
ALCATEL           TEMPORIS    T 180 PRO 
 

   Pro opakovanou volbu zvedněte sluchátko a stiskněte   
 
   Pokud chcete odpojit mikrofon v během hovoru, stiskněte toto tlačítko. Po dobu kdy je tlačítko stisknuto druhá strana   
vás neuslyší. 
 
 

Nastavení hlasitisti vyzvánění : nízká / střední / vysoká 
 
 
 
 
Výběr tónu vyzvánění 

 
 
 
 
 
Kontrolka bliká v průběhu vyzvánění příchozího hovoru 
 
 
 

Při volbě čísla můžete stiskem tohoto tlačítka vložit pauzu, která bude rovněž uložena v paměti opakovaného vytáčení 
 
 
 
Pomocí tšchto tlačítek máte přístup k dodatečným službám nabízeným vaším provozovatelem sitě. Pro více informací 
kontaktujte provozovatele vaší sítě. 
 
 
 
 

Nastavení hlasitosti sluchátka 



 
 
 

Přepínač na spodní straně přístroje pro nastavení konfigurace : 
 
 
 
Čas přerušení (FLASH) 
 
 
Režim volby (pulsní / tónová)  

 
 

* Otočte háček pro polohu montáže na stěnu (malé plastové kolečko na 
základně) pomocí mince 
* Vyvrtejte dvě 6 mm díry ve vzdálenosti 100 mm od sebe 
* Zašroubujte do stěny dva šroubky (3,5 mm průměr a 30 mm dělka) 
* Zavěšte základnu na tyto dva šroubky zatažením směrem dolů 
 
 
 
 
 
 

Pozice pro montáž na stěnu      Vodorovná pozice 
 
** Šroubky nejsou součástí dodávky 
 
 
OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ / TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

• Upozornění: nikdy nedovolte, aby Váš telefon přišel do styku s vodou. Na čištění telefonu používejte vlhký hadřík. 
• Pro čištění telefonu používejte pouze vlhký hadřík, nepoužívejte rozpouštědla (alkohol, trichlorethylen, aceton ...) a spreje, které 

mohou poškodit váš přístroj. 
• Během bouře se nedoporučuje telefon používat. 
• Telefony Temporis 180 jsou určeny pro volání a příjem telefonních hovorů a pro připojení k soukromé nebo veřejné telefonní síti 

služeb. 
• Zařízení určeno pro připojení k třídě analogové telefonní linky TNV3, jak je definováno v evropské bezpečnostní normě EN60950-1. 



 
ZÁRUKA NA VÝROBEK 
 
Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze, který je součástí tohoto balení.  
Temporis 180 je certifikován jako vyhovující podle evropských technických norem, o čemž svědčí i značka CE.  
Výrobek, který jste si koupili, je technologický produkt, se kterým je třeba zacházet opatrně. 
 
Právní předpisy Spojeného království, včetně zákonů o prodeji zboží, obsahují určité podmínky, které se mohou vztahovat 
na výrobek, který jste zakoupili od prodejce (zákonné záruky ). Patří mezi ně i podmínky týkající se kvality. 
 
Pro informace týkající se zákonné záruky se obraťte na prodejce, který vám výrobek prodal ( prodávající ) . 
Aniž jsou dotčeny jakékoli zákonné záruky, z nichž plynou výhody produktu, ATLINKS Europe, jejíž sídlo je na adrese 22 quai Gallieni 
92150 Suresnes Francie, zaručuje, že výrobek obsažený v tomto balení je v souladu s technickými specifikacemi uvedenými v této 
uživatelské příručce, v průběhu záruční doby začínající datem nákupu nepoužitého výrobku, který je prodán s datem na faktuře nebo 
dokladu vystaveného prodávajícím, na kterém se objeví jméno prodávajícího s dodatkem: Dvacet čtyři ( 24 ) měsíců na telefon, s 
výjimkou spotřebního materiálu, příslušenství a baterie. 
Spolu s jakýmikoli nároky vznesenými v rámci této záruky během záruční lhůty musí být kompletní výrobek vrácen prodejci, jakmile se 
objeví závada , nebo se objevil , spolu s dokladem o koupi, který se skládá z faktury nebo dokladu vystaveného prodávajícím s uvedením 
místo nákupu a sériového čísla produktu . 
Každá reklamace produktu musí být uplatněna v zákonné době od data zakoupení výrobku a musí obsahovat kompletní výrobek s 
dokladem o nákupu – pokladní doklad, faktura, kde se výrobní číslo produktu musí shodovat s výrobním číslem uvedeným na prodejním 
dokladu. Takto opatřená reklamace je zasílaná prodejci, kde jste výrobek zakoupili. Pokud oprava nebo výměna není možná, ATLINKS 
vrátí kupní cenu výrobku nebo nahradí produkt jiným – rovnocenným – minimálně ve stejné kvalitě a srovnatelnými  technickými 
parametry. 
Opravený nebo vyměněný výrobek nebo jeho část, který (á) může být nový (á), a nebo repasovaný (á), musí být v záruce po dobu 
devadesáti (90) dnů od data opravy či výměny nebo do konce záruční doby (24 měsíců) od data plynutí záruční doby v případě, že 
překročí dobu devadesáti (90) dnů. Záruční lhůta se rovněž prodlouží o dobu, která je  delší, než šest dnů potřebných na dopravu k 
prodejci a k Vám – zákazníkovi. 
 
Tato záruka se na výrobek nevztahuje v případě: 

• škody způsobené instalací nebo použitím produktu jinak, než v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce; 
• nesprávného připojení nebo abnormálního použití produktu, zejména spolu s nekompatibilním příslušenstvím, jak je uvedeno v 

uživatelské příručce; 
• že produkt, byl otevřen, upravován nebo vybaven neschválenými náhradními díly;  
• odstranění sériového čísla nebo znečitelnění sériového čísla; 
• normálního opotřebení a zastarání, včetně běžného opotřebení příslušenství, baterií a obrazovek; 
• nedodržení technických a bezpečnostních norem platných v dané zeměpisné oblasti; 



• výrobek, který utrpěl náraz nebo pád;  
• škody způsobené bleskem, přepětím, blízkostí zdroje tepla nebo zářením, poškozením vodou, vystavením nadměrné teplotě, 

vlhkosti a ostatních podmínek prostředí nebo z jakékoliv jiné příčiny vně výrobku, z nedbalosti, nebo vadnou údržbou; 
• škody způsobené servisem, úpravou nebo opravou provedenou jiným než autorizovaným poskytovatelem ATLINKS a jeho 

servisním pracovníkem. 
Pokud se na vrácený výrobek už nevztahuje záruka, obdržíte odhad nákladů na opravu, náklady na zpracování a dopravní poplatky, které 
vám budou účtovány, pokud si přejete, aby byl výrobek vrácen – na vaší adresu.  
Všechny jiné záruky, které nejsou uvedené v tomto dokumentu, jsou záruky výslovně vyloučené. Nic v této záruce nevylučuje ani 
neomezuje podmínky nebo záruky odvozené ze zákona, včetně jiné, než záruky uvedené v tomto dokumentu.  
 
ATLINKS má za povinnost: 

a) být vám odpovědný za ztráty, která Vám vznikly, které jsou předvídatelným důsledkem vady výrobku; 
b) neodpovídá vám za ztráty, které vyplývají z vad výrobku, které spadají do následujících kategorií: 

 i) ztráta příjmu či obratu; 
ii) ztráta zisku; 
iii) ztráta z podnikání; 
iv) ztráta předpokládaných úspor; 
v) ztráta dat; 
vi) ztráta času;  
vii) nebo prostoje; 

Nicméně toto ustanovení nebrání tomu, aby nebyly vzneseny nároky na předvídatelné ztráty nebo poškození fyzického majetku; 
Nic v této záruce nevylučuje ani neomezuje žádným způsobem ATLINKS odpovědnost za: 

i) smrt nebo újmu na zdraví způsobené naší nedbalostí; 
ii) podvod nebo záměrné zkreslení údajů; 

 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Tento symbol znamená, že vaše nefunkční elektronická zařízení musí být shromažďována odděleně a nesmí být smíchána s domovním 
odpadem. Evropská unie zavedla zvláštní systém sběru a recyklace, který zavazuje producenty k odpovědnosti. 
 
Pomozte nám chránit životní prostředí, ve kterém žijeme! 
 
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
ATLINKS prohlašuje, že Temporis 180 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.  


