váš osobní adresář pro službu Skype. 
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‧ Stiskněte tlačítko VOIP  pro zahájení hovoru. 

‧ Stiskněte opět tlačítko VOIP  pro ukončení hovoru. 

 

Volání v režimu SkypeOut 

 

 

‧ Vložte požadované telefonní číslo. 

‧ Stiskněte tlačítko VOIP  pro uskutečnění hovoru. 

‧ Stiskněte tlačítko VOIP  pro ukončení hovoru 

 

Opětovné vytočení jednoho z posledních 5 volaných čísel 

‧ Stiskněte tlačítko Redial . 

‧ Pomocí tlačítek Nahoru nebo Dolů  zvolte ‘PC OUT’ a stiskněte OK. 

‧ Na displeji se zobrazí číslo nebo přezdívka Skype osoby, které jste volali naposled. 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítko Redial  dokud se na displeji neobjeví požadované číslo. 

‧ Stiskněte tlačítko OK pro přepnutí mezi Skype přezdívkou a jménem ID účtu. 

‧ Stiskněte tlačítko Nahoru  pro zobrazení data a času. 

‧ Stiskněte tlačítko VOIP  pro uskutečnění hovoru. 

‧ Číslo aktuálně zobrazené na displeji je automaticky vytočeno. 

‧ Po ukončení hovoru zavěste stisknutím tlačítka VOIP . 

 

7.3.3 Současné volání Skype a z běžné PSTN sítě 

Tato sekce popisuje situaci, kdy můžete mít dva příchozí hovory současně, jeden ze Skype a jeden 

z PSTN. 

 

 

 

 

Pokud hovoříte a během hovoru zazvoní druhý příchozí hovor: 

1) Pokud při běžném hovoru z pevné sítě (PSTN) zazvoní příchozí hovor přes Skype, zobrazí se na 

displeji přezdívka volajícího a ozve se výstražné pípnutí. Na displeji se též rozbliká ikonka PC: 

‧ Stiskněte tlačítko linky  pro ukončení hovoru z PSTN a přijměte hovor přes Internet:  

Ručka začne zvonit 

Stiskněte tlačítko VOIP  pro přijetí VoIP hovoru 

NEBO 

‧ Stiskněte tlačítko OK pro vstup do menu. 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘SWITCH’ a 

stiskněte OK. Linka se přepne na PC hovor a PSTN hovor bude přidržen.  

‧ Pro přepnutí zpět na PSTN stiskněte opět OK  zvolte SWITCH a stiskněte OK. 

‧ Pro ukončení obou hovorů stiskněte tlačítko linky nebo tlačítko VoIP . 

 

* Pro uskutečnění hovoru SkypeOut si musíte zakoupit kredit! 

* Když máte dva příchozí hovory současně (PSTN a PC), ukáže se na displeji první 

hovor. Můžete si vybrat, který hovor přijmete stisknutím odpovídajícího tlačítka pro 

příjem hovoru, jak bylo popsáno dříve. 
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2) Pokud při hovoru přes Skype zazvoní druhý hovor z PSTN, objeví se na displeji číslo volajícího 

(nebo jméno), pokud je k dispozici identifikace volajícího. 

‧ Stiskněte tlačítko VOIP  pro ukončení Skype hovoru a pro přijetí PSTN hovoru. Ručka začne 

vyzvánět. 

Stiskněte tlačítko linky a přijměte PSTN hovor  

NEBO 

‧ Stiskněte tlačítko OK pro vstup do menu. 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘SWITCH’ a 

stiskněte OK. Linka se přepne na PSTN hovor a PC hovor bude přidržen. 

‧ Pro přepnutí zpět na PC hovor stiskněte opět OK  zvolte SWITCH a stiskněte OK. 

‧ Pro ukončení obou hovorů stiskněte tlačítko linky nebo tlačítko VoIP . 

 

7.3.4 Seznam hovorů z internetu 

Přijaté hovory jsou ukládány v seznamu hovorů (max. 30 čísel). 

‧ Krátce stiskněte tlačítko Nahoru . Zvolte ‘PC-IN’ pomocí tlačítka Nahoru nebo Dolů  a 

stiskněte OK. 

‧ Na displeji se zobrazí přezdívka posledního volajícího. 

‧ Stiskněte tlačítko Nahoru  pro zobrazení data a času. 

‧ Každý hovor má specifické datum a čas. 

‧ Krátce stiskněte tlačítko Dolů pro prohlížení dalších čísel v seznamu. 

 

 

 

 

 

 

Volání na číslo ze seznamu přijatých hovorů: 

‧ Krátce stiskněte tlačítko Nahoru . Zvolte ‘PC-IN’ pomocí tlačítka Nahoru nebo Dolů  a 

stiskněte OK. 

‧ Stiskněte tlačítko Dolů pro vyhledání požadovaného hovoru. 

‧ Jakmile je číslo zobrazeno na displeji, stiskem tlačítka VoIP  ho vytočíte. (Na displeji se zobrazí 

symbol  a ‘EXT’ a hovor je zahájen.) 

 

7.3.5 Nastavení sítě prostřednictvím ručky 

‧ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví ‘NET STATUS’. 

‧ Stiskněte tlačítko OK. 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  pro volbu požadovaného nastavení sítě. 

‧ Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. 

‧ Při standby režimu se na displeji zobrazí aktuální stav sítě. 

 

*� Pokud není do 15 sekund stisknuto tlačítko Nahoru nebo Dolů , telefon se 

vrátí do pohotovostního režimu. 

� Při příchozím hovoru zůstane číslo volajícího na displeji zobrazeno ještě 15 

sekund po posledním zazvonění. 

� Když právě voláte, ID volajícího se nemůže zobrazit. 

* Pokud nastavíte status na ‘offline’ nebo ‘do not disturb’, ručka při příchozím 

Skype hovoru nezazvoní. 
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7.4 Programy SJ-Phone/Net2Phone 

 

 

UJISTĚTE SE, ŽE JSTE SI ZVOLILI ROZHRANÍ ‘SJ-Phone’ nebo ‘Net2Phone’ 

                           

7.4.1 Příchozí hovor  

‧ Při příchozím hovoru se na displeji rozbliká ‘EXT’ spolu logem ‘PC’. To indikuje příchozí VoIP 

hovor. 

‧ Stiskněte tlačítko VOIP  pro přijetí VoIP hovoru 

‧ Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko linky nebo tlačítko VoIP . 

 

7.4.2 Odchozí VoIP volání 

‧ Vložte telefonní číslo, na které si přejete volat. 

‧ Stiskněte tlačítko VOIP  pro vytočení čísla 

‧ Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko linky nebo tlačítko VoIP . 

 

7.5 Program MSN Messenger 

 

 

UJISTĚTE SE, ŽE JSTE SI ZVOLILI ROZHRANÍ ‘MSN Messenger’ 

 

 

                            

7.5.1 Příchozí hovor 

‧ Při příchozím hovoru ukazuje pouze obrazovka počítače, že se někdo pokouší dovolat. 

‧ Stiskněte tlačítko VOIP  pro vstup do seznamu kontaktů. 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud nenalistujete požadovanou osobu a 

stiskněte tlačítko VOIP . 

‧ Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko linky nebo tlačítko VoIP . 

 

7.5.2 Odchozí hovor přes VoIP 

‧ Stiskněte tlačítko VOIP  pro vstup do seznamu kontaktů. 

‧ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud nenalistujete požadovanou osobu a 

* Tato sekce popisuje práci s VoIP telefonem pod SJ-Phone/Net2Phone. 

* Tato sekce popisuje práci s VoIP telefonem pod MSN Messengerem. 

* Spolupráce MSN Messengeru a telefonu je možná pouze když je MSN 

Messenger otevřen na PC a minimalizován do hlavního panelu. 
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stiskněte tlačítko VOIP . 

‧ Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko linky nebo tlačítko VoIP . 

 

8. Řešení problémů 
Problém Možná příčina Řešení 

Displej nic nezobrazuje Baterie nejsou nabité Zkontrolujte polaritu baterií 

Nabijte baterie 

 Ručka je vypnuta Zapněte ručku 

Neozývá se tón Telefonní kabel je špatně připojen Zkontrolujte telefonní kabel 

 Linka je právě používána jinou 

ručkou 

Počkejte dokud druhá ručka 

neukončí hovor 

Bliká ikonka  Ručka je mimo dosah Přibližte se s ručkou k základně 

 Základna není napájena Zkontrolujte napájení základny 

 Ručka není k základně registrována Registrujte ručku k základně 

Základna nebo ručka nevyzvání Hlasitost vyzvánění je nastavena na 

nulu nebo příliš nízko 

Nastavte hlasitost vyzvánění 

Tón je v pořádku, komunikace 

však nefunguje 

Režim vytáčení je špatně nastaven Nastavte správné vytáčení 

(pulsní/tónové) 

Telefon nereaguje na stisk 

tlačítek 

Chyba v obsluze Vyjměte baterie a vložte je zpět 

 Klávesnice telefonu je uzamčena Vypněte zámek klávesnice 

Tlačítko Flash nefunguje  Špatně nastavená doba flashe Změňte dobu flashe 

V DECT telefonu se během VoIP 

hovoru nic neozývá 

Ve Windows není správně 

nastaveno audio zařízení pro Hlas 

na ‘USB phone’ nebo ‘C-media 

USB headset’ 

Jděte do ovládacích panelů a 

zvolte ‘Nastavení zvukových 

zařízení  zvolte Hlas ujistěte 

se, že jak přehrávání, tak záznam 

hlasu, jsou nastaveny na ‘C-media 

USB headset’ 

 Skype nepoužívá telefon jako audio 

zařízení 

Otevřete Skype a vyberte 

‘Tools’ ’Options’. Na záložce 

‘Privacy’ zvolte ‘manage other 

programs access skype’ a ujistěte 

se, že UD-250 je jediným 

zařízením v seznamu 

 Skype není nastaven na USB 

telefon 

Spusťte Skype a následně 

‘Tools’ ’Options’. Na nastavení 

‘Sound devices’  se ujistěte, že 

vše je nastaveno k použití 

‘C-media USB headset’ 
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Z PC se už neozývá zvuk ani při 

použití jiných aplikací. 

Zvukové zařízení není v PC správně 

nakonfigurováno 

Jděte do ovládacích panelů a 

zvolte ‘Nastavení zvukových 

zařízení  zvolte Zvuky ujistěte 

se, že jak přehrávání, tak záznam 

zvuků, jsou nastaveny na 

zvukovou kartu počítače 

 

9. Technické údaje 
Standard:     DECT (Digital Enhanced cordless Telecommunications) 

GAP (Generic Access Profile) 

Frekvenční rozsah:   1880 MHZ až 1900 MHz 

Počet kanálů:    120 duplexních kanálů 

Modulace:     GFSK 

Audiokodek:    32 kbt/s 

Vyzařování:    10 mW (průměrný výkon na kanál) 

Dosah:     až 300 m na volném prostranství, až 50 m uvnitř objektu 

Napájení základny:   230 V / 50 Hz pro základnu 

Baterie ručky:    2 nabíjecí baterie AAA, NiMh 600 mAh 

Nezávislost ručky:   120 hodin v pohotovostním režimu 

Délka hovoru:    13 hodin 

Doba nabíjení:    6-8 hodin 

Běžné podmínky použití:  +5°C to + 45°C 

Vytáčecí režimy:    Pulsní / Tónový 


