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Uživatelská příručka – 29446 

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností 

Thomson Telecom. 

ÚVOD 
Váš telefon Caller ID ukládá a zobrazuje specifické informace poskytované vaší místní telefonní 

společností registrovaným účastníkům Caller ID nebo podobných služeb identifikace volajícího. 

Váš telefon Caller ID vám umožní: 

•  Identifikovat volající před přijetím hovoru. 

•  Zobrazit čas a datum každého příchozího volání. 

•  Zaznamenat následně až 58 zpráv Caller ID. 

  POZOR: Nevystavujte telefon dešti nebo vodě kvůli zasažení elektrickým proudem 

a zkratu. Nebudete-li telefon používat více dní, vyjměte baterie, neboť mohou 

vytéci a poškodit tento přístroj.
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HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY 
•  FSK/DTMF &TYPE II Auto. Detekce, identifikace volajícího 

•  Záznamy registru až 58 příchozích volání (14 číslic a 15 znaků) 

•  Záznamy registru odchozích volání pro až 10 naposledy volaných čísel 

•  8 paměti vytáčení jedním dotekem 

•  Předvytáčení bez zvednutí sluchátka 

•  Opětné vytočení telefonního čísla 

•  Impulsní nebo tónový režim vytáčení 

•  Funkce vypnutí mikrofonu 

•  Hlasitý poslech 

NEŽ ZAČNETE 

SEZNAM SOUČÁSTÍ: 

1. Základna    2. Sluchátko    3. Kabel sluchátka    4. Kabel telefonní linky    5. Uživatelská příručka

POZNÁMKA: Zjistíte-li, že některá součást chybí, kontaktujte prosím ihned obchod, kde jste 

si tento výrobek zakoupili.

INSTALACE 
INSTALACE A VÝMĚNA BATERIÍ 
Váš telefon Caller ID používá 3 alkalické baterie velikosti AA pro příjem a ukládání záznamů 

identifikace volajícího a pro ukládání čísel, která používáte pro vytáčení z paměti. 

  POZOR: Před instalací a výměnou baterií odpojte telefonní kabel z telefonní 

zásuvky.

•  Nikdy neinstalujte telefonní vedení za bouře 

•  Nikdy se nedotýkejte neizolovaných telefonních kabelů nebo svorek bez toho, že by byl 

telefonní kabel na straně sítě odpojený. 

•  Při instalaci nebo úpravách telefonních linek buďte opatrní 

•  Nikdy neinstalujte telefonní konektory na mokrých místech, není-li konektor specificky navržený 

pro mokrá místa. 

•  Dočasně odpojte jakýkoliv přístroj připojený k telefonu jako faxy, jiné telefony nebo modemy. 
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INSTALACE BATERIÍ 
1. Otevřete dvířka přihrádky pro baterie 

2. Vložte do přihrádky tři baterie. 

3. Zavřete dvířka přihrádky pro baterie 

DŮLEŽITÉ: Nebudete-li telefon používat více než 30 dní, vyjměte baterie, vyjměte baterie, 

neboť mohou vytéci a poškodit přtístroj. 

INSTALACE TELEFONU
1.  Vložte jeden konec sluchátkového kabelu do kabelového konektoru a druhý konec 

do konektoru v levé části, označený  na základně. 

2.  Připojte jeden konec kabelu linky do zdířky označené  na základně a druhý konec 

do zásuvky telefonní linky na stěně. 

MONTÁŽ NA STĚNU 
1. Otáčejte knoflíkem pro montáž na stěnu podle následujícího nákresu .

Vysuňte

Pootočte 

o 180°

Vraťte na 

původní místo

Montáž na stěnu: držák je určen pro upevnění telefonu 

při jeho instalaci na stěnu ve vertikální poloze

Umístění držáku 

pro upevnění 

telefonu na stěnu

2.  Nainstalujte základnu na stěnu a poté zapojte jeden konec kabelu linky do krabičky s přípojkou 

a druhý do zdířky modulárního konektoru telefonní linky označené . 

3. Připevněte telefon na stěnu podle následujícího nákresu. 

MONTÁŽ NA STĚNU: Knoflík je navržen pro držení tohoto přístroje na místě, když je telefon 

vertikálně umístěný na stěně. 
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USPOŘÁDÁNÍ ZÁKLADNY 

Tlačítko vytočení paměti

STRUKTURA LCD DISPLEJE 

Speakerphone  = Hlasitý poslech 

Low battery indicator  = Indikátor slabé baterie 

Mute  = Vypnutý mikrofon 

Number of calls  = Počet volání 

New CID  = Nový záznam identifikace volajícího 

Voice mail  = Hlasová zpráva 

Repeat  = Opakovat 

Time  = Čas 

Date  = Datum 

Morning  = Dopoledne 

Afternoon  = Odpoledne 

Call waiting  = Vyčkávání hovoru
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NASTAVENÍ 
INDIKÁTOR HLASITÉHO POSLECHU 
Indikátor hlasitého poslechu se rozsvítí, když je aktivován hlasitý poslech. 

VÝBĚR IMPULSNÍHO/TÓNOVÉHO VYTÁČENÍ 
Posuňte přepínač T/P pro nastavení režimu vytáčení (T: tónové nebo P: impulsní.) 

Poznámka: nastavení P/T a času Flash po odpojení telefonní linky a poté je třeba před použitím 

umístit plastový kryt zpět. 

ÚROVEŇ HLASITOSTI VYZVÁNĚNÍ 
Jsou celkem 2 úrovně. (HI/LO). 

Posuňte přepínač nastavení hlasitosti vyzvánění na požadovanou úroveň. 

HLASITOST PŘÍJMU 
Jsou celkem 3 úrovně hlasitosti příjmu. (HI/MI/LO) 

Během telefonování stiskněte tlačítko VOL pro nastavení hlasitosti příjmu sluchátka nebo 

hlasitého poslechu. 

(Hlasitost „Lo“ zobrazuje „0“, „Mid“ zobrazuje „00000000“, „Hi“ zobrazuje „000000000000000“.) 

NASTAVENÍ ČASU FLASH 
Posuňte přepínač FLASH umístěný na spodní straně přístroje pro volbu času flash 

(600ms/300ms/100ms). Výchozí nastavení je 600ms. 

NASTAVENÍ DATA A ČASU 
V závislosti na službě identifikace volajícího, ke které jste se zaregistrovali u vaší místní telefonní 

společnosti, signál přijímaný přístrojem automaticky aktualizuje ČAS a DATUM. Není-li váš čas 

a datum aktuální, můžete je nastavit ručně. 

1.  Stiskněte tlačítko SET, LCD zobrazí „SET   OR   “. 

2.  Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro výběr menu DATUM A CAS a stiskněte tlačítko 

SET pro potvrzení. 

3.  Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro zadání data a času. 

4.  Po nastavení data stiskněte tlačítko SET pro vstup do další položky nastavení 

5.  Stiskněte tlačítko SET pro uložení a vraťte se do režimu nastavení DATUM A CAS. 

6.  Stiskněte tlačítko FLASH pro návrat do klidového režimu. 

NASTAVENÍ MÍSTNÍ PŘEDVOLBY 
Nastavení místní předvolby umožňuje až 5místný kód. Po nastavení místní předvolby bude 

příchozí volání v předávací oblasti vašeho telefonu automaticky filtrováno kvůli odejmutí 

předvolby, která se shoduje. 

1.  Stiskněte tlačítko SET, LCD zobrazí „SET   OR   “. 

2.  Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro výběr menu LOCAL AREA CODE a stiskněte 

tlačítko SET pro potvrzení. 

3.  Stiskněte číselná tlačítka 0~9 pro zadání místní předvolby. 

4.  Stiskněte tlačítko SET pro uložení a vraťte se do režimu nastavení místní předvolby. 

5.  Stiskněte tlačítko FLASH pro návrat do klidového režimu. 
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NASTAVENÍ DÁLKOVÉ PŘEDVOLBY 
1.  Stiskněte tlačítko SET, LCD zobrazí „SET   OR   “. 

2.  Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro výběr menu LONG DIST CODE a stiskněte tlačítko 

SET pro potvrzení. 

3.  Stiskněte tlačítko 0~9 pro zadání čísla dálkové předvolby. 

4.  Stiskněte tlačítko SET pro uložení a vraťte se do režimu nastavení LONG DIST CODE. 

5.  Stiskněte tlačítko FLASH pro návrat do klidového režimu. 

NASTAVENÍ JAZYKA 
1.  Stiskněte tlačítko SET, LCD zobrazí „SET   OR   “. 

2.  Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro výběr menu SELECT LANGUAGE a stiskněte 

tlačítko SET pro potvrzení. 

3.  Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro výběr jazyka. Na výběr je ENGLISH/FRENCH/

GREECE/TURKEY/POLISH. 

4.  Stiskněte tlačítko SET pro uložení a vraťte se do režimu nastavení SELECT LANGUAGE. 

5.  Stiskněte tlačítko FLASH pro návrat do klidového režimu. 

IDENTIFIKACE VOLAJÍCÍHO 
Máte-li identifikacI volajícího, displej zobrazí následující: 

CID Počet volání

Jméno telefonu

Telefonní číslo 

identifikace 

volajícího 

DŮLEŽITÉ: Pro využívání funkce identifikace volajícího tímto přístrojem se musíte 

zaregistrovat ke službě identifikace čísla volajícího.

PROHLÍŽENÍ A UKLÁDÁNÍ VOLÁNÍ 
Přijmete-li volání, informace je přenesena telefonní společností do vašeho telefonu Caller ID 

mezi prvním a druhým zavoněním. Když je paměť plná, nové volání automaticky nahradí nejstarší 

volání v paměti. 
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VYČKÁVÁNÍ HOVORU 
Se službou vyčkávání volání identifikace volajícího vám tón oznámí zatímco telefonujete, že 

máte nové příchozí volání. Krátkou chvíli uslyšíte ticho, neboť bude zpracovávána informace 

identifikace volajícího. 

1.  Když je přijat signál vyčkávání hovoru, na displeji bliká Call Waiting. Na displeji se na 

20 sekund zobrazí jméno a telefonní číslo volající osoby. 

2.  Stiskněte FLASH pro přepnutí stávajícího volání na přidržení a přijměte nové volání. 

3.  Když hovor ukončíte, stiskněte FLASH pro návrat k původnímu volání. 

4.  Rozhodnete-li se volání nepřijmout, informace identifikace vyčkávajícího volání je uložena 

k budoucímu nahlédnutí. 

DŮLEŽITÉ:  Abyste se dozvěděli, kdo volá zatímco telefonujete, musíte se zaregistrovat ke 

službě identifikace volajícího se službou vyčkávající volání u vaší místní telefonní společnosti.

PAMĚŤ 

ULOŽENÍ DO PAMĚTI 
Můžete uložit číslo z až 28 číslic do 8 jednodotekových pamětí [M1]…[M8] nebo 10 dvoudoteko-

vých pamětí [0]…[9] z režimu vytáčení bez zvednutí sluchátka nebo se zvednutým sluchátkem. 

Stiskněte tlačítko STORE, zadejte číslo s až 28 číslicemi, stiskněte STORE, [M1]…[M8] nebo 

[0]…[9]. 

ULOŽENÍ ČÍSLA DO PAMĚTI 

Jednodoteková paměť: 
Pro uložení čísla do [M1]…[M8] 

1. Stiskněte tlačítko STORE, LCD zobrazí „STORE MEMORY“. 

2. Stiskněte tlačítko [M1]…[M8] požadovaného umístění do paměti. 

3. Stiskněte znovu tlačítko STORE, poslední číslice se rozbliká. 

4. Použijte číselnou klávesnici k zadání telefonního čísla, které chcete uložit (až 28 číslic). 

5. Stiskněte STORE pro uložení a přejděte k zadání jména. 

6. Zadejte jméno, které chcete uložit. (až 12 číslic) Stisknutím tlačítka „0“ lze zadat. 

7. Stiskněte znovu STORE pro uložení telefonního čísla. 

8. Stiskněte tlačítko FLASH pro odchod. 

Dvoudotekové paměti: 
Pro uložení čísla pod číselné tlačítko (0, 1, 2, 3, … 9). 

1. Stiskněte tlačítko STORE, LCD zobrazí „STORE MEMORY“. 

2. Stiskněte číselné tlačítko (0, 1, 2, 3, … 9) požadovaného umístění v paměti. 

3. Stiskněte znovu tlačítko STORE, poslední číslice se rozbliká. 

4. Použijte číselnou klávesnici k zadání telefonního čísla, které chcete uložit (až 28 číslic). 

5. Stiskněte STORE pro uložení a přejděte k zadání jména. 

6. Zadejte jméno, které chcete uložit.(až 12 číslic) Stisknutím tlačítka „0“ lze zadat. 

7. Stiskněte znovu STORE pro uložení telefonního čísla. 

8. Stiskněte tlačítko FLASH pro odchod. 
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ZMĚNA ULOŽENÉHO ČÍSLA 
1. Stiskněte tlačítko STORE, LCD zobrazí „STORE MEMORY“. 

2. Stiskněte číselné tlačítko 0~9 nebo M1~M8 pro výběr paměti, kterou chcete upravit. 

3. Stiskněte znovu tlačítko STORE, poslední číslice se rozbliká. 

4.  Stiskněte opakovaně tlačítko DEL pro vymazání starého čísla, poté zadejte nové číslo, 

které chcete uložit. 

5. Stiskněte tlačítko STORE pro uložení a přejděte k zadání jména. 

6. Zadejte jméno, které chcete uložit. 

7. Stiskněte znovu STORE pro uložení telefonního čísla. 

8. Stiskněte tlačítko FLASH pro návrat do klidového režimu. 

ULOŽENÍ ČÍSLA OPĚTNÉHO VYTÁČENÍ 
1. Stiskněte tlačítko REDIAL pro vstup do menu záznamu čísla opětného vytáčení. 

2. Stiskněte opakovaně tlačítko REDIAL pro výběr požadovaného čísla. 

3. Stiskněte tlačítko STORE, LCD zobrazí „STORE MEMORY“. 

4. Stiskněte tlačítko 0~9 nebo tlačítko paměti M1~M8 pro výběr požadovaného umístění v paměti. 

5. Stiskněte STORE pro přechod k zadání jména. 

6. Zadejte jméno, které chcete uložit. 

7. Stiskněte znovu STORE pro uložení telefonního čísla. 

8. Stiskněte tlačítko FLASH pro návrat do klidového režimu. 

VYTÁČENÍ ULOŽENÉHO ČÍSLA 
JEDNODOTEKOVÉ VYTÁČENÍ 

V REŽIMU VYTÁČENÍ SE ZVEDNUTÝM SLUCHÁTKEM 

1. Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko hlasitého poslechu; 

2. Stiskněte M1~M8, vytočí se telefonní číslo v paměti. 

V REŽIMU VYTÁČENÍ BEZ ZVEDNUTÉHO SLUCHÁTKA 

V režimu vytáčení bez zvednutého sluchátka stiskněte MI~M8 a poté stiskněte tlačítko DIAL 

nebo tlačítko hlasitého poslechu nebo zvedněte sluchátko, telefonní číslo v paměti se vytočí. 

DVOUDOTEKOVÉ VYTÁČENÍ 

V REŽIMU VYTÁČENÍ SE ZVEDNUTÝM SLUCHÁTKEM 

1. Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko hlasitého poslechu; 

2. Stiskněte tlačítko DIAL, zobrazí se „DIAL MEMORY“. 

3. Stiskněte tlačítko 0~9 pro výběr umístění paměti, číslo se vytočí automaticky. 

V REŽIMU VYTÁČENÍ BEZ ZVEDNUTÉHO SLUCHÁTKA 

1.  Stiskněte tlačítko DIAL, zobrazí se „DIAL MEMORY“. 

2.  Stiskněte tlačítko 0~9 pro výběr umístění paměti. 

3.  Stiskněte tlačítko DIAL nebo tlačítko hlasitého poslechu nebo zvedněte sluchátko pro vytočení 

čísla uloženého v paměti. 

DŮLEŽITÉ: Pro ukládání čísel do paměti a vytáčení z paměti musejí být vloženy baterie. 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O TELEFONU

ČINNOST HLASITÉHO POSLECHU 
Stisknutím tlačítka hlasitého poslechu se aktivuje činnost reproduktoru. Další stisknutí tlačítka 

hlasitého poslechu zavěsí volání. Během hovoru přepne zvednutí sluchátka automaticky na hovor 

přes sluchátko. 

OPĚTNÉ VYTOČENÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA 
1.  Stiskněte tlačítko REDIAL, zatímco je telefon zavěšený. 

2.  Během režimu vytáčení nastavíte stisknutím tlačítka REDIAL prodlevu 3 sekund. 

3.  Stiskněte opakovaně tlačítko REDIAL pro prohlížení seznamu opakovaně vytáčených čísel. 

4.  Stiskněte tlačítko DIAL nebo tlačítko hlasitého poslechu nebo zvedněte sluchátko, číslo 

zobrazené na LCD se vytočí automaticky. 

NEBO 

1.  Stiskněte tlačítko hlasitého poslechu nebo zvedněte sluchátko. 

2.  Stiskněte tlačítko REDIAL pro vytočení posledního opakovaně vytočeného čísla. 

JEDNODOTEKOVÉ OPĚTNÉ VYTÁČENÍ 
Uslyšíte-li při vytáčení obsazovací tón, stiskněte tlačítko REDIAL, přístroj automaticky znovu 

vytočí číslo, které jste právě volali. 

PŘIJETÍ PŘÍCHOZÍHO VOLÁNÍ 
58 záznamů příchozích volání (až 14 číslic a 15 znaků) 

1.  Podívejte se na displej, abyste viděli, kdo volá. Ujistěte se prosím, že jste se zaregistrovali 

u vaší místní telefonní společnosti ke službě identifikace volajícího. 

2.  Stiskněte tlačítko hlasitého poslechu nebo zvedněte sluchátko pro přijmutí hovoru. 

3.  Pro zavěšení stiskněte tlačítko hlasitého hovoru znovu nebo položte sluchátko do lůžka. 

PROHLÍŽENÍ PŘÍCHOZÍCH VOLÁNÍ 
58 záznamů příchozích volání (až 14 číslic a 15 znaků) 

Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro prohlížení příchozích volání. Tento telefonní přístroj 

je schopný uložit až 58 příchozích volání. Když je paměť plná, nové volání automaticky nahradí 

nejstarší volání v paměti. 

VOLÁNÍ ZPĚT NA ČÍSLO IDENTIFIKACE VOLAJÍCÍHO 
1.  Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro zobrazení požadovaného záznamu identifikace 

volajícího. 

2.  Chcete-li jej upravit, můžete stisknout číselné tlačítko pro přidání čísla na začátek záznamu. 

Nebo stiskněte „#“ pro vymazání. 

3.  Stiskněte tlačítko hlasitého poslechu nebo tlačítko DIAL nebo zvedněte sluchátko, číslo se 

vytočí automaticky. 

PROHLÍŽENÍ ODCHOZÍCH VOLÁNÍ 
10 záznamů odchozích volání (až 28 číslic a 12 znaků) 

Stiskněte tlačítko REDIAL pro přechod na prohlížení záznamů odchozích hovorů. Stiskněte 

tlačítko REDIAL znovu pro procházení mezi záznamy. Během prohlížení záznamů odchozích 

volání vytočíte zobrazené telefonní číslo stisknutím tlačítka hlasitého poslechu nebo zvednutím 

sluchátka. 
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SMAZÁNÍ ZÁZNAMU 
Tlačítkem DEL lze smazat záznamy paměti, čísla identifikace volajícího a opakovaně vytáčená 

čísla. 

1.  Režim vytáčení bez zvednutého sluchátka: stiskněte toto tlačítko NAHORU nebo DOLŮ nebo 

REDIAL pro přechod na požadované číslo. 

2. Stiskněte tlačítko DEL pro potvrzení nebo smazání aktuálního záznamu. 

SMAZÁNÍ VŠECH ZÁZNAMŮ 
1. Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ nebo REDIAL pro zobrazení požadovaného záznamu. 

2. Stiskněte a podržte tlačítko DEL po dobu 3 sekund, LCD zobrazí „ERASE ALL“. 

3. Stiskněte tlačítko DEL znovu pro potvrzení smazání všech současných záznamů. 

PŘEDVYTÁČENÍ BEZ ZVEDNUTÍ SLUCHÁTKA 
Zadejte telefonní číslo (ne více než 32 číslic), poté stiskněte tlačítko DIAL nebo tlačítko hlasitého 

poslechu nebo zvedněte sluchátko, poté se číslo automaticky vytočí. 

KONTRAST 
Stiskněte opakovaně tlačítko CONTRAST pro nastavení kontrastu LCD. Celkem je k dispozic 

5 úrovní kontrastu. Výchozí úroveň je 3. 

VYPNUTÍ MIKROFONU 
1.  Stiskněte tlačítko MUTE, LCD zobrazí „MIC MUTE“ a rozsvítí se LED vypnutí mikrofonu. 

Telefon má vypnutý mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet. 

2. Dalším stisknutím tlačítka MUTE se vrátíte k normálnímu hovoru. 

TÓN INDIKÁTORU PROVOZU 
1. „PÍP“ normální provoz 

2. „PÍP, PÍP, PÍP“ vyskytla se chyba 

3. „PÍP“ (dlouhé)  potvrzení

TIPY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ 

VE SLUCHÁTKU NENÍ SLYŠET ŽÁDNÝ TÓN 
•  Ujistěte se, že je kabel linky a spirálový kabel sluchátka dobře připojený. 

•  Ujistěte se, že je telefonní síť zapojená a lze ji normálně používat. 

TELEFON NEVYZVÁNÍ NEBO SE PŘI VYZVÁNĚNÍ VYPNE 
•  Ujistěte se, že jsou krabička s přípojkou a kabel linky dobře propojené a není špatný kontakt 

kvůli vlhkosti a přerušení linky. 

•  Můžete mít na lince příliš mnoho telefonů. Odpojte některé telefony a zkuste volat znovu. 

ŠUM V HOVORU 
•  Kabel linky a spirálový kabel může být uvolněný, vadný nebo ovlivněný vlhkostí. 

•  Krabička s přípojkou může být rezavá. 

ŽÁDNÁ IDENTIFIKACE VOLAJÍCÍHO 
•  Ujistěte se, že jsou řádně vloženy a připojeny baterie. 

•  Ujistěte se, že jste zaregistrování ke službě identifikace volajícího u vaší místí telefonní 

společnosti. 
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  Použité zařízení musí být zlikvidováno v souladu s aktuálními předpisy na 

ochranu životního prostředí. Měli byste jej vrátit vašemu prodejci nebo nechat 

zlikvidovat ve schváleném recyklačním středisku. 

Nepokoušejte se otevřít baterie, obsahují chemické látky. V případě 

prosakování baterie zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a ústy. V případě 

kontaktu postižené místo oplachujte několik minut tekoucí vodou. Očistěte 

výrobek savým papírem nebo suchou tkaninou a kontaktujte vašeho prodejce 

ohledně výměny baterií. 

Hmotnost „WEEE“: 0,72kg 

CE29446CE-A 

00020473 

Vytištěno v Číně 

CE29446CE-A 

0000 0000 

Printed in China 
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