
 
 
 

ALCATEL 
 
 

TEMPORIS 25-CE 
 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 
Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací a 
nastavováním si prosím přečtěte celý návod – obsahuje důležité informace pro 
optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod uložte pro případ 
jeho další potřeby. 
 

PŘÍSLUŠENSTVÍ TELEFONU 
 

 
 
    hlavní jednotka           sluchátko          kroucená telefonní    kabel pro připojení  
                                                                 šňůra                        hlavní jednotky k 
                                                                                                  účastnické zásuvce 
 
V přepravním kartonu by měly být uloženy díly uvedené  na obrázku. Neúplnost popř. 
poškození telefonu projednejte s jeho dodavatelem. 
 

INSTALACE A NASTAVENÍ TELEFONU 
 
Telefon může být instalován na stěně popř. na stole, poličce apod.). Provedení 
instalace telefonu je znázorněn na následujících obrázcích. 
 
PŘEDTÍM NEŽ ZAČNETE 
 
ÚČASTNICKÁ ZÁSUVKA 
 
Pro připojení telefonu k telefonní síti je nutná instalace 
účastnické zásuvky typu RJ11C. Jedná se o běžnou telefonní 
účastnickou zásuvku podobnou zásuvce znázorněné na 
obrázku. Pokud tuto zásuvku nemáte nainstalovánu     
kontaktujte pro její instalaci provozovatele vaší telefonní sítě. 
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INSTALACE TELEFONU NA ST ŮL (POLIČKU APOD. ) 
Postupujte podle následujících pokynů: 

 
1. Přepínačem RINGER nastavte 

požadovanou hlasitost 
vyzvánění. Výchozím 
nastavením přepínače je 
poloha HI (vysoká). 

2. Podle způsobu volby 
používaného účastníky vaší 
telefonní sítě nastavte 
přepínač PULSE/TONE do 
odpovídající polohy: 

      Pokud je používána pulsní  
volba přepněte přepínač do polohy PULSE, pro použití tónové volby přepněte  
přepínač do polohy TONE (výchozí poloha přepínače). 

3. Přepínačem FLASH TIME nastavte vhodný čas přerušení. Lze nastavit časy 600, 
300 nebo 100 msek, výchozím nastavením přepínače je poloha 600 msek .  

4. Kroucenou telefonní šňůrou (z příslušenství telefonu) propojte konektor na levé 
straně hlavní jednotky s konektorem sluchátka. 

5. Kabelem (z příslušenství telefonu) propojte konektor LINE na zadní straně hlavní 
jednotky s účastnickou zásuvkou. 

6. Položte telefonní sluchátko do vidlice hlavní jednotky.  
 
INSTALACE TELEFONU NA ST ĚNU 
Při instalaci telefonu na stěnu použijte montážní desku (není dodávána s telefonem). 
Postupujte podle následujících pokynů: 
1. Pro správné uložení sluchátka do vidlice telefonu zavěšeného na 

stěně pootočte knoflíkem vidlice o 180° - viz obrázek. 
2. Přepínačem RINGER nastavte požadovanou hlasitost vyzvánění. 

Výchozím nastavením přepínače je poloha HI (vysoká). 
3. Podle druhu volby používaného u vaší telefonní sítě nastavte přepínač 

PULSE/TONE: 
Pokud je používána pulsní volba přepněte přepínač do polohy PULSE, pokud je 
používána tónová volba přepněte přepínač do polohy TONE (výchozí poloha 
přepínače). 

4. Přepínačem FLASH TIME nastavte vhodný čas přerušení. Je možný výběr časů 
600, 300 nebo 100 msek, výchozím nastavením přepínače je poloha 600 msek .  

 
5. Nastavte držák telefonu do polohy umožňující jeho upevnění k montážní desce. 
6. Vložte konektor kabelu (z příslušenství telefonu) do zásuvky LINE na zadní straně 

hlavní jednotky.  
 
 

LED In use / 
         Vyzvánění   
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7. Konektor na druhém konci kabelu připojte k účastnické zásuvce. 
8. Připevněte hlavní jednotku k montážní desce. 
9. Kroucenou telefonní šňůrou (z příslušenství telefonu) propojte konektor na levé 

straně hlavní jednotky s konektorem sluchátka, potom zavěšte sluchátko na hlavní 
jednotku. 

 

POUŽITÍ TELEFONU 
 
ODCHOZÍ HOVOR 
1. Zvedněte sluchátko a vyčkejte na oznamovací tón. 
2. Použitím klávesnice hlavní jednotky vložte požadované telefonní číslo.  
 
PŘEVZETÍ PŘÍCHOZÍHO HOVORU 
Zvedněte sluchátko a hovořte. 
 
NASTAVENÍ HLASITOSTI VYZVÁN ĚNÍ  
Pro nastavení hlasitosti vyzvánění přepněte přepínač RINGER na zadní straně hlavní 
jednotky do požadované polohy. 
 
TLAČÍTKO FLASH 
Tlačítko FLASH (Flash button) použijte namísto 
odložení sluchátka do vidlice hlavní jednotky – 
požadováno pro aktivaci některých doplňkových 
služeb poskytovaných provozovatelem vaší 
telefonní sítě jako např. přesměrování příchozích 
hovorů. 
 
TLAČÍTKO REDIAL 
Pro opakovanou volbu posledního volaného telefonního čísla stlačte po přijetí 
oznamovacího tónu tlačítko REDIAL (Redial button). 
Je možná opakovaná volba telefonního čísla s max. 32 číslicemi. 
 

TIPY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 
 
PROBLÉM ŘEŠENÍ 
Chybí oznamovací tón. 
Nejsou možné odchozí hovory. 

• Překontrolujte funkci přepínače vidlice sluchátka 
(zvednutím sluchátka by měl být přepínač 
uvolněn). 

• Překontrolujte nastavení přepínače 
TONE/PULSE. 

• Odpojte telefon od účastnické zásuvky a po 
uplynutí cca 30 sekund připojte telefon 
k účastnické zásuvce.  

Telefon nevyzvání. • Překontrolujte připojení telefonu k účastnické 
zásuvce. 

• K účastnické zásuvce je připojen větší než 
povolený počet zařízení (telefony, záznamníky 
telefonních hovorů, faxy apod. – obvykle 5).  
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UDRŽOVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ TELEFONU  
 
Pro dosažení dlouhé životnosti telefonu a dlouhodobé zachování jeho vzhledu 
dodržujte následující pokyny:  
• Neumísťujte telefon v blízkosti zdrojů tepla, na přímém slunci i nebo v blízkosti 

zařízení, která jsou či mohou být zdroji silného elektrického nebo magnetického 
pole, popř. jejich kombinace. 

• Chraňte telefon před zmoknutím, neinstalujte a nepoužívejte telefon na místech, 
kde by mohl být postříkán nebo polit jakoukoliv kapalinou. 

• Pozor na upadnutí telefonu, chraňte telefon před údery a nárazy. 
• Pro čištění telefonu nepoužívejte ředidla, rozpouštědla nebo čisticí prostředky 

způsobující otěr – mohou poškodit jeho povrchovou úpravu. 
• V případě další přepravy telefonu použijte původní balicí materiál, telefon zabalte 

tak, jak byl zabalen z výroby. 
 
 

 
 
Společnost FAST ČR a.s. tímto prohlašuje, že toto za řízení je v souladu 
s klí čovými požadavky a dalšími platnými opat řeními sm ěrnice R&TTE 
1999/5/EC. 
Prohlášení o shod ě v plném zn ění pro tento produkt najdete ke stažení na 
stránkách WWW.ATLINKS.COM  . 
 
 
 

POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU 
 
Tento výrobek je ozna čen jako výrobek, na který se vztahuje sm ěrnice 2002/96/EC o 
likvidaci použitých elektrických a elektronických z ařízení.  
 
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že při 
pozdější likvidaci výrobku (z jakýchkoliv důvodů) nesmí být s výrobkem 
zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na 
sběrné místo pro ekologickou likvidaci použitých elektrických a 
elektronických zařízení. Zajištěním jejich správné likvidace zabráníte vzniku 
potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla 
vzniknout nesprávným zacházením s odpady.  
Kromě toho recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů 
surovin pro příští generace.  
Podrobné informace k ekologické likvidaci tohoto výrobku získáte u pracovníka 
ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu nebo v prodejně, 
ve které jste výrobek zakoupili. 
 
 
 
 
 
Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení. 


