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Uvedení do provozu

Uvedení do provozu
Sicherheitshinweise, Zulassung

Bezpečnostní pokyny
V zájmu vlastní bezpečnosti nepoužívejte telefon v koupelně
nebo ve sprše (vlhkých místnostech). Telefon není 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 (např. nožičkami) nelze
vyloučit, že na povrchu nezůstanou stopy.
● Pro zajištění dobré kvality “hlasitého telefonování”, tj. telefonování se zavěšeným sluchátkem, by telefon měl
stát na hladké ploše a prostor před mikrofonem vlevo
vpředu musí zůstat volný.
● Nevystavujte telefon přímému slunci nebo vlivu jiných
tepelných zdrojů.
● Provozní teplota 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.
● Umístění telefonu v prašném prostředí snižuje jeho
životnost.
● 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 použití.
● Po skončení životnosti telefon likvidujte v souladu se zákony a ustanoveními o ochraně životního prostředí.
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Uvedení do provozu

Installation, Beschriftungskarte einlegen
Připojení telefonu
Spirálová sluchátková šňůra:
Zasuňte zástrčku (na dlouhém rovném konci) do zásuvky  na spodní straně přístroje, až slyšitelně zapadne. Krátký konec šňůry zasuňte
do sluchátka.
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.
Přístroj je připraven k provozu.

Vkládání popisných štítků
Štítky najdete na posledních listech
tohoto návodu. Nastříhejte laskavě
tento list na štítky jak naznačeno,
vložte je do prolisu na přístroji a zakryjte průhlednou fólií. Na štítek si
pak zapisujte jména telefonních
účastníků, jejichž telefonní čísla si
uložíte pod jmenná tlačítka.
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Základní nastavení

Základní nastavení
Nastavení druhu volby
Před uvedením telefonu do provozu
je nutno jej nastavit buď na tónovou,
nebo impulsní volbu - v souladu
s druhem Vaší telefonní přípojky. Při
dodání je nastavena impulsní 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:





Zvedněte sluchátko a stiskněte postupně tato tlačítka.
Tlačítko 1 pro impulsní volbu
bez funkce “flash”
nebo
tlačítko 2 pro tónovou volbu
s funkcí “flash”.
(Postup pro “Nastavení času pro
flash” je popsán na str. 19).



Stiskněte tlačítko SET.
Druh volby je nastaven.



4

Zavěste.
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Základní nastavení

Nastavení hlasitosti vyzvánění
Hlasitost vyzvánění je možné nastavit na 7 různých úrovní. Při dodání je
nastavena největší hlasitost, tj. úroveň 7.
Nastavení hlasitosti v klidovém
stavu telefonu:




/

Zvedněte sluchátko, stiskněte
tlačítko SET a pak tlačítko 5.
Pro kontrolu uslyšíte dosud nastavené vyzvánění.
Každým stiskem těchto tlačítek se
hlasitost o stupeň zvýší nebo sníží.
nebo
Stiskněte některé z tlačítek 1 ... 7 :
Tlačítko 1: nejnižší hlasitost.
Tlačítko 7: nejvyšší hlasitost.

...



Stiskněte tlačítko SET.
Nastavení hlasitosti se uložilo.



Zavěste.
Pokud chcete nastavování
přerušit, zavěste sluchátko
než podruhé stisknete
tlačítko SET. Původní nastavení zůstane nezměněno.
Nastavení hlasitosti během
vyzvánění:
Než zvednete sluchátko (abyste přijali hovor), stiskněte tlačítko 
resp. nebo některé z tlačítek 1...
7. Při každém stisku tlačítka se hlasitost vyzvánění zvýší nebo sníží.
Naposled zadané nastavení se uloží.
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Základní nastavení

Nastavení melodie vyzvánění
Melodii vyzvánění můžete nastavit
na 4 různé stupně. Při dodání je nastaven stupeň 4.
Zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko SET a pak tlačítko 6.
Pro kontrolu slyšíte dosud nastavené vyzvánění.





/

Každým stiskem těchto tlačítek se
melodie nastaví na rychlejší nebo
pomalejší sled tónů.
nebo
Stiskněte některé z tlačítek 1 ... 4 :
Tlačítko 1: Melodie se nastaví na
nejpomalejší sled tónů.
Tlačítko 4: Melodie se nastaví na
nejrychlejší sled tónů.

...



Stiskněte tlačítko SET.
Nastavení melodie se uložilo.



Zavěste.

Pokud chcete nastavování
přerušit, zavěste sluchátko
než podruhé stisknete tlačítko SET. Původní nastavení zůstane nezměněno.
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Uložení telefonních čísel

Uložení telefonních čísel
Uložení čísla pro opakování volby uloženého
čísla
Při použití tohoto způsobu uložení
čísla pro opakování volby se - na rozdíl od automatického ukládání posledního voleného čísla - Vámi
uložené číslo nepřepíše následně
voleným telefonním číslem.


 nebo

Zvedněte sluchátko.

Volte telefonní číslo.
Nikdo se nehlásí nebo slyšíte obsazovací tón.





Stiskněte tlačítko SET.
Stiskněte tlačítko REDIAL.
Číslo se uložilo do paměti pro opakování volby uloženého čísla.



Zavěste.

Uložené číslo zůstává zachováno, dokud jej nepřemažete novým záznamem
do této paměti.
Do paměti lze uložit číslo o
maximální délce 22 číslic.

7
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Uložení telefonních čísel

Uložení čísel pod jmenná tlačítka
Pod každé ze 16 jmenných tlačítek si
můžete uložit jedno libovolné (např.
často používané) telefonní číslo.



Zvedněte sluchátko.
Stiskněte tlačítko SET.



Stiskněte vybrané jmenné tlačítko,
pod které si chcete číslo uložit.
Pokud je již v paměti naprogramované číslo, zobrazí se na displeji.
Pokud byla paměť prázdná, zobrazí
se symbol prázdné paměti, tj. ( ).



Zadejte telefonní číslo, které chcete
uložit (maximálně 22 číslic)
nebo
stiskněte tlačítko REDIAL, pokud si
chcete pod tlačítko uložit naposled
volené číslo.




Stiskněte tlačítko SET.
Zavěste.
Na vložený štítek si ke
jmenným tlačítkům s uloženými čísly poznamenejte
jména účastníků.
Stiskem tlačítka můžete
do čísla naprogramovat pauzu (nikoli na první místo).
Je-li číslo více než 12-místné, zobrazí se na displeji
nejprve prvních 12 číslic a
pak se na displeji nasouvají
další číslice zprava doleva.
Všechna nastavení, která
začínají stiskem tlačítka
SET, musí být stiskem tlačítka SET také ukončena,
jinak se neuloží.
Přerušení nastavování docílíte zavěšením sluchátka.
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Volba telefonního čísla

Volba telefonního čísla
Volba z tlačítkové číselnice





Zvedněte sluchátko. Volte číslo
účastníka.



Telefonujete.



Hovor ukončíte zavěšením sluchátka.

Při volbě lze mezi číslice
vkládat pauzy délky 3 sekund pomocí tlačítka
(REDIAL), nikoli však na první místo. Tyto pauzy se stávají součástí čísla, které se
uchová pro opakování volby, např. 0  2368. (Pauzy
jsou užitečné např. při voláních do zahraničí.)

Opakování volby (naposled voleného čísla)
Každé naposledy volené číslo se
automaticky ukládá do paměti pro
opakování volby a lze je znovu volit
jediným stiskem tlačítka.


Zvedněte sluchátko.
Stiskněte tlačítko pro opakování
volby.
Automaticky se volí poslední volené
číslo (o maximální délce 22 míst).



Telefonujete.



Hovor ukončíte zavěšením sluchátka.

9
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Volba telefonního čísla

Opakování volby uloženého čísla - vyvolání
Následujícím postupem můžete volit
číslo, které jste si uložili do paměti
pro opakování volby uloženého čísla:



Zvedněte sluchátko.
Stiskněte tlačíko SET. Stiskněte tlačítko REDIAL. Volí se číslo uložené
v paměti pro opakování volby uloženého čísla.





Telefonujete.



Hovor ukončíte zavěšením sluchátka.

Volba jmennými tlačítky
Telefonní čísla uložená pod jmennými tlačítky můžete volit následujícím
způsobem (viz také “Uložení čísel
pod jmenná tlačítka” na str. 8).


Miller



Zvedněte sluchátko.
Stiskněte zvolené jmenné tlačítko.
Volí se telefonní číslo uložené pod
tlačítkem.

10



Telefonujete.



Hovor ukončíte zavěšením sluchátka.
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Telefonování

Telefonování
Hlasité telefonování - telefonování s použitím
a bez použití sluchátka
Pro telefonování se zavěšeným sluchátkem, tzv. hlasité telefonování,
je Váš telefon opatřen na spodní
straně vlevo vpředu malým otvorem
s mikrofonem. Prostor před telefonem musí zůstat volný, tzn. nesmí
být zakryt žádným předmětem, a telefon by neměl stát na ubruse.
Hlasité telefonování - zapnout během hovoru

a 

Telefonujete s použitím sluchátka.
Stiskněte tlačítko SPEAKER a podržte stisknuté dokud sluchátko
nezavěsíte.
Hlasité telefonování je zapnuto.

Hlasité telefonování - zapnout před volbou


Stiskněte tlačítko SPEAKER a podržte stisknuté, dokud se na displeji
nezobrazí znak  .
Hlasité telefonování je zapnuto.

Hlasité telefonování - vypnout


Během hovoru zvedněte sluchátko.
Hlasité telefonování se vypnulo.
Pokračujete v hovoru s použitím
sluchátka.
Optimální kvality řeči dosáhnete, bude-li prostor před
mikrofonem volný a budeteli udržovat vzdálenost asi 50
cm od mikrofonu.

11
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Telefonování

Hlasitý příposlech zapnout/vypnout
Váš telefon je vybaven reproduktorem, jenž umožňuje osobám přítomným v místnosti příposlech Vašeho
telefonního partnera.



Telefonujete.
Stiskněte tlačítko SPEAKER.
Reproduktor se podle situace buď
zapnul, nebo vypnul.
Při zvednutém sluchátku a
zapnutém reproduktoru je
vždy zapnut příposlech a
přídavný mikrofon v telefonu
je vypnut.
Při zavěšeném sluchátku a
zapnutém reproduktoru je
zapnuto hlasité telefonování i přídavný mikrofon.

Nastavení hlasitosti reproduktoru
Při zapnutém reproduktoru můžete
hlasitost reproduktoru během hovoru nastavovat v 7 různých úrovních.


Každým stisknutím tlačítka “+”se
hlasitost reproduktoru zvýší o jeden
stupeň.



Každým stisknutím tlačítka “-” se
hlasitost sníží o jeden stupeň.
Při dlouhém stisknutí tlačítka
nebo  se hlasitost
mění automaticky po krocích, až je dosažena maximální nebo minimální hodnota.


12
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Telefonování

Mikrofon vypnout/zapnout



Telefonujete.
Stiskněte tlačítko MUTE. Mikrofon,
sluchátko a reproduktor se vypnou.
Tento stav se ukáže na displeji.
Použití je užitečné, chcete-li se např.
něco zeptat kolegů v místnosti.
Po opětném stisku tlačítka se mikrofon, sluchátko a reproduktor
opět zapnou.

Dočasná změna druhu volby
Pokud je Váš telefon připojen na přípojku s impulsní volbou, pak jej lze
během hovoru dočasně přepnout na
tónovou volbu (např. pro dálkové
ovládání telefonního záznamníku).






Telefonujete.
Stiskněte tlačítko s hvězdičkou.
Volba se přepne na tónovou.
Teď je možné v tónové volbě zadat
čísla pro dálkové ovládání záznamníku/zahájit přenos dat.
Zavěšením sluchátka se telefon
opět vrátí na volbu impulsní.
Během stávajícího spojení se
můžete stisknutím 
kdykoli přepnout zpět z tónové do impulsní volby (např.
pro zpětný dotaz).
Postup pro trvalé nastavení
druhu volby najdete v kapitole
„Nastavení druhu volby“ na
str. 4.
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Telefonování

Zobrazení délky hovoru
Automatické zobrazení délky hovoru
zapnout/vypnout
Váš telefon může na displeji automaticky zobrazovat přibližnou délku hovoru. Po aktivaci této funkce se vždy
po 12 sekundách po ukončení volby
zahájí počítání doby hovoru.




Zvedněte sluchátko.
Stiskněte tlačítko SET, pak tlačítko
LOCK a tlačítko 3.



Zadejte heslo.
Tovární nastavení je “0000”.
Vpravo na displeji se zobrazí aktuální nastavení (zobraz. délky hovoru):
0 = vypnuto
1 = zapnuto



Zadejte číslo pro zapnutí, či vypnutí:
0 = vypnout
1 = zapnout



Stiskněte tlačítko SET pro uložení
zadání.

Stopky
Váš telefon navíc umožňuje počítat
čas od stisknutí tlačítka TIMER.
Předpoklad: Automatické zobrazení délky hovoru je zapnuto (viz
nahoře).


Po stisku tlačítka TIMER se vynuluje počítadlo a zahájí nové počítání
času.
Funkci “Stopky” je možné
použít buď při zvednutém
sluchátku, nebo zapnutém
reproduktoru.
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Blokování telefonu

Blokování telefonu
Váš telefon je vybaven elektronickým zámkem. Pro zablokování, resp.
odblokování telefonu si musíte naprogramovat 4-místné osobní heslo,
kterým zabráníte neoprávněnému
použití telefonu. Pokud je telefon
zablokován (viz „Telefon zablokovat/
odblokovat“ na str. 16), je možné jen
tísňové volání (viz „Tísňové volání
(dětské volání)“ na str. 17).

Chraňte své heslo před zneužitím.

Naprogramování hesla








Zvedněte sluchátko.
Stiskněte postupně tlačítka SET,
LOCK, a pak tlačítko 9.
Zadejte dosavadní heslo
(u nového telefonu: 0000).
Zadejte 4-místné nové heslo.
Zadejte své nové heslo ještě jednou.
Stiskněte tlačítko SET.
Nové heslo je uloženo.
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Blokování telefonu

Ochranu přepisu jmenných tlačítek
zapnout/vypnout
Zvedněte sluchátko a stiskněte postupně tlačítka SET, LOCK, a pak
tlačítko 6.








Zadejte heslo.
Vpravo na displeji se zobrazí:
0 ochrana přepisu vypnuta
1 ochrana přepisu zapnuta
Stiskněte tlačítko 1 pro zapnutí
nebo
stiskněte tlačítko 0 pro vypnutí
ochrany přepisu jmenných tlačítek.
Stiskněte tlačítko SET pro uložení
nastavení.
Je-li na Vašem telefonu
zapnuta ochrana přepisu cílů jmenných tlačítek, objeví
se při pokusu o jejich přepsání na displeji „.

Telefon zablokovat/odblokovat


Zvedněte sluchátko, stiskněte
tlačítko SET, a pak tlačítko LOCK.
Stiskněte tlačítko 1 pro zablokování
nebo






tlačítko 0 pro odblokování.
Zadejte heslo.
Stiskněte tlačítko SET.
Provedené nastavení je uloženo.
Jako upozornění na zablokování telefonu je na displeji
zobrazen symbol  . Pokud
bylo naprogramováno číslo
pro tísňové volání, pak je
možné volit pouze toto číslo
viz „Tísňové volání (dětské
volání)“ na str. 17.
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Tísňové volání (dětské volání)

Direktrufnummer speichern/löschen/wählen

Tísňové volání (dětské volání)
Na svém telefonu si můžete naprogramovat číslo pro tísňové volání. Při
zablokovaném telefonu (viz „Telefon zablokovat/odblokovat“ na str.
16) se stiskem libovolného tlačítka
volí automaticky toto číslo.

Číslo pro tísňové volání uložit/zrušit


Zvedněte sluchátko, stiskněte postupně tlačítka SET, LOCK, a pak 8.



Zadejte heslo.



Zadejte číslo pro tísňové volání (maximálně 22 číslic)
nebo

Pokud bylo uloženo číslo pro tísňové volání, zobrazí se na displeji. Pokud nebylo uloženo, pak se zobrazí
symbol pro prázdnou paměť.

stisknutím tlačítka REDIAL číslo vymažte.


Stiskněte tlačítko SET.
Číslo pro tísňové volání je uloženo,
resp. zrušeno.

Použití tísňového volání




(Telefon je zablokován.)
Zvedněte sluchátko a stiskněte libovolnou číslici, či jmenné tlačítko
nebo REDIAL, LOCK, MUTE, RECALL nebo SET.
Volí se číslo pro tísňové volání.
Tlačítka,,si ponechávají svou původní funkci
a jejich stisk nevyvolá tísňové volání.
Při stisku tlačítka  se volí
tísňové volání cca za 3 sekundy.
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Použití v rámci pobočkové ústředny

Amtskennzahlen eingeben/löschen

Použití v rámci pobočkové ústředny
Pokud chcete používat Váš telefon
v rámci pobočkové ústředny, musíte
nastavit druh volby a čas pro funkci
“flash” v souladu s návodem k Vaší
ústředně a případně naprogramovat
jeden nebo více kódů pro přestup do
veřejné sítě (dále jen KPVS).

Naprogramování kódů pro
přestup do veřejné sítě
S naprogramováním KPVS automaticky zajistíte vkládání pauzy o délce
3 sekund. Můžete si naprogramovat
3 různé jedno- až třímístné KPVS.
Respektujte přitom také pokyny uvedené v návodu k Vaší ústředně.




Zvedněte sluchátko. Stiskněte
tlačítko SET, a pak tlačítko 0.
Pokud nebyl naprogramován žádný
kód, zobrazí se na displeji symbol.
Pokud byl naprogramován jeden
nebo více kódů, zobrazí se na displeji vedle sebe.
Stiskněte tlačítko SET.





Zadejte jedno- až třímístný kód.
Jen pokud chcete naprogramovat
2., případně i 3. KPVS:
Stiskněte tlačítko REDIAL a zadejte
2. KPVS.
Stiskněte tlačítko SET a zavěste.
Kódy pro přestup do veřejné sítě
jsou uloženy.
Potřebujete-li zadat 2 nebo
3 KPVS, musíte tak učinit
během jednoho programování!
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Použití v rámci pobočkové ústředny

Zrušení kódu pro přestup do veřejné sítě
Naprogramované kódy lze zrušit pouze jako jeden celek, nikoli jednotlivě. Postup je stejný jako při programování KPVS.
Nezadáte však nové KPVS, nýbrž bezprostředně po stisku
stisknete tlačítko SET.
REDIAL

Tlačítko zpětného dotazu
Během vnějšího telefonního hovoru můžete provést zpětný
dotaz nebo hovor dále přepojit. Za tímto účelem stisknete
tlačítko zpětného dotazu RECALL . Další postup je závislý
na Vaší ústředně.
Tlačítko zpětného dotazu má výlučně funkci “flash”.
Při dodání je funkce “flash”pro využití nových telefonních
služeb nastavena na 90 ms. Při provozování telefonu na pobočkové ústředně je někdy nutné tento čas změnit. Respektujte přitom pokyny v návodu k Vaší ústředně.

Nastavení času pro flash



Zvedněte sluchátko a stiskněte
tlačítko SET.



Stiskněte tlačítko #.





Kód

Zadejte příslušný kód (např.: 2 pro
tónovou volbu s 90 ms pro flash)
Stiskněte tlačítko SET a zavěste.
Nastavení je uloženo.

čas pro flash

druh volby

nefunkční

impulsní



90 ms *

tónová



120 ms

tónová

180 ms

tónová

300 ms

tónová

600 ms

tónová



* = tovární nastavení
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Důležité pokyny pro uživatele

Důležité pokyny pro uživatele
Dojde-li na Vašem přístroji k závadě
Ne každá porucha ve funkci Vašeho přístroje znamená závadu. V některých případech si ušetříte čas a peníze, rozpoznáte-li poruchu sami.
Zvednete sluchátko a neslyšíte oznamovací tón
Je přípojná šňůra u telefonu a v zásuvce správně zasunuta?
Slyšíte oznamovací tón, ale nelze volit
Přípojná šňůra je v pořádku. Je správně nastaven druh volby?
Viz „Nastavení druhu volby“ na str. 4.

Jen v pobočkových systémech: Při volbě čísla z paměti
(pomocí opakování volby, zkrácené volby) nedochází
k žádnému, nebo nesprávnému spojení:
Naprogramujte si kód pro přestup do veřejné sítě.
Váš protějšek Vás neslyší
Není zapnuto tlačítko MUTE? Pokud ano, stiskněte je ještě
jednou.
Je správně zasunuta šňůra sluchátka?

Kontakty v zásuvce pro přípojnou šňůru
Zapojení kontaktů v zásuvce pro připojení šňůry na spodní
části telefonního přístroje:

3
2
1
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4
5
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1
2
3
4
5
6

nezapojen
nezapojen
a-drát
b-drát
nezapojen
nezapojen
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Důležité pokyny pro uživatele
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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

Tento přístroj je pro provoz v ČR schválen
Českým telekomunikačním úřadem pod číslem
ČTÚ 1997 N T 748.

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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