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Varování
Používejte jen dobíjecí baterie. 
Každé sluchátko nabíjejte 24 
hodin před použitím.

!
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1 Důležité upozornění
Před použitím telefonu CD640 věnujte čas 
přečtení této příručky pro uživatele. Obsahuje 
důležité informace a poznámky týkající se vašeho 
telefonu.

1.1 Požadavky pro napájení
• Tento výrobek vyžaduje elektrický zdroj 220-

240 voltů AC. V případě výpadku elektrické 
energie dojde ke ztrátě komunikace.

• Elektrická sít’ je označena za nebezpečnou. 
Jediný způsob vypnutí nabíječky je pomocí 
odpojení přívodu energie ze zásuvky. Zajistěte 
trvale snadný přístup k elektrické zásuvce.
Varování

• Nedovolte, aby napájecí kontakty nebo 
baterie přišly do kontaktu s kovovými 
předměty.

• Nenechte nabíječku přijít do kontaktu s 
kapalinou.

• Nikdy nepoužívejte jinou baterii, než tu, 
která se dodává s výrobkem nebo je 
doporučena společností Philips: riziko 
výbuchu.

• Používejte vždy kabely dodávané s 
výrobkem.

• Aktivace funkce handsfree může náhle zvýšit 
hlasitost ve sluchátku na velmi vysokou 
úroveň: nedržte přitom sluchátko příliš 
blízko u ucha.

• Toto zařízení není určeno pro nouzová 
volání při výpadku energie. Pro umožnění 
nouzových volání je nutné připravit 
alternativní možnost.

1.2 Soulad
My, Philips, prohlašujeme, že tento výrobek 
odpovídá základním požadavkům a dalším 
příslušným ustanovením směrnice 1999/5/EC. 
Prohlášení o shodě naleznete na 
www.p4c.philips.com.

1.3 Recyklace a likvidace

Instrukce pro likvidaci starých produktů: 
Směrnice WEEE (Směrnice o likvidaci 
elektrického a elektronického vybavení; 2002/96/
EC) byla přijata, aby se zajistilo, že výrobky jsou 
recyklovány s využitím nejvhodnějších 
dostupných metod, technik na obnovu a 
recyklaci, aby se zajistila ochrana lidského zdraví 
a životního prostředí.
Váš výrobek je navržen a vyroben z kvalitních 
materiálů a součástek, které lze recykovat a 
znovu použít.
Informujte se o místním sběrném systému třídění 
pro elektrické a elektronické produkty označené 
tímto symbolem.

Použijte jednu z následujících možností 
likvidace:
• Zlikvidujte celý produkt (včetně kabelů, 

zásuvek a příslušenství) v určených 
střediscích pro sběr WEEE.

• Pokud jste si koupili náhradní výrobek, 
předejte starý výrobek zpět prodejci. Měl by 
jej přijmout, jak to vyžaduje směrnice WEEE.

Informace pro likvidaci baterií:
Baterie nelikvidujte společně s 
domovním odpadem.

Informace o obalech:
Philips označuje obaly standardními symboly 
určenými k propagaci recyklace a správné 
likvidace případného odpadu.

Finanční příspěvek byl zaplacen 
příslušnému národnímu systému pro sběr 
a recyklaci.
Označený obalový materiál lze recykovat.

!
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1.4 Shoda s normami GAP
The GAP standard guarantees that all DECT™ 
GAP handsets and base stations comply with a 
minimum operating standard irrespective of 
their mark. Vaše sluchátko CD640/645 a 
základna splňují ustanovení GAP, což znamená, 
že minimální zaručené funkce jsou: přihlášení 
sluchátka, převzetí linky, přijetí hovoru a 
vytáčení. Pokročilé funkce nemusejí být 
dostupné, pokud používáte se základnou jiné 
sluchátko než CD640/645.
To register and use your CD640/645 handsets 
with a GAP standard base station of a different 
make, first follow the procedure described in the 
manufacturer’s instructions, then follow the 
procedure described in Section 5.8.6.
To register a handset of another make to the 
CD640/645 base station, place the base station 
into registration mode (Section 5.8.6), then 
follow the procedure in the manufacturer’s 
instructions.

1.5 Elektrická, magnetická a 
elektromagnetická pole ("EMF")

Philips Royal Electronics vyrábí a prodává 
mnoho spotřebitelských produktů, které mají 
obvykle, jako jakýkoli elektronický aparát, 
schopnost vysílat a přijímat 
elektromagnetické signály.
Jedním z hlavních obchodních principů Philips 
je přijmout všechna nezbytná zdravotní a 
bezpečnostní opatření pro to, aby naše 
výrobky splňovaly všechny právní požadavky a 
držely se v rámci EMF norem platných v době 
výroby našich produktů.
Philips je odhodlán vyvíjet, vyrábět a uvádět 
na trh produkty, které nepůsobí žádné 
zdravotní potíže.
Philips potvrzuje, že pokud se s jeho produkty 
manipuluje správně dle určeného použití, jsou 
bezpečné podle vědeckých důkazů 
dostupných v této době.
Philips hraje aktivní roli při vývoji 
mezinárodních norem EMF a bezpečnosti, což 
společnosti Philips umožňuje předvídat další 
vývoje ve standardizaci pro časné zapojení do 
svých výrobků.

1

2

3

4

5
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2 Váš telefon

2.1 Co je v krabičce

Poznámka
Linkový adaptér nejspíš není připojen k propojovacímu kabelu. V krabičce naleznete adaptér pro 
připojení. V tomto případě musíte připojit linkový adaptér k linkovému kabelu, než zapojíte linkový 
kabel do linkové zásuvky.
U balení s více sluchátky naleznete jedno nebo více sluchátek, nabíječky s napájecími jednotkami a 
další dobíjecí baterie.

 Sluchátko Základna Zdroj energie

2 AAA dobíjecí 
baterie

Příručka uživatele Návod na rychlé 
spuštění

Záruční list

Připojovací kabel

CD640
5Váš telefon
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6 Váš telefon

2.2 Popis telefonu

2.2.1 Sluchátko
A Stavová kontrolka

VYPNOUT: Žádné nové události 
BLIKÁ ČERVENĚ: Nepřečtené události 
(například: zmeškaný hovor, nová SMS, pokud 
jste se u svého poskytovatele sít’ových služeb 
přihlásili ke službě Identifikace volajícího (IV) 
společně se službou SMS.)

B Levá rychlá klávesa
V nečinném režimu: Stiskněte pro přístup do 
hlavní nabídky 
V ostatních režimech: Zvolte funkci 
zobrazovanou na displeji sluchátka přímo nad 
ním

C Pravá rychlá klávesa
V nečinném režimu: Stiskem získáte přístup k 
seznamu pro opakování vytáčení 
V ostatních režimech: Zvolte funkci 
zobrazovanou na displeji sluchátka přímo nad 
ním

D Seznam hovorů/Tlačítko nahoru
V nečinném režimu: Stiskněte pro přístup k 
seznamu hovorů 
V režimu nabídky: Stiskněte pro pohyb 
seznamem nabídky nahoru 
V režimu telefonní seznam/seznam hovorů 
Opakování vytáčení: Stiskněte pro pohyb 
nahoru k dalším záznamům 
Během spojování hovoru: Stiskem zvýšíte 
hlasitost sluchátka 
V režimu úprav: Stiskem přejdete na 
předchozí znak nebo číslici

E Telefonní seznam/klávesa dolů
V nečinném režimu: Stiskem získáte přístup k 
telefonnímu seznamu 
V režimu nabídky: Stiskněte pro pohyb 
seznamem nabídky dolů 
V režimu telefonní seznam/seznam hovorů 
Opakování vytáčení: Stiskněte pro pohyb 
dolů k dalším záznamům 
Během spojování hovoru: Stiskem snížíte 
hlasitost sluchátka 
V režimu úprav: Stiskem přejdete na 
následující znak nebo číslici

A

B

C

D

E 
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F Klávesa vypnout hovor/konec
V nečinném režimu: Dlouhým stiskem asi 5 
sekund vypnete sluchátko. Pokud je sluchátko 
vypnuté, krátkým stiskem je zapnete. 
V režimu nabídky: Dlouhým stiskem se vrátíte 
do nečinného režimu, krátkým stiskem se 
vrátíte na předchozí nabídku. 
Během spojování hovoru: Stiskem zavěsíte 
hovor

G Tlačítko Zapnout hovor/R
V nečinném režimu: Stiskem přijmete 
příchozí externí nebo interní hovor 
Během spojování hovoru: Stiskem vložíte R 
pro služby operátora

H Alfanumerická tlačítka
I Tlačítko křížku

V nečinném režimu/v režimu vytáčení: 
Krátkým stiskem vložíte # 
V nečinném režimu: Dlouhým stiskem 
ztlumíte zvonění 
V režimu vytáčení: Dlouhým stiskem vložíte 
mezeru 
V režimu úprav: Krátkým stiskem přepnete 
mezi velkými a malými písmeny

J Tlačítko hvězdička
V nečinném režimu/v režimu vytáčení: 
Krátkým stiskem vložíte * 
V nečinném režimu: Dlouhým stiskem 
aktivujete nebo deaktivujete zámek kláves

K Přenos hovoru/Interkom/konference
V nečinném režimu: Krátkým stiskem zahájíte 
hovor přes interkom 
Během spojování externího hovoru: Krátkým 
stiskem zahájíte interní hovor nebo přepnete 
hovor mezi interním a externím 
Dlouhým stiskem zahájíte konferenční hovor s 
externím hovorem a dalším interním hovorem

L Tlačítko hlasitého odposlechu
Během spojování hovoru: Stiskem zapnete 
nebo vypnete hlasitý odposlech

M Konektor náhlavní soupravy (V 
závislosti na zemi)
Umožní handsfree komunikaci přes náhlavní 
soupravu zapojením soupravy do konektoru

F 

G

H

J

K

L 

M

I 
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2.2.2 Zobrazení ikon na sluchátku

2.2.3 Základna

A Tlačítko pageru
Stiskem vyvoláte sluchátko 
Stiskněte a přidržte na tři sekundy pro 
spuštění procesu přihlášení

Informace o stavu baterie. 
Zobrazí  plné vybití baterie 
Zobrazí  vybíjení baterie 
Zobrazí  částečné nabití baterie 
Zobrazí  úplné nabití baterie 
Zobrazí animovanou ikonu baterie během nabíjení

Zobrazuje se, když se telefon používá. Bliká při příchozím externím hovoru nebo při 
podržení interního hovoru.

Bliká při zmeškaném hovoru (Tato funkce je dostupná, pokud jste si objednali funkci 
Identifikace volajícího (IV) u vašeho poskytovatele sít’ových služeb), nebo při přijetí nové 
SMS nebo hlasové zprávy, jež jste dosud nepřečetli.

Zobrazí se při spojení interního hovoru. Bliká při příchozím interním hovoru nebo při 
podržení interního hovoru.

Zobrazí se, když zapnete budík

Zobrazí se, když zapnete hlasitý odposlech

Zobrazí se, když je uzamčena klávesnice

Zobrazí se při vypnutí zvonění

Zobrazí se, když je sluchátko registrováno a v dosahu základny. Bliká, když je sluchátko 
mimo dosah nebo vyhledává základnu.

A

8 Váš telefon
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3 Začínáme

3.1 Připojení základny
Upozornění

Neumist’ujte základnu příliš blízko k velkým 
kovovým předmětům, jako jsou kartotéky, 
radiátory a elektrické spotřebiče. Mohlo by dojít 
ke snížení dosahu a kvality zvuku. Budovy se 
silnými vnitřními i vnějšími stěnami mohou 
zhoršit přenos signálů k základně a od ní.

Varování
Energie začíná proudit, když je napájecí adaptér 
zapojen k jednotce a připojen k elektrické 
zásuvce. Jediný způsob, jak lze přístroj vypnout, je 
odpojit napájecí adaptér od elektrické zásuvky. 
Zajistěte proto, aby byla elektrická zásuvka 
snadno přístupná.

Napájecí adaptér a telefonní linkový kabel musí 
být správně zapojeny, nebot’ nesprávné zapojení 
může přístroj poškodit.
Používejte vždy telefonní linkový kabel dodávaný 
s přístrojem. Jinak nemusíte uslyšet vytáčecí tón.

Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zdířky 
pod základnou.

Zasuňte zástrčku propojovacího kabelu do 
zdířky pod základnou.

Zapojte druhý konec linkového kabelu k 
telefonní zásuvce a druhý konec napájecího 
kabelu do elektrické zásuvky.

Poznámka
Linkový adaptér nejspíš není připojen k 
propojovacímu kabelu. V tomto případě musíte 
připojit linkový adaptér k linkovému kabelu, než 
zapojíte linkový kabel do linkové zásuvky.

3.2 Instalace dobíjecích baterií
Váš telefon CD640 se dodává se dvěma 
dobíjecími bateriemi. Před použitím sluchátka 
nainstalujte do sluchátka baterie a plně je nabijte.

Vysuňte kryt baterií

Vložte baterie dle instrukcí v prostoru pro 
baterie a vrat’te zpět kryt baterií. 

3.3 Umístění sluchátka do nabíjecí základny
Poznámka

Sluchátko se musí nabíjet nejméně 24 hodin, než 
je lze poprvé použít. 
Když je baterie zcela nabitá, je maximální délka 
hovoru vašeho telefonu přibližně 12 hodin a 
pohotovostní režim je přibližně 150 hodin. 

Postavte sluchátko na nabíjecí podstavec 
základny. 
Nechte je tak, dokud baterie nejsou zcela 
nabité. 
Když je sluchátko plně nabité, zobrazí se .

!
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3.4 Konfigurace telefonu 
V závislosti na vaší zemi se obrazovka Vítejte vás 
nemusí objevit. V takovém případě nemusíte volit 
kód země pro konfiguraci vašeho telefonu. 
Než použijete váš telefon, musíte jej konfigurovat 
podle země, v níž se používá. Po 
několikaminutovém nabíjení se objeví obrazovka 
Vítejte. Pomocí těchto kroků nakonfigurujete váš 
telefon: 

Stiskem tlačítka <zobrazíte seznam zemí 
• Na obrazovce se zobrazí dostupné země. 

Poznámka
Pokud stisknete >, na sluchátku se znovu objeví 
obrazovka Vítejte. 

Stiskem u/d přejdete na vaši zemi
Stiskem < potvrzdíte výběr 

• Váš telefon je konfigurován podle zvolené země a 
vrátí se zpět na nečinnou obrazovku. 
Poznámka

Jakmile zvolíte zem, výchozí nastavení linky pro 
zvolenou zemi se automaticky použijí na váš 
telefon. 

Tip
Pokud jste zemi zvolili nesprávně nebo byste 
chtěli tuto zemi změnit po první konfiguraci, 
můžete stiskem < v nečinném režimu vstoupit 
do hlavní nabídky SMS, zadat ##**793 pro 
nastavení zpět na výchozí nastavení. Po asi 30 
sekundách se telefon vrátí zpět k obrazovce 
Vítejte a vy můžete znovu zvolit zemi. 

3.5 Vypnutí nebo zapnutí sluchátka 
Sluchátko můžete vypnout, pokud chcete ušetřit 
energii baterie. 

Stiskněte a přidržte e asi na pět sekund pro 
vypnutí sluchátka 
Stiskem e sluchátko znovu zapnete
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4 Používání telefonu

4.1 Telefonování

4.1.1 Předvytáčení
Zadejte telefonní číslo (max. 24 číslic)
Stiskem r vytočte číslo

• Hovor je zahájen.

4.1.2 Přímé vytáčení
Stiskem r převezměte linku
Zadejte číslo telefonu

• Hovor je zahájen.

4.1.3 Volání ze seznamu volání
Tato funkce je k dispozici, pokud máte u 
poskytovatele služeb předplacenu službu 
Identifikace volajícího (IV). 

V nečinném režimu:
Stiskem u zvolte Seznam hovorů
Stisknout <
Stiskem u/d přejdete na požadovaný 
nepřijatý hovor
Poznámka

Na obrazovce se může zobrazit:
• číslo volajícího*
• jméno volajícího (pokud číslo odpovídá 

záznamu v telefonním seznamu)*
• Nedostupný, jde-li o neidentifikovaný 

hovor**
• Dostupnost informací o času a datu závisí na 

poskytovatelích služeb
* Pokud jste si objednali službu IV u svého 

operátora
**  Nevypsaná čísla, potlačená totožnost 

volajícího.
Stiskem r vytočte číslo

• Hovor je zahájen.
Poznámka

Poslední nepřijatý hovor se zobrazí jako první, 
nejstarší záznam se vymaže po zaplnění paměti.

4.1.4 Vytáčení z telefonního seznamu

V nečinném režimu:
Stiskem d získáte přístup k telefonnímu 
seznamu
Stiskem u/d přejdete na požadovaný 
záznam v telefonním seznamu
Stiskem r vytočte číslo

• Hovor je zahájen.
Tip

Namísto stisknutí u nebo d pro procházení 
záznamů v telefonním seznamu stiskněte číslicové 
tlačítko odpovídající prvnímu písmenu záznamu v 
telefonním seznamu, který chcete vyhledat, v 
nabídce telefonního seznamu. Pokud například 
stisknete jednou 2, zobrazí se záznamy začínající 
na A. Stisknete-li 2 dvakrát, zobrazí se záznamy 
na B.

4.1.5 Volání ze seznamu opakovaného 
vytáčení

V nečinném režimu:
Stiskem > získáte přístup k seznamu pro 
opakování vytáčení

• Na displeji se zobrazí poslední vytočené číslo 
nebo jméno, pokud se vytočené číslo shoduje s 
číslem uloženým v telefonním seznamu.
Stiskem u/d přejdete na požadovaný 
záznam
Stiskem r vytočte číslo

• Hovor je zahájen.
Tip

Ve sluchátku se uloží posledních 20 vytočených 
čísel. Poslední vytočené číslo se zobrazí v 
seznamu na prvním místě. Pokud se číslo pro 
vytáčení shoduje se záznamem v telefonním 
seznamu, zobrazí se místo něj jméno.

4.1.6 Časovač hovorů
Tato funkce zobrazuje délku vašeho aktuálního 
hovoru po zavěšení telefonu. Zobrazuje se ve 
formátu minut a sekund (MM:SS).

4.2 Přijmout hovor
Když telefon zazvoní, stiskněte tlačítko r.
• Hovor je navázán.
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4.3 Přijímání hovoru v režimu handsfree
Když telefon zazvoní, stiskněte tlačítko v.
• Hovor je navázán a  se zapne. Můžete 

hovořit s volajícím bez nutnosti držet sluchátko.
Varování

Když během příchozího hovoru zazvoní 
sluchátko, nedržte sluchátko příliž blízko u ucha, 
protože hlasitost vyzváněcího tónu vám může 
poškodit sluch.

Poznámka
Příchozí hovor má přednost před jinými kroky. 
Vždy při příchozím hovoru se zruší ostatní 
probíhající stav jako nastavení telefonu, pohyb 
nabídkou atd.

Tip
Pokud aktivujete režim automatického příjmu, 
můžete zvednout sluchátko ze základny pro 
přijetí hovoru.

4.4 Ukončit hovor
Stiskněte e během spojování hovoru
• Hovor je ukončen.
NEBO
Položte sluchátko na základnu
• Hovor je ukončen.

4.5 Opakované volání
Pro použití této funkce je nutné mít předplacenu 
službu u místního poskytovatele služeb.
Můžete použít funkce opakování volání pro 
zahájení nebo přijetí druhého hovoru. Postupy 
uvedené v oddíle 4.5.1 a 4.5.2 se mohou lišit 
podle zemí a místních poskytovatelů služeb. 
Podrobnosti o funkci opakovaného volání získáte 
od svého místního poskytovatele služeb.

4.5.1 Realizace druhého volání

Během hovoru:
Stiskem < a u/d zvolte Zah. 2. hov.
Stiskem < vytočte číslo druhého hovoru

• Druhý hovor je zahájen.
Poznámka

Stiskem < a u/d zvolíte Přepnout 
hovory nebo Konference pro přepnutí mezi 
prvním a druhým hovorem nebo pro navázání 
konferenčního hovoru.

4.5.2 Přijetí druhého volání
Pro použití této funkce je nutné mít předplacenu 
službu u místního poskytovatele služeb. Pokud 
během hovoru dostanete druhý hovor, uslyšíte 
pravidelné krátké pípnutí.
Během zobrazování identifikace volajícího 
stiskněte < a u/d pro výběr funkcí pro 
příjem či zamítnutí druhého hovoru.

Poznámka
Po přijetí druhého hovoru můžete stiskem < a 
u/d zvolit Přepnout hovory nebo 
Konference pro přepnutí mezi prvním a druhým 
hovorem nebo pro navázání konferenčního 
hovoru.

Poznámka
Pokud máte předplacenu službu Identifikace 
volajícího, zobrazí se vám na displeji totožnost 
volajících.

4.6 Používání interkomu
Tato funkce je k dispozici jen tam, kde jsou 
nejméně dvě přihlášená sluchátka. Umožňuje vám 
provádět interní hovory, přenášet externí hovory 
z jednoho sluchátka na druhé a používat funkci 
konference. 

4.6.1 Interní hovory

V nečinném režimu:
Stiskněte c

• Sluchátka dostupná pro interkom se zobrazí.
Stiskem u/d přejdete na požadované 
sluchátko 
Stiskněte < na volajícím sluchátku

• Požadované sluchátko zazvoní.
Stiskněte r na volaném sluchátku

• Hovor přes interkom je zahájen.
Poznámka

Pokud je volané sluchátko obsazené, ozve se z 
volaného sluchátka tón obsazeno.

4.6.2 Přenos externího hovoru na jiné 
sluchátko

Během externího hovoru:
Stiskem c zahajte interní hovor

• Sluchátka dostupná pro interkom se zobrazí a 
externí hovor se automaticky podrží. 
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Stiskem u/d přejdete na požadované 
sluchátko
Stiskem < vyvoláte požadované sluchátko

• Požadované sluchátko zazvoní.
Stiskněte r na volaném sluchátku pro 
spuštění hovoru přes interkom
Poznámka

Můžete stisknout c pro přepnutí hovoru mezi 
interním hovorem a vnějším hovorem.

Stiskněte e na volajícím sluchátku
• Volající sluchátko přenese vnější hovor na volané 

sluchátko.

4.6.3 3-stranný konferenční hovor
Funkce konferenčního hovoru umožňuje sdílet 
jeden externí hovor se dvěma sluchátky (v 
interkomu). Všechny tři strany mohou sdílet 
konverzaci a není nutné žádné přihlášení k síti.

Během externího hovoru:
Stiskem c zahajte interní hovor

• Sluchátka dostupná pro interkom se zobrazí a 
externí hovor se automaticky podrží. 
Stiskem u/d přejdete na požadované 
sluchátko
Stiskem < vyvoláte požadované sluchátko

• Požadované sluchátko zazvoní.
Stiskněte r na volaném sluchátku pro 
spuštění hovoru přes interkom
Poznámka

Můžete stisknout c pro přepnutí hovoru mezi 
interním hovorem a vnějším hovorem.

Dlouze stiskněte c na volajícím sluchátku
• Volající sluchátko, volané sluchátko a externí 

hovor vytvoří 3-stranný konferenční hovor. 

Během konferenčního hovoru:
Stiskem c podržíte externí hovor a vrátíte 
se zpět k internímu hovoru

• Vnější hovor je automaticky podržen.
Stiskněte a přidržte c pro opětovné 
navázání konferenčního hovoru
Poznámka

Jakékoli sluchátko, které během konferenčního 
hovoru zavěsíte, neohrozí spojení druhého 
sluchátka s vnějším hovorem.

4.6.4 Identifikace volajícího (IV)
Identifikace volajícího (IV) je speciální služba, již si 
můžete objednat u operátora. Pokud jste si 
objednali službu IV a za předpokladu, že 
totožnost volajícího není potlačena, zobrazí se 
při zazvonění telefonu číslo nebo jméno 
volajícího, takže se můžete rozhodnout, zda 
chcete hovor přijmout nebo ne. Více informací o 
této službě vám sdělí váš poskytovatel služeb.

4.6.5 Čekající hovor
Pokud jste se přihlásili ke službě Čekající hovor, 
sluchátko pípne, čímž vás informuje, že máte 
druhý příchozí hovor. Pokud jste se přihlásili ke 
službě Identifikace volajícího (IV), zobrazí se též 
číslo nebo jméno druhého volajícího. Více 
informací o této službě vám sdělí váš 
poskytovatel služeb.
Pro přijetí druhého hovoru stiskněte r.

4.7 Vyhledání sluchátka
Sluchátko můžete vyhledat stiskem p na 
základně.
Všechna sluchátka přihlášená k základně vydají 
tón vyhledávání a vy je můžete zastavit stiskem 
r/ e/ v/ > na sluchátku nebo p znovu 
na základně.
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14 Maximální využití telefonu

5 Maximální využití telefonu

5.1 Probíhající hovory
Některé možnosti jsou vám k dispozici během 
hovoru. Tyto možnosti se zpřístupní stiskem 
příslušného tlačítka během probíhajícího hovoru. 
Dostupné možnosti jsou:

5.1.1 Vypnout/Zapnout mikrofon

Během hovoru:
Stisknout >

• Mikrofon se vypne a zobrazí se Vypnutí zvuku.
Dalším stiskem > mikrofon zapnete

5.1.2 Nastavení hlasitosti sluchátka

Během hovoru:
Stiskem u/d zobrazíte aktuální hlasitost 
sluchátka
Stiskněte u/d pro výběr hlasitosti 
sluchátka od úrovně 1 po úroveň 5

• Hlasitost sluchátka se nastaví a telefon se vrátí na 
obrzaovku spojení hovoru.

5.1.3 Zapnutí hlasitého odposlechu

Během hovoru:
Stiskem tlačítka v aktivujete režim 
reproduktoru

5.2 SMS
SMS je zkratka Short Message Service. Pro 
využívání této služby se musíte přihlásit ke službě 
Identifikace volajícího (IV) společně se službou 
SMS od vašeho poskytovatele sít’ových služeb. 
Zprávy SMS lze vyměňovat s telefonem 
(mobilním nebo kompatibilní pevnou linkou) za 
předpokladu, že adresát je také přihlášen ke 
službě IV a SMS.
Výchozí nastavení vašeho telefonu CD640 
odpovídají hlavnímu národnímu operátorovi. 
Pokud chcete posílat nebo přijímat zprávy SMS 
prostřednictvím jiného poskytovatele služeb, 
musíte nastavit příslušná čísla střediska SMS. V 
telefonu můžete uložit až 50 SMS zpráv ve 
schránce příchozích zpráv a konceptů. Maximální 
délka kažždé zprávy je 160 znaků.

5.2.1 Zápis a odeslání nové SMS zprávy
V nečinném režimu:

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem < zvolte SMS
Stiskem < zvolte Psát SMS
Zadejte text

Stiskem < zadejte telefonní číslo příjemce
Stiskem < zvolte Odešli nebo Ulož jako 
konc.
Stiskem < potvrďte
Poznámka

Pokud během zapisování SMS obdržíte hovor, 
operace se přeruší. Vaše SMS se však neuloží.
Pokud nelze zprávu úspěšně odeslat, na displeji se 
zobrazí „Přen. SMS neúsp.“ a zpráva se uloží 
mezi Koncept.
Můžete odebrat výzvu „Přen. SMS neúsp.“ tak, 
že zkontrolujete všechny neodeslané zprávy ve 
schránce konceptů SMS. Po zkontrolování všech 
neodeslaných zpráv bude odebrána tato výzva 
v nečinném režimu. Případně bude výzva „Přen. 
SMS neúsp.“ poté, co budou vymazány všechny 
SMS zprávy.
Při sepisování zprávy, pokud 60 sekund 
nestisknete žádné tlačítko, sluchátko se vrátí do 
nečinného režimu. Upravená zpráva se 
automaticky uloží mezi Koncepty.
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Tlačítko Provoz

u Stiskněte pro posun kuzoru doleva o 
1 pozici.
Stiskněte a přidržte pro přesun k 1. 
znaku/číslici.

d Stiskněte pro posun kuzoru doprava 
o 1 pozici.
Stiskněte a přidržte pro přesun k 
poslednímu znaku/číslici.

> Stiskem vymažete předchozí znak/
číslici.
Stiskem se vrátíte na předchozí 
nabídku, pokud na obrazovce vstupu 
nejsou žádné znaky/číslice.
Dlouhým stiskem lze vymazat 
všechny znaky/číslice.
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5.2.2 Příchozí
Varování

Když je schránka se zprávami plná, nebudete 
moci přijímat nové zprávy. V takovém případě 
musíte vymazat nějaké staré zprávy, abyste mohli 
přijmout nové.
Zprávy ve schránce příchozích zpráv jsou 
seřazeny podle času přijetí, nejnovější zpráva se 
zobrazuje na prvním místě.
Vždy, když přijmete SMS zprávu, upozorní vás na 
ni pípnutí , pokud je zvuk SMS zapnutý (viz Oddíl 
5.7.1.7), a na displeji se zobrazí „Nová SMS”. 
Kontrolka bude blikat, doku novou SMS zprávu 
neotevřete. Výzva “Nová SMS” bude odebrána 
poté, co dojde ke kontrole všech nových SMS 
zpráv.

5.2.2.1 Zobrazení zprávy ve schránce 
příchozích

V nečinném režimu:
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem < zvolte SMS
Stiskem u/d přejdete na Špatné PIN
Stiskněte < a procházejte seznam SMS 
zpráv pro výběr zprávy, kterou chcete přečíst

• Na seznamu zpráv se zobrazí telefonní číslo 
odesílatele nebo příslušné jméno (pokud číslo 
odpovídá záznamu v telefonním seznamu). 
Stiskněte < pro zobrazení obsahu zprávy
Tip

Při čtení SMS můžete stiskem u/d přejít na 
další nebo předchozí řádek. At the end of the 
message, the sender’s phone number and the 
date and time of reception are shown.

Při prohlížení obsahu zprávy můžete stiskem 
< vstoupit do následujících možností:

Stiskem e se vrátíte na nabídku SMS

5.2.2.2 Odpověď na příchozí zprávu
Při prohlížení obsahu zprávy stiskem < 
zobrazíte možnosti nabídky Příchozí zprávy.
Stiskem u/d přejdete na Odpovědět
Stiskem < začnete upravovat text 
V krocích 4 a 5 v Oddílu 5.2.1 získáte 
informace o odeslání zprávy nebo zvolte Ulož 
jako konc. pro uložení zprávy mezi Koncept

5.2.2.3 Předání příchozí zprávy
Při prohlížení obsahu zprávy stiskem < 
zobrazíte možnosti nabídky Příchozí zprávy
Stiskem u/d přejdete na Upravit 
Stiskem < začnete upravovat text 
Stiskem < zprávu potvrdíte
V krocích 4 a 5 v Oddílu 5.2.1 získáte 
informace o odeslání zprávy nebo zvolte Ulož 
jako konc. pro uložení zprávy mezi Koncept

5.2.2.4 Uložení čísla odesílatele do 
telefonního seznamu

Při prohlížení obsahu zprávy stiskem < 
zobrazíte možnosti nabídky Příchozí zprávy.
Stiskem u/d přejdete na Ulož číslo 
Stiskem < zadejte jméno pro tento nový 
kontakt
Stiskem < upravíte číslo (je-li to nutné) a 
stiskněte < 
Stiskem u/d zvolte skupinu (<Žádná 
skup.>, <Skupina A>, <Skupina B>, 
<Skupina C>)
Stiskem < záznam uložte

• Ozve se pípnutí a SMS záznam je uložen ve 
vašem telefonním seznamu.

5.2.2.5 Vymazání příchozí zprávy
Při prohlížení obsahu zprávy stiskem < 
zobrazíte možnosti nabídky Příchozí zprávy.
Stiskem u/d zvolte Smazat 
Stiskem < potvrďte

• Ozve se pípnutí a zvolená příchozí SMS zpráva 
se vymaže.

5.2.2.6 Vymazání všech příchozích zpráv
Při prohlížení obsahu zprávy stiskem < 
zobrazíte možnosti nabídky Příchozí zprávy.
Stiskem u/d zvolte Smazat vše
Stiskem < potvrďte

Odpovědět Odeslat odpověď odesílateli 
zprávy.

Uprav Poslat zprávu jinému příjemci.
Ulož číslo Save the sender’s number to 

your phonebook.
Smazat Smazat zvolenou zprávu.
Smazat vše Smazat všechny zprávy mezi 

Příchozími.

!

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

1

2

3

15



CD640_053_IFU_CZ.book  Page 16  Monday, April 16, 2007  1:31 PM
Maximální využití telefonu

Stiskem < znovu potvrďte
• Ozve se pípnutí a všechny příchozí SMS zprávy se 

vymažou.

5.2.3 Koncepty
Kromě SMS zpráv uložených jako koncepty se 
všechny SMS zprávy, které se neodešlou úspěšně, 
automaticky uloží mezi Koncept. 

5.2.3.1 Zobrazování zpráv konceptů

V nečinném režimu:
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem < zvolte SMS
Stiskem u/d přejdete na Koncept
Stiskněte < a procházejte seznam SMS 
zpráv pro výběr zprávy, kterou chcete přečíst
Stiskněte < pro zobrazení obsahu zprávy
Tip

Při čtení SMS můžete stiskem u/d přejít na 
další nebo předchozí řádek. At the end of the 
message, the sender’s phone number and the 
date and time of reception are shown.

Při prohlížení obsahu zprávy můžete stiskem 
< vstoupit do následujících možností:

Stiskem e se vrátíte ke zprávě konceptu

5.2.3.2 Odeslání zprávy ze schránky 
konceptů

Při prohlížení obsahu zprávy stiskem < 
zobrazíte možnosti nabídky Koncept.
Stiskem < zvolte Odešli
Stiskem < potvrďte

5.2.3.3 Úprava zprávy konceptu
Při prohlížení obsahu zprávy stiskem < 
zobrazíte možnosti nabídky Koncept.
Stiskem u/d přejdete na Upravit 
Stiskem < začnete upravovat text 
Stiskem < zprávu potvrdíte
V krocích 4 a 5 Oddílu 5.2.1 naleznete 
informace o odesílání zpráv

5.2.3.4 Vymazání zprávy ze schránky 
konceptů

Při prohlížení obsahu zprávy stiskem < 
zobrazíte možnosti nabídky Koncept.
Stiskem u/d přejdete na Smazat 
Stiskem < potvrďte

• Ozve se pípnutí a zvolená SMS zpráva se vymaže 
ze schránky konceptů.

5.2.3.5 Vymazání všech zpráv ze schránky 
konceptů

Při prohlížení obsahu zprávy stiskem < 
zobrazíte možnosti nabídky Koncept.
Stiskem u/d zvolte Smazat vše
Stiskem < potvrďte
Stiskem < znovu potvrďte

• Ozve se pípnutí a všechny SMS zprávy se 
vymažou ze schránky konceptů.

5.2.4 Nastavení SMS
Tato nabídka vám umožňuje nastavit server pro 
odesílání a příjem SMS zpráv. Telefon může 
přijímat zprávy ze 3 středisek služeb.
Můžete nastavit číslo pro odesílání i příjem pro 
každé středisko služeb SMS. Maximální délka 
příchozího/odchozího čísla je 24 číslic. Příchozí a 
odchozí čísla telefonu jsou již nastavena pro práci 
na síti vaší země. Doporučujeme tato nastavení 
neupravovat. Více podrobností nebo pomoc s 
řešením potíží získáte od místního poskytovatele 
sít’ových služeb.

5.2.4.1 Aktivace/deaktivace příjmu SMS
Váš telefon může přijímat SMS zprávy od jiného 
telefonu, pokud jste se přihlásili ke službě IV a 
SMS od místního poskytovatele. Příjem SMS je od 
výrobce nastaven na Zapnuto, takže můžete 
přijímat zprávy SMS.

V nečinném režimu:
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem < zvolte SMS
Stiskem u/d přejdete na Nastavení 
SMS
Stiskem < zvolte Příjem SMS
Stiskem < a u/d zvolte Zapnuto nebo 
Vypnout
Stiskem < nastavení uložte

Odešli Okamžitě zprávu odešle.

Uprav Poslat zprávu jinému příjemci.

Smazat Smazat zvolenou zprávu.

Smazat vše Smazat všechny zprávy mezi 
Příchozími.
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Poznámka
I když je přijímání SMS Vypnuto, můžete stále SMS 
odesílat.

5.2.4.2 Změna čísla schránky SMS zpráv
Tato funkce je závislá na zemi a nemusí být v 
některých zemích dostupná.

V nečinném režimu:
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem < zvolte SMS
Stiskem u/d přejdete na Nastavení 
SMS
Stiskem < a u/d zvolte Změnit PIN
Stiskem < zadejte nové číslo schránky 
(maximálně 24 číslic)
Stiskem < nastavení uložte

5.2.4.3 Nastavení SMS střediska 

V nečinném režimu:
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem < zvolte SMS
Stiskem u/d přejdete na Nastavení 
SMS
Stiskem < a u/d zvolte Střed. SMS
Stiskem < a u/d zvolte středisko SMS 
(<Střed. SMS 1>, <Střed. SMS 2> nebo 
<Střed. SMS 3>)
Stiskem < a u/d zvolte Odešli č.
Stiskem < zadejte odesílání a stiskněte <
Stiskem < a u/d zvolte Přijmout č.
Stiskem < zadejte číslo příjmu a stiskněte 
< 

• Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazuje 
předchozí nabídku.

5.2.4.4 Nastavení výchozího SMS 
střediska

V nečinném režimu:
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem < zvolte SMS
Stiskem u/d přejdete na Nastavení SMS
Stiskem < a u/d zvolte Výchozí 
Střed.
Stiskem < a u/d zvolte středisko SMS 
(<Střed. SMS 1>, <Střed. SMS 2> nebo 
<Střed. SMS 3>)

Stiskem < nastavení uložte
• Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazuje 

předchozí nabídku.

5.3 Telefonní seznam
Do telefonu můžete uložit až 200 záznamů v 
telefonním seznamu. Do paměti pro přímý 
přístup můžete uložit nejvýše devět uložených 
telefonních čísel pro snadný přístup k často 
používaným číslům. Každé telefonní číslo smí mít 
nejvýše 24 číslic. Pokud máte více než jedno 
sluchátko, každé sluchátko má svůj vlastní 
telefonní seznam.

5.3.1 Uložení čísla v telefonním seznamu

V nečinném režimu: 
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Telef. seznam
Stiskem < zvolte Nový zázn.
Stiskem < zadejte jméno (maximálně 12 
znaků)
Stiskem < zadejte číslo (maximálně 24 číslic)
Stiskem < zvolte skupinu (<Žádná skup.>, 
<Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>) 
Stiskem < záznam uložte

• Ozve se pípnutí a záznam je uložen ve vašem 
telefonním seznamu.
Poznámka

Pokud jste si objednali službu identifikace volajícího 
od poskytovatele služeb, můžete každé skupině 
přiřadit vlastní vyzvánění. Když vám zavolá kontakt z 
této skupiny, uslyšíte vyzvánění přiřazené této 
skupině. Můžete také přiřadit jednotlivé kontakty do 
konkrétních skupin podle vašeho výběru.

5.3.2 Přístup k telefonnímu seznamu

V nečinném režimu:
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Telef. seznam
Stiskem < a u/d zvolte Vypsat záz.
Stiskem < a u/d přejdete na 
požadovaný záznam v telefonním seznamu
Stiskem < zobrazíte podrobnosti o 
požadovaném záznamu v telefonním seznamu

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

17Maximální využití telefonu



CD640_053_IFU_CZ.book  Page 18  Monday, April 16, 2007  1:31 PM
18 Maximální využití telefonu

Tip
V nečinném režimu můžete stiskem d vstoupit 
do telefonního seznamu, stiskem u/d zvolit 
požadovaný záznam v telefonním seznamu a 
stiskem < zobrazit podrobnosti o zvoleném 
záznamu v telefonním seznamu.

5.3.3 Úprava záznamu v telefonním 
seznamu 

V nečinném režimu:
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Telef. seznam
Stiskem < a u/d zvolte Uprav záz.
Stiskem < a u/d zvolte záznam, který 
chcete upravit
Stisknout <
Stiskněte > pro vymazání písmen jednoho 
po druhém, upravte jméno a stiskněte < 
Stiskněte > pro vymazání číslic jedné po 
druhé, upravte číslo a stiskněte <
Stiskem < zvolte skupinu (<Žádná skup.>, 
<Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>)
Stiskem < záznam uložte 

• Ozve se pípnutí a zvolený záznam je ve vašem 
telefonním seznamu aktualizován.

5.3.4 Mazání záznamu v telefonním seznamu

V nečinném režimu:
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Telef. seznam
Stiskem < a u/d zvolte Vymaž záz.
Stiskem < a u/d zvolte záznam, který 
chcete smazat
Stiskem < potvrďte

• Ozve se pípnutí a zvolený záznam je z vašeho 
telefonního seznamu vymazán.

5.3.5 Mazání všech záznamů v telefonním 
seznamu

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Telef. seznam
Stiskem < a u/d přejděte na Smazat vše
Stiskem < potvrďte
Stiskem < znovu potvrďte

• Ozve se pípnutí a všechny záznamy z vašeho 
telefonního seznamu jsou vymazány.

5.3.6 Ukládání paměti pro přímý přístup
Můžete uložit až 9 pamětí pro přímý přístup 
(Tlačítka 1 až 9). Dlouhým stiskem tlačítka v 
nečinném režimu automaticky vytočíte uložené 
telefonní číslo.
Podle vaší země můžete nastavit tlačítko 1 a 
tlačítko 2 na číslo hlasové pošty a číslo informační 
služby vašeho sít’ového operátora. V tomto 
případě se tlačítko 1 a tlačítko 2 nezobrazují. 
Pokud jsou čísla hlasové pošty a informační 
služby sít’ového operátora nedostupná, tlačítko 1 
a tlačítko 2 se zobrazí nad tlačítkem 3 jako 
možnosti paměti pro přímý přístup, podrobnosti 
naleznete v oddílech 5.9.2 a 5.9.3.

V nečinném režimu:
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Telef. seznam
Stiskem < a u/d zvolte Přímá pam.
Stiskem < a u/d přejděte na místo v 
paměti pro přímý přístup od Klíč 1 do Klíč 9 
Dvakrát stiskněte < a zvolte Přidat
Stiskem < a u/d zvolte záznam v 
telefonním seznamu, který chcete uložit do 
zvolené paměti pro přímý přístup
Stiskem < potvrďte

• Ozve se pípnutí a váš záznam v telefonním 
seznamu se uloží pod zvolené tlačítko paměti pro 
přímý přístup.
Tip

Dlouhým stiskem tlačítka paměti pro přímý 
přístup vytočíte takto uložené číslo přímo.

5.3.7 Přenos telefonního seznamu
Tato funkce vám umožňuje přenášet telefonní 
seznam z jednoho sluchátka na druhé, pokud jsou 
k vaší základně přihlášena nejméně dvě sluchátka.

V nečinném režimu:
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Telef. seznam
Stiskem < a u/d zvolte Přenos TS
Stisknout <

• Zobrazí se sluchátka dostupná pro přenos 
telefonního seznamu. 
Poznámka

Pokud jsou k dispozici více než dvě sluchátka, můžete 
stiskem u/d zvolit konkrétní sluchátko.
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Stisknout <
Volané sluchátko vydá pípnutí a vyšle výzvu se 
zprávou „Přenes Z:“
Pro přijetí přenosu telefonního seznamu 
stiskněte < na volaném sluchátku nebo 
stiskněte > pro zamítnutí přenosu 
telefonního seznamu

• Všechny vaše záznamy v telefonním seznamu se 
přenesou do volaného sluchátka a na displejích 
obou sluchátek se po skohnčení přenosu zobrazí 
„Dokonči“.

5.4 Seznam volání
Tato funkce je k dispozici, pokud máte u 
poskytovatele služeb předplacenu službu 
Identifikace volajícího (IV). 
Ve vašem telefonu můžete uložit až 50 
nepřijatých hovorů.  a kontrolka na sluchátku 
budou blikat na znamení nepřijatých hovorů. 
Pokud není potlačena totožnost volajícího, 
zobrazí se i jméno (nebo číslo) volajícího. 
Nepřijaté hovory se zobrazují v chronologickém 
pořadí, kdy je poslední nepřijatý hovor na 
předním místě seznamu. 

5.4.1 Přístup k záznamu hovorů
Stiskem u můžete vstoupit do záznamu 
hovorů
Stiskem < vstoupíte do Sezn. hovorů

• Zobrazí se poslední nepřijatý hovor.
Stiskem u/d záznamy zobrazíte

5.4.2 Uložení záznamu seznamu volání do 
telefonního seznamu

V nečinném režimu:
Stiskem u můžete vstoupit do záznamu 
hovorů
Stiskem < vstoupíte do Sezn. hovorů
Stiskem u/d zvolte záznam
Stiskem < zvolte Kopír. do TS
Stiskem < zadejte jméno 
Stiskem < zobrazíte číslo zvoleného 
nepřijatého hovoru a podle potřeby je 
upravíte
Stiskem < zvolte skupinu (<Žádná skup.>, 
<Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>)
Stiskem < potvrďte

• Ozve se pípnutí a zvolený záznam seznamu 
hovorů je uložen ve vašem telefonním seznamu.

5.4.3 Mazání záznamu v seznamu hovorů

V nečinném režimu:
Stiskem u můžete vstoupit do záznamu 
hovorů
Stiskem < vstoupíte do Sezn. hovorů
Stiskem u/d zvolte záznam 
Stiskem < a u/d zvolte Smazat 
Stiskem < potvrďte

• Ozve se pípnutí a zvolený záznam je z vašeho 
záznamu hovorů vymazán.

5.4.4 Vymazání celého záznamu hovorů

V nečinném režimu:
Stiskem u můžete vstoupit do záznamu 
hovorů
Stiskem < vstoupíte do Sezn. hovorů
Stiskem u/d zvolte záznam 
Stiskem < zvolte Smazat vše
Stiskem < potvrďte
Stiskem < znovu potvrďte

• Zazní pípnutí. Vymažou se všechny položky 
záznamu hovorů.

5.5 Seznam pro opakované vytáčení
Ve vašem telefonu se uloží posledních 20 
volaných telefonních čísel. Uloží se jen prvních 24 
číslic každého čísla.

5.5.1 Přístup k seznamu pro opakování 
vytáčení

V nečinném režimu:
Stisknout >

• Poslední volané číslo se zobrazí na horní části 
seznamu.
Stiskem u/d zobrazíte další volaná čísla

5.5.2 Uložení záznamu na seznamu pro 
opakované volání do telefonního 
seznamu

V nečinném režimu:
Stiskem > získáte přístup k seznamu pro 
opakování vytáčení
Stiskem u/d zvolte záznam 
Stiskem < zvolte Kopír. do TS
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Stiskem < zadejte jméno 
Stiskem < zobrazíte zvolené číslo pro 
opakované volání a podle potřeby je upravíte
Stiskem < zvolte skupinu (<Žádná skup.>, 
<Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>)
Stiskem < potvrďte

• Zazní pípnutí. Zvolený záznam seznamu pro 
opakované volání se zkopíroval do vašeho 
telefonního seznamu.

5.5.3 Vymazání čísla ze seznamu pro 
opakování vytáčení

Stiskem >získáte přístup k seznamu pro 
opakování vytáčení
Stiskem u/d zvolte záznam 
Stiskem < a u/d zvolte Smazat
Stiskem < potvrďte

• Ozve se pípnutí a zvolený záznam je vymazán.

5.5.4 Vymazání celého seznamu pro 
opakované volání

Stiskem >získáte přístup k seznamu pro 
opakování vytáčení
Stiskem < a u/d zvolte Smazat vše
Stiskem < potvrďte
Stiskem < znovu potvrďte

• Ozve se pípnutí a celý seznam pro opakované 
volání je vymazán.

5.6 Hodiny a budík

5.6.1 Nastavení času
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d přejdete na Hodiny & 
budík
Stiskem < zvolte Datum/čas odes
Stiskem < zadejte aktuální čas (hh:mm) ve 
24-hodinovém formátu a aktuální datum (dd/
mm/rr)
Poznámka

Chcete-li změnit formát data a času, podívejte se 
do Oddílu 5.6.4.

Stiskem < nastavení uložte

5.6.2 Nastavení budíku
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d přejdete na Hodiny & 
budík

Stiskem < a u/d zvolte Budík
Stiskem < a u/d zvolte Vypnout, 
Jedenkrát nebo Denně
Poznámka

Pokud jste zvolili Jedenkrát nebo Denně, 
zadejte čas budíku

Stiskem < nastavení uložte
Poznámka

Když je budík zvolen jako Jedenkrát nebo 
Denně, zobrazí se na displeji .
Když je dosažen čas budíku, ozve se signál a na 
displeji bude blikat . Stiskem e ztišíte tón 
budíku.

5.6.3 Nastavení tónu budíku
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d přejdete na Hodiny & 
budík
Stiskem < a u/d zvolte Zvuk buzení
Stiskem < a u/d zvolte požadovaný 
zvuk buzení od Melodie 1 po Melodie 10
Poznámka

Telefon bude při procházení seznamu melodií 
přehrávat příslušnou melodii.

Stiskem < nastavení uložte

5.6.4 Nastavení formátu data a času
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d přejdete na Hodiny a budík
Stiskem < a u/d zvolte Čas/datum
Stiskem < a u/d zvolte zobrazovaný 
formát času (12hod nebo 24hod)
Stiskem < potvrďte nastavení zobrazování 
formátu času
Stiskem u/d zvolte zobrazování 
formátu data (dd/mm nebo mm/dd)
Stiskem < potvrďte nastavení zobrazování 
formátu data

5.7 Osobní nastavení

5.7.1 Tóny sluchátka

5.7.1.1 Nastavení hlasitosti vyzvánění
Váš telefon nabízí pět úrovní hlasitosti vyzvánění 
(jeden sloupec až pět sloupců) a zesilující 
vyzvánění.
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Varování
Když během příchozího hovoru zazvoní 
sluchátko, nedržte sluchátko příliž blízko u ucha, 
protože hlasitost vyzváněcího tónu vám může 
poškodit sluch.

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Osobní nast.
Stiskem < zvolte Tóny sluch.
Stiskem < zvolte Hlas. vyzv.
Stiskem < a u/d zvolte požadovanou 
úroveň hlasitosti
Stiskem < nastavení uložte
Tip

Stiskněte a přidržte # pro vypnutí vyzvánění. 

Zobrazí se .

5.7.1.2 Nastavení melodie vyzvánění
Sluchátko nabízí 10 melodií vyzvánění.

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Osobní nast.
Stiskem < zvolte Tóny sluch. 
Stiskem < a u/d zvolte Melodie zvon.
Stiskem < a u/d přejdete na 
požadovanou melodii vyzvánění
Stiskem < nastavení uložte

5.7.1.3 Nastavení melodie skupiny
Pro využívání této funkce musíte mít objednánu 
službu Identifikace volajícího. 
Tato nabídka vám umožňuje volit a nastavovat 
melodie pro přehrání vždy, když obdržíte 
příchozí externí hovor od kontaktu, jehož jméno 
je uloženo ve vašem telefonním seznamu a jenž je 
členem skupiny. Každé skupině můžete přiřadit 
jednu melodii vyzvánění.
K dispozici máte tři skupiny (Skupina A, B, C) 
pro organizaci kontaktů. Každé skupině je možné 
přiřadit jedinečnou melodii.

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Osobní nast.
Stiskem < zvolte Tóny sluch.
Stiskem < a u/d zvolte Melod. skup.
Stiskem < a u/d přejdete na 
požadovanou skupinu (Skupina A, Skupina B, 
Skupina C)
Stiskem < a u/d přejdete na 
požadovanou melodii skupiny

Poznámka
Telefon bude při procházení seznamu melodií 
přehrávat příslušnou melodii.

Stiskem < nastavení uložte

5.7.1.4 Zapnutí/vypnutí tónu tlačítka
Při stlačení tlačítka se ozve jedno pípnutí. Tóny 
tlačítka můžete vypnout nebo zapnout. Výchozí 
nastavení je Zapnuto

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Osobní nast.
Stiskem < zvolte Tóny sluch. 
Stiskem < a u/d zvolte Zvuk tlačítka
Stiskem < a u/d zvolte Zapnuto nebo 
Vypnout
Stiskem < nastavení uložte

5.7.1.5 Spuštění/vypnutí zámku kláves
Stiskněte a přidržte*

•   se zobrazí, pokud je aktivován zámek 
kláves.
Dalším stiskem a přidržením* zámek kláves 
vypnete

•  zmizí, pokud je zámek kláves deaktivován.
Tip

Můžete vypnout zámek kláves také vyjmutím a 
novým zasunutím baterií sluchátka.

5.7.1.6 Zapnutí/vypnutí prvního vyzvánění
Podle vaší země se ve vašem telefonu nemusí 
zobrazovat nabídka Prvního vyzvánění.
Pokud jste si objednali službu Identifikace 
volajícího u vašeho poskytovatele služeb, může 
váš telefon potlačit první zvonění před identifikací 
volajícího. Po resetování váš telefon automaticky 
zjistí, zda je aktivní služba identifikace volajícího a 
začne potlačovat první zvonění. Toto nastavení 
můžete změnit podle vlastních preferencí.

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Osobní nast.
Stiskem < zvolte Tóny sluch.
Stiskem < a u/d zvolte První zv.
Stiskem < a u/d zvolte Zapnuto nebo 
Vypnout
Stiskem < nastavení uložte

5.7.1.7 Zapnutí/vypnutí tónu SMS
Při přijetí nové SMS zazní tón. Tyto tóny SMS 
můžete zapnout nebo vypnout. 
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Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Osobní nast.
Stiskem < zvolte Tóny sluch.
Stiskem < a u/d zvolte Tón SMS
Stiskem < a u/d zvolte Zapnuto nebo 
Vypnout
Stiskem < nastavení uložte

5.7.2 Nastavení tapety zobrazované v 
pohotovostním režimu

Na vašem telefonu jsou předinstalovány tři 
tapety. Pro zobrazení v pohotovostním režimu 
můžete zvolit požadovanou tapetu.

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Osobní nast.
Stiskem < a u/d zvolte Tapeta
Stiskem < a u/d přejdete na 
požadovanou tapetu
Stiskem < nastavení uložte

5.7.3 Nastavení úrovně kontrastu
K dispozici je pět možností úrovně kontrastu 
(Úroveň 1, Úroveň 2, Úroveň 3, Úroveň 4 nebo 
Úroveň 5). 

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Osobní nast.
Stiskem < a u/d zvolte Kontrast
Stiskem < a u/d přejdete na 
požadovanou úroveň kontrastu
Poznámka

Úroveň kontrastu se bude měnit při procházení 
jednotlivými možnostmi úrovní.

Stiskem < nastavení uložte

5.7.4 Nastavení barev vašeho telefonu.
Váš telefon obsahuje čtyři různá barevná 
provedení. Můžete si zvolit požadovanou 
barevnou sadu pro zobrazení obrazovky nabídek.

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Přejděte u/d pro výběr Osobní nast.
Stiskem < zvolte Barva
Stiskem < a u/d přejdete na 
požadovanou barevnou sadu
Poznámka

Odpovídající barevná sada se zobrazí při 
procházení různých možností barevné sady.

Stiskem < nastavení uložte

5.7.5 Přejmenování sluchátka
Sluchátko můžete přejmenovat a zobrazit jméno 
sluchátka v nečinném režimu. 

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Osobní nast.
Stiskem < a u/d zvolte Jméno sluch.
Stiskem < zadejte jméno sluchátka
Poznámka

Maximální délka pro jméno sluchátka je 14 znaků.
Stiskem < nastavení uložte

5.7.6 Nastavení automatického příjmu
Tato funkce vám umožňuje automaticky přijmout 
hovor pouhým zvednutím sluchátka ze základny.

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Osobní nast.
Stiskem < a u/d zvolte Auto přijmi
Stiskem < a u/d zvolte Zapnuto nebo 
Vypnout
Stiskem < nastavení uložte

5.7.7 Nastavení automatického zavěšení
Tato funkce vám umožňuje automaticky ukončit 
hovor pouhým zvednutím sluchátka ze základny.

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Osobní nast.
Stiskem < a u/d zvolte Auto zavěs
Stiskem < a u/d zvolte Zapnuto nebo 
Vypnout
Stiskem < nastavení uložte

5.7.8 Nastavení jazyka nabídky
V závislosti na vaší zemi může vaše sluchátko 
podporovat různé jazyky. Po změně jazyka 
nabídky se všechny nabídky zobrazí ve zvoleném 
jazyku. U některých zemí nemusí váš telefon 
obsahovat tuto možnost jazyka nabídky, pokud je 
dostupný jen jeden jazyk. Toto nastavení se 
nevztahuje na jazyk odchozí zprávy záznamníku.

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Osobní nast.
Stiskem < a u/d zvolte Jazyk
Stiskem < a u/d zvolte požadovaný 
jazyk
Stiskem < nastavení uložte
Poznámka

Dostupné jazyky pro výběr se liší podle různých 
zemí
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5.7.9 Zapnutí/vypnutí dětské chůvy
Tato funkce vám umožňuje sledovat místnost tak, 
že umístíte sluchátko do místnosti, již chcete 
sledovat. Sledované sluchátko nezazvoní při 
externím příchozím hovoru nebo interním hovoru. 
Sledované sluchátko automaticky zapne 
reproduktor, pokud některé jiné přihlášené 
sluchátko vyžaduje spojení se sledovaným 
sluchátkem. Na obrazovce sledovaného sluchátka 
se zobrazí Vypnutí zvuku po stisku <, když je 
nastaven interní hovor. Pokud chce volající 
sluchátko hovořit se sledovaným sluchátkem, 
stiskem < mikrofon zapnete.

Poznámka
Abyste mohli využít tuto funkci, musíte mít k 
základně přihlášena nejméně 2 sluchátka.

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Osobní nast.
Stiskem < a u/d zvolte Dět. chůva
Stiskem < a u/d zvolte Zapnuto nebo 
Vypnout
Stiskem < nastavení uložte.
Poznámka

Pokud dětskou chůvu nastavíte na Zapnuto, zobrazí 
se v pohotovostním režimu Dět. chůva zap..

5.7.10  Zapnutí/vypnutí podsvícení klávesnice
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Osobní nast.
Stiskem < a u/d zvolte Podsvícení
Stiskem < a u/d zvolte Zapnuto nebo 
Vypnout
Stiskem < nastavení uložte
Poznámka

Pokud do 20 sekund nedojde ke stisku žádného 
tlačítka, podsvícení klávesnice a LCD se 
automaticky vypnou. Stiskem libovolného tlačítka 
zapnete podsvícení klávesnice. Pro zapnutí 
podsvícení LCD stiskněte < nebo >.

5.8 Pokročilá nastavení

5.8.1 Volba doby opakování hovoru
Doba opakování hovoru je doba, do kdy bude 
linka odpojena poté, co stisknete r. Výchozí 
hodnota doby opakování hovoru nastavená ve 
vašem telefonu by měla nejlépe odpovídat vaší 
místní síti. Není nutné ji měnit.

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Přednastavení.
Stiskem < zvolte Flash
Stiskem < zvolte funkci Flash pro vaši zemi
Poznámka

Počet dostupných možností doby opakování 
hovoru se liší podle zemí.

Stiskem < potvrďte

5.8.2 Nastavení režimu vytáčení
Výchozí hodnota režimu vytáčení je 
přednastavena ve vašem telefonu a měla by 
nejlépe vyhovovat síti ve vaší zemi a tedy byste ji 
nemuseli měnit.
Existují dva režimy vytáčení: Tónové nebo pulzní.

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Přednastavení.
Stiskem < a u/d zvolte Režim vytáč.
Stiskem < a u/d zvolte Tónová volba 
nebo Pulsní volba
Stiskem < nastavení uložte

5.8.3 Blokování hovoru
Blokování hovoru vám umožňuje bránit v tom, 
aby se z vybraných sluchátek volala telefonní čísla 
začínající určitými čísly. Můžete nastavit až čtyři 
blokovaná čísla, každé může obsahovat nejvýše 
čtyři číslice.

Poznámka
Budete vyzváni k zadání 4-místného hlavního PIN, 
než můžete aktivovat nebo deaktivovat režim 
blokování hovoru, přidávat nebo upravovat číslo 
pro blokování hovoru.

5.8.3.1 Zapnutí/vypnutí režimu blokování 
hovoru

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Přednastavení.
Stiskem < a u/d zvolte Volat 
kromě
Stiskem < zadejte 4-místné hlavní PIN po 
vyzvání (výchozí hlavní PIN je 0000)
Stiskem < zvolte Režim kromě
Stiskem < zvolte Zapnuto nebo Vypnout
Stiskem < nastavení uložte
Poznámka

Pokud blokování hovoru zapnete, zobrazí se na 
nečinné obrazovce Zak. hov. při.
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5.8.3.2 Úprava čísla pro blokování hovoru
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Přednastavení.
Stiskem < a u/d zvolte Volat 
kromě
Stiskem < zadejte 4-místné hlavní PIN po 
vyzvání (výchozí hlavní PIN je 0000)
Stiskem < a u/d zvolte Číslo kromě
Stiskem < zvolte číslo (Číslo kromě 1, Číslo 
kromě 2, Číslo kromě 3, Číslo kromě 4)
Stiskem < zadejte číslo
Stiskem < nastavení uložte
Poznámka

Při vytočení blokovaného čísla, hovor se nespojí. 
Když k tomu dojde, telefon vydá chybový tón a 
vrátí se do nečinného režimu.

5.8.4 Dětské volání
Při aktivaci této funkce můžete vytočit zvolené 
číslo stiskem jakéhokoli tlačítka na sluchátku. 
Tato funkce je velmi užitečná pro přímý přístup k 
nouzovým službám.

Poznámka
Pro číslo určené k dětskému volání můžete zadat 
až 24 číslic.

5.8.4.1 Aktivace režimu dětského volání
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Přednastavení.
Stiskem < a u/d zvolte Dět. vol.
Stiskem < zvolte Režim
Stiskem < a u/d zvolte Zapnuto
Stiskem < nastavení uložte

• Na nečinné obrazovce se zobrazí zpráva „Dět. 
vol. zap.“.

5.8.4.2 Vypnutí režimu dětského volání
Stiskněte a přidržte < (byl-li režim 
dětského volání dříve aktivován).
Stiskem u/d přejdete na Vypnout
Stiskem < nastavení uložte

• Na nečinné obrazovce se již nezobrazí zpráva 
„Dět. vol. zap.“.

5.8.4.3 Změna čísla pro dětské volání
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Přednastavení.
Stiskem < a u/d zvolte Dět. vol.

Stiskem < a u/d zvolte Číslo kromě 
Stiskem < zadejte číslo
Stiskem < nastavení uložte

5.8.5 Manuální volba základny
Jedno sluchátko CD640 můžete přihlásit až ke 
čtyřem různým základnám CD640. 

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Přejděte u/d na výběr Přednastavení.
Stiskem < a u/d zvolte Zvol základnu
Stiskem < a u/d zvolte požadovanou 
základnu
Stiskem < potvrďte

5.8.6 Přihlášení dalšího sluchátka
Další sluchátka musí být přihlášena k základně, 
než je můžete použít. Na jednu základnu je 
možné přihlásit až pět sluchátek.

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Přejděte u/d na výběr Přednastavení.
Stiskem < a u/d zvolte Přihlášení
Stiskem < a u/d zvolte požadovanou 
základnu
Poznámka

Přihlášená základna je označena hvězdičkou na 
pravém okraji displeje.

Stiskem < zadejte 4-místné hlavní PIN po 
vyzvání (výchozí hlavní PIN je 0000)
Stiskněte < a stiskněte p na základně na 
více než tři sekundy zároveň.

• Ozve se pípnutí ze sluchátka, což značí úspěšné 
přihlášení, a obrazovka se vrátí do nečinného režimu.
Poznámka

Pokud je základna nalezena a PIN je správné, 
nepoužitá čísla sluchátka se automaticky přiřadí.
Pokud je PIN nesprávné, zobrazí se Špatné PIN, 
ozve se chybový tón a sluchátko se vrátí do 
nečinného režimu.
Pokud během určité doby není nalezena žádná 
základna, zobrazí se Není základna!, ozve se chybový 
tón a sluchátko se vrátí do nečinného režimu.

5.8.7 Odhlášení sluchátka
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Přednastavení.
Stiskem < a u/d zvolte Neregistrovat
Stiskem < zadejte 4-místné hlavní PIN po 
vyzvání (výchozí hlavní PIN je 0000)
Stiskem < a u/d zvolte požadované 
sluchátko 
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Stiskem < potvrďte
• Ze sluchátka se ozve pípnutí na znamení úspěšného 

odhlášení a na obrazovce se zobrazí 
Neregistrovaný a vrátí se na nečinnou obrazovku.
Poznámka

Pokud do 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, 
proces odhlášení se stornuje a sluchátko se vrátí 
do nečinného režimu.

5.8.8 Změna hlavního PIN
Hlavní PIN se používá pro nastavení blokování 
hovoru, resetování sluchátka a pro přihlášení/
odhlášení sluchátek. Výchozí PIN je 0000. Délka 
PIN je čtyři číslice. Toto PIN se také používá pro 
ochranu nastavení vašeho sluchátka. Vaše 
sluchátko vás vyzve vždy, když je PIN nutné.

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Přednastavení.
Stiskem < a u/d zvolte Změnit PIN
Stiskem < zadejte po výzvě 4-místné hlavní 
PIN
Stiskem < zadejte nové 4-místné PIN
Stiskem < zadejte nové 4-místné PIN znovu 
pro potvrzení
Stiskem < nastavení uložte
Poznámka

Výchozí kód PIN výrobku je nastaven na 0000. 
Pokud toto PIN změníte, uschovejte si údaje o 
PIN na bezpečném místě se snadným přístupem. 
PIN kód neztra″te.

5.8.9 Obnovení výchozích nastavení
Telefon můžete vrátit na výchozí nastavení (viz 
Oddíl 6). Po resetování se vymažou všechna vaše 
osobní nastavení a záznamy hovorů, ale telefonní 
seznam zůstává nedotčen.

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Přednastavení.
Stiskem < a u/d zvolte Resetovat
Stiskem < zadejte 4-místné hlavní PIN po 
vyzvání (výchozí hlavní PIN je 0000)
Stiskem < potvrďte
Stiskem < znovu potvrďte

• Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazuje 
uvítací obrazovku. Váš telefon se vrátí na výchozí 
nastavení.

• V některých zemích se možná nezobrazí uvítací 
obrazovka a váš telefon se vrátí do nečinného 
režimu po resetování.

5.8.10  Nastavení čísla předpony
Tato funkce vám umožňuje nastavit telefon tak, 
aby využíval předponu nejlevnějšího operátora. 
Jakmile číslo nastavíte, automaticky se vloží na 
začátek každého volaného čísla.

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Přednastavení.
Stiskem < a u/d zvolte Auto předp.
Stiskem < zadejte zjištěné číslice

• Zobrazí se poslední uložené zjištěné číslice.
Poznámka

Maximální délka zjištěných číslic je 5. 
Stiskem < zadejte číslo automatické 
předpony 

• Poslední uložené číslo automatické předpony se 
zobrazí.
Poznámka

Maximální délka čísla pro automatickou 
předponu je 10 číslic.

Stiskem < nastavení uložte

5.8.11  Nastavení země
Dostupnost této nabídky je závislá na vaší zemi.
Můžete zvolit jinou zem odlišnou od té, kterou 
jste zvolili v režimu Uvítání.

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Přednastavení.
Stiskem < a u/d zvolte Stát
Stiskem < a u/d zvolte vaši zemi 
Stiskem < potvrzdíte výběr
Poznámka

Jakmile zvolíte zem, výchozí nastavení linky pro 
zvolenou zemi se automaticky použijí na váš 
telefon.

5.8.12  Zapnutí/vypnutí konferenčního 
režimu

Po aktivaci konferenčního režimu můžete 
automaticky zahájit třístranný konferenční hovor 
s druhým sluchátkem přihlášeným k vaší 
základně, pokud druhé sluchátko převezme linku 
ve chvíli, kdy již probíhá externí hovor. 

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Přednastavení.
Stiskem < a u/d zvolte Konference
Stiskem < zvolte Zapnuto nebo Vypnout
Stiskem < nastavení uložte
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5.8.13Vypnutí informací o čekající zprávě
Varování

Tato funkce je závislá na zemi a nemusí být v 
některých zemích dostupná.

Pokud jste si u svého poskytovatele služeb objednali 
službu hlasové pošty, zapne se , jakmile mate ve 
schránce novou zprávu. Po otevření všech nových 
zpráv se  automaticky vypne.
Pokud zjistíte, že informace o čekající zprávě nelze 
vypnout přes sít’, můžete tuto informaci vypnout 
přes svůj telefon. Jakmile se rozhodnete smazat 
informaci o čekající zprávě, všechna sluchátka 
přihlášená ke stejné základně následně vypnou tuto 
informaci o čekající zprávě.

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d zvolte Přednastavení
Stiskem < a u/d zvolte Ukazatel MW
Stiskem  < potvrďte vymazání informací o 
čekající zprávě.

5.9 Sít’ové služby
Tato nabídka vám poskytuje jendoduchý způsob 
pro přístup, aktivaci nebo deaktivaci některých 
sít’ových služeb, které jsou závislé na zemi/
objednávce. Více informací o těchto službách vám 
poskytne váš poskytovatel sítě.
Výchozí čísla a hodnoty, které jsou přednastaveny 
v telefonu, by měly nejlépe vyhovovat síti ve vaší 
zemi a tedy byste je nemuseli měnit.

5.9.1 Předat volání
K dispozici jsou tři možnosti pro předání volání: 
Nepodmíněné předání volání, Při obsazení a Při 
nepřijetí

5.9.1.1 Aktivace předání volání
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d přejdete na Sít’. Služba
Stiskem < a u/d zvolte typ možnosti 
pro předání hovoru (Předat hovor / Před. 
hov. nepr. / Před. hov. nepř.)
Stiskem < a u/d zvolte Aktivovat
Vytočí se číslo řetězce pro tuto zvolenou službu.
Při vytočení čísla stiskněte e pro návrat do 
nečinného režimu.
Poznámka

Když je tato funkce aktivována a podle možnosti 
předávání volání, kterou jste nastavili, budou vaše 
příchozí hovory předávány na číslo, které jste zvolili.

5.9.1.2 Vypnutí předání volání
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d přejdete na Sít’. Služba
Stiskem < a u/d zvolte typ možnosti 
pro předání hovoru (Předat hovor / Před. 
hov. nepr. / Před. hov. nepř.)
Stiskem < a u/d zvolte Vypnout
Vytočí se číslo řetězce pro tuto zvolenou službu
Po vytočení čísla stiskněte e pro návrat do 
nečinného režimu.

5.9.1.3 Nastavení čísla předání hovoru
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d přejdete na Sít’. Služba
Stiskem < a u/d zvolte typ možnosti 
pro předání hovoru (Předat hovor / Před. 
hov. nepr. / Před. hov. nepř.)
Stiskem < a u/d zvolte Nastavení
Stiskem < zadejte číslo 
Stiskem < nastavení uložte

5.9.2 Hlasová pošta
V závislosti na vaší zemi nemusí být funkce 
hlasové pošty dostupná. Tato funkce umožňuje 
volajícímu nechat vám hlasovou zprávu, když 
nemůžete přijmout hovor sami. Dostupnost 
této funkce je závislá na vaší zemi a 
objednávce této služby u poskytovatele sítě. 
Tyto hlasové zprávy se uloží na síti, nikoli ve 
vašem sluchátku. Více informací o těchto 
funkcích vám poskytne váš poskytovatel sítě.

5.9.2.1 Aktivace hlasové pošty
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d přejdete na Sít’. Služba
Stiskem < a u/d zvolte Hlas. pošta
Stiskem < a u/d zvolte Aktivovat
Vytočí se číslo řetězce pro hlasovou poštu.
Po vytočení čísla stiskněte e pro návrat do 
nečinného režimu.

5.9.2.2 Nastavení čísla vaší hlasové pošty
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d přejdete na Sít’. Služba
Stiskem < a u/d zvolte Hlas. pošta
Stiskem < a u/d zvolte Nastavení
Stiskem < zadejte číslo 
Stiskem < nastavení uložte
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Tip
Když nastíve číslo hlasové pošty, stiskněte a 
přidržte 1 pro přímé vytočení čísla hlasové pošty.

5.9.3 Informační služby od sít’ového 
operátora

V závislosti na vaší zemi nemusí být funkce 
informací dostupná. Tato funkce umožňuje 
volajícímu poslouchat informace od vašeho 
poskytovatele sít’ových služeb. Dostupnost 
této funkce je závislá na vaší zemi a 
objednávce této služby u poskytovatele 
sítě. Tyto informace se uloží na síti, nikoli ve 
vašem sluchátku. Více informací o těchto 
funkcích vám poskytne váš poskytovatel sítě.

5.9.3.1 Aktivace informací
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d přejdete na Sít’. Služba
Stiskem < a u/d zvolte Info
Stiskem < a u/d zvolte Aktivovat
Po vytočení čísla stiskněte e pro návrat do 
nečinného režimu.

5.9.3.2 Nastavení čísla informací
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d přejdete na Sít’. Služba
Stiskem < a u/d zvolte Info
Stiskem < a u/d zvolte Nastavení
Stiskem < zadejte číslo 
Stiskem < nastavení uložte
Tip

Když nastavíte číslo informací, stiskněte a 
přidržte 2 pro přímé vytočení čísla informací.

5.9.4 Zavolat zpět

5.9.4.1 Aktivace volání zpět
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d přejdete na Sít’. Služba
Stiskem < a u/d zvolte Volat zpět
Stiskem < a u/d zvolte Aktivovat
Po vytočení čísla stiskněte e pro návrat do 
nečinného režimu.

5.9.4.2 Nastavení čísla pro volání zpět 
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d přejdete na Sít’. Služba

Stiskem < a u/d zvolte Volat zpět
Stiskem < a u/d zvolte Nastavení
Stiskem < zadejte číslo 
Stiskem < nastavení uložte

5.9.5 Zrušit volání zpět

5.9.5.1 Aktivace vypnutí volání zpět
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d přejdete na Sít’. Služba
Stiskem < a u/d zvolte Zrušit vol. 
Zpět
Stiskem < a u/d zvolte Aktivovat
Po vytočení čísla stiskněte e pro návrat do 
nečinného režimu.

5.9.5.2 Nastavení čísla pro zrušení volání 
zpět

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d přejdete na Sít’. Služba
Stiskem < a u/d zvolte Zrušit vol. 
Zpět
Stiskem < a u/d zvolte Nastavení
Stiskem < zadejte číslo 
Stiskem < nastavení uložte

5.9.6 Potlačit totožnost

5.9.6.1 Aktivace potlačení totožnosti
Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d přejdete na Sít’. Služba
Stiskem < a u/d zvolte Potlač. ID
Stiskem < a u/d zvolte Aktivovat
Po vytočení čísla stiskněte e pro návrat do 
nečinného režimu.

5.9.6.2 Nastavení čísla pro potlačení 
totožnosti

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
Stiskem u/d přejdete na Sít’. Služba
Stiskem < a u/d zvolte Potlač. ID
Stiskem < a u/d zvolte Nastavení
Stiskem < zadejte číslo 
Stiskem < nastavení uložte

5.10 Hry
Na telefonu jsou předinstalovány dvě hry (Tetris 
a Had).

Stiskněte < pro přístup do hlavní nabídky
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Stiskem u/d zvolte Hry
Stiskem < a u/d zvolte požadovanou 
hru
Stisknout <

• Zobrazí se displej s pokyny.
Stiskem < spustíte hru. 
Poznámka

Během hry můžete stiskem 2 / 4 / 6 / 8 
ovládat pohyb nahoru / doleva / doprava / dolů.
Můžete také stisknout > nebo e pro 
ukončení hry a návrat do nabídky Hry, stiskem 
< hru pozastavíte a stiskem jakéhokoli tlačítka 
2 / 4 / 6 / 8 hru obnovíte.

5.11 Zadání textu a čísla

5.11.1 Zadávání textu a číslic
Můžete zadat jména záznamů v telefonním 
seznamu znak po znaku stiskem příslušného 
tlačítka jednou či několikrát pro dosažení 
požadovaného znaku.

Zadejte například jméno „PETER”:
Stiskněte 7 jednou: P
Stiskněte dvakrát 3: E
Stiskněte 8 jednou: T
Stiskněte dvakrát 3: E
Stiskněte třikrát 7: R

5.11.2 Přepnutí mezi velkými a malými 
písmeny

Všechna písmena jsou nastavena na velká. 
Stiskem # můžete přepínat mezi psaním 
velkých a malých písmen.

tlačítko Přiřazení
1 mezera 1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ € 

[ ] { } 
2 a b c 2 à ä ç å æ
3 d e f 3 é è ∆ Φ
4 g h i 4 ì Γ
5 j k l 5 Λ
6 m n o 6 ñ ò ö
7 p q r s 7 β Π Θ Σ
8 t u v 8 ù ü
9 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0 . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? * + - % \ ^ ~ |

2

3

4

5



29Výchozí nastavení

6 Výchozí nastavení

Položky Výchozí hodnoty

Jméno sluchátka: PHILIPS

Datum: --.--

Čas: --:--

Hlasitost sluchátka: Úroveň 3

Melodie vyzvánění: Melodie 1

Hlasitost vyzvánění: Úroveň 3

Budík: Vypnout

Melodie zvonění 
budíku:

Melodie 1

Tón tlačítka: Zapnuto

Automatické přijetí 
hovoru:

Vypnout

Automatické zavěšení: Zapnuto

První vyzvánění: Podle země

Tón SMS Zapnuto

Úroveň kontrastu: Úroveň 3

Tapeta: Tapeta 1

Barva: Barva 1

Podsvícení tlačítek Zapnuto

Dětská chůva: Vypnout

Jazyk: Podle země

Doba opakování 
hovoru:

Podle země

Režim blokování: Vypnout

Režim vytáčení: Tónová volba

Dětské volání: Vypnout

Hlavní PIN: 0000

Konferenční režim: Vypnout
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7 Struktura nabídky
V tabulce níže naleznete popis stromu nabídky vašeho telefonu.

 SMS Psát SMS

Špatné PIN

Koncept

Nastavení SMS Příjem SMS Zapnuto

Vypnout

Změnit PIN

Střed. SMS Střed. SMS 1 Odešli č.

Přijmout č.

Střed. SMS 2 Odešli č.

Přijmout č.

Střed. SMS 3 Odešli č.

Přijmout č.

Výchozí středisko Střed. SMS 1

Střed. SMS 2

Střed. SMS 3

 Telefonní seznam Nový záznam

Vypsat záznam

Upravit záznam

Smazat záznam

Smazat vše

Přímá pamě˙ Klíč 1 * Klíč 1 a Klíč 2 se nemusí zobrazit, protože tyto 
možnosti jsou závislé na zemi...

Klíč 9

Přenos TS

 Hodiny & budík Datum/čas odes. Zadání data a času

Budík Vypnout

Jedenkrát

Denně

Zvuk buzení Melodie 1

Melodie 2

Melodie 3

Čas/Datum 12 hod dd/mm

mm/dd

24 hod dd/mm

mm/dd
30 Struktura nabídky
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Osobní nastavení Tóny sluchátka Hlasitost vyzvánění Jeden sloupec

Dva sloupce

Tři sloupce

Čtyři sloupce

Pět sloupců

Zvyšující

Melodie zvon. Název melodie 1

...
Název melodie 10

Melodie skupiny Skupina A Název melodie

Skupina B Název melodie

Skupina C Název melodie

Zvuk tlačítka Zapnuto

Vypnout

První zv. Zapnuto

Vypnout

Tón SMS Zapnuto

Vypnout

Tapeta Tapeta 1

Tapeta 2

Tapeta 3

Tapeta vypnuta

Kontrast Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

Úroveň 4

Úroveň 5

Barva Barva 1

Barva 2

Barva 3

Barva 4

Jméno sluchátka

Auto přijmi Zapnuto

Vypnout

Auto zavěs Zapnuto

Vypnout

Jazyk Seznam jazyků

Dětská chůva Zapnuto

Vypnout

Podsvícení Zapnuto

Vypnout
31Struktura nabídky
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32 Struktura nabídky

Pokročilé nastavení Flash

Režim vytáčení Tónová volba

Pulsní volba

Volat kromě Režim kromě Zapnuto

Vypnout

Blokované číslo Číslo kromě 1

Číslo kromě 2

Číslo kromě 3

Číslo kromě 4

Dětské volání Režim Zapnuto

Vypnout

Číslo kromě

Zvol základnu Základna 1

Základna 2

Základna 3 * Zobrazí se jen přihlášené základny.

Základna 4

Přihlášení

Neregistrovat

Změnit PIN

Resetovat

Auto předp.

Stát Seznam dostupných zemí

Konference Vypnout

Ukazatel MW Zapnuto

Sí˙. služba Předat hovor Aktivovat

Deaktivovat

Nastavení

Před. hov. Nepr. Aktivovat

Deaktivovat

Nastavení

Před. Hov. Nepř. Aktivovat

Deaktivovat

Nastavení

Hlasová pošta Aktivovat

Nastavení

Info Aktivovat

Nastavení

Zavolat zpět Aktivovat

Nastavení

Zrušit volání zpt Aktivovat

Nastavení

Potlač. ID Aktivovat

Nastavení

Hry Tetris

Had
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8 Technické údaje

Displej
• 5-řádkový barevný LCD
• 16 znaků na řádek
• Podsvícení tlačítek

Obecné funkce telefonu
• Podpora GAP
• Na jednu základnu lze přihlásit až pět 

sluchátek
• Na sluchátko lze přihlásit až čtyři základny
• Interkom mezi sluchátky
• Externí/interní hovory lze předávat mezi 

sluchátky
• 3-stranná konference (dva interní hovory a 

jeden interní)
• Vyvolání sluchátka ze základny
• Identifikace jména a čísla volajícího
•  10 polyfonních melodií
• Odlišné vyzvánění podle skupin
• Dětské volání
• Budík
• Zámek kláves

Seznam kontaktů
• 200 kontaktů 
• 12 znaků (nejvýše) pro jméno a 24 číslic 

(nejvýše) pro každý kontakt

Seznam hovorů
• 50 nepřijatých hovorů

Seznam pro opakované vytáčení
• 20 posledních volaných čísel
• 24 číslic (nejvýše) pro každý záznam

Akumulátor
• Dvě dobíjecí AAA NiMh 750mAh baterie

Hmotnost a rozměry
• Sluchátko: 161 gramů
• Základna: 157 gramů
• Sluchátko: 160,6mm x 46,2mm x 29,2mm 

(VxHxŠ)
• Základna: 116mm x 108,9mm x 81,6mm 

(VxHxŠ)

Teplotní rozpětí
• Provoz: 0ºC až +40ºC
• Uskladnění: -25ºC až +66ºC

Relativní vlhkost
• Provoz: Až 80% při 40ºC
• Uskladnění: Až 80% při 40ºC
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9 Často kladené otázky

V této kapitole najdete nejčastěji kladené otázky 
a odpovědi týkající se vašeho telefonu.

Pøipojení

Sluchátko se nezapíná!
• Nabijte baterii: Postavte sluchátko na 

nabíječku. Telefon se zapne po několika 
okamžicích.

• Zkontrolujte zapojení nabíječky
• Používejte jen DODÁVANÉ DOBÍJECÍ 

BATERIE.

Telefon vùbec nefunguje.
• Ujistěte se, že adaptér a telefonní kabel jsou 

řádně propojeny
• Zkontrolujte, zda jsou baterie zcela nabité a 

správně nainstalované
• Tento telefon nefunguje při výpadku 

elektrické energie

Komunikace se pøeruší uprostøed hovoru!
• Nabijte baterii
• Přesuňte se blíž k základně

Špatná kvalita zvuku
• Přesuňte se blíž k základně
• Odsuňte základnu nejméně jeden metr od 

jakéhokoli elektrického spotřebiče

Není vyzvánìcí tón
• Zkontrolujte zapojení. Resetujte telefon: 

odpojte a zase zapojte do sítě.
• Nabíjejte baterie nejméně 24 hodin
• Přesuňte se blíž k základně
• Použijte dodávaný kabel linky
• Zapojte adaptér linky (když je potřeba) ke 

kabelu linky

Ikona  bliká.
• Přesuňte se blíž k základně
• Zkontrolujte stav baterie
• Přihlašte sluchátko k základně

Po nabití baterií se záhy objeví .
• Vyměňte baterie za nové (použijte jen 

DOBÍJECÍ baterie)

Nastavení

Identifikace volajícího nefunguje správnì.
• Kontaktujte místní telefonní společnost, 

která poskytuje službu IV
• Nechte telefon zazvonit alespoň jednou, než 

hovor přijmete

Èekající hovor nelze pøijmout.
• Kontaktujte místní telefonní společnost a 

zvolte správnou délku opakování volání

Na displeji sluchátka LCD se nic 
nezobrazuje.
• Pokus opakujte odpojením a zapojením 

zdroje napájení základny a postupujte podle 
kroků pro přihlášení sluchátka (viz oddíl 
5.8.6).

• Zajistěte, že obě dobíjecí baterie byly 
zasunuty do prostoru pro baterie

• Vyjměte a znovu zasuňte baterie sluchátka
• Ujistěte se, že dodávané baterie jsou dobité

Sluchátko zobrazuje Nepøihlášeno.
• Sluchátko přihlásíte k základně podle pokynů

Zvuk

Sluchátko nevyzvání!
• Zvyšte hlasitost 
• Ujistěte se, že adaptér a telefonní kabel jsou 

řádně propojeny
• Posuňte sluchátko blíže k základně
• Ujistěte se, že je vyzvánění sluchátka zapnuté

Volající mì neslyší!
• Mikrofon může být vypnutý: Během hovoru 

stiskem > zapnete hlasitost mikrofonu.

Hlukové interference na rádiu nebo 
televizi.
• Přesuňte napájecí adaptér nebo základní 

stanici co nejdále
34 Často kladené otázky
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Chování výrobku

Služba identifikace volajícího (IV) 
nefunguje.
• Zkontrolujte si objednávku u vašeho 

sít’ového operátora

Záznam do telefonního seznamu nelze 
uložit.
• Zkontrolujte, zda není plná pamě˙ 

telefonního seznamu, uvolněte ji smazáním 
některého záznamu.

Sluchátko nelze pøihlásit.
• Ujistěte se, že p je stisknuto 3 sekundy.
• Ke každé základně lze přihlásit jen nejvýše 

čtyři sluchátka

Poznámka
Pokud výše uvedená řešení nepomohou, odpojte 
sluchátko i základnu od napájecí sítě. Počkejte 1 
minutu a pokus zopakujte.
35Často kladené otázky
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