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Prohlášení o shodì, životní prostøedí a bezpeènost2

Prohlášení o shodì, životní prostøedí a bezpeènost
Informace o bezpeènosti
Toto zaøízení není urèeno pro provádìní nouzových volání v pøípadì výpadku elektrického
proudu. Pro nouzová volání je nutné zajistit jinou alternativu.
Prohlášení o shodì
Philips tímto prohlašuje, že DECT 122 je ve shodì se základními požadavky a s dalšími
pøíslušnými ustanovení Naøízení vlády è. 426/2000 Sb.). Tento výrobek mùže být pøipojen
pouze k analogové telefonní síti v zemích oznaèených na obalu.
Napájecí napìtí
Tento pøístroj vyžaduje pro své napájení støídavé jednofázové napìtí 220-240 V, kromì IT
instalací podle normy EN 60950. V pøípadì výpadku napájení není možná s telefonem
komunikace.
Upozornìní!
Elektrická síž je dle normy EN 60950 klasifikována jako nebezpeèná. Jediným zpùsobem
vypnutí tohoto pøístroje je jeho odpojení od elektrické sítì. Dbejte na to, aby byl pøístroj
umístìn v blízkosti zásuvky, a aby tato byla vždy snadno pøístupná.
Telefonní pøipojení
Napìtí v telefonní síti je dle normy EN 60950 klasifikováno jako TNV-3 (Telecommunications
Network Voltages).
Pravidla bezpeènosti
Chraòte telefonní gsluchátko pøed kontaktem s kapalinami. Telefon ani základnovou stanici
neotvírejte, mohli byste se dostat do kontaktu s vysokým napìtím. Chraòte nabíjecí kontakty a
baterii pøed stykem s kovovými pøedmìty. Nikdy nepoužívejte akumulátory jiného typu, než
jsou dodávané: hrozí nebezpeèí výbuchu.
Péèe o životní prostøedí
Obalový materiál, baterie a staré telefony likvidujte podle platných pøedpisù a vyhlášek. Pokud
je to možné, zajistìte jejich recyklaci.
Recyklace a likvidace
PPookkyynnyy  kk  lliikkvviiddaaccii  ooddppaadduu  zz  eelleekkttrriicckkýýcchh  aa  eelleekkttrroonniicckkýýcchh  zzaaøøíízzeenníí..
Smìrnice 2002/96/EC Evropského parlamentu a rady o odpadu z elektrických a
elektronických zaøízení (OEEZ) (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment;
2002/96/EC) má za úkol zajistit, že zaøízení budou recyklována nejvhodnìjšími
zpracovatelskými, obnovovacími a recyklaèními technologiemi a s ohledem na lidské zdraví a
ochranu životního prostøedí. 
Toto zaøízení je navrženo a zhotoveno z materiálù a komponentù nejvyšší kvality, které mohou
být recyklovány a použity znovu.
Odpad z elektrických a elektronických zaøízení nelikvidujte v netøídìném komunálním
odpadu.
Informujte se o místním systému sbìru elektrických a elektronických odpadù 
oznaèených tímto symbolem: 
VVyyuužžiijjttee  nnììkktteerrýý  zz  nnáásslleedduujjííccíícchh  zzppùùssoobbùù  lliikkvviiddaaccee::
1. Odevzdejte kompletní zaøízení (vèetnì kabelù, konektorù a pøíslušenství) do sbìrného

støediska zøízeného ve smyslu smìrnice WEEE.
2. Pokud jako náhradu poøizujte nové zaøízení, pøedejte kompletní nepotøebné zaøízení 

prodejci. Ten by ho mìl podle smìrnice WEEE pøijmout k likvidaci.
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Prohlášení o shodì 3

Prohlášení o shodì
We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT122xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-
Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)
Safety : EN 60950-1 (10/2001)
SAR : EN 50361 (2001)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)
EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)
Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003/07)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive
1999/5/EC is ensured.

Date : 09/09/2005 Le Mans

Product Quality Manager
Home Communication

0168

Poznámky ke standardu GAP

Standard GAP zaruèuje, že všechny telefony a základnové stanice systému DECTTM GAP
budou podporovat urèité základní funkce bez ohledu na výrobce daného zaøízení. Telefon
DECT 122 a základnová stanice vyhovují standardu GAP. Jsou zaruèeny tyto minimální
funkce: registrace telefonu k základnì, vstup na linku, pøijmutí hovoru a vytoèení èísla. Pøi
použití jiného telefonu než DECT 122 s touto základnovou stanicí nemusí být dostupné
nìkteré pokroèilejší funkce.
Pøi registraci a používání telefonu DECT 122 s použitím základnové stanice GAP jiného
výrobce nejprve postupujte podle návodu k dodávané stanici a poté použijte postup na 
stranì 22.
Pøi registraci telefonu jiného výrobce se základnovou stanicí DECT 122 pøepnìte základnovou
stanici do režimu registrace (strana 22) a poté postupujte podle krokù výrobce telefonu.

Philips oznaèil baterie a balení standardními symboly, které vyjadøují zpùsob recyklace a 
vhodného znehodnocení pøípadného odpadu.

Finanèní pøíspìvek byl poskytnut do národního systému obnovy surovin a recyklace.

Takto oznaèený obalový materiál je recyklovatelný.

DECT™ je obchodní známka registrovaná ETSI výrobcùm technologie DECT.
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Telefon DECT 1224

Zvonìní zapnuto/vypnuto a
vložení #
- Krátkým stiskem vložíte #.
- Dlouhým stiskem vložíte
pauzu (P) ve vytáèení.
- Dlouhým stiskem pøepínáte
zapnuté/vypnuté zvonìní.

Tlaèítko opìtovného 
vytoèení
- V pohotovostním režimu 
pøepíná zobrazení mezi
datum/èas a názvem 
sluchátka. 
- Na lince vloží R pro služby
operátora.

Ukonèení hovoru 
- Stiskem se ukonèí hovor
nebo funkce a provede návrat
do klidového režimu. 
- Podržením se pøístroj vypne.
- Ukonèení režimu úprav nebo
telefonního seznamu.

Displej
Ikony viz strana 5.

Tlaèítko menu a OK
- V pohotovostním režimu
krátkým stiskem zobrazíte
nabídku.
- Krátkým stiskem vyberte
další úroveò nabídky.
- V režimu úprav a telefonní
seznam krátkým stiskem
potvrdíte OK nebo zobrazíte
vybraný záznam telefonního
seznamu.

Tlaèítko pøijmutí
- V pohotovostním režimu 
stiskem pøijmete hovor.
- V režimu telefonního 
seznamu stiskem vytoèíte 
zvolené èíslo.

Zámek klávesnice 

- Krátce stisknìte pro vložení

.

- Dlouhým stiskem

zamknete/odemknete klávesy.

Telefon DECT 122

Interkom
- Stiskem se aktivuje interní (vnitøní) hovor. 

Sluchátko

Mikrofon

Seznam opakované volby,
tlaèítko ztlumení a tlaèítko
BACK
- V pohotovostním režimu
krátkým stiskem zobrazíte
seznam opakované volby.
- Pøi hovoru ztlumíte/obnovíte
zvuk mikrofonu sluchátka.
- V režimu úprav vymažete
poslední èíslici.
- V režimu telefonního 
seznamu zobrazíte èíslo a
jméno.

Navigaèní tlaèítka
- Posun nahoru/dolu zobrazí
další nebo pøedchozí záznam
v seznamu volání nebo 
telefonním seznamu.
- Posun nahoru zobrazí 
záznam o hovoru v
pohotovostním režimu.
- Posun dolu zobrazí telefonní
seznam v pohotovostním
režimu.
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Ikony na displeji sluchátka 5

Ikony na displeji sluchátka

Na displeji se ukazují informace o stavu vašeho telefonu. Následující ikony se mohou zobrazit
v horní èásti displeje:

Pokud je symbol zobrazen, akumulátor je plnì nabit. Pokud bliká,
zobrazuje tento symbol potøebu dobití akumulátoru.

Pøi prvním použití mùže být nezbytné èekat nìkolik minut, kdy probíhá dobíjení a teprve poté
uvidíte symboly na displeji.

Ve vaší hlasové schránce jsou nové zprávy.

Zvonìní je vypnuto.

Probíhá externí hovor. Pokud bliká, zobrazuje tento symbol
probíhající interní hovor nebo již obsazenou linku.

Nový záznam volání nebo jsou záznamy hovorù právì prohlíženy.

Pøistupuje se k telefonnímu seznamu.

Budík je aktivován.

Sluchátko je registrováno a v dosahu základny. Pokud tento
symbol bliká, není sluchátko registrováno na základnì nebo je
pøístroj mimo dosah.

Je zobrazen pøi vstupu do nabídky. V režimu telefonního seznamu
pøechod do následující úrovnì.

Je zobrazen pøi vstupu do nabídky. V režimu telefonního seznamu
pøechod na vyšší úroveò.

Další volby jsou k dispozici.
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Základna DECT 623 / Instalace DECT 1226

Základna DECT 122

Vyhledávácí klávesa 
Vyhledávací klávesa umožòuje nalezení ztraceného 

sluchátka, ale pouze v pøípadì, že se nachází v dosahu

základny a akumulátory jsou nabité. Držte tlaèítko 

stisknuté, dokud sluchátko nezaène vyzvánìt.

Po nalezení ukonèíte hledání opìtovným stiskem.

Instalace DECT 122

Vybalení DECT 122

Balení DECT 122 obsahuje:

Dobíjecí baterie
NiMH velikost
AAA 550 mAh

Napájecí
adaptér

Propojovací
kabel*

Základna
DECT 122

Sluchátko
DECT 122

Uživatelská
pøíruèka a
záruèní list

+

+

-+

-

**  UUppoozzoorrnnììnníí:: Jako souèást balení mùžete nalézt adaptér linky dodávaný oddìlenì od
telefonního kabelu. V takovém pøípadì prosíme, nneejjpprrvvee  zzaappoojjttee  aaddaappttéérr  lliinnkkyy  kkee  kkaabbeelluu  aa
ppoottéé  tteepprrvvee  ddoo  tteelleeffoonnnníí  zzáássuuvvkkyy.

V balení DECT 122 multipack najdete ještì jedno sluchátko navíc, vèetnì nabíjecího adaptéru
a napájecího zdroje, spoleènì s pøídavnými dobíjecími bateriemi.

Prùvodce 
rychlým startem

DECT122_CZ_06.10.05.qxd  06.10.2005  15:00  Seite 6



Instalace DECT 122 7

Instalace základnové stanice

Pro správnou instalaci základnové stanice pøipojte propojovací kabel a napájecí šòùru. Šòùru

a kabel zastrète do zdi. Výrobek umístìte dostateènì blízko k telefonní zdíøce a k elektrické

zásuvce, aby kabely bez problémù dosáhly. Správné zapojení telefonu je indikováno

pípnutím. Pøi DSL pøipojení k Internetu se ujistìte, zda máte jeden DSL filtr pøipojen pøímo do

každé telefonní zásuvky, kterou ve svém domì používáte. Zkontrolujte, zda je modem a

telefon pøipojen do správné zdíøky filtru (jeden specifický pro každý z nich). 

Upozornìní! Elektrická síž je dle normy EN 60950 klasifikována jako nebezpeèná. Jediným

zpùsobem vypnutí tohoto pøístroje je jeho odpojení od elektrické sítì. Dbejte na to, aby byl

pøístroj umístìn v blízkosti zásuvky, a aby tato byla vždy snadno pøístupná. 

Ujistìte se, že napájení a pøipojení k telefonní síti je zapojeno do pøíslušných zásuvek, jinak

hrozí nebezpeèí poškození pøístrojù.

Upozornìní! Používejte pouze kabely dodané spolu s pøístrojem.

Pøipojit ke zdroji napájení

Pøipojte dodávaný telefonní kabel

èe
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Instalace DECT 122 / Regionální nastavení8

Instalace a výmìna baterií

Vložte baterie tak, jak je naznaèeno a zasuòte kryt bateriového prostoru na místo. Pøi
vloženém telefonu do základnové stanice se objeví 3 pruhy (pokud je potøeba dobít baterie).
Nechejte telefon nabíjet 12 až 15 hodin. Pøi prvním použití mùže trvat nìkolik minut, než se
objeví symboly na displeji.
Nikdy nepoužívejte akumulátory jiného typu, než jsou dodávané: hrozí nebezpeèí výbuchu.
UUppoozzoorrnnììnníí:: Základnová stanice musí být vždy pøipojena do elektrické sítì, pokud probíhá
dobíjení nebo pokud je stanice používána. Vždy používejte dobíjecí baterie.
Záruka se nevztahuje na akumulátory a další souèástky, které mají omezenou životnost nebo
jsou opotøebované.

Výdrž baterií a dosah telefonu

Baterie by nemìly být odkládány do bìžného domovního odpadu.

Optimálního využití baterií dosáhnete po 3 cyklech kompletního nabití a vybití. Pøi dosažení
limitu vzdálenosti telefonu od základnové stanice se hovor stává nesrozumitelný. V takovém
pøípadì se pøibližte k základnové stanici. Optimální dosažitelné vzdálenosti zajistíte umístìním
základnové stanice mimo elektrická zaøízení.

Provozní doba akumu-
látoru pøi hovoru

do 10 hodin

životnost baterií v záložním
(stand-by) režimu

do 120 hodin

Dosah v interiérech

do 50 metrù

Dosah v exteriérech

do 300 metrù

Regionální nastavení*
Pøed použitím vašeho DECT 122 je nutné jej nastavit pro použití ve vaší zemi.
Vložte akumulátory. Po nìkolika minutách nabíjení se objeví uvítací obrazovka.

Stiskem zobrazíte výbìr zemì.

Vyberte vaši zemi v seznamu a stisknìte OK.

Na displeji se objeví: CONFIRM?

Stiskem OK volbu potvrdíte.

PPoozznnáámmkkaa:: Stiskem tlaèítka BACK se na sluchátku opìt objeví obrazovka pro výbìr zemì.
Váš telefon je nyní pøipraven pro používání.
Po výbìru zemì se nastaví výchozí parametry linky a jazyka nabídka pro zvolenou zemi.

*Závisí na zemi použití

DECT122_CZ_06.10.05.qxd  06.10.2005  15:00  Seite 8



Struktura menu 9
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Struktura menu

TELEF.SEZNAM PØIDEJ ÈÍSLO

ZMÌÒ ÈÍSLO

SMAğ ÈÍSLO

SMAğ SEZNAM

HODINY/BUDÍK DATUM A ÈAS

NASTAV BUDÍK

ZVUK BUZENÍ

VYPNOUT/JEDENKRÁT/DENNÌ

MELODIE 1/2/3

OSOBNÍ NAST. TÓNY SLUCH.

JMÉNO SLUCH.

AUT. ODPOVÌÏ ZAPNUTO/VYPNUTO

MELODIE ZVON

TÓNY TLAÈÍT.

VÝŠKY/
STØEDNÍ/
HLOUBKY/
ZVONÌNÍ VYP.

MELODIE 1-10

ZAPNUTO/VYPNUTO

JAZYK Seznam jazykù

PØEDNAST. FLASH

REğIM VYTÁÈ.

KÓD ZEMÌ

TÓNOVÁ VOLBA/PULSNÍ VOLBA

KRÁTKÝ/DLOUHÝ

VOLAT KROMÌ MÓD KROMÌ ZAPNUTO/VYPNUTO

ÈÍSLO KROMÌ ÈÍSLO 1/2/3/4

SOS ÈÍSLO ÈÍSLO 1/2/3

PØIHLÁŠENÍ

NEEVIDOVANÝ

PIN

VYNULOVAT

V pohotovostním režimu stiskem zobrazte nabídku. Pomocí

navigaèních tlaèítek se mùžete v nabídce pohybovat nahoru

a dolu.

Stiskem tlaèítka OK potvrdíte výbìr položky.

Stiskem tlaèítka BACK nabídku ukonèíte nebo pøejdete do

pøedcházející úrovnì.

HLASIT.ZVON.

DECT122_CZ_06.10.05.qxd  06.10.2005  15:00  Seite 9



Zapnutí a vypnutí sluchátka / Zadávání textu nebo èísel10

Sluchátko vypnete nebo zapnete podržením tlaèítka .

Zapnutí a vypnutí sluchátka

Zadávání textu nebo èísel

Napsání slova „Peter“ 

Stisknìte jednou: P

Stisknìte dvakrát: PE

Stisknìte jednou: PET

Stisknìte dvakrát: PETE

Stisknìte tøikrát:  PETER

Znaky pøiøazené tlaèítku

[Mezera] 1 _ < > *
A B C
D E F
G H I
J K L
M N O
P Q R S
T U V 8 ?
W X Y Z
0 - / \ # +

Tlaèítka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Jména z vašeho telefonního seznamu mùžete zadávat znak po znaku.
Opakovanì stisknìte pøíslušné tlaèítko, až se zobrazí požadovaný znak.

Stiskem pod oznaèením znak vymažete.

DECT122_CZ_06.10.05.qxd  06.10.2005  15:00  Seite 10



Používání telefonu 11

Používání telefonu

V klidovém režimu podržením tlaèítka zamknete/odemknete klávesnici.

Na displeji se zobrazuje ZÁMEK TLAÈ.

Zámek tlaèítek

Provedení hovoru

bliká pøi

pøíchozím
hovoru.

Položky 
upravíte

pomocí 

BACK.

✦ Pøímé vytáèení

vytoèení telefonního èísla.

✦ Zobrazení èísla pøed vytoèením

Vytoèení telefonního èísla

✦ Provedení hovoru z telefonního seznamu

Stisknìte dolù 

procházejte seznamem

✦ Nastavení hlasitosti sluchátka reproduktoru bìhem hovoru

✦ Ztlumení mikrofonu sluchátka bìhem hovoru

Stiskem ztlumíte/obnovíte zvuk mikrofonu sluchátka.

Poèítadlo doby trvání hovoru

Po pøevzetí linky (vytoèení èísla nebo pøijmutí hovoru) se na displeji sluchátka
zobrazuje doba trvání hovoru.

3 úrovnì 
hlasitosti jsou
k dispozici.

✦ Pøijmutí / ukonèení hovoru

pøijmete hovor.

Konverzaci ukonèíte stiskem tlaèítka nebo zavìšením sluchátka do

základny.
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Seznam opakované volby12

Seznam 
opakované
volby 
obsahuje 
posledních 5
volaných
èísel.

✦ Vytoèení èísla ze seznamu opakované volby

Stisknìte 

procházejte seznamem opakované volby

✦ Uložení èísel seznamu opakované volby do telefonního seznamu

Stisknìte ULOğ ÈÍSLO 

stiskem vyberte

VLOğ JMÉNO ULOğENO

zadejte jméno

✦ Úprava èísla ze seznamu opakované volby

Stisknìte ZMÌÒ ÈÍSLO

stiskem vyberte stisknìte dolù 1×

zadejte èíslo

✦ Vymazání èísla ze seznamu opakované volby

Stisknìte SMAğ ÈÍSLO

stiskem vyberte stisknìte dolù 2×

VYMAZAT?

je vyžadováno potvrzení

✦ Vymazání všech èísel ze seznamu opakované volby

Stisknìte SMAğ SEZNAM

stisknìte dolù 3×

VYMAZAT?

je vyžadováno potvrzení

Pro zadávání
znakù a èísel
se podívejte
na stranu 10.

Seznam opakované volby
✦ Zobrazení / ukonèení seznamu opakované volby

Stisknìte / BACK

procházejte seznamem opakované volby ukonèení

Znak
vymažete 

stiskem 

BACK.
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Telefonní seznam 13

Telefonní seznam
Do telefonního seznamu sluchátka mùžete uložit 30 jmen a èísel. Jména jsou
ukládána v abecedním poøadí.

✦ Pøidání nové položky
Každá položka mùže obsahovat jméno (12 znakù) a èíslo (24 èíslic).

Stisknìte TELEF.SEZNAM PRIDEJ ÈÍSLO

v pohotovostním režimu stisknìte dolù 2×

VLOğ JMÉNO VLOğ ÈÍSLO

zadejte jméno

pro potvrzení.

zadejte èíslo

✦ Zmìna jména nebo èísla v telefonním seznamu

Stisknìte TELEF.SEZNAM

v pohotovostním režimu stisknìte dolù 2×

ZMÌÒ ÈÍSLO

stisknìte dolù 1× stiskem vyberte zobrazte jméno

pro potvrzení.

zadejte nové jméno zobrazte èíslo zadejte nové èíslo

✦ Zobrazení telefonního seznamu

Stisknìte dolù

v pohotovostním režimu pohybujte se nahoru/dolu v seznamu

Zobrazení podrobností: stisknìte

Znak
vymažete 

stiskem 

BACK.

Stiskem 

BACK se 
vrátíte do
pohotovostního
režimu.

Pro zadávání
znakù a èísel
se podívejte
na stranu 10.

Stiskem 

vložte mezeru.

Mùžete také
vytvoøit
položku ze
seznamu 
opakovaného
volání a 
protokolu 
volání (vázáno
na aktivaci
služby).

èe
sk

y
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Telefonní seznam14

✦ Upravení èísla pøi procházení telefonního seznamu

Stisknìte dolù ZMÌÒ ÈÍSLO

v pohotovostním režimu stiskem vyberte stisknìte dolù 1×

VLOğ JMÉNO VLOğ ÈÍSLO

zadejte nové jméno

pro potvrzení.

zadejte nové èíslo

✦ Vymazání položky pøi procházení telefonního seznamu

Stisknìte dolù SMAğ ÈÍSLO

v pohotovostním režimu stiskem vyberte stisknìte dolù 2×

VYMAZAT? pro potvrzení.

✦ Vymazání všech položek pøi procházení telefonního seznamu

Stisknìte dolù SMAğ SEZNAM

v pohotovostním režimu stisknìte dolù 3×

VYMAZAT? pro potvrzení.

✦ Vymazání položky telefonního seznamu z pohotovostního režimu

Stisknìte TELEF.SEZNAM

v pohotovostním režimu stisknìte dolù 2× stisknìte dolù 2×

SMAğ ÈÍSLO VYMAZAT?

zobrazení seznamu stiskem vyberte

pro potvrzení.

✦ Vymazání všech položek telefonního seznamu z pohotovostního režimu

Stisknìte TELEF.SEZNAM

v pohotovostním režimu stisknìte dolù 2×

SMAğ SEZNAM VYMAZAT? pro potvrzení.

stisknìte dolù 3×

Pro zadávání
znakù a èísel
se podívejte
na stranu 10.
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Seznamu hovorù 15

Seznamu hovorù
Tato vlastnost je k dispozici pokud máte u vašeho operátora registrovanou
službu identifikace volajícího.
Protokol volání ukládá posledních 20 pøijatých externích hovorù:
- informace služby zpráv sítì*

✦ Zobrazení / ukonèení protokolu volání

Stisknìte nahoru BACK
procházejte zobrazte podrobnosti ukonèení

✦ Procházení protokolu hovoru
Obrazovka mùže zobrazovat:

! èíslo volajícího*
! jméno volajícího (pokud je známé z telefonního seznamu)*
! NEZNÁMÝ HOVOR pokud se jedná o neidentifikovatelný hovor**

Stiskem mùžete zobrazit telefonní èíslo, èas a datum hovoru.

✦ Vytoèení èísla z protokolu volání

Stisknìte nahoru

stiskem vyberte

✦ Uložení èísla z protokolu volání do telefonního seznamu

Stisknìte nahoru ULOğ ÈÍSLO

stiskem vyberte

VLOğ JMÉNO ULOğENO

zadejte jméno

✦ Vymazání položky protokolu volání

Stisknìte nahoru SMAğ ÈÍSLO

stiskem vyberte stisknìte dolù 2×

VYMAZAT? pro potvrzení.

*Vázáno na
smlouvu
s vaším 
operátorem.

**Nevypisovan
á èísla, 
odmítnutá
identifikace
volajícího.

Datum a èas
závisí na síti.

Stiskem 

vložte mezeru.

Znak
vymažete 

stiskem 

BACK.

èe
sk

y
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Použití Interkomu16

✦ Vymazání všech položek protokolu volání

Stisknìte nahoru SMAğ SEZNAM

stisknìte dolù 3×

VYMAZAT? pro potvrzení.

Použití Interkomu
Tato funkce mùže být použita pouze v konfiguraci více sluchátek. 
Umožòuje provádìt bezplatné interní hovory, pøesmìrovávat externí hovory
na jiné sluchátko a používat možnosti konferenèního hovoru.

*K jedné 
základnové 
stanici mùže
být registrováno
až 5 sluchátek
(s èísly 1 až 5).

✦ Pøepínání mezi interním a externím hovorem

Podržení stiskem pøepnete mezi interním/externím hovorem.

zadejte èíslo sluchátka.* podržení

✦ Konferenèní hovor pøes volbu na vyzvání

Podržení KONFERENCE

zadejte èíslo sluchátka.* podržení

Konverzace mùže probíhat mezi 3 úèastníky.

✦ Interní hovor

Stisknìte nebo stiskem provedete volání na všechna sluchátka

zadejte èíslo sluchátka.*

Stiskem pøijmete a ukonèíte interní hovor.

Poznámka: Pokud sluchátko nepøísluší øadì Philips DECT 122, 
nemusí být tato funkce k dispozici.

✦ Pøesmìrování hovoru na konkrétní sluchátko z linky
Bìhem hovoru pøesmìrujete externí hovor na urèité sluchátko:

Podržení

zadejte èíslo sluchátka.*

Funkce
Interkom a
pøesmìrování
hovoru je
možná pouze
u sluchátek
registrovaných
ke shodné
základnové
stanici.

*K jedné 
základnové 
stanici mùže
být registrováno
až 5 sluchátek
(s èísly 1 až 5).
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Nastavení vyhledávání / øetìzového vytáèení / hodin a budíku 17

Vyhledávání
Všechna 
pøedplacená
zvonìní 
budíku.

Øetìzové vytáèení

Nastavení hodin a budíku

Znak
vymažete 

stiskem 

BACK.

Tato funkce umožòuje nalezení sluchátka.

Na základnì stisknìte . Stiskem libovolného tlaèítka na sluchátku

ukonèíte po nalezení vyzvánìní.

*Zvolte:
VYPNOUT
nebo
JEDENKRÁT
nebo
DENNÌ 

Budík zvoní
nejdéle 1
minutu a na
displeji se v
pohotovostním
režimu 
zobrazuje
BUDÍK.

NASTAV BUDÍK pro potvrzení.

stiskem vyberte*

✦ Nastavení nebo zmìna budíku

Stisknìte HODINY/BUDÍK

stisknìte dolù 1× stisknìte dolù 1×

Pokud vyberte JEDENKRÁT nebo DENNÌ:

pro potvrzení.

zadejte èas

Poznámka: Zvonìní budíku ukonèíte stiskem libovolného tlaèítka.

Pokud máte v telefonním seznamu vložené napøíklad pouze hlavní èíslo 
spoleènosti (bez rozšíøení), umožòuje vám tato funkce pøidání dalších èísel 
(rozšíøení/linky) konkrétní osoby a toto zøetìzené èíslo poté vytoèit.

Pøevezmìte linku

zobrazte telefonní seznam stiskem vyberte vytoète první èást

každá èíslice pøi vytáèení bliká.

zadejte rozšíøení / linku

✦ Nastavení data a èasu

Stisknìte HODINY/BUDÍK DATUM A ÈAS 

stisknìte dolù 1×

pro potvrzení.

zadejte datum zadejte èas

Stiskem zobrazíte datum a èas.

Poznámka: Pokud jste pøipojení k lince ISDN, datum a èas mohou být 
aktualizována po každém hovoru. Zkontrolujte si nastavení data a èasu ve
vašem ISDN systému.

èe
sk

y
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Osobní nastavení18

✦ Nastavení tónu budíku

Stisknìte HODINY/BUDÍK

stisknìte dolù 1× stisknìte dolù 2×

ZVUK BUZENÍ pro potvrzení.

stiskem vyberte*

*Zvolte:
MELODIE 1

nebo
MELODIE 2

nebo
MELODIE 3

✦ Nastavení hlasitosti budíku sluchátka nebo vypnutí budíku
(ZVONÌNÍ VYP.)

Stisknìte OSOBNÍ NAST.

stisknìte dolù 2×

TÓNY SLUCH. HLASITOST ZVONÌNÍ

pro potvrzení.

stiskem vyberte*

✦ Vyberte melodii zvonìní sluchátka

Stisknìte OSOBNÍ NAST.

stisknìte dolù 2×

TÓNY SLUCH. MELODIE ZVON

stisknìte dolù 1×

pro potvrzení.

stiskem vyberte*

✦ Aktivace / deaktivace tónu tlaèítek

Stisknìte OSOBNÍ NAST.

stisknìte dolù 2×

TÓNY SLUCH. TÓNY TLAÈÍT.

stisknìte dolù 2×

pro potvrzení.

procházením vyberte ZAPNUTO nebo VYPNUTO

Právì zvolená
melodie 
zvonìní se
pøehraje.
*Zvolte:
VÝŠKY nebo
STØEDNÍ

nebo
HLOUBKY

nebo
ZVONENÍ
VYP.

Právì zvolená
melodie 
zvonìní se
pøehraje.
*Zvolte jednu
z dostupných
melodií (1 až
10).

Osobní nastavení
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Osobní nastavení 19

✦ Pøejmenování sluchátka

Stisknìte OSOBNÍ NAST.

stisknìte dolù 2×

JMÉNO SLUCH.

stisknìte dolù 1× zadejte jméno

pro potvrzení.

✦ Aktivace / deaktivace režimu automatické odpovìdi

Stisknìte OSOBNÍ NAST.

stisknìte dolù 2×

AUT. ODPOVÌÏ

stisknìte dolù 2× procházením vyberte 
ZAPNUTO nebo VYPNUTO

pro potvrzení.

✦ Zmìna jazyka zobrazení

Stisknìte OSOBNÍ NAST.

stisknìte dolù 2×

JAZYK

stisknìte dolù 3× procházením zvolte požadovaný jazyk

pro potvrzení.

Výchozí jméno
je: PHILIPS.
Pro jméno 
sluchátka
mùžete použít
10 znakù.

Pokud je
zobrazen, 
pøevezmìte
linku 
zvednutím 
sluchátka z
kolébky.

èe
sk

y

DECT122_CZ_06.10.05.qxd  06.10.2005  15:00  Seite 19



Pokroèilá nastavení20

Pokroèilá nastavení

✦ Zmìna doby flash

Stisknìte PØEDNAST. FLASH

stisknìte dolù 3×

pro potvrzení.

pohybem vyberte KRÁTKÝ 
nebo  DLOUHÝ

✦ Zmìna režimu vytáèení
Váš telefon je již z výroby nastaven na vhodný režim vytáèení používaný ve vaší
zemi a toto nastavení není nutné mìnit.

Stisknìte PØEDNAST.

stisknìte dolù 3×

REğIM VYTÁÈ. pro potvrzení.

stisknìte dolù 1× vyberte TÓNOVÁ VOLBA 
nebo PULSNÍ VOLBA

✦ Nastavení kódu místní oblasti
Pokud vaše telefonní síž PSTN posílá CID s pøipojeným kódem místní oblasti, 
je nutné tento kód filtrovat pøi zpìtném vytáèení èísla z protokolu volání. Funkce
KÓD ZEMÌ umožòuje odstranìní kódu oblasti ze záznamu protokolu volání.
Kód oblasti mùže být nastaven v délce od 1 do 4 èíslic. Výchozí nastavení je
nulové.

Stisknìte PØEDNAST.

stisknìte dolù 3×

KÓD ZEMÌ zobrazení aktuálního nastavení

stisknìte dolù 2×

pro uložení.

zadejte nový kód oblasti*

Tato volba 
je užiteèná 
pøi používání
služeb 
operátora.

*Nejvìtší
délka kódu
zemì jsou 4
znaky.
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Pokroèilá nastavení 21

✦ Nastavení nebo zmìna VOLAT KROMÌ
Tato nabídka umožòuje nastavení omezení používání vašeho telefonu na 
konkrétní hovory blokovanými èástmi (prefix) vytáèených èísel. Mùžete nastavit 
4 rozdílná èísla blokování.

Stisknìte PØEDNAST.

stisknìte dolù 3× stisknìte dolù 3×

VOLAT KROMÌ

zadejte kód PIN*

ÈÍSLO KROMÌ

stisknìte dolù 1× stiskem vyberte 1/2/3/4

pro potvrzení.

zadejte blokované èíslo**

✦ Aktivace / deaktivace VOLAT KROMÌ

Stisknìte PØEDNAST.

stisknìte dolù 3× stisknìte dolù 3×

VOLAT KROMÌ

zadejte kód PIN*

MÓD KROMÌ pro potvrzení.

procházením vyberte ZAPNUTO 
nebo VYPNUTO

*Výchozí kód
PIN je 0000

**Nejvìtší
délka 
blokované
èásti èísla
jsou 4 èíslice.

Napøíklad
pokud
požadujete
blokovat 
mezinárodní
hovory, 
zadejte 
blokování
èásti èísla 00.

èe
sk

y
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Pokroèilá nastavení22

✦ Nastavení nebo zmìna SOS èísla
Èíslo SOS umožòuje zadat 3 telefonní èísla tísòového volání, která mohou být
vytoèena i pøes aktivovanou funkci blokování hovorù. Nejvyšší délka èísla SOS
jsou 4 èíslice. Pøi zmìnì èísel SOS je vyžadován kód PIN.

Stisknìte PØEDNAST.

stisknìte dolù 3× stisknìte dolù 4×

SOS ÈÍSLO

zadejte kód PIN*

pro potvrzení.

stiskem vyberte 1/2/3 zadejte èíslo SOS

✦ Pøihlášení sluchátka
K základnové stanici mùže být pøihlášeno až 5 sluchátek.
Pokud jste nedopatøením odhlásili sluchátko od základnové stanice, mùžete jej
znovu pøihlásit. Další sluchátka musí být pøed používáním také pøihlášena. 
PPoozzoorr:: Pokud k základnové stanici DECT 122 požadujete pøipojení sluchátka
jiného výrobce než Philips, ujistìte se, že je sluchátko kompatibilní s GAP, jinak
nebude správnì funkèní (viz strana 3).

Sluchátko je nutné registrovat nejprve podržením tlaèítka na základnové

stanici v klidovém režimu po dobu pøibližnì 5 sekund. Poté proveïte na 
sluchátku následující postup:

Stisknìte PØEDNAST.

stisknìte dolù 3× stisknìte dolù 5×

PØIHLÁŠENÍ pro potvrzení.

zadejte kód PIN*

Pøi úspìšné registraci se ozve dlouhý tón potvrzení a èíslo sluchátka (1 až 5)
bude pøiøazeno automaticky základnou.

*Výchozí kód
PIN je 0000
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Pokroèilá nastavení 23

✦ Odhlášení sluchátka

Stisknìte PØEDNAST.

stisknìte dolù 3× stisknìte dolù 6×

NEEVIDOVANÝ

zadejte kód PIN*

NEREGISTROV.

procházením vyberte zobrazí se na displeji
èíslo sluchátka

✦ Zmìna kódu PIN
Výchozí kód PIN je “0000”. Doporuèujeme tento kód zmìnit. Nejvìtší délka
kódu PIN je 8 èíslic.

Stisknìte PØEDNAST.

stisknìte dolù 3× stisknìte dolù 7×

PIN

zadejte stávající kód PIN

pro potvrzení.

zadejte nový kód PIN

✦ Nastavení do výchozího stavu provedete (základna a sluchátko)
Telefon mùžete kdykoliv nastavit do výchozího stavu (viz strana 24). 
Po provedení vynulování budou všechna osobní nastavení vymazána,
ovšem telefonní seznam a protokol volání zùstane nezmìnìn.

Stisknìte PØEDNAST.

stisknìte dolù 3× stisknìte dolù 8×

VYNULOVAT POTVRDIT? pro potvrzení.

je vyžadováno potvrzení

Pokud budete
sluchátko
pøedávat do
opravy,
ujistìte se, že
je od
základnové
stanice
odhlášeno.

*Výchozí kód
PIN je 0000

èe
sk

y
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Výchozí nastavení24

Výchozí nastavení (po VYNULOVAT)

Hlasitost zvonìní: STØEDNÍ
Melodie sluchátka: MELODIE 1
Hlasitost reproduktoru sluchátka: HLASITOST 2
Tón tlaèítek sluchátka: ZAPNUTO
Tón vybitého akumulátoru: ZAPNUTO
Jazyk nabídky (sluchátko): Podle zemì
Automatická odpovìï: VYPNUTO
Jméno sluchátka: PHILIPS
Datum a èas (sluchátko): 00:00        01-01
Režim vytáèení: TÓNOVÁ VOLBA
Doba flash: KRÁTKÝ (100 ms)
Kód PIN: 0000
Budík: VYPNUTO
Tón budíku: MELODIE 1
Kód zemì: prázdný
Blokování volání: prázdné
SOS èíslo: prázdné
Seznam opakované volby: prázdný
Pamìž telefonního seznamu: zùstává nedotèena
Protokol volání: zùstává nedotèen
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PROBLÉM

- Není napájení.

- Baterie jsou vybité.

- Telefon je pøíliš daleko od
základny
- Chybný (poškozený) kabel

- Adaptér linky (pokud je
potøebný) není pøipojen na
telefonní kabel.

Øešení problémù 25

žádný oznamovací tón

Rušení bìhem hovoru.

Na displeji se zobrazilo „není
dostupný“

- pøi pokusu o pøidání dalšího
telefonu k základnì,
- pøi používání telefonu.

Dochází k rušení televizního a
rozhlasového vysílání.

Služba identifikace volajících
(CLI) nefunguje.

Telefon nezvoní.

- Špatný kontakt.
- Kontakty jsou zneèištìné.

- Baterie je plná.

PØÍÈINA

- Zvonìní je vypnuto.

- Není napájení.
- Telefon je pøíliš daleko od
základny.

- Sluchátko není v základnì
registrováno.

- Jste pøíliš daleko od
základnové stanice.
- Základnová stanice je pøíliš
blízko elektrického spotøebièe
nebo je umístìna v místnosti se
silnými zdmi.

Základna DECT 122 nebo
napájecí zdroj je umístìn pøíliš
blízko k elektrickému spotøebièi.

- Služba není aktivována.

- Pokládejte telefon opatrnì.
- Oèistìte kontakty pomocí
hadøíku navlhèeného v lihu.
- Není tøeba ji dobíjet.

ØEŠENÍ

- Zapnìte zvonìní (strana 18)

- Zkontrolujte zapojení.
- Pøejdìte blíže k základnové
stanici.

- Zaregistrujte sluchátko na
základnové stanici (strana 22)

- Pøejdìte blíže k základnové
stanici.
- Umístìte základnovou stanici
na vhodnìjší místo (vyšší
poloha je výhodnìjší).

- Proveïte postup pro registraci
telefonu (strana 22).
- Odpojte a znovu zapojte
napájecí pøívod.
- Vyjmìte a opìt vložte
akumulátor sluchátka.
- Odregistrujte jiný telefon.

- Poèkejte až bude volná

Umístìte základnu nebo
napájecí zdroj do vìtší
vzdálenosti

- Zkontrolujte vaši smlouvu 
s operátorem.

www.philips.com/support

Nelze uložit záznam do pamìti
telefonního adresáøe.

Telefonní seznam je plný. Vymažte záznamy pro uvolnìní
pamìti.

Øešení problémù
Problémy s telefonem

Pøi položení telefonu na
základnu se nepohybuje

symbol .

Není zobrazen symbol .

Symbol bliká.

- Zkontrolujte zapojení. Resetujte
telefon. Odpojte ze sítì a znovu
pøipojte.
- Dobíjejte po dobu alespoò 24
hodin baterie.
- Pøejdìte blíže k základnové
stanici.
- Používejte vždy dodávané
kabely.
- Pøipojte adaptér linky (pokud
je potøebný) na telefonní kabel.

- Procedura pøidání nebyla
úspìšná, zkuste to znovu.

- Bylo dosaženo maximálního
poètu telefonù.
- Základna je zaneprázdnìná 
s jiným telefonem (napø. tel.
seznam)

èe
sk

y

DECT122_CZ_06.10.05.qxd  06.10.2005  15:00  Seite 25




	Návod na pouzívanie
	Obsah
	Prohlášení o shodě, životní prostředí a bezpečnost
	Informace o bezpečnosti
	Prohlášení o shodě
	Napájecí napětí
	Upozornění!
	Telefonní připojení
	Pravidla bezpečnosti
	Péče o životní prostředí
	Recyklace a likvidace

	Prohlášení o shodě
	Poznámky ke standardu GAP

	Telefon DECT 122
	Ikony na displeji sluchátka
	Základna DECT 122
	Instalace DECT 122
	Vybalení DECT 122
	Instalace základnové stanice
	Instalace a výměna baterií
	Výdrz baterií a dosah telefonu

	Regionální nastavení*
	Struktura menu
	Zapnutí a vypnutí sluchátka
	Zadávání textu nebo čísel
	Pouzívání telefonu
	Zámek tlačítek
	Provedení hovoru
	Přijmutí / ukončení hovoru
	Přímé vytáčení
	Zobrazení čísla před vytočením
	Provedení hovoru z telefonního seznamu
	Nastavení hlasitosti sluchátka reproduktoru během hovoru
	Ztlumení mikrofonu sluchátka během hovoru

	Počítadlo doby trvání hovoru

	Seznam opakované volby
	Zobrazení / ukončení seznamu opakované volby
	Vytočení čísla ze seznamu opakované volby
	Uložení čísel seznamu opakované volby do telefonního seznamu
	Úprava čísla ze seznamu opakované volby
	Vymazání čísla ze seznamu opakované volby
	Vymazání všech čísel ze seznamu opakované volby

	Telefonní seznam
	Přidání nové položky
	Změna jména nebo čísla v telefonním seznamu
	Zobrazení telefonního seznamu
	Upravení čísla při procházení telefonního seznamu
	Vymazání položky při procházení telefonního seznamu
	Vymazání všech položek při procházení telefonního seznamu
	Vymazání polozky telefonního seznamu z pohotovostního rezimu
	Vymazání všech polozek telefonního seznamu z pohotovostního rezimu

	Seznamu hovorů
	Zobrazení / ukončení protokolu volání
	Procházení protokolu hovoru
	Vytočení čísla z protokolu volání
	Uložení čísla z protokolu volání do telefonního seznamu
	Vymazání polozky protokolu volání
	Vymazání všech polozek protokolu volání

	Pouzití Interkomu
	Interní hovor
	Přesměrování hovoru na konkrétní sluchátko z linky
	Přepínání mezi interním a externím hovorem
	Konferenční hovor přes volbu na vyzvání

	Vyhledávání
	Ŕetězové vytáčení
	Nastavení hodin a budíku
	Nastavení data a času
	Nastavení nebo změna budíku
	Nastavení tónu budíku

	Osobní nastavení
	Nastavení hlasitosti budíku sluchátka nebo vypnutí budíku (ZVONÉNÍ VYP.) 
	Vyberte melodii zvonění sluchátka
	Aktivace / deaktivace tónu tlačítek
	Přejmenování sluchátka
	Aktivace / deaktivace režimu automatické odpovědi
	Změna jazyka zobrazení

	Pokročilá nastavení
	Změna doby flash
	Změna režimu vytáčení
	Nastavení kódu místní oblasti
	Nastavení nebo zmina VOLAT KROMÉ
	Aktivace / deaktivace VOLAT KROMÉ
	Nastavení nebo změna SOS čísla
	Přihlášení sluchátka
	Odhlášení sluchátka
	Změna kódu PIN
	Nastavení do výchozího stavu provedete (základna a sluchátko)

	Výchozí nastavení (po VYNULOVAT)
	Rešení problémů
	Problémy s telefonem


