STROPKOV - akciová spoloènos

Telefonní pøístroj s funkcí CLIP
Ksn 7797
Návod na obsluhu
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CLIP - zobrazení telefonního èísla volajícího úèastníka
Alfanumerický displej s ikonami
Hodiny reálného èasu
Sledování délky hovoru
LED indikace nových pøíchozích volání
Pamì a pro 66 úèastníkù se záznamem jména a èísla
Nezávislý diáø pro 70 úèastníkù se záznamem mìn a èísel
Hlasitá volba

Popisní štítek

Ksn 7797

Popisní štítek

PM

CW

1

CALL#
NEW
RPT

AM

MSG

Na popisní štítek, který je chránìn prùhlednou fólií, si mùete zapsat jména nejèastìji
volaných telefonních úèastníkù, jejich volací èísla pøiøadíte 10 dvojdotykovým pamìtím
(viz str. 7).
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Ovládací prvky a displej
1. Displej
Váš telefon je vybaven trojøádkovým displejem:
1. øádek (symboly) pro zobrazení stavu baterií, poètu nových zpráv, èasu a data
2. øádek (13-místný numerický) pro zobrazení úèastnického èísla
3. øádek (alfa-numerický) pro zobrazení jména úèastníka
2. Popisný štítek s krycí fólií
Na popisný štítek si mùete zapsat jména telefonních úèastníkù, jejich volací èísla si
vloíte do 10 nepøímých pamìtí.
3. Tlaèítko "UP"
Tlaèítko je urèeno pro posuv zobrazování údajù na displeji smìrom nahoru, a u pøi
prohledávání údajù pamìti nebo pøi nastavování nìkterých parametrù pøístroje (napø.
èasu a data).
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Poznámky

Ksn 7797
4. Tlaèítko "DOWN"
Tlaèítko je urèeno pro posuv zobrazování údajù na displeji smìrem dolù, a u pøi
prohledávání údajù pamìti nebo pøi nastavování nìkterých parametrù pøístroje.

Poznámky:

5. Tlaèítko "DEL"
Tlaèítko je urèeno pro vymazávání nìkterých údajù z pamìti pøístroje. Dvojitým
stlaèením tohoto tlaèítka v klidovém stavu pøístroje mùete té vstoupit do základního
menu pøístroje.
6. Tlaèítko "DIAL"
Tlaèítko je urèeno pro vyvolání automatické volby právì zobrazeného èísla z pamìti
pøístroje, resp. slouí pro potvrzení nìkterých nastavení.
7. Tlaèítko "RD/P"
Tlaèítko je urèeno pro opakování naposledy voleného èísla nebo pro vkládání 3 s
pauzy bìhem volby èísla.
8. Tlaèítko "FLASH"
Tlaèítko je urèeno pro provedení kalibrovaného pøerušení linky o délce 100 - 600 ms
pro vyuití slueb nìkterých telefonních ústøeden.
9. Tlaèítko "MEMORY"
Tlaèítko je urèeno pro uloení, resp. pro výbìr jednoho z 10 úèastnických èísel z
dvoudotykové pamìti pøístroje.
10. Tlaèítko "SPEAKER"
Tlaèítko je moné vyuít pøi volbì úèastnického èísla bez zdvihnutí mikrotelefonu
(hlasitá volba), pøípadnì je umonìno ostatním osobám v místnosti vyslechnout
hovor Vašeho telefonního partnera prostøednictvím vestavìného reproduktoru a to
poloením mikrotelefonu pøi souèasném stlaèení tohoto tlaèítka.
11. Svìtelné návìští “NEW CALL” - Nové volání (èervená LED-dioda bliká)
Návìští upozoròuje na nové nepøijaté pøíchozí volání. Po prohlédnutí všech nových
pøíchozích volání v pamìti pøístroje, návìští pøestane blikat.
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CELKOVÝ POHLED

Uvedení do provozu

Upozornìní pro uivatele

Pøipojení pøístroje

Upozornìní pro pouívání pøístroje

Váš pøístroj je od výrobce dodáván s ji pøipojenou mikrotelefonní a pøívodní šòùrou. V
pøípadì, e Váš pøístroj nemá pøipojenou mikrotelefonní nebo pøívodní šòùru, postupujte
podle následujícího postupu:
1 Spirálová mikrotelefonní šòùra
- Delší rovný konec spirálové šòùry zasuòte do menší zásuvky na spodní èásti
pøístroje (oznaèené "HANDSET" ) a slyšitelnì zapadne a potom zasuòte šòùru pod
pøíchytky ve vodícím kanálku.
- Opaèný konec šòùry zasuòte do mikrotelefonu.
2. Pøívodní šòùra
- Zástrèku zasuòte do zásuvky na spodní stranì pøístroje (oznaèené "LINE") a
slyšitelnì zapadne. Šòùru vlote do vodícího kanálku.
- Opaèný konec šòùry zasuòte do Vaší zásuvky telefonního rozvodu.
Po pøipojení pøívodní šòùry do zásuvky telefonního rozvodu a po zdvihnutí
mikrotelefonu, se na displeji zobrazí symbol pøipojení telefonní linky “ “ v horním øádku
a ve sluchátku mikrotelefonu uslyšíte oznamovací tón telefonní ústøedny. V horním øádku
displeje také bliká symbol “
“, který signalizuje, e baterie nejsou pøipojené, resp. e
jsou vybité.

s volbou úèastnického èísla zaènìte a po oznamovacím tónu
po ukonèení hovoru dbejte na správné poloení mikrotelefonu
pøi èištìní nepouívejte organická rozpouštìdla (aceton, trichlor a pod.)

Upozornìní pro naloení s obalem a doitým výrobkem
Pøi výrobì výrobku byly pouity materiály, které nejsou zdrojem zvláštního nebo
nebezpeèného odpadu. V zájmu ochrany ivotního prostøedí doporuèujeme obal od
výrobku odevzdat do pøíslušné sbìrny na recyklaci a doitý výrobek odevzdat urèeným
sbìrným surovinám.

Krabice
Bal. papír

PE sáèky
PE fólie

Záruèní a pozáruèní opravy vykonává:
Spodní èást pøístroje

vstup napájecího
konektora síového adaptéru

vstup pøívodní šòùry

Z hlediska technických parametrù výrobek splòuje technické parametry tak, aby byl
schopen spolupracovat v sítích s jinými pøístroji a dal se pøipojit na rozhraní K2 podle
technických poadavkù na koncové telekomunikaèní zaøízení.
Z hlediska elektromagnetické kompatibility výrobek odpovídá direktivì 89/336/EEC a z
hlediska elektrické bezpeènosti direktivì 73/23/EEC.

LINE

HA
ND
SET

pouzdro baterií bez krytky

vstup mikrotelefonní šòùry
pøepínaè volby

T

P

pøepínaè hlasitosti vyzvánìní

Nastavení impulsní nebo tónové volby
Standardnì je nastavena tónová volba (poloha "T"). Pøepínaèem volby na spodní èásti
pøístroje je moné zmìnit tónovou volbu na impulsní pøepnutím pøepínaèe do polohy "P"
pokud to Vaše ústøedna vyaduje.
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Sluba CLIP

Uvedení do provozu

Symbol RPT
Pokud je pøíchozí volání od stejného úèastníka jako naposledy, na displeji v pravém
horním rohu zasvítí symbol “RPT” (angl. 'repeat' - opakované).

Nastavení hlasitosti vyzvánìní
Hlasitost vyzvánìní je moné nastavit pomocí 3-polohového pøepínaèe hlasitosti
vyzvánìní (max., støed a min. ), který je umístìn na spodní stranì pøístroje. Standardnì je
nastavena maximální hlasitost vyzvánìní.

Prohlíení seznamu pøíchozích volání

Stolní pouívání pøístroje

Pouití tlaèítka DEL
A, Mazání pøíchozích volání (v klidovém stavu pøístroje)
Pokud si pøejete vymazat ze seznamu nìkterá pøíchozí volání (úèastnické èíslo), stlaète
tlaèítko DEL a budete vyzván/a na displeji: “VYMAZAT?”. Po potvrzení opìtovným
stlaèením tlaèítka DEL se Vámi vybrané volání vymae z pamìti pøístroje.
Pro vymazání celého seznamu pøíchozích volání stlaète tlaèítko DEL a drte jej tak dlouho,
ne na displeji zobrazí "VYMAZAT VŠE?". Po opìtovném stlaèení tlaèítka DEL se
vymaou všechna èísla pøíchozích volání a na displeji se zobrazí: "ÁDNÝ HOVOR".

Telefónní pøístroj je od výrobce dodáván pro stolní
pouití.
Nástìnné pouívání pøístroje
V pøípadì, e je pro Vás výhodnìjší pøístroj pouívat jako nástìnný, je zapotøebí si
doobjednat k Vašemu typu pøístroje (viz typový štítek na spodní stranì pøístroje) ještì
pøíslušné montání díly od výrobce, resp. od Vašeho dodavatele. K pøístroji 4 FP 122
84.201, (resp. 4 FP 122 86.201) je zapotøebí si doobjednat montání díly pod výkresovým
èíslem 4 FF 540 06.201, k pøístroji 4 FP 122 84(86).10 - 4 FF 540 06.10 a k pøístroji 4 FP
122 84(86).212 - 4 FF 540 06.212.
Vezmìte drák záchytný podle obrázku, pootoète
0
ho o 90 a vlote ho do vyznaèeného otvoru tak, aby
slyšitelnì zapadl.

Drák
záchytný

B, Zobrazení délky hovoru (v hovorovém stavu)
Na displeji pøístroje si mùete za pomoci stopek sledovat dobu trvání Vašeho hovoru,
které se automaticky spustí po zedvihnutí mikrotelefónu, resp. zatlaèení tlaèítka
SPEAKER nebo zhruba 10 vteøín po volbe úèastníckeho èísla. Pokud si pøejete po zadání
úèastníckeho èísla sami spustit stopky v okamiku navázaní hovoru, zatlaète tlaèítko DEL.
Opìtovním stlaèením tohoto tlaèítka se stopky zastaví. Dalším stlaèením tlaèítka DEL se
stopky vynulujou a spustí znovu.

900

Na stìnu ve výšce asi 1,5 m nad podlahou (nebo
podle potøeby uivatele) namontujte vruty v
pøedepsané vzdálenosti podle obrázku tak, aby
telefon po zavìšení pøiléhal ke stìnì.

min. 7 mm

2 x vrut
samoøezný

Døevìný špalíèek,
resp. hmodinka

137 mm

Tento seznam si mùete prohlíet pomocí tlaèítek UP a DOWN. Pokud úèastnické èíslo
obsahuje více ne 13 èíslic, upozorní Vás o tom šipka vpravo dole a po stlaèení tlaèítka
DOWN se zobrazí ostatní èíslice. Kdy se dostanete na konec seznamu, na displeji se
zobrazí: “KONEC SEZNAMU”.
Poznámka: Do seznamu pøíchozích volání se mùe uloit max. 66 volání. Pokud pak
pøijde další volání, automaticky nahradí údaje o nejstarším volání.

Pouití tlaèítka DIAL
A, Volba odchozích volání
V pamìti pøístroje mùe být uloeno a 10 posledních volených èísel.
V klidovém stavu stisknìte tlaèítko DIAL a potom pomocí tlaèítek UP nebo DOWN vyberte
èíslo, které potøebujete navolit (pomocí tlaèítka DEL ho mùete také vymazat). Potom
zvednìte mikrotelefon nebo stlaète tlaèítko SPEAKER pro automatickou volbu Vámi
vybraného èísla.
B, Volba ze seznamu pøíchozích volání
V seznamu pøíchozích volání mùe být uloeno a 66 údajù s pøíslušnými èísly, jmény,
resp. èasy.
Zvednìte mikrotelefon nebo stlaète tlaèítko SPEAKER. Pomocí tlaèítek UP nebo DOWN
vyberte jméno volajícího, resp. èíslo, které potøebujete navolit. Stlaète tlaèítko DIAL pro
automatickou volbu telefoního úèastníka, který Vám pøedtím telefonoval.
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Ze spodní èásti krytu ze zásuvky "LINE" vyjmìte
zástrèku pøívodní šòùry a protáhnìte otvorem z
vnìjší strany podstavce (podle obr. 1) a zástrèku
opìtovnì zasuòte do zásuvky "LINE".
Nasaïte podstavec na spodní kryt pøístroje (podle
obr. 2) a zašroubujte ho dvìma samoøeznými vruty
2,9x9,5 mm do spodního krytu pøístroje.

Podstavec
upevòovací otvory
na stìnu
otvory na
pøichycení
podstavce ke krytu
otvor pro
pøívodní šòùru

obr. 1

Nasaïte telefon na stìnu - na vruty pøes
upevòovací otvory (viz obr. 1) a zasuòte ho smìrem
dolù (obr. 2).

obr. 2

2

Sluba CLIP

Uvedení do provozu

Dùleité upozornìní:
Vnìjší napájení pøístroje
Telefonní pøístroj s funkcí CLIP vyaduje vnìjší napájení pro trvalou èinnost displeje, pro
provoz vnitøních hodin a data, pro funkci CLIP a pro udrení obsahu pamìti pøíchozích
volání pøístroje. Nejvýhodnìjší je pøístroj napájet ze síového adaptéru a zároveò mít
pøipojené baterie v bateriovém pouzdru, èím se zajišuje uchování údajù v pamìti
pøístroje a maximální ivotnost baterií, protoe k jejich vybíjení by docházelo prakticky
pouze pøi výpadku elektrické sítì.
Pøipojení, resp. výmìna monoèlánkù
Telefonní pøístroj s funkcí CLIP poaduje pøipojení 4 baterií typu AAA (doporuèují se
alkalické).
1. Z bezpeènostních dùvodù odpojte pøístroj od telefonní zásuvky odpojením pøívodní
šòùry
2. Ze spodní èásti pøístroje odšroubujte šroubky na krytce baterií a sejmìte krytku baterií.
3. Vlote 4 baterie velikosti AAA (1,5V) do pouzdra baterií, pøièem dodrte jejich správnou
polaritu podle vyznaèených symbolù + / - .
4. Nasaïte krytku baterií zpìt na spodní kryt pøístroje a pøišroubujte ji samoøezným vrutem.
Na displeji se zobrazí vynulované údaje o èase a datumu a o poètì pøíchozích hovorù.
5. Pøi poloeném mikrotelefonu pøipojte pøívodní šòùru zpìt k telefonní zásuvce.

Pokud Váš operátor telefonní sítì poskytuje doplòkovou slubu CLIP (Calling Line
Identification Presentation - zobrazení volajícího úèastnického èísla) pro analogové
pøípojky a Vy máte pøedplacenou tuto slubu u tohoto operátora, potom Váš pøístroj
Ksn 7797 mùe zobrazovat na displeji úèastnická èísla volajících.
Všechny údaje pøíchozích volání (úèastnické èíslo, pøípadnì i jméno s pøíslušným èasem
a datumem) se automaticky ukladají do seznamu pøíchozích volání v pamìti telefonního
pøístroje. Kapacita tohoto seznamu je 66 volání a jeho obsah je udrovaný síovým
napájeèem, resp. bateriemi!
Zprávy, resp. zobrazení na displeji
Poèet všech pøíchozích volání
V klidovém stavu je na displeji pøístroje spolu s datumem a èasem (pøípadnì i dnem v
týdnu) zobrazen i celkový poèet zpráv v seznamu pøíchozích volání.
NEW

Poèet nových, ještì neprohlédnutých pøíchozích volání
Èas a datum
Celkový poèet volání a pøíslušný den (pondìlí)

Pokud je tento seznam prázdný na displeji se zobrazí: "ZADNY HOVOR".

Upozornìní:
Pokud je pøístroj napájen pouze z baterií, tak tyto pøi normálním provozu vydrí nìkolik
mìsícù. Pokud kapacita baterií klesne pod hranici pøiblinì 4.4V, zaène na displeji blikat
symbol "
", který signalizuje potøebu výmìny baterií. Vybité baterie mohou vánì
poškodit prístroj, proto je nutné vèas uskuteènit jejich výmìnu. Pro zachování obsahu
seznamu pøíchozích hovorù je zapotøebí uskuteènit celou výmìnu starých baterií za nové
do doby 5 minut.

Telefonní pøístroj vyzvání - probíhá pøíchozí volání
Na displeji pøístroje se po prvním vyzvonìní zobrazí èíslo volajícího úèastníka. Pokud
pøíslušné èíslo máte uloeno v telefonním diáøi i se jménem úèastníka, potom se na
displeji pøístroje pøi vyzvánìní zobrazuje i jméno volajícího úèastníka.
CALL #

Poøadové èíslo pøíchozího volání
Èíslo volajícího úèastníka

Pøipojení síového adaptéru
Telefonní pøístroj s funkcí CLIP je nutné napájet ze síového adaptéru s parametry:
6 - 7,5 V=/ 200mA. Doporuèujeme si síový adaptér objednat pøímo u výrobce telefonního
pøístroje, resp. u jeho dodavatele pod výkresovým èíslem 4 FP 672 53.
Postup pøipojení:
1. Napájecí konektor síového adaptéru zasuòte do zásuvky spodního krytu podle obr.
na str. 1.
2. Vidlici síového adaptéru zastrète do zásuvky elektrorozvodné sítì.

Nové pøíchozí volání - Svìtelné návìští “NEW CALL”
Pokud se v pamìti pøístroje nachází jedno nebo více nových pøíchozích volání, signalizuje
se to blikáním svìtelného návìští “NEW CALL” (nové volání). Po pøevzetí všech nových
zpráv toto svìtelné návìští zhasne.
SKRYTÉ ÈÍSLO
Pokud volající vykonal volbu pro zamezení vysílání svého úèastnického èísla, na displeji
Vašeho pøístroje se zobrazí: “SKRYTE CISLO”.

Upozornìní:
Pokud je Váš pøístroj napájen pouze síovým adaptérem, tak v pøípadì výpadku elektrické
sítì je obsah seznamu pøíchozích volání udrován v pamìti pøístroje ještì nìkolik hodin
po výpadku sítì, na rozdíl od ostatních údajù v pamìti pøístroje, které zùstanou uchovány
i nìkolik rokù. Èas hodin na displeji pøístroje se však bìhem výpadku sítì zastaví a
automaticky se zaktualizuje a po prvním pøíchozím volání, resp. si ho mùete nastavit
sami podle postupu uvedeného na následující stranì tohoto návodu.
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Jméno volajícího úèastníka, pokud je zadáno v telefonním
diáøi.
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SYMBOL MSG
Pokud Vám Váš operátor telefonní sítì umoní aktivovat slubu "hlasová zpráva" a volající
Vám zanechal alespoò jednu hlasovou zprávu, na displeji se zobrazí: "OBDRZENA
ZPRAVA" (angl. “message waiting”) a v levém horním rohu symbol “MSG”. Tato ikona
zhasne po vyzvednutí hlasové zprávy z Vaší hlasové schránky od operátora sítì.
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Volba úèastníka na pøístroji

Základní nastavení

Uloení èísla do dvoudotykové pamìti
Èasto pouívaná telefonní èísla si mùete uloit do 10 pamìtí pro zkrácenou volbu.
Kapacita kadé z tìchto pamìtí je max. 18 èíslic.
MEMORY

Pøi poloeném mikrotelefonu stisknìte tlaèítko MEMORY na více ne
1 sekundu do doby, ne se na dolním øádku displeje zobrazí symbol “Zadejte èíslo úèastníka, napø. 23456.

MEMORY

Znovu stisknìte tlaèítko MEMORY a na displeji se zobrazí “-->?”.
Stisknìte jedno z tlaèítek 0, 1 a 9, pod kterým chcete úèastnické èíslo
uloit.
Po úspìšném uloení èísla do pøíslušné pamìti se na displeji zobrazí
“ULOZENE”.

Volba z dvoudotykové pamìti
MEMORY

Pøi poloeném mikrotelefonu stlaète tlaèítko MEMORY,
stlaète jedno z tlaèítek 0 - 9.
Na displeji se Vám zobrazí úèastnické èíslo, které pøísluší dané pamìti.
Zvednìte mikrotelefon nebo stisknìte tlaèítko SPEAKER.

Poznámka: Obsah dvoudotykových pamìtí si mùete prohlédnout pøi poloeném
mikrotelefonu støídavým stlaèením tlaèítka MEMORY a pøíslušné èíslice.
Pouití tlaèítka FLASH
Pomocí tlaèítka FLASH mùete vyuít nìkterou ze slueb Vaší telefonní ústøedny, na
kterou je Váš pøístroj pøipojen, pokud jsou však tyto sluby pro uivatele zpøístupnìny
(napø. pøesmìrování volání a pod.)
Funkce "Call Waiting"
Sluba "èekající volání", resp. upozornìní na další pøichozí hovor, Vás bìhem
telefonování upozorní tónem do sluchátka o pøíchozím volání od dalšího úèastníka (za
pøedpokladu, e máte tuto slubu aktivovanou). Pokud je Váš pøístroj navíc vybaven
rozšíøenou funkcí "Call Waiting" (napø. telefonní prístroj Ksn 7797 s výkr. è.: 4 FP 122 85 s podstavcem a s bateriemi nebo 4 FP 122 86 bez podstavce, pouze se síovým
adaptérem), tak se pøi aktivované slubì na displeji Vašeho pøístroje navíc zobrazí i èíslo
volajícího úèastníka.
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Základní nastavení pøístroje mùete provést i v hlavním menu, které je popsané v
anglickém jazyce.(Pozn.: Pokud si pøíslušné nastavení pøejete provést ve Vašem jazyce,
postupujte podle postupù popsaných v jednotlivých nastaveních.)
Stlaète tlaèítko DEL dvakrát za sebou. Prostøednictvím tlaèítek UP a DOWN vyberte
poadovanou poloku a stlaète tlaèítko DIAL pro její výbìr. V základním menu jsou
následující poloky:
- PHONE BOOK (Telefonní diáø; viz str. 5)
- LCD CONTRAST (Kontrast displeje, napø . VYSOKY; viz níe na této stranì)
- SET TIME (Nastavení èasu a datumu; viz níe na této stranì)
- SET LANGUAGE (Výbìr pøíslušného jazyka, napø. CZECH; viz níe na této stranì)
- SET AREA&LDS CODE (Nastavení smìrových èísel; není nutno nastavovat v SR, resp.
v ÈR)
- SET FLASH (Nastavení délky "flash": 100ms, 120ms, 300ms nebo 600 ms)
- HOUR FORMAT (Nastavení 12-hod., resp. 24-hod. formátu)
- DATE FORMAT (Nastavení DD-MM, resp. MM-DD formátu; D-den, M-mìsíc)
Po výbìru vhodného nastavení stlaète tlaèítko DIAL pro uloení pøíslušné hodnoty do
pamìti pøístroje. (Tuènì tištìné údaje jsou pøednastaveny od výrobce.)
Výbìr jazyka
Váš telefonní pøístroj podporuje následovné jazykové mutace: angliètinu, nìmèinu,
øeètinu, španìlèinu, holandštinu, francouzštinu, švédštinu, dánštinu, finštinu, norštinu,
tureètinu, èeštinu, maïarštinu a slovenštinu. Pokud Váš pøístroj zobrazuje na displeji
jméno v jazyce který Vám nevyhovuje, postupujte podle následujícího postupu:
1. Pøi poloeném mikrotelefonu stlaète tlaèítko DEL (nechte ho pøidrené), potom ještì
tlaèítko DIAL s tlaèítkem UP (na displeji se zobrazí momentálnì nastavený jazyk).
2. Stlaète tlaèítko UP nebo DOWN pro výbìr pøíslušného jazyka.
3. Stlaète tlaèítko DIAL pro potvrzení a ukonèení nastavení.
Nastavení kontrastu displeje
Na displeji svého pøístroje si mùete nastavit vysoký nebo nízký kontrast zobrazení údajù
tak, jak Vám to lépe vyhovuje podle následujícího postupu:
1. Pøi poloeném mikrotelefonu stisknìte tlaèítko DIAL a souèasnì potom i tlaèítko DEL
(na displeji se zobrazí momentálnì nastavený kontrast).
2. Stisknìte tlaèítko UP nebo DOWN pro výbìr pøíslušného kontrastu.
3. Stisknìte tlaèítko DEL pro potvrzení a ukonèení nastavení.
Nastavení èasu a datumu
1. Pøi poloeném mikrotelefonu stisknìte tlaèítko FLASH ne se na displeji zobrazí:
“NASTAVENI CASU”).
2. Stlaète tlaèítko UP nebo DOWN pro výbìr pøíslušné èíslice na blikající pozici.
3. Stlaète tlaèítko DIAL pro potvrzení a pro posun na další èíslici.
4. Stisknìte tlaèítko DEL pro ukonèení nastavení.
Poznámka: Pokud si pøejete zobrazovat na displeji i dny v týdnu, tak po zadání poslední
poloky (aktuální rok), vyberte pomocí tlaèítka UP nebo DOWN èíslici, která se Vám
zobrazí v levé èásti 2. øádku displeje. V opaèném pøípadì si vyberte prázdný znak.
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Telefonní diáø

Volba úèastníka na pøístroji

Váš telefonní pøístroj Vám umoòuje ukládat úèastnícká èísla se jmény do vnitøní pamìti
telefonu, tzv. telefonního diáøe, kterého obsah je udrován i pøi odpojení od vnìjšího
napájení (telefonní linky, baterií, resp. síového napájeèe).

Volba pomocí tlaèítkové èíselnice
Zvednìte mikrotelefon.

Zadávání èísla a jména do telefonního diáøe
1. Stlaète tlaèítko DIAL a souèasnì potom i tlaèítko UP a do doby, dokud se na displeji
nezobrazí dvì poloky: “PRIDAT ZAZNAM” a “PROHLIZENI”. Vyberte poloku
“PRIDAT ZAZNAM” tím, e ješte jednou stlaèíte na displeji tlaèítko DIAL.
2. Zadejte telefonní èíslo (max. 18-místné) spolu se smìrovým èíslem (pokud je úèastník
ze stejného telefonního obvodu jako je Vaše telefonní stanice). Pøi zadávání èísla
mùete kdykoli vymazat pøíslušnou èíslici pomocí tlaèítka DEL.
3. Stlaète tlaèítko DIAL na více ne 3 sekundy a zadejte pøíslušné jméno stlaèením tlaèítek
1 a 0. (Napø. vícenásobným stlaèením tlaèítka 1 se Vám na displeji zobrazí
následovnì znaky: 1 . , ? ! - " ( ) ). Pokud nìkteré po sobì jdoucí znaky jsou pod tím
stejným tlaèítkem, je zapotøebí stlaèit tlaèítko DIAL pro pøechod na další pozici. Také i
mezera mezi znaky se zadává tlaèítkem DIAL.
4. Pro uloení èísla s pøíslušným jménem do pamìtí pøístroje, stlaète tlaèítko DIAL na více
ne 3 sekundy a dále mùete podobným zpùsobem zadávat další úèastnická èísla s
pøíslušnými jmény. Pokuï si teï pøejete ukonèit zadávaní údajù do diáre zatlaète
tlaèítko DEL.
Poznámka: Pokud si pøejete ukonèit zadávání údajù do pamìti pøístroje bez jich uloení
zvednìte mikrotelefon nebo nic nezadávejte po dobu zhruba 20 s.
Prohlíení, úprava, mazání a volba z telefonního diáøe
A. Prohledávání uloených èísel s jmény
Stisknìte tlaèítko DIAL a souèasnì potom i tlaèítko UP dokud se na displeji nezobrazí dvì
poloky: “PRIDAT ZAZNAM” a “PROHLIZENI”. Pomocí tlaèítka UP nebo DOWN vyberte
poloku “PROHLIZENI” a potvrïte tlaèítkem DIAL. Potom pouijte tlaèítko UP nebo
DOWN k prohlíení diáøe. V pøípadì delšího seznamu jmen, mùete rychleji vyhledat
pøíslušné jméno v diáøi stlaèením prvního písmene jména pøíslušného úèastníka a opìt
pouít tlaèítko UP nebo DOWN.
Nebo, pokud v klidovém stavu pøístroje stlaèíte postupnì poøadové èíslo pøíslušného
úèastníka v diáøi a tlaèítko "#". Napø. stlaèením tlaèítek "7" a "#" se na displeji zobrazí
úèastnické èíslo s jménem, které je uloeno jako sedmé v telefoním diáøi.
Poznámky: Kdy telefónní èíslo v diáøi má víc ne 13 èíslic, signalizuje to šípka v pravé
dolní èásti displeje. Zatlaèením tlaèítka UP nebo DOWN si mùete prohlednout zvyšní
èást èísla. Opìtovním zatlaèením tíchto tlaèítek projdete k údajum o dalším úèastníkovi.
Pokud si pøejete upravit jméno nebo pøíslušné èíslo v diáøi, musíte to uskuteènit opìtovním
uloením údajù v diáøi pøièem pùvodní uloení je tøeba vymazat.
B. Vymazání uloeného jména a pøíslušného èísla
Vyberte dané èíslo, které chcete vymazat a stlaète tlaèítko DEL. Potom se na displeji
zobrazí: "VYMAZAT?". Po opìtovném stlaèení tlaèítka DEL se pøíslušné telefonní èíslo se
jménem úèastníka vymae z telefonního diáøe.
C. Volba èísla z diáøe
Po vybrání úèastnického èísla, stisknìte SPEAKER nebo zvednìte mikrotelefon.
Úèastnické èíslo se zaène automaticky vytáèet.
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Volte èíslo úèastníka, napø. 35846
Po ukonèení hovoru polote mikrotelefon.
Volba úèastníka s poloeným mikrotelefonem
Zadejte èíslo úèastníka, napø. 35846
SPEAKER

Stisknìte tlaèítko SPEAKER.
Po navázání spojení (slyšíte prostøednictvím zabudovaného
reproduktoru), zvednete mikrotelefon a zaènete hovor. V opaèném
pøípadì stisknete tlaèítko SPEAKER pro ukonèení spojení.

Funkce mezisériové mezery - PAUZA
Pouívá se na oddìlení jednotlivých sérií èíslic voleného telefonního èísla, kdy je
zapotøebí vyèkat na odezvu telefonní ústøedny (napø. pøi vyuívání slueb telebankingu a
pod.).
Stlaèením tlaèítka RD/P se zajistí vloení pauzy v trvání asi 3 sekund, i kdy bude hned
následovat stlaèení dalších tlaèítek volby. Takto navolené pauzy (mùe jich být i více) se
uchovají i v pamìti pro opakování voby.
Zdvednìte mikrotelefon nebo stisknìte tlaèítko SPEAKER.
Zadejte napø. èíslo 0.
RD/P

Stlaète tlaèítko RD/P pro vloení pauzy.
Pokraèujte ve volbì èísla voleného úèastníka.

Opakování volby
RD/P

Stlaète tlaèítko RD/P pro opakování voby. (Na displeji pøístroje se
Vám zobrazí naposledy volené èíslo).
Zvednìte mikrotelefon nebo stisknìte tlaèítko SPEAKER.
Automaticky probìhne volba naposledy voleného èísla
(o maximální délce 32 èíslic).

Poznámka: V pamìti pøístroje je uloeno a 10 naposledy volených èísel (viz str. 9 "Volba
odchozích volání").
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