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Stručný přehled Euroset 5020

tlačítko zpětného dotazu stisknuté
pauza
pamět' neobsahuje žádná data
z
{
telefon uzamčený
při pokusu o spojení: telefon uzamčený
zzzz
0–9
telefonní číslo
U tónové volby:
n
– tlačítko * stisknuté
– tlačítko # stisknuté
U doplňkových služeb veřejných provozovatelů sítí:
nové volání v seznamu volání
†
(bliká) nová zpráva k dispozici
ë
ohlášení čekajícího volání zapnuté
™
přepojení volání ihned
˜
přepojení volání, pokud se účastník nehlásí
—
přepojení volání, pokud má účastník obsazeno
š
anonymní volání zapnuté
u
P
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Tlačítka
1 Tlačítka cílové volby
2 Tlačítko opakování volby
3 Tlačítko zpětného dotazu
4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute)
5 Tlačítko Shift
6 Tlačítko snížení hlasitosti
7 Tlačítko reproduktoru (Hlasité telefonování)
8 Tlačítko zvýšení hlasitosti
9 Tlačítko uložení
10 Tlačítko Zpět
11 Tlačítko Vpřed
12 Tlačítko OK (volba zobrazeného čísla)

Symboly na displeji
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v pamět'ovém režimu
tlačítko Shift stisknuté
připravený k provozu
mikrofon vypnutý
reproduktor zapnutý
telefonní číslo přímého volání (dětská volba)
nastavené
zadávací značka při nastavování
(např. hlasitost)

Bezpečnostní pokyny
Při instalaci, zapojování a obsluze telefonu bezpodmínečně
dodržujte následující pokyny:
◆ Používejte pouze zástrčky a kabely dodané s telefonem!
◆ Přívodní kabel zapojte do zásuvky/zdířky k tomu určené.
◆ Připojujte jen schválené příslušenství.
◆ Přívodní kabel vždy veďte tak, aby nemohl způsobit úraz!
◆ Telefon umístěte na neklouzavý podklad!
◆ Pro Vaši bezpečnost a ochranu nikdy nepoužívejte
telefon v koupelně ani ve sprchách (ve vlhkých
prostorách). Telefon není chráněn proti stříkající vodě.
◆ Telefon nikdy nevystavujte působení zdrojů tepla,
přímému slunečnímu záření, vlivu dalších elektrických
přístrojů.
◆ Chraňte svůj telefon před vlhkem, prachem, agresivními
kapalinami a parami.
◆ Telefon nikdy sami neotevírejte.
◆ Kontaktů a konektorů se nikdy nedotýkejte špičatými
kovovými předměty!
◆ Telefon nikdy nepřenášejte za kabely!
◆ Telefon Euroset 5020 předávejte třetím osobám vždy
pouze s návodem k použití.
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Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být
likvidovány odděleně od komunálního odpadu
prostřednictvím určených sběrných míst stanovených
vládou nebo místními úřady.
Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že
se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.
Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů
pomůže prevenci před negativními důsledky na životní
prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného
použití a recyklace použitého elektrického a elektronického
zařízení. Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů
si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku
zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste
produkt zakoupili.

Připojení
Krátký konec krouceného kabelu sluchátka zastrčte do
příslušné zdířky ve sluchátku a dlouhý konec do zdířky
označené symbolem a na spodní straně přístroje.
Telefonní kabel zastrčte do nástěnné telefonní zásuvky
a druhý konec do zdířky označené symbolem Y na spodní
straně přístroje. Tím je telefon připraven k provozu.

Příprava telefonu k provozu
Doporučení k instalaci telefonu
◆ Telefon nevystavujte přímému slunečnímu záření ani
působení jiných zdrojů tepla.

◆ Provoz za teplot mezi +5 °C až +40 °C.
◆ Mezi telefonem a rádiovými přístroji (například

radiotelefony, pagery) nebo televizními přístroji udržujte
vzdálenost nejméně jeden metr.
V opačném případě by mohl být telefonní hovor
nepříznivě ovlivněn jejich působením.
◆ Telefon neinstalujte v prašných prostorách, protože
prach zkracuje životnost telefonu.
◆ Přístroj čistěte setřením vlhkou látkou nebo antistatickou
utěrkou. Nikdy nepoužívejte suchou látku (nebezpečí
vzniku nebo vybití elektrostatického náboje) ani ostré
čisticí prostředky.
◆ Při kontaktu s částmi přístroje (např. podstavce přístroje)
mohou být poškozeny laky a politury nábytku.

Nastavení interních hodin
?3
Vyvolejte funkci.
o
?

Aktuálně nastavený čas je zobrazen
ve 24hodinovém režimu (tovární
nastavení: 00:00).
Zadejte správný čas v hodinách <hh>
a minutách <mm> (24hodinový režim).
Stiskněte tlačítko uložení.
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Telefonování
Volba telefonního čísla
co
Zvedněte sluchátko, volte telefonní číslo.

anebo ...

o Bc Volte telefonní číslo (chybně zadané číslice
můžete smazat pomocí A a pak nově zadat),

stiskněte tlačítko OK.
Po 2 sekundách prodlevy se telefonní číslo volí.
Zvedněte sluchátko, chcete-li hovořit přes
sluchátko.
Číslice za 20. pozicí se na displeji posouvají zprava doleva.
Tlačítkem ; lze při volbě od 2. pozice vkládat pauzy.

Volba telefonního čísla se seznamu volajících (je-li služba
k dispozici): str. 7.

Hlasité telefonování, zapnutí/vypnutí
Tímto telefonem můžete telefonovat i se zavěšeným
sluchátkem (hlasité telefonování) nebo můžete provádět
nastavení. Optimální vzdálenost od mikrofonu je přibližně
50 cm.
◆ Zapnutí během hovoru přes sluchátko:
L + a Se stisknutým tlačítkem reproduktoru zavěste
sluchátko.
◆ Zapnutí před volbou telefonního čísla
L
Před volbou: tlačítko reproduktoru podržte
stisknuté, dokud neuslyšíte oznamovací tón.
Vypnutí hlasitého telefonování
Během hovoru zvedněte sluchátko.

c

Opakování volby
Posledních 5 volených telefonních čísel (max. 32 míst) se
automaticky ukládá. Tato telefonní čísla můžete vyvolat ze
seznamu opakované volby a můžete je nechat ještě jednou
navolit.

Opakování volby naposledy voleného telefonního čísla

c;

Zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko
opakování volby.
Naposledy volané telefonní číslo se
ihned navolí.

Volba ze seznamu opakované volby

;

A...C
B

S položeným sluchátkem: stiskněte tlačítko
opakované volby.
Zobrazí se naposledy volené telefonní číslo.
Tlačítky Vpřed/Zpět v seznamu listujte
k požadovanému telefonnímu číslu.
Stiskněte tlačítko OK nebo L.
Po 2 sekundách se telefonní číslo navolí.
Zvedněte sluchátko, chcete-li hovořit přes
sluchátko.

Volba tlačítky cílové volby
c
Zvedněte sluchátko. (Případně stiskněte =
:

pro tlačítko cílové volby ve 2. úrovni).
Stiskněte tlačítko cílové volby.

anebo ...

:

Bc

Stiskněte tlačítko cílové volby. (Případně
stiskněte = pro tlačítko cílové volby
ve 2. úrovni).
Stiskněte tlačítko OK nebo L.
Po 2 sekundách se telefonní číslo navolí.
Zvedněte sluchátko, chcete-li hovořit přes
sluchátko.

Telefonní číslo, uložení
Prováděná nastavení telefonu je nutné ukončit stisknutím
tlačítka uložení ?, aby nastavení zůstala trvale k dispozici.
Chcete-li (např. po chybném zadání) přerušit zadávání bez
uložení, zavěste sluchátko, tzn. netikněte potvrzovací
tlačítko ?. Pak zůstane zachováno původní nastavení.

Uložení čísel cílové volby
Na obou úrovních tlačítek cílové volby lze uložit celkem až
20 telefonních čísel (nebo také funkcí, viz str. 7).
?
Stiskněte tlačítko uložení. (Pro 2. úroveň
paměti stiskněte navíc =.)
:
Stiskněte tlačítko cílové volby, pod které chcete
uložit číslo cílové volby.
Již uložené telefonní číslo se zobrazí na
displeji. Je-li pamět’ tohoto tlačítka cílové volby
prázdná, zobrazí se na displeji z.
o
Zadejte telefonní číslo (max. 32 míst), které
chcete uložit.
anebo ...
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Uložení ze seznamu volání (je-li služba k dispozici)
A...C Stiskněte tlačítka Vpřed/Zpět tolikrát, až se
na displeji zobrazí požadované telefonní číslo.
anebo ...
Uložení ze seznamu opakované volby:
;
Stiskněte tlačítko opakované volby.
A...C Případně stiskněte tlačítka Vpřed/Zpět tolikrát,
až se na displeji zobrazí požadované telefonní
číslo.
K ukončení postupu:
?
Stiskněte tlačítko uložení.
Uložení během hovoru
Telefonní čísla lze stejným způsobem ukládat také během
hovoru (funkce poznámek).
Upozornění:

Nastavení melodie vyzvánění

Smazání všech čísel cílové volby

Vypnutí zvuku (Mute)

Po 20. číslici se případné následující číslice na displeji posouvají
zprava doleva.

?1251
?

Vyvolejte funkci.
Stiskněte tlačítko uložení.

Nastavení telefonu
Nastavení hlasitosti vyzvánění
Hlasitost vyzvánění lze nastavit ve 4 stupních a zcela
vypnout (tovární nastavení: stupeň 4).
◆ Nastavení v klidovém stavu telefonu:
?5
Vyvolejte funkci.
H...I Tlačítky zvýšení/snížení hlasitosti nastavte
hlasitost.
?
Stiskněte tlačítko uložení.
◆ Nastavení během vyzvánění telefonu:
Před zvednutím sluchátka stiskněte H...I.
Naposledy nastavená hodnota se uloží.

Nastavení frekvence vyzvánění
Frekvenci (rychlost) vyzvánění lze nastavit ve 3 stupních
(tovární nastavení: stupeň 3).
?6
Vyvolejte funkci.
1...3 Stiskněte jedno z tlačítek 1...3:
1: nejnižší frekvence; 3: nejvyšší frekvence.
?
Stiskněte tlačítko uložení.

Pro vyzvánění lze volit z 10 různých melodií (tovární
nastavení: melodie 9).
◆ Nastavení v klidovém stavu telefonu:
?7
Vyvolejte funkci.
0...9 Stiskněte jedno z tlačítek 0 ... 9.
?
Stiskněte tlačítko uložení.
◆ Nastavení během vyzvánění telefonu:
0...9 Stiskněte jedno z tlačítek 0 ... 9.

Nastavení hlasitosti sluchátka
Hlasitost sluchátka lze nastavit a uložit ve 3 stupních
(tovární nastavení: stupeň 3).
?9
Vyvolejte funkci.
H...I Tlačítky zvýšení/snížení hlasitosti nastavte
hlasitost.
?
Stiskněte tlačítko uložení.
Sluchátko a mikrofon telefonu můžete vypnout, váš partner
vás pak neslyší.
J
Během hovoru: stiskněte tlačítko vypnutí
zvuku.
Zapnutí: znovu stiskněte tlačítko.

Nastavení reproduktoru
Během hlasitého telefonování lze nastavit a uložit hlasitost
v 7 stupních (tovární nastavení: 1).
H...I Tlačítky zvýšení/snížení hlasitosti nastavte
hlasitost.

Hudba při vypnutém zvuku, vypnutí/zapnutí
Můžete zapnout a vypnout hudbu, kterou uslyší váš partner
při vypnutém zvuku (tovární nastavení: zapnuto).

?19 #
0/1
?

Vyvolejte funkci.
0: vypnout; 1: zapnout.
Stiskněte tlačítko uložení.
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Přímé volání (dětská volba)
Je-li nastavené telefonní číslo přímého volání (dětská
volba), pak se toto číslo při uzamčeném telefonu (viz
„Uzamčení/odemčení telefonu“) navolí automaticky po
zvednutí sluchátka (nebo stisknutí tlačítka reproduktoru)
a stisknutí libovolného tlačítka (s výjimkou ?, L, H
a I). Pro volbu ostatních telefonních čísel je telefon
uzamčen, příchozí volání je však možné přijmout.

?82

Nastavení délky pauzy

V případě potřeby můžete změnit délku pauzy tlačítka ;
(funkce pauzy od 2. zadávací pozice) na 1, 3 nebo 6 sekund
(tovární nastavení: 3 sekundy).

?102

Vyvolejte funkci.

0...2 0: 1 sekunda; 1: 3 sekundy; 2: 6 sekund.
?
Stiskněte tlačítko uložení.

Vyvolejte funkci.
Zadejte telefonní číslo přímé volby
(max. 32 číslic).
?
Stiskněte tlačítko uložení.
Při zapnutém přímém volání (dětská volba) vidíte na displeji
è a {.

Přepnutí druhu volby
?#
Vyvolejte funkci.
1/ 2 1: tónová volba

?80

Je-li telefon nastaven na pulzní volbu a chcete použít funkci,
pro kterou je nutná volba tónová (např. dálkové ovládání
hlasového zápisníku), můžete druh volby přepnout během
spojení.
*
Během navázaného spojení: stiskněte tlačítko
s hvězdičkou.
o
Zadejte číslice dálkového ovládání/přenosu
dat.
Zavěšením sluchátka se telefon přepne zpět na původní
druh volby.

o

Přímé volání deaktivace

?

Vyvolejte funkci.
Stiskněte tlačítko uložení.

Smazání telefonního čísla přímého volání (dětská volba)

?1253
?

Vyvolejte funkci.
Stiskněte tlačítko uložení.

Uzamčení/odemčení telefonu
Telefon lze (s výjimkou případně nastaveného telefonního
čísla přímého volání - dětská volba) zcela uzamknout proti
volbě telefonních čísel. Příchozí volání lze nadále přijímat.
?8
Vyvolejte funkci.
0/ 1 0: odemknout; 1: uzamknout
?
Stiskněte tlačítko uložení.
Na displeji uzamčeného telefonu vidíte {.

Zobrazení délky hovoru - zapnutí/vypnutí
Telefon může na displeji zobrazit přibližnou délku trvání
hovoru (max. 99 minut 59 sekund, tovární nastavení:
zapnuto). Je-li zobrazení délky hovoru zapnuté, spustí
se zobrazení času 8 sekund po volbě poslední číslice.

?18#
0/ 1
?

Vyvolejte funkci.
0: vypnout; 1: zapnout.
Stiskněte tlačítko uložení.

?

2: pulzní volba bez funkce flash.
Stiskněte tlačítko uložení.

Druh volby, přepnutí v průběhu spojení

Provoz na soukromých telefonních
ústřednách
Provolby do veřejné sítě, zadání/smazání
Při provozu telefonu v rámci soukromé ústředny musíte
mimo jiné zadat jednu nebo více provoleb přístupu do
veřejné sítě. Spolu s provolbou se automaticky nastaví
také pauza během volby. Uložit lze max. 3 provolby.
?0
Vyvolejte funkci.
Není-li v pamět’ovém místě nastavena
žádná provolba, zobrazí se na displeji z.
Je-li v paměti uloženo několik provoleb,
zobrazí se vedle sebe; provolba aktuálně
dostupná pro zpracování bliká.
Tlačítkem ; případně přepínejte mezi
zobrazenými provolbami, můžete je dále
zpracovat následujícím způsobem:
Smazání provolby:
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?

Stiskněte tlačítko uložení.
Zadání provolby:
Zadejte jedno- až trojmístnou provolbu.
Zadání další provolby:
Stiskněte tlačítko opakování volby, zadejte
další provolbu.
Stiskněte tlačítko uložení.

Přenos telefonního čísla

Během hovoru lze provést zpětný dotaz nebo hovor
přepojit. Za tím účelem stiskněte tlačítko zpětného dotazu
>. Další obsluha závisí na vaší telefonní ústředně. Při
dodání telefonu je délka signálu flash (doba přerušení)
tlačítka zpětného dotazu nastavena na 90 ms k využití
nových služeb veřejných telefonních sítí. U připojení
k soukromým telefonním ústřednám může být nutná
úprava délky signálu flash (např. 600 ms). Řiďte se také
pokyny návodu k obsluze Vaší telefonní ústředny.

Za následujících předpokladů se telefonní čísla
příchozích volání
(a) zobrazí na displeji (max. prvních 20 číslic) a také
(b) se všechna příchozí volání automaticky uloží v seznamu
volání:
◆ Provozovatel vaší telefonní sítě i provozovatel sítě
volajícího nabízejí službu přenosu (identifikace)
telefonního čísla.
◆ Vy i volající jste požádali příslušného provozovatele sítě
o aktivaci této služby (pokud je to nutné).
Jestliže jsou splněny tyto předpoklady, avšak volající před
zahájením volání potlačil přenos svého telefonního čísla,
vidíte na displeji místo telefonního čísla ---P---. Nebylo-li
možné telefonní číslo přenést z jiných (technických)
důvodů, vidíte na displeji ---0--- nebo ---E---.
Na displeji se může zobrazit až 20 číslic jednoho telefonního
čísla. Delší telefonní čísla jsou při zobrazení na konci
zkrácena.

Nastavení délky signálu flash u tlačítka zpětného dotazu

Seznam volání

o
;o
?

Tlačítko zpětného dotazu (na soukromých
ústřednách)

?195
0...4
?

Vyvolejte funkci.
Zadejte požadovanou hodnotu signálu flash:
0: 90 ms (tovární nastavení);
1: 120 ms,
2: 270 ms;
3: 375 ms; 4: 600 ms.
Stiskněte tlačítko uložení.

Funkce doplňkových služeb veřejných
telefonních sítí
Jestliže chcete využít služeb, které se vyvolávají tlačítkem
zpětného dotazu, pak nejprve zkontrolujte, zda je pro
tlačítko nastavena správná délka signálu flash.

Tlačítko zpětného dotazu (ve veřejných
telefonních sítích)
U veřejných telefonních sítí se používá toto tlačítko k využití
určitých doplňkových služeb.
Podle jednotlivých zemí je před použitím tlačítka zpětného
dotazu nutné nastavit správnou délku signálu flash:
◆ Belgie, Nizozemí, Švýcarsko: 120 ms (číslice 1)
◆ Francie, Lucembursko, Portugalsko, Německo, Řecko:
270 ms (číslice 2)
◆ ostatní evropské země: 90 ms (číslice 0).

Seznam volání obsahuje maximálně 50 záznamů. Volá-li
účastník opakovaně, uloží se pouze poslední záznam.
V doplňující informaci se zobrazuje až 99 opakovaných
volání.
Pořadí záznamů seznamu: nejnovější volání je zobrazeno
na první pozici (číslo pozice „01“). Starší záznamy se
s každým novým příchozím telefonním číslem posunují
směrem dolů, až jsou ze seznamu vymazány. V seznamu
volání můžete:
◆ listovat zobrazenými telefonními čísly,
◆ dotázat se na doplňující informace:
(a) datum a čas, jestliže jsou telefonní sítí přenášeny,
v opačném případě pouze čas podle interních hodin
telefonu
(b) četnost daného příchozího telefonního čísla,
◆ mazat záznamy,
◆ uložit telefonní čísla ze seznamu volání pod tlačítka
cílové volby (viz str. 3),
◆ přímo volit zobrazené telefonní číslo.
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Prohlížení seznamu volání a volba telefonního čísla

|

Obsahuje-li seznam volání ještě nepřečtené záznamy,
bliká na displeji symbol
.
Můžete otevřít seznam volání, listovat v jeho záznamech,
prohlédnout si doplňující informace o volání a přímo zavolat
zpět:
A
Stiskněte tlačítko Vpřed.
Na displeji se zobrazí telefonní číslo
nejnovějšího volání. Vlevo vedle telefonního
čísla vidíte příslušné číslo pozice „01“.
Obsahuje-li telefonní číslo více než 17 číslic,
zobrazí se nejprve prvních 17 číslic a po jedné
sekundě číslice zbývající.
Listování v seznamu volání:
A...C Stiskněte tlačítka Vpřed/Zpět.
Prohlížení doplňujících informací:
=
Stiskněte tlačítko Shift.
Zobrazí se informace o datu a času
zobrazeného záznamu spolu s počtem volání
(vpravo).
Návrat do seznamu volání (zobrazení
telefonního čísla):
=
Stiskněte znovu tlačítko Shift.
Volba telefonního čísla:
B
Stiskněte tlačítko OK nebo L.
Po 2 sekundách se telefonní číslo navolí.
Zvedněte sluchátko, chcete-li hovořit přes
sluchátko.

Smazání záznamů seznamu volání
Smazání všech záznamů současně

A/ C Stiskněte tlačítko Vpřed nebo Zpět.
?*? Postupně stiskněte tlačítko uložení, tlačítko
A...C
??

s hvězdičkou a tlačítko uložení.
Seznam volání se zmaže.
Smazání jednotlivých záznamů
Nalistujte požadovaný záznam.
2 x stiskněte tlačítko uložení.
Záznam je smazán.

Zobrazení čísla místní předvolby, zapnutí/vypnutí
Telefon můžete nastavit tak, aby u čísla příchozího volání
nezobrazoval místní předvolbu. To může být vhodné např.
v případě, kdy na displeji nevidíte poslední číslice dlouhého
telefonního čísla.

Zobrazení lze vypnout u 2 čísel místních předvoleb (vždy až
o 5 číslicích).
?4
Vyvolejte funkci.
Není-li v pamět’ovém místě nastaveno žádné
číslo, zobrazí se na displeji z.
Jsou-li obsazena obě pamět’ová místa, zobrazí
se vedle sebe; pamět’ové místo aktuálně
dostupné pro zpracování bliká.
Tlačítkem ; případně přepínejte mezi
zobrazenými pamět’ovými místy, můžete je
dále zpracovat následujícím způsobem:
Smazání čísla:
?
Stiskněte tlačítko uložení.
Zadání čísla:
o
Zadejte jedno- až pětimístné číslo.
Zadání dalšího čísla předvolby:
; o
Stiskněte tlačítko opakování volby, zadejte
další číslo.
?
Stiskněte tlačítko uložení.

Zobrazení „Zpráva k dispozici“
Různí provozovatelé sítí nabízejí služby k ukládání došlých
zpráv o volání (např. služby hlasového záznamníku).
V případě, že je u provozovatele sítě uložena jedna nebo
více nově došlých zpráv, může Vás o tom případně
informovat prostřednictvím Vašeho telefonu. Na displeji je
toto upozornění provozovatele sítě indikováno blikajícím
symbolem † a telefonním číslem.
Chcete-li si vyslechnout uložené zprávy volajících, můžete
nyní navolit příslušné telefonní číslo záznamíku v síti
provozovatele. Jestliže již nejsou zaznamenány žádné další
nové zprávy, symbol † zhasne.

Použití tlačítek cílové volby jako „funkčních tlačítek“
Různé služby/funkce veřejných telefonních sítí – případně
po jejich objednání/vyžádání – lze volit pevně stanovenými
kombinacemi tlačítek, které se dozvíte od svého
provozovatele sítě.
Na dostupnost níže popsaných služeb se prosím informujte
u svého provozovatele sítě.
Potřebné kombinace tlačítek můžete uložit jako normální
telefonní čísla pod tlačítka cílové volby, stejným způsobem
je můžete „volit“ a službu také opět vypnout.
Upozornění:
Jestliže aktivujete zobrazení symbolů a na 2. úrovni tlačítek
cílové volby uložíte vyvolání funkcí, můžete sdružit
zapínání a vypínání různých služeb „funkčním tlačítkem“ se
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zobrazením resp. odznačením určitých symbolů na displeji.
Při obsazování tlačítek cílové volby na 2. úrovni proto
dbejte na to, aby bylo zapínání a vypínání zobrazení
symbolů na displeji ™, ˜, —,ë a š sdruženo se zcela
určitými tlačítky ve 2. úrovni – nezávisle na telefonních
číslech resp. volacích příkazech funkcí uložených pod nimi!

Aktivace/deaktivace zobrazení symbolů doplňkových
služeb
Dle potřeby lze aktivovat nebo deaktivovat zobrazování
symbolů. Při dodání je zobrazení aktivní.

?145
0/1
?

Vyvolejte funkci.
0: deaktivovat; 1: aktivovat.
Stiskněte tlačítko uložení.

Doporučené přiřazení symbolů k tlačítkům
Stisknete-li při aktivovaném zobrazení symbolů =
a potom jedno z následujících tlačítek cílové volby, zapne
se (resp. vypne se) příslušný přiřazený symbol na displeji
(číslování tlačítek shora dolů):

=+
:1
:2
:3
:4
:5
:6
:7
:8
:9

Obsazení
zap.
Přepojení volání ihned
vyp.
zap.
Přepojení volání, pokud se
účastník nehlásí
vyp.
zap.
Přepojení volání, pokud má
účastník obsazeno
vyp.
zap.
Ohlášení čekajícího volání
vyp.
Anonymní volání (pouze další volání)

Symbol

™

˜
—
ë
š

?

Příklad: přepojení volání
V následujícím odstavci je uveden příklad použití tlačítek
cílové volby jako „funkčních tlačítek“. Je-li aktivované
zobrazení symbolů, pak se v příkladném případě „Přepojení
volání“ při zapnutí služby na displeji zobrazí (resp. při
vypnutí služby odznačí) symbol příslušející této službě.
Sekvence tlačítek pro zapnutí funkce „Přepojení volání
ihned“ sestává u Vašeho provozovatele sítě např. ze tří částí:
Vyvolání funkce Cíl přepojení

*21* Telefonní číslo

o

Vyvolejte funkci.
Stiskněte tlačítko cílové volby, které chcete
obsadit funkcí.
Je-li toto tlačítko již obsazené, je toto obsazení
zobrazeno na displeji. Je-li pamět’ tohoto
tlačítka prázdná, zobrazí se na displeji z.
Zadejte kombinaci tlačítek/číselný kód
požadované služby.
Důležité!
Obsahuje-li část ukládané tlačítkové
kombinace čísla/znaky, které mají mít
v závislosti na situaci charakter proměnné
(např. telefonní číslo cíle přesměrování nebo

Konec funkce

#

Nyní máte následující možnosti:
◆ Na klávesnici vždy znovu navolíte kompletní sekvenci
tlačítek.
◆ Sekvenci tlačítek uložíte pod tlačítka cílové volby jako
celou funkci spolu s telefonním číslem pevného cíle
přepojení
anebo
pouze vyvolání funkce a konec funkce. V tomto
případě si ponecháte otevřenou možnost zadání
telefonního čísla cíle přepojení v závislosti na situaci.

Přepojení volání, uložení pod funkční tlačítko

?=
:

Funkční tlačítka, obsazení/změna

?=
:

čas upozornění na termín schůzky), pak musí
být na tomto místě uloženo tlačítko Shift =.
Toto tlačítko způsobí, že při pozdějším zapnutí
funkce bliká kurzor pro zadání této proměnné
části.
Stiskněte tlačítko uložení.

Vyvolejte funkci.
Stiskněte tlačítko cílové volby, kterému přísluší
zobrazení symbolů „™“, viz „Aktivace/
deaktivace zobrazení symbolů doplňkových
služeb“, str. 8.
Již uložené telefonní číslo se zobrazí na
displeji. Je-li pamět’ tohoto tlačítka cílové volby
prázdná, zobrazí se na displeji z.

*21*

o
#
?

Zadejte vyvolání funkce pro „Přepojení volání
ihned“.
(a) Zadání telefonního čísla pevného cíle
přepojení
Zadejte telefonní číslo cíle přepojení.
Stiskněte tlačítko s křížkem, tím označíte konec
funkce.
Stiskněte tlačítko uložení.
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anebo ...

=
#
?

(b) Rezervace proměnného přepojení
Stiskněte tlačítko Shift.
Toto tlačítko způsobí, že při pozdějším zapnutí
služby „Přepojení volání ihned“ bliká kurzor pro
zadání telefonního čísla cíle přepojení.
Stiskněte tlačítko s křížkem, tím označíte konec
funkce.
Stiskněte tlačítko uložení.

Zapnutí přepojení volání funkčním tlačítkem

c=
:

a
o;

a

Zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko Shift.
Stiskněte tlačítko cílové volby pro zobrazení
symbolů „™“. Na displeji se zobrazí ™.
(a) Pevně zadané telefonní číslo cíle
přepojení
Případně uslyšíte oznámení o tom, že je služba
zapnutá.
Zavěste sluchátko.
Od této chvíle jsou příchozí volání přepojována
na zadaný cíl přepojení, váš telefon nevyzvání.
(b) Proměnný cíl přepojení
Zadejte telefonní číslo cíle přesměrování,
Stiskněte tlačítko opakování volby, tím
označíte konec zadávaného telefonního čísla.
Případně uslyšíte oznámení o tom, že je funkce
zapnutá.
Zavěste sluchátko.
Od této chvíle jsou příchozí volání přepojována
na zadaný cíl přepojení, váš telefon nevyzvání.

Uložení „Vypnutí přepojení volání“ pod funkční tlačítko
Přepojení volání, jak bylo popsáno v uvedeném příkladu,
u svého provozovatele sítě opět vypnete např. následující
sekvencí tlačítek #21#.
Také tuto sekvenci tlačítek můžete uložit pod jedno
tlačítko cílové volby, které k tomu určíte. Je-li aktivováno
zobrazení symbolů a služba je popsaným způsobem
zapnutá, pak symbol ™ na displeji po vypnutí služby zhasne.
?=
Vyvolejte funkci.
:
Stiskněte tlačítko cílové volby, kterému přísluší
zobrazení symbolů „™“, viz „Aktivace/
deaktivace zobrazení symbolů doplňkových
služeb“, str. 8.

#21#

Zadejte vyvolání funkce pro vypnutí „Přepojení
volání ihned“.

?

Stiskněte tlačítko uložení.

Vypnutí přepojení volání funkčním tlačítkem

c=
:a

Zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko Shift.
Stiskněte tlačítko cílové volby pro zobrazení
symbolů „™“. Zavěste sluchátko.
Symbol ™ zhasne. Případně uslyšíte oznámení o tom, že je
služba vypnutá.

Dodatek
Údržba a péče
Přístroj čistěte setřením vlhkou látkou nebo antistatickou
utěrkou. Nikdy nepoužívejte suchou látku (nebezpečí vzniku
nebo vybití elektrostatického náboje) ani agresivní čisticí
prostředky.

Pokud telefon nepracuje bez závad
Není slyšet signální tón:
Hlasitost vyzvánění by mohla být nastavena na 0.
Sejměte sluchátko, není slyšet oznamovací tón:
Je přívodní kabel telefonu správně zapojen do telefonu
i telefonní zásuvky?
Oznamovací tón je slyšet, ale telefon nevolí:
Připojení je v pořádku. Je správně nastaven druh volby (viz
str. 5)?
Jen u telefonní ústředny: při volbě z paměti se spojení
nenaváže, nebo se naváže chybné spojení (např. při
opakování volby, zkrácené volbě):
Naprogramujte provolbu do veřejné sítě.
Váš partner vás neslyší:
Není stisknuté tlačítko vypnutí zvuku? Tlačítko stiskněte
ještě jednou. Je připojovací kabel sluchátka správně
zastrčený?
Tlačítko zpětného dotazu nefunguje:
Nastavte vhodnou délku signálu flash.
Telefonní číslo volajícího a seznam volání se
nezobrazují:
Je zapojen napájecí adaptér (viz str. 2)? Lze používat funkci
přenosu telefonního čísla (viz str. 6)?

Vkládané štítky
Nepopsané vkládané štítky k označení tlačítek
cílové volby najdete na internetu na adrese
www.gigaset.com/euroset.
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Kontaktní osoba
Pokud za provozu v připojeném komunikačním systému
s analogovým přístupem k síti vyvstanou problémy, obrat’te
se laskavě na příslušného provozovatele sítě případně na
odborníka ve specializovaném obchodě.

Prohlášení o shodě
Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v
České republice.
Prohlášení o shodě bylo podepsáno. V případě potřeby je k
dispozici kopie prohlášení o shodě, kterou můžete získat
prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 233 032
727).
Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.
Gigaset Communications GmbH* tímto prohlašuje, že tento
přístroj splňuje všechny základní požadavky a další
související ustanovení směrnice 1999/5/EC a je ve shodě se
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními
Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.
Kopii prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/EC
naleznete prostřednictvím následující internetové adresy:
www.gigaset.com/docs.

*Gigaset Communications GmbH is a licensee of the Siemens
trademark
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