
Návod k použití euroset 2005

❏ Funkční prvky / tlačítka 

� M M (Memory) tlačítko 
(rozšířené opakování volby)

/ Redial – opakování volby

#+ J Tlačítko zkrácené volby 
a tlačítková číselnice (0,1...9)

K Tlačítko cílové volby

2 Recall – zpětný dotaz

" Set – nastavit, uložit

LMute – vypnout mikrofon
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– Česky –

Uvedení do provozu

❏ Bezpečnostní pokyny
V zájmu vlastní bezpečnosti nepoužívejte telefon v koupelně 
nebo ve sprše (vlhkých místnostech). Telefon není odolný proti 
stříkající vodě.

Po skončení životnosti telefon likvidujte v souladu s platnými 
zákony a ustanoveními o ochraně životního prostředí.

Pokud telefon euroset 2005 převedete na další osobu, neza-
pomeňte předat i návod k použití.

❏ Doporučení k umístění telefonu
• Nevystavujte telefon přímému slunci nebo vlivu jiných tepel-

ných zdrojů.
• Provozní teplota je od +5°C do +40°C.
• Vzdálenost mezi telefonem a rádiovými zařízeními, např. radio-

telefonem, vyhledávacím zařízením osob (paging) nebo televiz-
ním přístrojem by měla být minimálně jeden metr. Telefonní 
provoz by jinak mohl být negativně ovlivněn.

• Umístění telefonu v prašném prostředí snižuje jeho životnost.
• Prach z telefonu stírejte jen vlhkou utěrkou nebo antistatickou 

utěrkou, nepoužívejte suchou prachovku (nebezpečí elektro-
statického náboje), či abrasivní čisticí prostředky.

• Při kontaktu některých lakových a politurových povrchů 
nábytku s částmi telefonu (např. nožičkami) nelze vyloučit, že 
na povrchu nezůstanou stopy.

❏ Homologace a Servis
Přístroj euroset 2005 byl schválen podle směrnic Evropského 
společenství a s použitím návodu k použití je funkční ve všech 
komunikačních systémech.

Upozornění:
Tento přístroj byl schválen podle rozhodnutí 1999/303/ES Evrop-
ského společenství. 
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Servis pro ČR:

Siemens s.r.o.
Informace a komunikace – produkty
Evropská 33a, 160 00 Praha 6
Tel.: (02) 3303 2727
Fax: (02) 3303 2728



– Česky –

Uložení a volba telefonních čísel

❏ Opakování volby
Do paměti pro opakování volby se automaticky ukládá naposled 
volené telefonní číslo.

❏ Rozšířené opakování volby
Volené telefonní číslo účastníka si můžete uložit během hovoru. 
Telefonní číslo zůstane uloženo, dokud stiskem tlačítka M (Mem-
ory) neuložíte jiné telefonní číslo.

❏ Volba pomocí tlačítek cílové volby a volba pomocí 
zkrácené volby

Často volená telefonní čísla můžete uložit jako
(a) čísla cílové volby pod 3 jmenná tlačítka �(max. 17 míst) nebo
(b) čísla zkrácené volby pod číslice (0, 1..., 9) na tlačítkové číselnici

(max. 17 míst).

Volba telefonního čísla

>/ Zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko opakování vol-
by.

Uložení tel. čísla: Volba tel. čísla:

= Během hovoru nebo 
pokud má účastník 
obsazeno.

> Zvedněte sluchátko.

� M Stiskněte tlačítko M. � M Stiskněte tlačítko M.

Uložení tel. čísel: Volba tel. čísel:

>" Zvedněte sluchátko a 
pak stiskněte Set

> Zvedněte sluchátko

J Zadejte telefonní čís-
lo

" Stiskněte Set

(a) Cílová volba (a) Cílová volba

� Stiskněte cílové 
tlačítko

� Stiskněte cílové 
tlačítko

< Zavěste

(b) Zkrácená volba (b) Zkrácená volba

�...� Stiskněte číslici 
(=>číslo zkrácené 
volby)

#
�...�

Stiskněte tlačítko zkrá-
cené volby a pak číslo 
zkrácené volby

< Zavěste
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– Česky –

Uložení právě voleného telefonního čísla
Stiskněte 2x tlačítko Set " a uložte jako – 
(a) cílovou volbu: stiskněte požadované tlačítko cílová volby nebo
(b) číslo pro zkrácenou volbu: stiskněte číslici, pod níž chcete číslo 
uložit.

Pokyny k ukládání čísel cílové volby a čísel zkrácené 
volby
• Následujícími kroky se uložená čísla smažou:

– Zadané číslo je delší než 17 číslic.
– Uložení nového telefonního čísla vymaže předchozí zadání.

• � a � se ukládají nezávisle na aktuálním nastavení druhu 
volby telefonu, avšak volena jsou jen při nastavené tónové vol-
bě (DTMF).

• Pauzy (cca. 3,6 sekund, avšak ne na 1. místě) se do tel. čísel 
vkládají stiskem tlačítka /. Pauzy se ukládají do paměti 
společně s číslicemi (např. 0/ 2368).
Tyto pauzy vyžadují některé pobočkové ústředny. 

Slyšet a být slyšen

❏ Vypnout mikrofon
Sluchátko a mikrofon telefonu můžete zcela vypnout.

❏ Nastavení hlasitosti vyzvánění

❏ Nejčastější příčiny závad telefonu
Po zvednutí sluchátka neslyšíte oznamovací tón: 
Zkontrolujte, zda jsou správně zasunuty konektory telefonní 
šňůry v telefonu a telefonní přípojce.

Slyšíte oznamovací tón, ale nelze volit: 
Připojení telefonu je v pořádku. Zkontrolujte, zda je správně nas-
taven druh volby telefonu.

Váš telefonní partner vás neslyší: 
Zkontrolujte, zda nemáte vypnutý mikrofon.

Během telefonického spojení slyšíte pravidelně se opakující 
zvuky (impulsy):
Jedná se tarifikační impulsy vysílané veřejnou ústřednou k Vaší 
telefonní přípojce, které však Váš telefon nevyhodnocuje. V tom-
to případě se spojte svým provozovatelem sítě.

L Během hovoru: Stiskněte tlačítko.
Sluchátko a mikrofon opět zapnout: stiskněte tlačítko 
ještě jednou.

Pomocí přepínače na spodní straně telefonu nas-
tavíte požadovanou hlasitost vyzvánění; 
„High“ (hlasitě) nebo „Low“ (potichu).

High 

Low 
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– Česky –

Provoz na soukromých ústřednách

❏ Zvláštní funkce/Tlačítko zpětného dotazu
Během místního hovoru při zpětném dotazu můžete hovor držet 
nebo předat dále. Zpětný dotaz provedete stisknutím tlačítka 2. 
Další podmínky jsou závislé na nastaveních vaší telefonní ústředny. 
Při továrním nastavení přístroje je tlačítko zpětného dotazu flash 
nastaveno na 100ms (impuslní volba/přepínač druhu volby je na 
pozici Tone). Před připojením na telefonní ústřednu si laskavě 
přečtěte návod k použití telefonní ústředny a dbejte pokynů 
v něm uvedených. 

❏ Nastavení druhu volby
Při dodání je telefon nastaven na tónovou volbu (Tone 1). 
Pokud to nastavení telefonní ústředny vyžaduje, lze telefon 
dočasně přepnout na tónovou volbu, aniž byste museli měnit po-
zici přepínače: 

Dočasné přepnutí na tónovou volbu při nastavené 
impulsní volbě
Při využívání některých funkcí, které vyžadují tónovou volbu 
(např. dálkové ovládání telefonního záznamníku), můžete telefon 
dočasně přepnout na tónovou volbu, aniž byste museli měnit po-
zici přepínače:

Po rozpojení spojení se druh volby opět vrátí na impulsní volbu.

Provoz na veřejných systémech
Veřejné telefonní systémy nabízejí – případně na zvláštní objed-
návku/požádání – užitečné dodatečné služby (např. přesměrování 
hovorů, zpětné volání při obsazeném vedení, trojkonferenci atd.). 
Tyto služby lze vyvolat postupným stiskem určitých tlačítek, 
které vám sdělí váš provozovatel sítě.
Celou tuto kombinaci si můžete uložit zároveň s požadovaným 
pevným cílem přesměrování volby jako běžné telefonní číslo pod 
cílové tlačítko či pod číslo zkrácené volby.

❏ Tlačítko zpětného dotazu
Při provozu na veřejných telefonních systémech je toto tlačítko 
využíváno pro některé dodatečné služby.

Při dodání telefonu je tlačítko zpětného dotazu/flash nastaveno 
na 100ms (Tone 1).

Přepínač na spodní straně přístroje:

Pulse:  Impulsní volba (IWV))
Tone 1:  Tónová volba (100 ms flash - doporučeno pro ČR)
Tone 2:  Tónová volba (250 ms flash)

� Po sestavení spojení stiskněte tlačítko.

Pulse:  Impulsní volba (IWV))
Tone 1:  Tónová volba (100 ms flash - doporučeno pro ČR)
Tone 2:  Tónová volba (250 ms flash)

Pulse
1
2

Tone

Pulse
1
2

Tone
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– Česky –

❏ Připojení telefonu 

❏ Montáž na zeď (viz obrázek níže)

Poté, co jsou do zásuvek zasunuty konektory telefonní a 
sluchátkové šňůry, můžete telefon připevnit na zeď: 

➊ Podle šablony (viz níže) vyvrtejte dvě díry pro hmoždinky 
(∅ 5 mm). Zasuňte hmoždinky, zašroubujte do nich vruty do dře-
va s půlkulatou hlavou a ponechte odstup pár milimetrů od zdi.

➋ Na spodní straně telefonu: Pomocí šroubováku vylomte po-
jistku sluchátka.

➌ Pojistku zasuňte do sluchátka, až zapadne.

➍ Zavěste telefon na připravené hlavičky vrutů.

Pulse
1

Tone
2

High

Low

při postavení na stůl

při montáži na zeď

Vkládání šňůr do drážek:
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Objednací číslo:
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