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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 
 
Aby sa pri používaní telefónneho prístroja predišlo nebezpečenstvu vzniku požiaru, 
elektrického šoku, úrazu, poraneniu osôb alebo poškodeniu majetku, dodržiavajte nasledujúce 
bezpečnostné pokyny: 

1. Prečítajte si pozorne všetky inštrukcie tak, aby ste im rozumeli 
2. Rešpektujte všetky upozornenia súvisiace s výrobkom 
3. Používať môžete iba schválený sieťový adaptér (adaptér nie je súčasťou dodávky 

prístroja) 
4. Používajte iba predpísané typy batérií podľa pokynov návodu 
5. Neumiestňujte výrobok na také miesto, kde napájací alebo linkový kábel môžu byť 

pristúpené alebo zachytené prechádzajúcimi osobami 
6. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody, napr. pri sprche, umývadle, kuchynskom 

dreze a práčke, na mokrom podklade alebo pri bazéne 
7. Neumiestňujte prístroj v blízkosti tepelného zdroja, priameho slnečného žiarenia, 

zdroja prachu alebo otrasov 
8. Prístroj neumiestňujte do bezprostrednej blízkosti iných zariadení ako napr. rozhlasové, 

televízne prijímače, mikrovlné a kancelárske prístroje 
9. Neumiestňujte výrobok na nestabilnú podložku, stojan alebo stôl. V opačnom prípade 

môže prístroj spadnúť, čo môže spôsobiť jeho vážne poškodenie. Umiestnite prístroj na 
nešmykľavej podložke, aby nožičky nezanechali škvrny na nábytku 

10. Nikdy nevtláčajte žiadne predmety do prístroja cez otvory v kryte. Zabráňte vyliatiu 
akejkoľvek tekutiny na výrobok 

11. Spoľahlivá funkcia prístroja je pri teplote od +5°C do +40°C 
12. Pred čistením odpojte od prístroja linkový kábel. Na čistenie používajte navlhčenú 

alebo antistatickú tkaninu, nikdy nie suchú handru. Vyvarujte sa používaniu 
chemických čistiacich prostriedkov, ktoré môžu obsahovať nevhodné agresívne prvky 
poškodzujúce povrch prístroja 

13. Ak je potrebná oprava, nerozoberajte prístroj sami, ale obráťte sa na kvalifikovaného 
technika alebo servisné stredisko. Otvorenie alebo odstránenie krytov Vás môže 
vystaviť určitým rizikám. Nesprávne poskladanie môže zapríčiniť zničenie výrobku pri 
následnej prevádzke 

14. Ak sa vyskytnú nasledujúce okolnosti, odpojte linkový kábel od výrobku a zverte 
prístroj kvalifikovanému servisnému stredisku: 

a. ak je poškodený linkový kábel alebo ak je poškodená zástrčka 
b. ak bola na výrobok vyliata tekutina 
c. ak bol výrobok vystavený dažďu alebo striekajúcej vode 
d. ak výrobok nefunguje, napriek tomu, že boli dodržané inštrukcie podľa návodu 
e. ak došlo k pádu prístroja alebo k poškodeniu krytu 
f. ak sa výrobok správa zvláštne 

15. Vyvarujte sa používaniu telefónu počas búrky. Je možné riziko elektrického šoku 
z blesku 

16. Ak chcete ohlásiť únik plynu, nepoužívajte telefón v blízkosti samotného úniku 
17. Pri používaní prístroja nemôže dôjsť ku styku so zdraviu škodlivými látkami. 

Používané plastové diely sú vyrobené z recyklovateľného granulátu. Na vonkajšie 
balenie používame kartón výlučne z recyklovateľného materiálu 

18. Pri inštalovaní telefónneho prístroja dodržujte tieto opatrenia 
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POPIS PRÍSTROJA  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    
                                                                                         

 
 
 
 
 

 
1. LCD displej 11. MENU tlačidlo 
2. UP tlačidlo 12. SMS tlačidlo 
3. DOWN tlačidlo 13. Tlačidlá voľby 
4. DELETE tlačidlo 14. Konektor pre DC adaptér 
5. CALL BACK tlačidlo 15. Prepínač hlasitosti vyzváňania 
6. STORE OK tlačidlo 16. Regulátor hlasitosti reproduktora 
7. ABC ESC tlačidlo 17. LED dióda nového volania, nové správy  
8. FLASH tlačidlo 18. Konektor pre vinutú šnúru 
9. REDIAL/P tlačidlo 19. Konektor pre telefónnu linku 
10. HANDSFREE tlačidlo 20.      Miesto uloženia batérií 
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Popis funkcií tlačidiel  
 

1. LCD display – zobrazí volené čísla, čísla prichádzajúcich volaní a iné vlastnosti 
2. UP tlačidlo – umožňuje rolovať v telefónnom zozname a v SMS správach (vzostupne) 
3. DOWN tlačidlo - umožňuje rolovať v telefónnom zozname a v SMS správach 
(zostupne) 
4. DELETE tlačidlo – umožňuje mazať volené čísla a SMS správy 
5. CALL BACK tlačidlo – stlačením vyvolíme telefónne číslo zobrazené na LCD displeji 
6. STORE OK tlačidlo – stlačením tlačidla uložíme číslo do pamäti 
7. ABC ESC  tlačidlo – vstup do telefónneho zoznamu 
8. FLASH tlačidlo - stlačením tlačidla môžeme využívať služby telefónnej ústredne 
9. REDIAL/P tlačidlo - stlačením opakujeme posledné volené číslo, alebo vložíme pauzu 
10. HANDSFREE tlačidlo – umožňuje zapnúť hlasitý hovor 
11. MENU tlačidlo – vstup do menu: (a) Jazyky, (b) Dátum a čas, (c) Predvoľba, (d) LCD  
                                     kontrast, (e) SMS centrum č. 1, (f) SMS centrum č.2 
12. SMS tlačidlo - stlačením tlačidla vstúpime do menu SMS správ 
13. Tlačidlá voľby – tlačidlá voľby čísel alebo vkladania písmen 
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Prehľad vlastností 
Vlastnosti telefónneho prístroja a funkcie CLIP 

1. Slovenské, české, anglické, nemecké, francúzske, indonézske, maďarské menu 
2. Telefónny zoznam s pamäťou 99 telefónnych čísel so zobrazením mena a telefónneho 

čísla 
3. Pamäť 40 prichádzajúcich volaní 
4. 2 riadky x 16 písmen plus 1 riadok s dátumom, časom a ikonami  
5. DTMF a FSK I & II CLIP duálny systém 
6. Ovládanie LCD kontrastu  
7. Pamäť posledných 5 volených čísel 
8. Opakovanie posledných volených čísel (max. 32 číslic) 
9. Hlasitý telefón 
10. . Funkciou Upraviť môžeme obmieňať, alebo dopĺňať meno a telefónne číslo 
11. Priradenie mena do telefónneho zoznamu pre novoprichádzajúce volania 
12. Možnosť spätného volania 
13. Zobrazenie dĺžky hovoru 
14. Hodiny 
15. Núdzový režim pri výpadku napájania 
16. Indikácia stavu batérie 
17. Impulzná a tónová voľba 
18. Funkcia FLASH 
19. Svetelná LED indikácia neprijatých volaní 
20. Nastavenie hlasitosti vyzváňania 
21. Nastavenie hlasitosti reproduktora 
22. Stolno-nástenné prevedenie 
23. Predvoľba telefónneho čísla 
 

SMS vlastnosti 
1. Odosielanie a prijímanie SMS správ 
2. Pamäť až 40 SMS správ v schránke prijatých správ 
3. Pamäť až 40 SMS správ v schránke odoslaných správ 
4. Prezeranie, vymazávanie, upravovanie, odpovedanie a preposielanie  prijatých 

a odoslaných správ 
5. Vylúčenie prvého zvonenia (telefónny prístroj nezvoní, keď prijíma SMS  správu) 
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UVEDENIE DO PREVÁDZKY 
Tento prístroj je možné používať v stolnom alebo nástennom vyhotovení. 
Telefónny prístroj umiestnite na dostupné miesto, pričom musíte dodržať bezpečnostné 
upozornenia, kde sú uvedené varovania, nevyhnutné pre spoľahlivú prevádzku telefónneho 
prístroja.  
Pripojenie prístroja 

1. Zapojte jeden koniec vinutej šnúry do konektora na spodnej strane prístroja až 
počuteľne zapadne a druhý koniec vinutej šnúry zapojte do konektora na slúchadle 

2. Zapojte prípojnú linkovú šnúru do konektora  na zadnej strane prístroja až počuteľne 
zapadne 

3. Druhý koniec linkovej šnúry zapojte do telefónnej zásuvky, prípadne do redukcie a tú 
do telefónnej zásuvky 

4. Zodvihnite slúchadlo a presvedčte sa, že počujete v slúchadle tón. Bez batérií alebo 
sieťového adaptéra sa nedá zapnúť hlasitá prevádzka a displej je nefunkčný 

 
Pre správnu činnosť prístroja je potrebné do prístroja vložiť 4 alkalické batérie typu AAA 
s napätím 1,5V, alebo pripojiť schválený sieťový adaptér s výstupným jednosmerným 
napätím 6 až 9V a s výstupným prúdom min. 10mA.  
 

  
Polarita sieťového adaptéra: 
  
Koncovka sieťového adaptéra ma mať vonkajší priemer 5,5mm a vnútorný priemer 2,5mm.  
 
Založenie batérií  

1. Vyskrutkujte skrutku na kryte pre batérie a vyberte kryt 
2. Batérie správne pólovo založte 
3. Založte kryt a zaistite ho skrutkou 

 
Poznámka:  4 ks batérií typu AAA sú súčasťou dodavky prístroja. Sieťový adaptér nie je 
súčasťou dodávky prístroja. Je potrebné ho dokúpiť.  
 
Výmena batérií  

Pri výmene batérií doporučujeme nechať zapojenú linkovú šnúru. Prístroj pri odpojenej 
linkovej šnúre a pri vybratých batériách si udrží údaje v pamätiach max. 4 minúty. 

Pripojenie adaptéra 
Pri použití sieťového adaptéra, nemusíte používať batérie. Sieťový adaptér musí byť 
schválený! 
Sieťový adaptér pripojte do konektora na zadnej strane prístroja a potom pripojte druhý 
koniec  adaptéra do zásuvky v stene. Polarita výstupného napätia a koncovka je 
vyznačená na  zadnej strane.  
Na displeji sa zobrazí základný stav prístroja: 

 
 
 
 

01/01       00:00 
     -00-            -00- 
 Volania      Správy 

 

  

 

 

_ +
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MENU 
 

Stlačením tlačidla MENU vstúpite do menu nastavenia funkcií telefónneho prístroja 
Stláčaním tlačidla MENU vyberiete jednu z položiek: 

a) Jazyk 
b) Dátum a čas 
c) Predvoľba 
d) Tónová/Impulzná voľba 
e) LCD kontrast 
f) SMS centrum č.1 
g) SMS centrum č.2 
 

a) Výber jazyka (Predvolený: Anglický jazyk) 
Prístroj podporuje 7 jazykov. Sú to: slovenský, český, anglický, francúzsky, nemecký, 
indonézsky, maďarský. Ak si chcete zvoliť iný jazyk, postupujte podľa  nasledujúceho 
postupu 
1. Stlačte tlačidlo MENU, na displeji sa zobrazí Jazyk, napr. Slovenčina 

 
2. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN pre výber príslušného jazyka 
3. Stlačte tlačidlo STORE OK pre potvrdenie a uloženie 
4. Alebo stlačte tlačidlo MENU pre preskočenie do ďalšieho menu 
 

b) Nastavenie dátumu a času 
Pri aktivovanej službe CLIP je správny dátum a čas nastavený sieťou operátora pri prvom 
prichádzajúcom volaní. Tieto údaje nie je potrebné nastavovať 
1. Stláčajte tlačidlo MENU, kým sa na displeji nezobrazí: 

 
2. Pomocou tlačidiel voľby vložte aktuálny deň, mesiac, hodiny, minúty 
3. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN pre premiestnenie kurzora 
4. Stlačte tlačidlo STORE OK pre potvrdenie a uloženie 
5. Alebo stlačte tlačidlo MENU pre preskočenie do ďalšieho menu 
 

c) Nastavenie predvoľby 
1. Stláčajte tlačidlo MENU, kým sa na displeji nezobrazí Predvoľba 
2. Pomocou tlačidiel voľby, vložte požadované čísla a tlačidlom REDIAL/P je možné 

vložiť pauzu 
3. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN pre premiestnenie kurzora. Stlačte tlačidlo 

DELETE pre zmazanie čísla pred kurzorom, pokiaľ je nesprávne a opäť vložte číslo 
pomocou tlačidiel voľby 

 
Jazyk 
>Slovenčina 

 
01 / 01       00 : 00 
DD/MM  HH:MM 
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4. Stlačte tlačidlo STORE OK pre potvrdenie a uloženie 
5. Alebo stlačte tlačidlo MENU pre preskočenie do ďalšieho menu 

Poznámka: Telefónny prístroj umožňuje automaticky vložiť pred každým voleným číslom 
predvoľbu (napr. pre voľbu operátora ), ktorý môže mať až 4 číslice (znaky) 

 
d) Nastavenie tónovej/impulznej voľby 

1. Stláčajte tlačidlo MENU, kým sa na displeji nezobrazí Tónová / Impulzn a Tónová 
alebo Impulzná v treťom riadku displeja 

2. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN pre výber tónovej alebo impulznej voľby 
3. Stlačte tlačidlo STORE OK pre potvrdenie 
4. Alebo stlačte tlačidlo MENU pre preskočenie do ďalšieho menu 

 
e) Nastavenie LCD kontrastu 

1. Stláčajte tlačidlo MENU, kým sa na displeji nezobrazí Kontrast LCD 
2. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN pre nastavenie žiadaného kontrastu 
3. Stlačte tlačidlo STORE OK pre potvrdenie a uloženie 
4. Alebo stlačte tlačidlo MENU pre preskočenie do ďalšieho menu 

 
f) Nastavenie čísla SMS centra 1 

1. Stláčajte tlačidlo MENU, kým sa na displeji nezobrazí SMS centrum č. 1 
2. Pomocou tlačidiel voľby vložte telefónne číslo SMS centra č.1, platné pre 

odchádzajúce a prichádzajúce SMS. Prednastavené je 1470. Tlačidlom DELETE 
vymažte zobrazené číslo a zadajte nové číslo SMS centra č. 1: 024940400.  

3. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN pre premiestnenie kurzora. Stlačte tlačidlo 
DELETE pre zmazanie čísla pred kurzorom, pokiaľ je nesprávne a opäť vložte číslo 
pomocou tlačidiel voľby 

4. Stlačte tlačidlo STORE OK pre potvrdenie a uloženie 
5. Alebo stlačte tlačidlo MENU pre preskočenie do ďalšieho menu 

 
g) Nastavenie čísla SMS centra 2  

1. Stláčajte tlačidlo MENU kým sa na displeji nezobrazí SMS centrum č. 2 
2. Pomocou tlačidiel voľby vložte telefónne číslo SMS centra č.2, platné pre 

odchádzajúce a prichádzajúce SMS. Prednastavené je 147. Nie je potrebné ho meniť 
3. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN pre premiestnenie kurzora. Stlačte tlačidlo 

DELETE pre zmazanie čísla pred kurzorom, pokiaľ je nesprávne a opäť vložte číslo 
pomocou tlačidiel voľby 

4. Stlačte tlačidlo STORE OK pre potvrdenie a uloženie 
5. Alebo stlačte tlačidlo MENU pre preskočenie do ďalšieho menu 
Poznámka: 

Číslo SMS centra 1 je potrebné zmeniť na 024940400.  Číslo SMS centra 2 nie je 
potrebné spravidla meniť. Ak máte problémy s posielaním alebo príjmom SMS správ, 
informácie o telefónnych číslach SMS centra pre príjem a odosielanie získate na 
internetovej adrese www.telecom.sk alebo na bezplatnom čísle 0800 123456 
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 TELEFÓNNY ZOZNAM 
 

Uloženie telefónnych čísel do telefónneho zoznamu  
  

1. Stláčajte tlačidlo STORE OK, kým sa na displeji nezobrazí Zadajte číslo 
  

   
2. Pomocou tlačidiel voľby vložte telefónne číslo max. 20 číslic 
3. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN pre premiestnenie kurzora do požadovanej pozície. 

Stlačte tlačidlo DELETE pre zmazanie čísla pred kurzorom, pokiaľ je nesprávne 
a opäť vložte číslo pomocou tlačidiel voľby 

4. Po vložení telefónneho čísla  stlačte tlačidlo STORE OK. Na displeji sa zobrazí 
Zadajte meno 

5. Pomocou tlačidiel voľby vložte písmená. Napríklad pod číslicou 2 sú a, b a c. Po 
jednom stlačení zadáte a, po dvoch stlačeniach b 

 
 
6. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN pre premiestnenie kurzora do vhodnej pozície. 

Stlačte tlačidlo DELETE pre zmazanie písmena pred kurzorom, pokiaľ je nesprávne 
a pomocou tlačidiel voľby vložte iné písmeno 

7. Po vložení mena stlačte tlačidlo STORE OK pre uloženie mena a telefónneho čísla. 
Na displeji sa zobrazí oznam čakajte... a následne sa na 2 sekundy zobrazí oznam 
Uložené!, potom sa vrátite späť k základnému režimu 

  
 

Písmena a znaky tlačidiel voľby 
[1] medzera 1 . ? ! : , „ ` ( ) < = >        [7] p q r s 7 β  
[2] a b c 2 ä á Æ @ β Ç                       [8] t u v 8 .ü. ú 
[3] d e f 3 è é                                        [9] w x y z 9 
[4] g h i 4 í                                           [0] 0 +& @ / % $ £  
[5] j k l 5                                              [*] * 
[6] m n o 6 ñ ő ó ø                               [#] # 
 

  
  
 Zadajte číslo: 

 
 
 Zadajte meno: 

 
 
 Uložené! 
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Vyhľadanie a voľba z telefónneho zoznamu 

1. Raz stlačte tlačidlo ABC ESC. Na displeji sa zobrazí  ikona telefónneho zoznamu 
a text:  Zadajte meno: 

 
2. Pomocou tlačidiel voľby vložte písmeno. Napríklad pod číslicu 2 sú a, b a c. Po 

jednom stlačení zadáte a, po dvoch stlačeniach b 
3. Vložte toľko písmen, koľko potrebujete pre čo najrýchlejšie vyhľadanie daného mena. 

Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN pre začatie prehľadávania 
4. Na displeji sa zobrazí prvé meno s daným začiatočným písmenom 
5. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN pre rolovanie v zozname 
6. Stlačte tlačidlo ABC ESC pre návrat k základnému režimu 
7. Ak nájdete hľadané meno, stlačte tlačidlo CALL BACK a číslo sa automaticky vyvolí 
 

Vymazanie záznamu z telefónneho zoznamu 
1. Nájdite požadovaný záznam podľa predchádzajúceho odseku  
   

  
2. Stlačte tlačidlo DELETE, na displeji sa zobrazí Vymazať? 
3. Stlačte tlačidlo STORE OK pre potvrdenie voľby. Na displeji sa zobrazí oznam 

čakajte... a následne sa na 2 sekundy zobrazí oznam OK!, potom sa vrátite späť 
k základnému režimu 

4. Alebo stlačte tlačidlo ABC ESC pre opustenie danej zložky 
 
Vymazanie jedného z príchodzích hovorov 

1. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN pre výber požadovaného čísla 
2. Stlačte tlačidlo DELETE, na displeji sa zobrazí Vymazať? 

  
3. Opäť stlačte tlačidlo DELETE pre potvrdenie voľby. Na displeji sa zobrazí oznam 

čakajte... a následne sa zobrazí oznam Vymazané! 
4. Alebo stlačte tlačidlo ABC ESC pre opustenie danej zložky 
 
 
 

Telefónne číslo 

                              
 
Zadajte meno: 

                              
85224234880 
Vymazať?

     23/08      9:51 
7933782 
Vymazať? 
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Vymazanie všetkých príchodzích hovorov 
1. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN pre vstup do zoznamu CLIP hovorov 
2. Stlačte tlačidlo DELETE na 4 sekundy, na displeji sa zobrazí Vymazať všetko? 

      
3. Opäť stlačte tlačidlo DELETE pre potvrdenie voľby. Na displeji sa zobrazí oznam       

čakajte... a následne sa zobrazí oznam Všetko vymazané! 
4. Alebo stlačte tlačidlo ABC ESC pre opustenie danej zložky 
 

Upraviť záznam v telefónnom zozname 
1. Nájdite požadovaný záznam podľa odseku: “Prehľadávanie a voľba z telefónneho 

zoznamu“ 
2. Stlačte tlačidlo STORE OK. Na displeji sa zobrazí Zadajte číslo: (v druhom riadku) 

a telefónne číslo (v treťom riadku). Kurzor je umiestnený na prvej číslici daného 
telefónneho čísla 

3. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, aby ste sa dostali na číslicu, ktorú chcete upraviť. 
Stlačte tlačidlo DELETE pre vymazanie zvolenej číslice, alebo pomocou tlačidiel 
voľby vložte vhodnú číslicu 

4. Po úprave telefónneho čísla stlačte tlačidlo STORE OK. Na displeji sa zobrazí 
Zadajte meno: (v druhom riadku) a meno priradené k telefónnemu číslu (v treťom 
riadku). Kurzor je umiestnený na prvom písmene daného mena 

5. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, aby ste sa dostali na písmeno, ktoré chcete upraviť. 
Stlačte tlačidlo DELETE pre vymazanie zvoleného písmena, alebo pomocou tlačidiel 
voľby vložte vhodné písmeno 

6. Po úprave mena stlačte tlačidlo STORE OK pre uloženie telefónneho čísla a mena do 
telefónneho zoznamu. Na displeji sa zobrazí Uložené! na 2 sekundy, potom sa vrátite 
späť k základnému režimu 

 

  
Upraviť zoznam posledných príchodzích čísel a uložiť do telefónneho zoznamu 

1. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN pre výber požadovaného čísla 
2. Stlačte tlačidlo STORE OK. Na displeji sa zobrazí Zadajte číslo: (v druhom riadku) 

a telefónne číslo (v treťom riadku). Kurzor je umiestnený na prvej číslici daného 
telefónneho čísla 

3. Zopakujte kroky 3 až 5 z predchádzajúceho odseku 

23/08      9:51 
02  7933782 
Vymazať všetko? 

 
 
Uložené! 

 
 Zadajte číslo: 
 24234880 
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4. Stlačte tlačidlo STORE OK a upravené číslo tak uložíte do pamäti telefónneho 
zoznamu 

 
   Opakovaná voľba  

 
Voľba posledného voleného čísla 

Pri zodvihnutom slúchadle alebo zapnutom hlasitom telefóne stlačením tlačidla 
REDIAL/P vyvolíme posledné volené číslo 
 

Voľba jedného z 5 posledných volených čísel  
1. Pri zloženom slúchadle  stlačte tlačidlo REDIAL/P , na displeji sa zobrazí poradové 

číslo 1 a k nemu priradené posledné volené číslo 
2. Stlačením tlačidla UP alebo DOWN vyberte jedno z posledných 5 volených čísel 

z krátkodobej pamäti. Na displeji sa jednotlivo podľa poradia zobrazia čísla od 1 do 5 
3. Zodvihnite slúchadlo, alebo stlačte tlačidlo HANDSFREE pre vyvolenie daného čísla 
 

Indikátory na displeji 
 

Indikátor vybitia batérie 
Pokiaľ sú batérie vybité, ikona zobrazujúca stav vybitia batérií je zapnutá. Stav batérií je 
kontrolovaný každú pol sekundu 

 
Indikácia trvania hovoru 

Počítadlo trvania hovoru sa aktivuje zodvihnutím slúchadla 

  
Indikátor nového a opakovaného volania 

Ak sa opakuje posledné príchodzie volanie, telefónne číslo a ikona  RPT sa zobrazia 
v prvom riadku vľavo hore 
 
 

 

Indikácia trvania hovoru 

Indikátor opakovaného volania 

Indikátor vybitia batérie 

Indikátor nového volania 

  23/08     09:51 
    -00-          -00-   
Volania    Správy

  23/08     09:51 
 
                  00:10:09 

   New 
   RPT  25/05   14:36  
7933782 
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Indikácia režimu SMS a telefónneho zoznamu 

 OPERÁCIE S SMS SPRÁVAMI 
 

Upozornenie: Pred odosielaním, alebo príjmom SMS správ, musí byť nastavené číslo SMS 
centra 1 na: 024940400 podľa postupu uvedenom v kapitole MENU bod f). 

 Číslo SMS centra 2 nie je potrebné meniť. 
 

1. Posielanie správ 
a) Stlačte tlačidlo SMS, na displeji sa zobrazí Prijaté, potom stlačte tlačidlo MENU 

alebo DOWN pre výber Nová správa 
b) Stlačte tlačidlo STORE OK, ak chcete napísať novú SMS správu 
c) Pomocou tlačidiel voľby vložte písmená. Napríklad, pod číslicu 2 sú a, b a c. Po 

jednom stlačení zadáte a, po dvoch stlačeniach b.( Jedným stlačením číslice 1 vložíte 
medzeru) 

d) Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, aby ste sa dostali na písmeno, ktoré chcete upraviť. 
Stlačte tlačidlo DELETE pre vymazanie zvoleného písmena a pomocou tlačidiel 
voľby vložte vhodné písmeno 

e) Po zadaní SMS správy stlačte tlačidlo STORE pre potvrdenie, na displeji sa zobrazí 
Odoslať SMS? 

f) Stlačte tlačidlo STORE OK pre potvrdenie a na displeji sa zobrazí Telefónne číslo: 
(číslo, na  ktoré chcete SMS správu poslať) 

g) Vložte telefónne číslo a stlačte tlačidlo STORE pre potvrdenie, na displeji sa zobrazí 
Odoslať? 

h) Stlačte tlačidlo STORE OK, na displeji sa zobrazí čakajte, následne Odosielanie... 
 

Telefónny prístroj zobrazuje aktuálny počet znakov odosielanej SMS správy a umožňuje 
odoslať maximálne 160 znakov v jednej SMS správe. 

 
2. Prezeranie prijatých správ 

a) Stlačte tlačidlo SMS, na displeji sa zobrazí Prijaté 
b) Stlačte tlačidlo STORE OK pre vstup do schránky prijatých SMS správ, na displeji sa 

zobrazí posledná prijatá SMS správa 
c) Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN pre výber danej správy a stlačte tlačidlo STORE 

OK, ak chcete SMS správu prezerať. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN pre prezeranie 
detailov SMS správy. Stlačte tlačidlo ABC ESC, ak chcete prezeranie danej SMS 
správy ukončiť 

 
3. Odpovedať na SMS správu 

a) Počas prezerania SMS správy stlačte tlačidlo STORE OK, na displeji sa zobrazí 
Odpovedať? 

b) Stlačte tlačidlo STORE OK, ak chcete napísať novú SMS správu 

Indikácia telefónneho zoznamu 

                              
     23/08     09:51   SMS 
                        00:10:09 

Indikácia SMS režimu 
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c) Pomocou tlačidiel voľby vložte písmená. Napríklad, pod číslicu 2 sú a, b a c. Po 
jednom stlačení zadáte a, po dvoch stlačeniach b.( Jedným stlačením číslice 1 vložíte 
medzeru) 

d) Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, aby ste sa dostali na písmeno, ktoré chcete upraviť. 
Stlačte tlačidlo DELETE pre vymazanie zvoleného písmena a pomocou tlačidiel voľby 
vložte vhodné písmeno 

e) Po zadaní SMS správy stlačte tlačidlo STORE OK pre potvrdenie, na displeji sa 
zobrazí Odoslať SMS? 

f) Stlačte tlačidlo STORE OK pre potvrdenie a na displeji sa zobrazí Telefónne číslo: 
(číslo odosielateľa SMS správy sa zobrazí v treťom riadku 

g) Upravte telefóne číslo, ak je to potrebné a stlačte tlačidlo STORE OK pre potvrdenie. 
Na displeji sa zobrazí Odoslať? 

h) Stlačte tlačidlo STORE OK, na displeji sa zobrazí Odosielanie... 
i) Po odoslaní SMS správy sa na displeji zobrazí OK (ak SMS správa nebola odoslaná na 

displeji sa zobrazí Chyba a vrátite sa k základnému režimu 
 
4. Preposielanie SMS správ 

a) Počas prezerania SMS správy stlačte tlačidlo STORE OK, na displeji sa zobrazí 
Odpovedať? 

b) Stlačte tlačidlo DOWN, aby ste sa dostali na pozíciu Poslať ďalej? a stlačte tlačidlo 
STORE OK pre vstup do režimu úpravy SMS správy 

c) Zopakujte kroky od c) do i) z odseku: „3.Odpovedať na SMS správu“ 
 

5. Zavolanie 
a) Počas prezerania SMS správy stlačte tlačidlo STORE OK, na displeji sa zobrazí 

Odpovedať? 
b) Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, aby ste sa dostali na pozíciu Zavolať? a stlačte 

tlačidlo STORE OK pre potvrdenie. Uskutoční sa voľba telefónneho čísla odosielateľa 
SMS správy 

    
6. Vymazanie SMS správy 

a) Počas prezerania SMS správy stlačte tlačidlo STORE OK, na displeji sa zobrazí 
Odpovedať? 

b) Stláčajte tlačidlo DOWN, kým sa na displeji nezobrazí Vymazať? 
c) Stlačte tlačidlo STORE OK pre potvrdenie, na displeji sa zobrazí čakajte... . Po 

niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí Vymazané!, správa bude odstránená 
z pamäti a následne sa vrátite k základnému režimu 

 
7. Uloženie telefónneho čísla do telefónneho zoznamu  

a) Počas prezerania SMS správy stlačte tlačidlo STORE OK, na displeji sa zobrazí 
Odpovedať? 

b) Stláčajte tlačidlo DOWN, kým sa na displeji nezobrazí Uložiť číslo? 
c) Stlačte tlačidlo STORE OK, na displeji sa zobrazí Zadajte číslo: (zobrazí sa telefónne 

číslo odosielateľa SMS správy) 
d) Stlačte tlačidlo STORE OK, na displeji sa zobrazí Zadajte meno: 
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j) Pomocou tlačidiel voľby vložte písmená. Napríklad, pod číslicu 2 sú a, b a c. Po 
jednom stlačení zadáte a, po dvoch stlačeniach b (jedným stlačením číslice 1 vložíte 
medzeru) 

k) Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, aby ste sa dostali na písmeno, ktoré chcete upraviť. 
Stlačte tlačidlo DELETE pre vymazanie zvoleného písmena a pomocou tlačidiel 
voľby vložte vhodné písmeno 

e) Po vložení tejto správy Stlačte tlačidlo STORE OK pre potvrdenie, na displeji sa 
zobrazí čakajte...,Uložené! a telefónne číslo bude doplnené do telefónneho zoznamu 

 
 

Servis 
Zariadenie bolo vyvinuté a prispôsobené pre pripojenie na verejnú telekomunikačnú sieť 
(VTS) pomocou rozhrania K2 (analógové 2-vodičové). Zariadenie s  VTS spolupracuje 
prostredníctvom signalizácie U s impulznou alebo frekvenčnou voľbou. Identifikácia čísla 
volajúceho je signalizáciou FSK a DTMF. Zariadenie vyhovuje technickým predpisom 
telekomunikácií TPT-T 5-1 a TPT-T 8 platným pre Slovensku republiku. 
Zariadenie podlieha stálej výrobnej kontrole kvality. V prípade vzniknutia nejasností pri 
prevádzke zariadenia sa obráťte na odborného predajcu, kvalifikované servisné stredisko 
alebo priamo na dodávateľa zariadenia, uvedeného na poslednej strane. 

 
 

Vyhlásenie o zhode 
GLITEL Stropkov, s. r. o,. týmto vyhlasuje, že analógový telefónny prístroj  Glitel GT-
660 SMS spĺňa všetky príslušné ustanovenia Smernice 199/5/ES. 
Text vyhlásenia o zhode je dostupný na internetovej adrese http://www.glitel.sk   
 
 

Obsah balenia:   
• Základná jednotka telefónu 
• Slúchadlo 
• Vinutá šnúra 
• Linková šnúra 
• Dokumentácia:  Návod na obsluhu, Záručný list  
• 4 ks batérií typu AAA 1,5V 
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GLITEL Stropkov, s.r.o. 
Cintorínska 557/73 
091 01  Stropkov 
 
Tel.: 054/7428136 
Fax.: 054/7428137 
Zázn.: 054/7181038 
E-mail:glitel@glitel.sk 
Internet:http://www.glitel.sk 
 

 

 


