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1 Vkládací popisný
štítek
2 M - opakování volby
uloženého čísla
3 Cílová tlačítka
4 SET - nastavení,
uložení
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REDIAL - opakování volby
RECALL - zpětný dotaz
MEM - zkrácená volba
Tlačítková číselnice
MUTE - vypnutí/zapnutí
mikrofonu
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Bezpečnostní pokyny
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
V zájmu vlastní bezpečnosti nepoužívejte telefon v koupelně
nebo ve sprše (ve vlhkých místnostech). Telefon není vodotěsný ani odolný proti stříkající vodě.

Doporučení k umístění telefonu
Prosím dodržujte následující pokyny:
• Doporučujeme postavit telefon na neklouzavou podložku.
• Při kontaktu některých lakových a politurových povrchů
nábytku s částmi telefonu nelze vyloučit, že by na povrchu
mohly zůstat stopy (např. nožiček telefonu).
• Umístění telefonu v prašném prostředí snižuje jeho životnost.
• Nevystavujte telefon přímému slunci nebo vlivu jiných tepelných zdrojů.
• Provozní teplota telefonu je od +5°C do +55°C.
• Vzdálenost mezi telefonem a rádiovými zařízeními, např.
radiotelefonem, vyhledávacím zařízením osob (paging)
nebo televizním přístrojem by měla být minimálně jeden
metr. Telefonní provoz by jinak mohl být negativně ovlivněn.
• Prach z telefonu stírejte jen vlhkou utěrkou nebo antistatickou utěrkou, nepoužívejte suchou prachovku (nebezpečí elektrostatického náboje), či abrasivní čisticí prostředky!
• Pokud telefon převedete na další osobu, nezapomeňte
předat i návod k obsluze.
• Po skončení životnosti telefon likvidujte v souladu se zákony a ustanoveními o ochraně životního prostředí.

Uvedení do provozu
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Spirálová sluchátková šnůra:
Zasuňte zástrčku
(na dlouhém rovném konci) do zána spodsuvky
ní straně přístroje,
až slyšitelně zapadne. Krátký konec
šnůry zasuňte do
sluchátka.



10 Přepínač druhu volby
(tónová/impulsní)
11 Volba hlasitosti vyzvánění

Přípojná šňůra: Zástrčku zasuňte do zásuvky označené
na spodní straně přístroje a druhý konec do zásuvky telefonního rozvodu. Šňůru vložte do drážky pro přípojnou šňůru.
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Nastavení druhu volby
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Před uvedením telefonu do provozu je nutno jej nastavit buď
na tónovou, nebo na impulsní volbu - v souladu s druhem
Vaší telefonní přípojky.
Při dodání je nastavena tónová volba.
Přezkoušení správného nastavení druhu volby: Zadejte libovolné číslo. Pokud stále slyšíte oznamovací tón, pak je nutné nastavit přepnutím správný druh volby.
Nastavení druhu volby:
Přepínač se nachází na spodní straně přístroje:
T
T pro tónovou volbu
P pro impulsní volbu
P
Dočasné přepnutí druhu volby pomocí tlačítka
– možné jen při nastavení přepínače na pozici „P“





Během sestaveného spojení přepnete přístroj na tónovou
(např. pro ovládání záznamníku).
volbu stiskem
Zavěšením sluchátka se přístroj automaticky nastaví zpět na
impulsní volbu.

Nastavení hlasitosti vyzvánění
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1
2
3

Přepínač je na spodní straně přístroje.
Jsou možné 3 stupně hlasitosti vyzvánění:
1 = tiché 2 = střední 3 = hlasité

Opakování volby
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



Naposledy volené číslo lze opakovaně volat pouhým zvednutím sluchátka a stiskem tlačítka REDIAL
.
Upozornění:

Pokud zadáte číslo delší než 32 míst, paměť se vymaže.

Opakování volby uloženého čísla
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Uložení
Číslo, které si uložíte do paměti pro "opakování volby uloženého čísla", se na rozdíl od čísla ukládaného automaticky do
paměti pro "opakování volby" nepřemaže další volbou. Číslo
(i během hovoru).
do paměti uložíte stiskem M



Použití uloženého čísla
Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko M
Upozornění:



.

Uložené číslo zůstane v paměti zachováno, dokud si do ní
sami neuložíte jiné číslo.
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Zkrácená volba
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Můžete si uložit až 10 často používaných telefonních čísel pro
zkrácenou volbu (tj. rychlou a jednoduchou) pod tlačítka číslic.



Ukládání čísel
. Zadejte teleZvedněte sluchátko a stikněte tlačítko SET
. Stiskněte něktefonní číslo a znovu stikněte tlačítko SET
rou z číslic od 0 do 9, pod kterou si chcete číslo uložit. Zavěste.
Během hovoru můžete uložit číslo volaného účastníka stis2x a zadáním číslice pro zkrácenou volbu, pod
kem SET
kterou má být číslo uloženo.





Volba tlačítkem zkrácené volby
Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko zkrácené volby MEM
. Stiskněte číslici (0...9), pod kterou je žádané číslo
uloženo.
Upozornění:
• Pokud je zadané číslo delší než 16-místné, pak se do
paměti neuloží.
• Paměť nemůžete vymazat, jen přepsat.
• Mezi číslice telefonního čísla (nikoliv na 1. místo) lze vklá. Tyto
dat pauzy délky cca 3,6 sekund pomocí tlačítka
pauzy se stávají součástí čísla ukládaného pro zkrácenou
volbu nebo pro cílovou volbu a pro opakování volby, např.
2368. Tyto pauzy je nutno vkládat při provozu
0
v některých pobočkových ústřednách.
a
se ukládá nezávisle na druhu
• Stisk tlačítka
volby, ale bude funkční jen při tónové volbě.
• Na popisném štítku si můžete k číslici, kterou jste obsadili
telefonním číslem, připsat jméno účastníka.









Cílová tlačítka
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Pod každé ze 3 cílových tlačítek
(viz. str. 2) si můžete
uložit telefonní číslo (až 32-místné) .

 

Ukládání čísel
. Zadejte telefonní
Zvedněte sluchátko a stiskněte SET
číslo a stiskněte znovu SET
. Stiskněte jedno ze 3 cílových
. Číslo je teď uloženo pod toto tlačítko a můžete
tlačítek
zavěsit.






Ukládání během hovoru
a pak požadované cílové
Dvakrát stiskněte tlačítko SET
, pod kterým má být číslo uloženo.
tlačítko
Cílová volba
Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko cílové volby
uložené pod tímto tlačítkem se okamžitě volí.
Přečtěte si také upozornění u "zkrácené volby".
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. Číslo
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Vypnutí/zapnutí mikrofonu
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Pokud během hovoru stisknete tlačítko MUTE
, pak Vás
partner neslyší (např. když se chcete něco zeptat v místnosti). Stiskněte tlačítko znovu - mikrofon se opět zapne.

Zpětný dotaz
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Při provozu přístroje euroset 805 S v rámci pobočkové
využívat
ústředny můžete prostřednictvím RECALL
služby této ústředny.

Dojde-li na Vašem přístroji k závadě
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Ne každá porucha Vašeho přístroje znamená nutně závadu.
V některých případech můžete ušetřit čas i peníze, rozpoznáte-li a odstraníte poruchu sami.
Po sejmutí sluchátka neslyšíte oznamovací tón
Je přípojná šňůra u telefonu a v telefonní zásuvce správně zasunuta?
Slyšíte oznamovací tón, ale nelze volit
Připojení je v pořádku. Je správně nastaven druh volby?
Váš protějšek Vás neslyší
Není zapnuto tlačítko MUTE?

Montážní sada na zeď
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Montážní sadu na zeď si můžete objednat jako zvláštní příslušenství pod objednacím č. S30054-D6502-X101.

6

04.01.2000 805s_cz.fm

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

Tento přístroj splňuje požadavky následujících směrnic Evropského
společenství:
89/336/EEC
„Elektromagnetická kompatibilita“,
73/23/EEC
„Elektrické zařízení pro použití v daných rozsazích napětí“.
Značka CE potvrzuje, že zařízení splňuje shora uvedené směrnice.
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Tato
publikace
je vytištěna na
ekologickém
papíru.

Siemens s.r.o.
Informace a komunikace – produkty
Evropská 33a, 160 00 Praha 6
Tel.: (02) 3303 1111
Objednací číslo:
A30054-X6700-X10-1-2D19
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