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Bezpečnostné upozornenia 
 

 Aby sa pri používaní telefónneho prístroja predišlo nebezpečenstvu požiaru, 
úrazu a poraneniu osôb alebo poškodeniu majetku, dodržiavajte nasledujúce 
bezpečnostné pokyny. 
 

• Neumiestňujte prístroj v blízkosti tepelného zdroja, priameho slnečného 
žiarenia,  zdroja prachu alebo otrasov 
 

• Základňu umiestnite na nešmykľavú podložku, aby nožičky nezanechali škvrny 
na nábytku 

 

• Do prístroja vkladajte len povolené nabíjateľné batérie rovnakého typu! Nikdy 
nepoužívajte obvyklé (nedobíjateľné) batérie 
 

• Nabíjateľné batérie  vložte  do prístroja s ohľadom na správne pólovanie 
 

• Využívajte len predpísané typy batérií podľa pokynov návodu 
 

• Existuje možnosť ovplyvnenia funkcií medicínskych prístrojov 
 

• Prístroj neinštalujte do bezprostrednej blízkosti iných zariadení ako napr. 
rozhlasové, televízne prijímače, mikrovlnné a kancelárske prístroje 
 

• Základňu  neumiestňujte do kúpeľne alebo sprchy.  V miestnosti inštalácie má 
byť teplota v rozmedzí +5° C až +35° C  a vlhkosť vzduchu medzi 25% až 85% 

 

• Nepoužívajte prenosnú časť v blízkosti vody, napríklad pri sprche, umývadle, 
kuchynskom dreze alebo práčke  

 

• Zabráňte vyliatiu  akejkoľvek tekutiny na výrobok 
 

• Využívajte len zástrčky a diely dodávané spolu s prístrojom 
 

• Telefón ako aj batérie likvidujte s ohľadom na ochranu životného prostredia 
 

• Nepoužívajte telefón na ohlásenie  úniku plynu na mieste, kde uniká plyn 
a v miestnostiach, v ktorých hrozí nebezpečenstvo výbuchu, napr. lakovňa 

 
Vyhlásenie o zhode 
   ITM Technology AG týmto vyhlasuje, že analógový bezšnúrový DECT telefónny 
prístroj VENTURA Comfort 8 spĺňa všetky príslušné ustanovenia Smernice 
1999/5/ES. 
Text vyhlásenia o zhode je dostupný na internetovej adrese http://www.aeg-itm.de   
 
   Zariadenie bolo prispôsobené pre pripojenie na verejnú telekomunikačnú sieť 
(VTS) Slovak Telecom pomocou rozhrania K2 (analógové 2-vodičové). Zariadenie 
s VTS spolupracuje prostredníctvom signalizácie U s impulznou alebo frekvenčnou 
voľbou. Zariadenie vyhovuje technickým predpisom telekomunikácií TPT-T 5-1 
a TPT-T 8 platným pre Slovenskú republiku. 
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Prenosná časť 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reproduktor 

Grafický displej 8-riadkový 

Tlačidlo SMS k vyvolaniu 
SMS menu 

Zapnutie / vypnutie 
Mazanie a Mute-tlačidlo 

Tlačidlo pre vstup do 
menu 
Číselné tlačidlá , 
zadávanie textov 

Tlačidlo  
hlasitého priposluchu 
 

Nabíjacie kontakty 

Mikrofón 

Tlačidlo zdvihnutia linky 

Tlačidlo prehľadávania  
-   listovanie v menu  
-    otvorenie zoznamov 
-    zopakovanie voľby 

Tlačidlo . #... 
trojkonferencia 

Tlačidlo  
- interné spojenie 
- prerušenie linky FLASH 
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Funkcie  tlačidiel 

Tlačidlo V základnom 
stave 

Pri prehľadávaní 
a listovaní 

Pri vkladaní dát 
alebo záznamov 

SMS Otvorenie SMS 
menu Opustenie menu Opustenie menu 

MENU Otvorenie  menu Výber záznamu Vstup alebo potvrdenie 
nastavenia 

 
CID 

Otvorenie zoznamu 
neprijatých volaní  Listovanie nadol Presun kurzora 

doľava 

REDIAL 
 

 

Otvorenie zoznamu 
10 posledných 
volených čísel 

Listovanie nahor Presun kurzora   
doprava 

DEL/  Zapnuté/ vypnuté Návrat na vyššiu úroveň  
menu  

Vymazanie číslic  
a znakov alebo záznamov

 
Symboly na displeji 
V priebehu obsluhy sa objavujú na displeji nasledujúce symboly 
Symbol   Význam 

 Stav nabitia batérie v základnom stave  

 Umiestnenie kurzora  pre voľbu položiek menu 

 
Ukazovateľ v spodnom riadku na konci zoznamu funkcií – zoznam funkcií 
pokračuje na ďalšej strane 

_ Blikajúca čiarka(kurzor) upozorňuje na nutnosť zadania číslic alebo 
znakov 

 Existencia spojenia prenosnej časti so základňou 

 Zapnutý priposluch 

? Blikajúci symbol znamená nový záznam do zoznamu neprijatých  tel. čísel

X  x   predstavuje počet volaní uvedeného tel. čísla   
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Základňa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pager 

Miesto pre 
odloženie 
prenosnej 
časti

LED dióda červená 
Signalizácia stavu nabíjania 
batérii, ak je prenosná časť 
telefónu umiestnená v 
základni. 

LED dióda zelená 
Trvalo svietiaca  
- v základnom stave 
Blikajúca rýchlo 
- pri obsadení telefónneho spojenia, 
- pri prichádzajúcej novej SMS správe 

Blikajúca pomaly  
- pri prichádzajúcom zvonení 
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MENU 
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Uvedenie do prevádzky 
 
Kontrola obsahu balenia 
 
Balenie obsahuje: 
 
• Základňa 
 

• Prenosná  časť  
 

• Dve batérie, NiHM, typ AAA, 550 mAh 
 

• Sieťový adaptér   
 

• Prívodná telefónna šnúra s konektormi 
 

• Návod na obsluhu 
 

• Záručný list  
 

 
 
Uvedenie základne do prevádzky 
 
Pokyny k umiestneniu 
 
Základňu je nutné používať v chránenej miestnosti s tepelným rozmedzím od +5°C     
do +35° C.  Umiestnite ju v centrálnej časti bytu, alebo domu, napr. v chodbe. 
Dosah signálu vo voľnom priestore cca 300 m. V budovách  je dosah do 50 m.  
Symbol antény na displeji ukazuje, či je ešte spojenie so základňou. 
 
Zapojenie základne 
 
1. Malý konektor napájacej šnúry zo sieťového adaptéra zasuňte do zásuvky na 

spodnej časti základne. Šnúru vsuňte do šnúrového kanálu. 
2. Sieťový adaptér pripojte do elektrickej zásuvky s napätím 230V.  
3. Zasuňte konektor linkovej šnúry do zásuvky na spodnej strane základne. 

Šnúru vsuňte do šnúrového kanálu. 
4. Linkovou šnúrou pripojte základňu do telefónnej zásuvky. 
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Uvedenie prenosnej časti do prevádzky 
 

Displej je chránený fóliou .Prosím odstráňte fóliu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Kábel sieťového  Kábel telefónnej  
  napájača   linky    

Založenie batérii  

• Vysuňte prítlačným posuvným pohybom kryt pre batériu  
• Batérie správne pólovo založte 
• Založte vrchný kryt a nahor zasuňte 
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Prenosná časť  zapnutie/vypnutie  

DEL/  
Krátkym pridržaním tlačidla sa prenosná časť zapne, zaznie 
potvrdzujúci tón  

DEL/  Dlhším pridržaním tlačidla sa prenosná časť vypne 

 
 
Nastavenie slovenského komunikačného jazyka 

 

Tento návod je písaný pre ovládanie prístroja so slovenským 
komunikačným jazykom pre menu.  
Anglický komunikačný jazyk je nastavený od výrobcu, alebo sa nastaví 
po resete (výrobnom nastavení) prístroja podľa popisu na strane 22 xx. 
Ak mate nastavený iný jazyk, ktorému nerozumiete následovným 
postupom si nastavíte slovenský komunikačný jazyk. 

MENU 
6 x  

Stlačte tlačidlo MENU a potom 6x tlačidlo . Zobrazí sa jeden 
z uvedených textov. Handset menu, Menu sluchawk, Menu tel. , 
Telefón menu alebo Telefon menu 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU  

7 x  Stlačte 7x tlačidlo . Zobrazí sa jeden z uvedených textov. Language, 
Jezyk, Jazyk, Nyelv, Jazyk 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 
Vyberte si slovenský jazyk z ponúkaných jazykov (English, Polski, 
Slovenčina, Maguar, Čeština) 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 
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Blokovanie tlačidiel   zapnuté/vypnuté 

 
 
 

 

Pri nosení prenosnej časti je možné využiť blokovanie tlačidiel. 
Neúmyselné stláčanie tlačidiel potom nemá  žiaden vplyv. 
Prichádzajúci hovor automaticky vypne blokovanie klávesnice a umožní  
telefonovanie. Po skončení hovoru sa automaticky zapne blokovanie.  

MENU Stlačte tlačidlo voľby menu 

 Opakovane tlačte tlačidlo, nastavte kurzor na  text:   Zámok kláv. 

MENU Stlačte  tlačidlo  MENU  a na displeji sa objaví: Vypnúť   
                                                                           Zapnúť  

 Kurzor nastavte prostredníctvom tlačidla k želanej voľbe  

MENU Stlačením tlačidla MENU  potvrďte voľbu 

 Pozn. Zapnuté blokovanie je signalizované symbolom    v hornom 
pravom rohu 

 
Prevzatie hovoru pri blokovaných tlačidlách 

 
Stlačte tlačidlo zdvihnutia linky. Po skončení tel. hovoru opäť stlačte 
tlačidlo zdvihnutia linky 
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Nastavenia 
 
Výstražné tónové hlásenia   zapnuté / vypnuté 

 

Pre istejšie telefonovanie Vám telefónny prístroj ponúka tri výstražné 
(upozorňujúce) tóny  
- tlačidlové – zvuk tlačidiel       -  Stlač. kláv. 
- batérie – upozorňujúci na skoré vybitie batérie  - Slabá batéria 
- dosahu – upozorňujúci na  stratu dosahu základne   - Mimo 

dosahu 
Tieto výstražné tónové upozornenia môžete zapnúť, alebo vypnúť 
potvrdením Vypnúť/ Zapnúť 

MENU Otvorte menu stlačením tlačidla  

 Stláčajte tlačidlo a nastavte kurzor na text: Menu. tel. 

      MENU 
MENU 2 x stlačte tlačidlo menu, na displeji sa zobrazí: Varovné tóny  

 
Vyberte si pomocou šípok požadovaný výstražný signál (Stlač. kláv., 
Slabá batéria alebo Mimo dosahu)    

MENU Ak ste si vybrali želaný výstražný signál, stlačte tlačidlo MENU   

 Zvoľte si pomocou šípok želané nastavenie  Vypnúť/ Zapnúť 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

SMS Stlačením tlačidla SMS opustíte menu 

 
Nastavenie hlasitosti zvonenia 

MENU Hlasitosť zvonenia si môžete nastaviť v 5 stupňoch alebo celkom 
vypnúť. Stlačte tlačidlo MENU  

6x  Stlačte 6x tlačidlo, kurzor ukazuje na text: Menu. tel. 

MENU Stlačte tlačidlo MENU a tlačidlami  sa presuňte na položku Hlas. 
zvon. a potvrďte 

 
Vyberte si stláčaním šípok požadovanú intenzitu zvonenia 
(Hlasitosť: vyp., 1- 5) 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 
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Nastavenie hlasitosti slúchadla a reproduktora 

MENU Intenzitu hlasitosti slúchadla a reproduktora v prenosnej časti  môžete 
nastaviť  v 5 stupňoch.  

6 x  Otvorte Menu. tel.  podľa predošlých pokynov 

 Stlačte šípky, nastavte kurzor na Hlas. sluch. 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 
Opätovným stláčaním šípok vyberte požadovanú hlasitosť (Hlasitosť 
1-5) 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 
Nastavenie melódie interného volania 

MENU Môžete si vybrať z piatich rôznych melódií interného volania 

6 x  Toto nastavenie je nezávislé od nastavenia melódie externého volania 

MENU Otvorte Menu. tel. (viď vyššie) 

 Vyhľadajte Int. melódia 

MENU Stlačením tlačidla MENU potvrďte voľbu 

 Vyberte požadovanú melódiu interných volaní (Melódie 1 – 5) 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 
Nastavenie melódie externého volania 

MENU 
6 x  Otvorte Menu. tel.  

 Pomocou šípok vyhľadajte Ext. melódia 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU  

 Vyberte si požadovanú melódiu externých volaní (Melódie 1 – 5) 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 
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Automatické prijatie hovorov 

 
Pri nastavení automatického prijímania hovorov sa pri prichádzajúcom 
hovore prístroj automaticky zapojí po vybratí prenosnej časti zo 
základne. Nepoužíva sa už tlačidlo   

MENU 
      6 x  Pre vypnutie/zapnutie automatického prijatia hovorov zvoľte Menu. tel. 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Vyberte Aut. odpoveď 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Zvoľte svoje nastavenie  Vypnúť/ Zapnúť 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 
Priradenie mena prenosnej časti  

MENU 
6 x  

Každej prihlásenej prenosnej časti môžete priradiť vlastné meno 
s max. 8 znakmi. Meno sa zobrazí na displeji, ak je telefón 
v základnom stave.  

MENU Otvorte Menu. tel.  a potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Vyberte pomocou šípok Meno tel. 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Vymažte pôvodný názov (DEL) a zadajte nový pomocou klávesnice 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 
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Nastavenie komunikačného jazyka 

MENU 
6 x  

Telefón disponuje 5-timi rôznymi menu - jazykmi. Pre nastavenie 
jazyka zvoľte Menu. tel.  

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU  

 Pomocou šípok zvoľte Jazyk 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 
Vyberte si želaný jazyk. (English, Polski, Slovenčina, Maguar, 
Čeština)

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 
Nastavenie  dátumu a času 

 
Nastavenie dátumu a času je potrebné pre značenie prichádzajúcich 
alebo odchádzajúcich SMS, ako aj ku časovej kontrole prijatia resp. 
odoslania SMS.  

 

Ak vaša ústredňa vysiela spolu s číslom CLIP aj informáciu o dátume 
a čase, nie je potrebné nastavovať dátum a čas podľa nasledovného 
postupu. Dátum a čas sa automatický aktualizuje po prichádzajúcom 
zvonení na všetkých prenosných telefónoch pripojených k jednej 
základni. 

MENU 
7 x  Otvorte menu a nastavte kurzor na text: Nastavenie 

      MENU 
      MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 2x (Nast. dátumu) 

 
Pomocou numerickej klávesnice nastavte aktuálny dátum, napr.: 06 
pre deň a 04 pre mesiac 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 
Pomocou numerickej klávesnice nastavte aktuálny čas.(Nast. času),  
napr.: 08 pre hodinu  a 52 pre minúty.  

MENU Potvrďte toto nastavenie stlačením tlačidla menu. Displej zobrazuje 
v základnom stave aktuálny dátum a čas. Napr.: 06/04        08:52  
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Nastavenie intenzity zvonenia základne 

 Môžete nastaviť hlasitosť zvonenia základne nezávisle od hlasitosti 
zvonenia prenosnej časti. 

MENU Otvorte menu stlačením tlačidla MENU 

7 x  Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvoľte  Nastavenie 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Zvoľte Hlas. zákl. 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Nastavte hlasitosť zvonenia základne (Hlasitosť: vyp., 1-5) 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 
Nastavenie melódie zvonenia základne 

MENU Otvorte menu stlačením tlačidla MENU 

7 x  Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvoľte Nastavenie 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Vyberte Melódia zákl. 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Vyberte požadovanú melódiu (Melódie 1 – 5) 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 
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Voľba základne 

 
Ak je prenosná časť prihlásená k viacerým základniam, môžete si s 
funkciou voľby základne presne určiť s ktorou má komunikovať, alebo 
si bude automaticky vyberať základňu 

MENU Otvorte menu stlačením tlačidla MENU 

7 x  Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvoľte Nastavenie 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU  

 Vyberte Výber zákl. 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU  

 
Pomocou šípok si zvoľte želanú základňu alebo automatickú voľbu 
(Automaticky, Základňa 1 – 4) 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 
Odhlásenie prenosnej časti 

MENU Otvorte menu stlačením tlačidla MENU 

7 x  Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvoľte Nastavenie 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Zvoľte Zruš telefón 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 
Pomocou číselných tlačidiel zadajte PIN - kód v  tvare 0000 

 
Pomocou šípok zvoľte želanú prenosnú časť (Handset 1...5), ktorá sa 
má odhlásiť. Odhlásiť sa nedá prenosná časť, z ktorej sa vykonáva 
odhlásenie 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 
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Zmena PIN kódu 

MENU PIN číslo je 4-miestne a slúži na ochranu základne. Otvorte menu 

7 x  Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvoľte Nastavenie 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Zvoľte Pin Kód 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 
Numerickou klávesnicou zadajte aktuálny PIN – kód v tvare 0000 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 
Numerickou klávesnicou zadajte nový PIN – kód s  (Nový Kód ?) 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 
Zopakujte novozadaný PIN – kód  (Potvrdiť kód) 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 
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Nastavenie priority jednej alebo viacerých prenosných častí 

 

Ak máte k dispozícií viacero prenosných častí prihlásených k základni 
(max. 5), môžete priradiť prioritu, resp. odstupňovať prenosné časti 
k prichádzajúcim hovorom. Musíte nastaviť, ktorá prenosná časť má 
prednosť a po koľkých zvoneniach prechádza zvonenie na inú 
prenosnú časť. Taktiež môžete nastaviť základňu, po koľkých 
zvoneniach majú prenosné časti signalizovať prichádzajúci hovor. 
Optická signalizácia sa uskutočňuje na všetkých prenosných častiach 
nezávisle od nastavenia.  
Prichádzajúci hovor môže byť signalizovaný len opticky.  
 

MENU Otvorte menu stlačením tlačidla MENU 

 Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvoľte Nastavenie 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Zvoľte prioritu Prior. zvon. 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 
Pomocou šípok vyberte jednu z možností ( Vypnúť / Zapnúť / Nast. 
priorít) 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 
Pri výbere Nast. priorít určíte prioritu medzi základňou a prenosnými 
časťami (handset) (Základňa, Handset 1- 5), ktorá má ako prvá 
akustický signalizovať prichádzajúci hovor 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 
Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvoľte počet zvonení, po ktorých 
začnú zvoniť ostatné prenosné časti alebo základňa 1 –9 Zvonenie(a)

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 
 Zvoľte prioritu Prior. zvon. 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 
Vyberte pomocou šípok možnosť  Zapnúť  ( Vypnúť / Zapnúť / Nast. 
priorít) 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 
 
Nastavenie impulznej alebo tónovej voľby 

 
K dispozícii máte dve voľby 
• Impulzná voľba 
• Tónová voľba 
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MENU Otvorte menu stlačením tlačidla MENU 

 Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvoľte Nastavenie 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Vyberte  Mód vytáčania 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 
Vyberte si medzi impulznou alebo tónovou voľbou - Impulzná voľba 
                                                                                  Tónová voľba  

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Pri nastavenej impulznej voľbe môžete dočasne meniť voľbu na tónovú 
pridržaním tlačidla *,  kým sa na displeji neobjaví písmeno D 

 
Nastavenie FLASH času 

 

Pre využívanie niektorých doplnkových služieb je potrebné nastaviť 
FLASH čas. Pri nastavení FLASH času sa môžete rozhodnúť pre 
100ms alebo 300ms. Voľba času závisí od toho, na akú ústredňu ste 
napojený. Telefón môžete využívať: 

• ako koncový prístroj pripojený na verejnú tel. sieť (FLASH 100ms) 
• ako prístroj na pobočkovej ústredni (FLASH 100ms alebo 300ms) 

Funkcia FLASH sa aktivuje stlačením tlačidla R. 
Medzi doplnkové služby využívajúce funkciu FLASH patrí:  

– prevzatie ďalšieho prichádzajúceho volania (CW) 
– striedavé volanie s dvoma užívateľmi (3PTY) 
– spätný dopyt 
– konferencia (CONF 5) 

Ak chcete uvedené funkcie využívať, musíte o nich požiadať 
prevádzkovateľa siete. 

MENU Otvorte menu stlačením tlačidla MENU 

 Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvoľte Nastavenie 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 
Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvoľte   Opakuj voľbu (FLASH 
čas) 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Vyberte si medzi  Opakuj voľbu 1(100ms) / Opakuj voľbu 2(300ms) 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 
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Nastavenie čísla pre prístup k vonkajšej linke 

 

Číslo pre prístup k vonkajšej linke sa nastavuje iba pri používaní 
telefónu na pobočkovej ústredni. Po zadaní čísla prístupu k vonkajšej 
linke platného pre vašu ústredňu podľa nasledujúceho postupu. Váš 
telefón za toto číslo automatický vloží pauzu 3 alebo 5 sekúnd a až 
potom bude volené číslo účastníka. 

 Pozn. Zohľadnite uvedené informácie pri programovaní tel. zoznamu 

MENU Otvorte menu stlačením tlačidla MENU 

 Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvoľte Nastavenie 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Nastavte kurzor na  Nast. PABX  

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 
Vyberte si PABX Kód 1 z možnosti  (PABX Kód 1, PABX Kód 2 
alebo Nast. medzery).  PABX Kód 2 nenastavujte je nefunkčný. 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 

Pokiaľ ste vybrali PABX Kód 1, musíte zadať PIN kód a potvrdiť ho 
stlačením tlačidla MENU.  Zadajte číslo prístupu k vonkajšej linke. 
Obyčajne je to  číslo „0“ alebo „9“ 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 
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Nastavenie pauzy 

 

Pauza sa nastavuje pri používaní telefónu na pobočkovej ústredni. Po 
zadaní čísla prístupu k vonkajšej linke platného pre vašu ústredňu 
podľa predchádzajúceho postupu. Váš telefón za toto číslo 
automatický vloží pauzu 3 alebo 5 sekúnd a až potom bude volené 
číslo účastníka. 
Podľa tohto postupu môžete nastaviť dĺžku pauzy na 3 alebo 5 
sekúnd.  

 Pozn. Zohľadnite uvedené informácie pri programovaní tel. zoznamu 

MENU Otvorte menu stlačením tlačidla MENU 

 Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvoľte Nastavenie 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Nastavte kurzor na  Nast. PABX  

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 
Vyberte si Nast. medzery z možnosti: (PABX Kód 1, PABX Kód 2 
alebo Nast. medzery) 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Zvoľte dĺžku pauzy 3 alebo 5 sekúnd – 3 sekundy, 5 sekúnd  

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 
Poznámka: Nastavenia čísla prístupu k vonkajšej linke a pauzy na jednej prenosnej 
časti sú platné pre všetky prenosné časti pripojené k jednej základni.
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Reset prenosnej časti (výrobné nastavenie) 

 

Pomocou nasledujúceho postupu môžete nastaviť prenosnú časť do 
pôvodného výrobného nastavenia. Potrebná je však znalosť 
aktuálneho PIN kódu prenosnej časti.  
Počas resetovania musí byť základňa zapnutá. 

 Pozn.  Nezabudnite, že telefónny zoznam, ako aj zoznamy hovorov  
a všetky nastavenia sa vymažú. PIN kód sa opäť nastaví na „0000“  

MENU Otvorte menu stlačením tlačidla MENU 

 Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvoľte Nastavenie 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Vyberte z ponuky  Základné 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 
MENU 

Zadajte aktuálny PIN kód a potvrďte stlačením tlačidla MENU. 
Z prístroja sa ozve dvojitý zvukový signál a displej sa na krátku chvíľu 
vypne. Potom sa zobrazí a bliká Base . Ak prenosná časť opäť nájde 
základňu, všetky nastavenia budú vynulované. Na displeji sa zobrazí 
VENTURA 1 a komunikačný jazyk je zmenený na anglický. 
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Prihlásenie prenosnej časti 

 Môžete prihlásiť až 5 prenosných častí k jednej základni a jednu 
prenosnú časť k 4 základňam. 

 
PAGER tlačidlo na základni pridržte stlačené, kým nezaznie dvojitý 
signálny tón  

MENU Otvorte menu stlačením tlačidla MENU 

 Vyberte  Registrácia 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 
Vyberte  základňu z ponúkaných možností (Základňa 1...4 ), na ktorú sa 
prenosná časť má prihlásiť (napr. Základňa 3) 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 
Zadajte aktuálny PIN kód 

MENU      Potvrďte Váš PIN kód  stlačením tlačidla  MENU, na displeji sa zobrazí 
     a bliká text: Hľad. základňu 3  

 
Po prihlásení prenosnej časti k vybranej základni (napr. Základňa 3) sa 
zobrazí meno prenosnej časti  a najnižšie voľné poradové číslo  
napr.: VENTURA 2. Poradové číslo sa využíva pri interných volaniach. 

 
Prihlásenie prenosnej časti k inej základni 

 Prenosnú časť telefónu Ventura Comfort 8 môžete používať aj na inej 
základni, ktorá je GAP kompatibilná.  

 
Spôsob uvedenia inej základne do registračného režimu nájdete 
v jej návode na obsluhu. 

MENU V prenosnej časti telefónu Ventura Comfort 8 otvorte menu stlačením 
tlačidla MENU 

 
Vyberte  Registrácia a pokračujte ďalej podľa predchádzajúceho 
popisu. 

 



27
 

Telefonovanie 

 

 
Telefónny prístroj ponúka viaceré možnosti vedenia hovorov. Prenosnú 
časť môžete držať pri uchu a viesť telefonický rozhovor, alebo sa pri 
hlasitom priposluchu podeliť o informácie z tel. rozhovoru s ďalšími 
osobami nachádzajúcimi sa v priestore  
Ak chcete zapnúť hlasitý priposluch, stlačte tlačidlo hlasitého 
priposluchu:   Na displeji sa zobrazí symbol hlasitého priposluchu. 
Túto funkciu môžete využívať aj pri internom hovore. Prepínaním 
uvedeného tlačidla zapínate, alebo vypínate hlasný priposluch. 

 

 
Externé hovory 

 Externé hovory sú hovory do  verejnej telefónnej siete 

 Zadajte telefónne číslo, poprípade tlačidlom Del opravte jednotlivé 
čísla 

 
Tlačidlo stlačte, celé číslo bude automaticky volené a uskutočnite 
hovor 

 Tlačidlo stlačte na ukončenie hovoru 

 
Pozn.     Môžete aj najskôr stlačiť tlačidlo -  počujete  telefónny signál 
– a až potom zadávate  volené číslo. Každé číslo sa okamžite volí. 
Opätovným stlačením tlačidla zdvihnutia linky voľbu zrušíte. 

 
 
Interné volanie 

 Pri internom volaní sa môže telefonovať do pripojených prenosných 
častí na jednu základňu. Interné volania sú zdarma.  

 
Zadajte číslo volenej prenosnej časti ( 1...5 ) 

 
Tlačidlo stláčajte tak dlho, kým sa na displeji neobjaví : Vnut. volanie  
Interný účastník je volený 

 Stlačte tlačidlo a rozhovor je ukončený 
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Opakovaná voľba 

 Prenosná časť automaticky uchováva  posledných 10 volených 
telefónnych čísel alebo mien  (pozri telefónny zoznam)  

REDIAL 

 
Stlačením tlačidla (šípka nahor) REDIAL sa otvorí zoznam posledne 
volených čísel 

 Vyberte zo zoznamu požadované volené číslo 

 Stlačte tlačidlo a vybrané číslo bude volené 

 Pozn.  Vybrané volené číslo môžete zmeniť, poprípade opraviť. Stlačte 
tlačidlo DEL a posledná číslica sa zmaže.  Zadajte novú číslicu.  

 
Voľba  zo zoznamu neprijatých volaní 

 

V zozname  je uložených 20 posledne neprijatých čísel s dátumom, 
časom, ako aj s menami (v prípade, ak sú tieto informácie uvedené 
v telefónnom zozname).  Volené čísla môžete zo zoznamu vybrať 
a spätne vyvoliť.  

 
Pozn. Vybrané volené číslo môžete zmeniť poprípade opraviť. Stlačte 
tlačidlo DEL a posledná číslica sa zmaže.  Zadajte novú číslicu. Dátum 
a čas sa zobrazí len vtedy, ak túto službu podporuje váš operátor. 

 
CID Stlačte tlačidlo (šípka nadol) CID a otvorte zoznam neprijatých volaní 

 Vyberte požadované neprijaté číslo pomocou tlačidla šípok 

 Stlačte tlačidlo a vybrané  číslo bude volené 

 
Voľba z telefónneho zoznamu 

MENU Otvorte menu stlačením tlačidla MENU 

 Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvoľte Tel. zoznam 

MENU Potvrďte, na displeji sa zobrazí telefónny zoznam v abecednom poradí

 Vyberte zo zoznamu požadované meno 

 
Stlačte začiatočné písmeno hľadaného záznamu. Ak chcete zobraziť 
aj  číslo, ktoré sa nachádza pod týmto menom, stlačte tlačidlo MENU 

 Stlačte tlačidlo a telefónne číslo k vybranému menu bude volené 
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Prijatie hovoru 

 
Prenosná časť zvoní (volací signál).  Na displeji  sa zobrazí text: 
Vonk. volanie  alebo Vnút. volanie  (prichádzajúce externé alebo 
interné volanie) 

 

Stlačte tlačidlo a prijmite hovor, 
alebo stlačte tlačidlo    pre hlasitý priposluch,  
alebo len zdvihnite prenosnú časť s definovanou funkciou – 
automatické prijatie hovoru 

 
Hlasitý priposluch - Hands - free  

 

Hlasitý priposluch vám ponúka nasledujúce prednosti: 
• Pred voľbou počujete oznamovací tón bez toho, aby ste 

prenosnú časť museli priložiť k uchu 
• Ďalšie osoby môžu počúvať a rozprávať do hovoru 
• Máte voľné ruky a poprípade si môžete robiť poznámky  

 
Hlasitý priposluch pri voľbe 

 Voľte číslo 

 
Stlačte tlačidlo hlasitého priposluchu 

 
Hovor ukončíte stlačením tlačidla, alebo položením prenosnej časti do 
základne 

 
Hlasitý priposluch počas hovoru 

 
Počas hovoru stlačte tlačidlo 

 
Nastavenie hlasitosti: Stláčajte tlačidlá a nastavte požadovanú 
intenzitu hlasitosti 

 
Vypnutie hlasitého priposluchu: opätovne stlačte tlačidlo 

 
Blokovanie mikrofónu 

 
Mikrofón je možné odpojiť v prípade, ak chcete pri externom, alebo 
internom hovore rozprávať s inou osobou.  Telefonujúci partner 
nepočuje počas tohto času nič, ale vy ho môžete počuť. 

DEL/  
Stlačte tlačidlo s funkciou vymazať. Na krátky čas sa na displeji 
zobrazí text: Utajenie zap. a mikrofón je blokovaný 

DEL/  Opätovným stlačením tlačidla odblokujete mikrofón 
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Detské volanie 

 

 
Aktivácia uvedenej funkcie Vám umožňuje detské volanie. To 
znamená volanie naprogramovaného čísla stlačením ľubovolného 
tlačidla.  Prenosná časť sa súčasne prepne do režimu hlasitého 
priposluchu. Môžete teda počuť, čo sa deje v priestore, kde je 
prenosná časť a rozprávať napr. so svojim dieťaťom.  
  

MENU Otvorte menu stlačením tlačidla MENU 

 Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvoľte Detské vol. 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU, na displeji sa objaví Vypnúť / 
Zapnúť / Číslo 

 Vyberte z ponuky  Číslo 

 Zadajte telefónne číslo, kam má dieťa volať 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU zvolené volané číslo. Ponuka na 
displeji sa vráti k Detské vol. 

MENU Opätovne stlačte tlačidlo MENU 

 Vyberte a nastavte kurzor k textu Zapnúť  

MENU Potvrďte voľbu stlačením tlačidla MENU.  Na displeji je trvalo 
zobrazený text: Detské vol. 

MENU Ak chcete zrušiť detské volanie, otvorte menu ponuku stlačením 
tlačidla MENU a na displeji sa zobrazí Detské vol. 

MENU Stlačte tlačidlo MENU. Na displeji sa zobrazí smerovanie kurzora na 
Zapnúť 

 Prestavte smerovanie kurzora na text  Vypnúť 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Nastavenie prenosnej časti sa vrátilo do základného stavu 
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Zvukové monitorovanie priestoru 

 
Telefón Vám ponúka aj možnosť zvukového monitorovania miestnosti. 
Pre aktivovanie uvedenej funkcie musia byť k základni prihlásené 
a zapnuté minimálne dve prenosné časti.  

 
Zapnutie monitorovania  

MENU Otvorte menu stlačením tlačidla MENU 

 Nastavte kurzor na text: Opatrovateľka 

MENU Stlačte tlačidlo MENU, na displeji sa zobrazí  Vypnúť / Zapnúť 

 Vyberte si smerovanie kurzora na Zapnúť 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Na displeji sa znázorni text: Opatrovateľka 
Priestor môže byť zvukovo monitorovaný 

 

Ak chcete zvukovo monitorovať miestnosť, musíte zavolať interné číslo 
z druhej prenosnej časti. Prenosná časť umiestnená v zvukovo 
monitorovanom priestore zopne mikrofón bez zvonenia a vy môžete 
odpočúvať priestor. Odpočúvanie ukončíte stlačením tlačidla pre 
zdvihnutie linky. 
 

 
Vypnutie monitorovania 

MENU Otvorte menu stlačením tlačidla MENU 

 Nastavte kurzor na text: Opatrovateľka 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU, na displeji sa zobrazí Vypnúť / 
Zapnúť 

 Vyberte a nastavte kurzor na Vypnúť 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Odpočúvanie (monitorovanie) miestnosti sa vypne a prenosná časť 
prejde do základného stavu 
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 Komfortné funkcie Externé 

 

 
Využívaním doplnkových služieb sa zvyšuje komfort pri telefonovaní na 
externej linke. 
 

Medzi doplnkové služby využívajúce funkciu FLASH poskytované v sieti 
Slovak Telecom patrí:  
– prevzatie ďalšieho prichádzajúceho volania (CW) 
– striedavé volanie s dvoma užívateľmi (3PTY) 
– spätný dopyt 
– konferencia (CONF 5) 
Ak chcete uvedené doplnkové služby využívať, musíte o nich 
požiadať prevádzkovateľa siete a musíte si ich aktivovať. Informácie 
o doplnkových službách Slovak Telecom získate na internetovej adrese 
www.telecom.sk alebo na bezplatnom telefónnom čísle 0800123456.  
Využívať doplnkové služby v sieti Slovak Telecom je možné len s FLASH 
časom nastaveným na 100ms.  
Pri zapojení prístroja na pobočkovú ústredňu je potrebné nastaviť FLASH 
čas podľa typu pobočkovej ústredne. 
Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu vašej ústredne. 
Nasledujúci opis komfortných funkcií nemusí byť zhodný s popisom 
funkcií pre Vašu ústredňu. 

 
Prevzatie ďalšieho prichádzajúceho volania (CW) a striedavý 
hovor s dvoma účastníkmi (3PTY) 

 

 
Telefónny prístroj máte pripojený na prípojku Slovak Telecom . Pri 
prebiehajúcom telefonickom hovore prichádza na vašu linku ďalšie volanie, 
ktoré je signalizované špeciálnym klopkajúcim tónom, ktorý počujete 
v slúchadle.  
Stlačením tlačidla R prebiehajúci hovor pridržíte a ozve sa  oznamovací 
tón. Stlačením  číslice 2 prevezmete čakajúce volanie. Ak sa chcete vrátiť 
k predchádzajúcemu hovoru, opäť stlačte tlačidlo R a zvoľte číslicu 2. Opäť 
ste spojený s prvým účastníkom hovoru a druhý hovor je pridržaný. 
Počas pridržania čakajúci účastník  počuje v slúchadle tón čakania alebo 
oznam: “Nerušte spojenie a čakajte prosím“.  
Uvedený postup môžete ľubovolne často opakovať, to znamená prepínať 
hovor medzi oboma účastníkmi. 
 
Pozn.: Prepínanie medzi externými telefonickými hovormi sa nazýva   
striedavý hovor s dvoma užívateľmi (3PTY) 
Tento postup platí pre verejné ústredne typu EWSD a S12. 
 
Ak prevádzkujete váš telefónny prístroj na pobočkovej ústredni, 
postupujete obdobným spôsobom, len namiesto tlačidla 2 stlačte 2x tlačidlo 
R. Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu vašej ústredne. 
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Spätný dopyt (externý) a striedavý hovor s dvoma účastníkmi (3PTY) 
 

 

 
S využívaním doplnkovej služby (3PTY) môžete telefonovať striedajúc 
rozhovor medzi dvoma účastníkmi. Funkcia zabezpečuje vedenie 
rozhovoru s jedným účastníkom bez toho, aby druhý počul, o čom sa 
rozpráva s ktorýmkoľvek iným - zabraňuje odpočúvaniu hovoru. Vy sám 
môžete zavolať inému účastníkovi hovoru alebo prijať čakajúce volanie. 
Táto funkcia je aj východiskovou základňou pre vedenie konferencie 
(CONF 5).  
 
Spätný dopyt (externý): 
Počas trvania hovoru s jedným účastníkom chcete oznámiť nejakú 
informáciu druhému externému účastníkovi. Stlačením tlačidla R aktivujte 
funkciu pridržania prvého hovoru (počas pridržania počuje hlásku: „Nerušte 
spojenie a čakajte prosím“). Vy počujete oznamovací tón a môžete voliť 
telefónne číslo druhého externého účastníka a viesť s ním hovor.  
 
Striedavý hovor s dvoma účastníkmi: 
Opätovným stlačením tlačidla R pridržíte aj druhý hovor. Ak teraz stlačíte 
tlačidlo s číslicou 2,  opäť sa vrátite k prvému účastníkovi hovoru.  
Následne môžete striedať pridržanie hovorov jednotlivých účastníkov. 
 
Zrušenie prebiehajúceho hovoru:  
Ak chcete zrušiť prebiehajúci hovor a prepnúť sa na pridržaný hovor  máte 
dve možnosti: a) stlačte opäť tlačidlo R  a zvoľte číslicu 1. Je zrušený 
prebiehajúci hovor a ste spojený s pridržaným účastníkom. 
                        b) ukončíte hovor na prenosnom slúchadle a čakajte na 
zvonenie. Prihláste sa a ste spojený s pridržaným účastníkom. 
 
Ak prevádzkujete váš telefónny prístroj na pobočkovej ústredni, pri 
striedavom hovore postupujte obdobným spôsobom, len namiesto tlačidla 2 
stlačte 2x tlačidlo R. Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu vašej 
ústredne. 
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Konferencia (CONF 5) 
 

 

Konferencia na ústredni typu EWSD 
 
Konferenciu je možné vytvoriť dvoma spôsobmi: 
 

           a) Mate už prevzatý druhý hovor pri čakajúcom volaní (CW) 
a jeden účastník je pridržaný, alebo už mate vytvorený  striedavý hovor 
s dvoma účastníkmi (3PTY). 
Ak chcete z dvoch externých spojení urobiť trojkonferenciu, stlačte 
tlačidlo R. Doteraz aktívny hovor sa pridrží (počas pridržania počuje 
hlásku: „Nerušte spojenie a čakajte prosím“) a vy počujete oznamovací 
tón. Stlačte tlačidlo s číslicou 3. Trojkonferencia je zriadená. 
 

Pripojenie ďalších účastníkov: 
Stlačte tlačidlo R. Účastníci konferencie pokračujú ďalej v konferencii. Vy 
počujete oznamovací tón. Stlačte postupne tlačidlá *, 7, 1, #   a zase 
počujete oznamovací tón. Voľte telefónne číslo ďalšieho účastníka. 
Stlačte tlačidlo R a tlačidlo s číslicou 3. Takto pridávate ďalších, najviac 
siedmich účastníkov konferencie. 
 
 
           b) Prihláste sa k linke a počujete oznamovací tón. Stlačte 
postupne tlačidlá *, 7, 1, # . Ozve sa oznamovací tón. Voľte telefónne 
číslo prvého účastníka a upozornite ho na zostavovanie konferencie. 
Stlačte tlačidlo R . Ozve sa oznamovací tón. Voľte telefónne číslo 
druhého účastníka a upozornite ho na zostavovanie konferencie. Stlačte 
tlačidlo R. Hovor s druhým účastníkom sa pridrží a vy počujete 
oznamovací tón. Stlačte tlačidlo s číslicou 3. Konferencia je zriadená. 
 
Pripojenie ďalších účastníkov: 
Stlačte tlačidlo R. Účastníci konferencie pokračujú ďalej v konferencii. Vy 
počujete oznamovací tón. Voľte telefónne číslo ďalšieho účastníka. 
Stlačte tlačidlo R a tlačidlo s číslicou 3. Takto pridávate ďalších, najviac 
siedmich účastníkov konferencie.  
Podrobný popis zostavovania konferencie nájdete na internetovej adrese: 
www.telecom.sk. 
 
Zrušenie konferencie: 
Ak jeden z externých účastníkov zloží slúchadlo, môže konferenčný 
hovor prebiehať so zostavajúcimi externými účastníkmi. 
Ukončením vášho hovoru sa funkcia konferencie ruší a zostavajúci 
účastníci konferencie počujú obsadzovací tón. 
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Konferencia na ústredni typu S12 
 
Konferenciu je možné vytvoriť dvoma spôsobmi: 
 

           a) Mate už prevzatý druhý hovor pri čakajúcom volaní (CW) 
a jeden účastník je pridržaný, alebo už mate vytvorený  striedavý hovor 
s dvoma účastníkmi (3PTY). 
Ak chcete z dvoch externých spojení urobiť trojkonferenciu, stlačte 
tlačidlo R. Doteraz aktívny hovor sa pridrží (počas pridržania počuje 
hlásku: „Nerušte spojenie a čakajte prosím“) a vy počujete špeciálny tón 
(tri krátke a jeden dlhý tón). Stlačte postupne tlačidlá *, 7, 0, #. Vytvorí 
sa konferenčné spojenie troch účastníkov. 
 

 
           b) Prihláste sa k linke a počujete oznamovací tón. Stlačte 
postupne tlačidlá *, 7, 0, # . Ozve sa špeciálny tón(tri krátke a jeden dlhý 
tón). Volte telefónne číslo prvého účastníka a upozornite ho na 
zostavovanie konferencie. Stlačte tlačidlo R . Ozve sa špeciálny tón. 
Stlačte postupne tlačidlá *, 7, 0,  #   a opäť počujete prvého účastníka. 
Stlačte tlačidlo R. Ozve sa špeciálny tón ..Volte telefónne číslo druhého 
účastníka a upozornite ho na zostavovanie konferencie. Stlačte tlačidlo 
R. Ozve sa špeciálny tón. Stlačte postupne tlačidlá *, 7, 0, # . Vytvorí sa 
konferenčné spojenie troch účastníkov. 
  
Pripojenie ďalších účastníkov: 
Kombináciou tlačidiel  *, 7, 0, #   pridávate ďalších, najviac štyroch 
účastníkov konferencie. Nezabudnite pritom na tlačidlo R. 
Podrobný popis zostavovania konferencie nájdete na internetovej adrese: 
www.telecom.sk. 
 
Zrušenie konferencie: 
Ak jeden z externých účastníkov zloží slúchadlo, môže konferenčný 
hovor prebiehať so zostavajúcimi externými účastníkmi. 
Ukončením vášho hovoru sa funkcia konferencie ruší a zostavajúci 
účastníci konferencie počujú obsadzovací tón. 
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 Komfortné funkcie Externé - Interné 
 
Spätný dopyt a prepínanie medzi hovormi 

 Ak počas telefonického hovoru s externým účastníkom chcete získať  
informácie od svojho partnera na internej linke.  

Int Tlačidlo Int  pridržte zatlačené (cca 3 s) hovor s externým účastníkom 
prejde do stavu pridržania 

 Voľte interné telefónne číslo a získajte požadovanú informáciu 

Int  

Tlačidlo Int  pridržte zatlačené (cca 3 s). 
Opäť ste spojený s externým účastníkom hovoru. Ak interný 
telefonický účastník hovoru ešte nezložil mikrotelefón, môžete medzi 
oboma účastníkmi prepínať hovor 

Int Tlačidlo Int  pridržte zatlačené (cca 3 s). Návrat k internému 
účastníkovi 

Int Tlačidlo Int  pridržte zatlačené (cca 3 s). Návrat k externému 
účastníkovi 

 
Trojkonferencia externý- interný- interný  hovor 

 Pri uvedenej funkcií môžete zapojiť do rozhovoru aj druhého interného 
partnera 

Int Tlačidlo Int  pridržte zatlačené (cca 3 s). Hovor s externým účastníkom 
je v stave pridržania 

 Voľte interné telefónne číslo, ste spojený s interným účastníkom  

# Tlačidlo mriežky # Conf  tak dlho držte stlačené, až sa na displeji objaví 
nápis Konferencia  a vytvorí sa konferenčný hovor 

 Stlačením tlačidla u ľubovolného účastníka sa konferencia  ruší 
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Telefónny zoznam 
 
Charakteristika 

 

Do telefónneho zoznamu môžete uložiť až 50 telefónnych čísel 
s menami. Každý záznam má max 8 znakov pre mená a 20 číslic 
a znakov pre telefónne číslo.  
Telefónny zoznam je zoradený v abecednom poradí. Máte možnosť 
listovať v telefónom zozname, nové záznamy prevziať, upravovať, 
jednotlivo ukladať. Záznamy môžete upravovať pomocou klávesnice 
s číselnými, abecednými alebo špeciálnymi znakmi. 

 

 
Uložiť záznam 

MENU Otvorte menu stlačením tlačidla MENU 

 Kurzor nastavte stláčaním tlačidla na text  Uprav. zoznam 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Vyberte voľbu   Pridať záznam 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

       

Zadajte pomocou znakovo-numerickej klávesnice meno. Použiť 
môžete (max. 8 znakov). Korektúru môžete robiť prostredníctvom 
tlačidla DEL 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Zadajte telefónne číslo (max 20 znakov) 

MENU Stlačením tlačidla ste uložili záznam do telefónneho zoznamu 

 
Zmena záznamu v telefónnom zozname 

MENU Otvorte menu stlačením tlačidla MENU 

 Kurzor nastavte stláčaním tlačidla na text  Uprav. zoznam 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Kurzor nastavte stláčaním tlačidla na text  Upraviť záznam 

MENU Voľbu potvrďte stlačením tlačidla MENU  
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Vyberte meno, ktoré chcete opraviť 
- listovaním v zozname  
- zadaním začiatočného písmena mena.  
- stlačením tlačidla MENU potvrďte výber  

DEL/  

  
Tlačidlom na vymazanie a znakmi z  klávesnice upravte meno 

MENU Ak je meno zadané správne, potvrďte stlačením tlačidla MENU 

DEL/  

  
Korigujte telefónne číslo pomocou tlačidla DEL a zadaním správnej 
číslice z klávesnice  

MENU Potvrďte Vašu úpravu stlačením tlačidla MENU 

 Pozn. Ak nechcete meno alebo tel. číslo zmeniť potvrďte len stlačením 
tlačidla MENU 

 
Zmazanie záznamu z telefónneho zoznamu 

MENU Otvorte menu stlačením tlačidla MENU 

      Kurzor nastavte stláčaním tlačidla na text  Uprav. zoznam 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

      Vyberte  Zmazať záznam 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

      
Vyberte meno, ktoré chcete vymazať listovaním v zozname alebo 
zadaním začiatočného písmena mena. Stlačením tlačidla MENU 
potvrďte výber záznamu 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

MENU Otázka zobrazená na displeji Zmazať ?  Stlačením tlačidla MENU 
potvrďte zmazanie záznamu v telefónnom zozname 
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Uloženie tel. čísla zo zoznamu neprijatých hovorov do tel. zoznamu 

   
CID Otvorte zoznam neprijatých hovorov stlačením tlačidla  

      Zo zoznamu vyberte požadované tel. číslo 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

      
MENU Vyberte Pridať záznam  a stlačením tlačidla MENU potvrďte 

 
Na displeji sa zobrazí text Meno. Zadajte meno prostredníctvom 
klávesnice. 

MENU Stlačením tlačidla ste uložili záznam do telefónneho zoznamu  
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CLIP funkcia 
 
Charakteristika 

 

 

CLIP funkcia vám ponúka nasledujúce možnosti 
- Zobrazenie telefónneho čísla na displeji umožní volanému 

identifikovať volajúceho  
- Zoznam 20 telefónnych čísel neprijatých volaní s dátumom a časom 
- Novoprichádzajúce volania prečítať z displeja 
- Oznámenie mena volajúceho ak je uložené v telefónnom zozname 
- Listovať v zozname neprijatých volaní 
- Automatickú voľbu telefónneho čísla zo zoznamu neprijatých volaní 
- Prenesenie tel. čísla zo zoznamu neprijatých volaní do tel. zoznamu
- Zmazávať záznamy v zozname neprijatých volaní 
 

 
Pozn. 
Na displeji sa uvedie text: Nedost.  v prípade nechceného zobrazenia 
volaného čísla (volajúci ma aktivovanú službu CLIR) 
 

 
Vyvolanie zoznamu neprijatých volaní 

 Nové neprijaté volania sa zobrazia na displeji:  ?  Nové vol.  :X 
kde X znamená počet nových neprijatých volaní 

       
CID 

Stlačte tlačidlo a otvoríte zoznam neprijatých volaní. Na displeji sa 
zobrazí posledne uložené číslo a meno, ak je meno uložené v tel. 
zozname 

      Stláčaním tlačidiel listujete v zozname neprijatých volaní 

 
Vymazanie zo zoznamu neprijatých volaní 

 

Jednotlivé záznamy o neprijatom volaní môžete zo zoznamu 
vymazávať. Ak je plný zoznam ( 20 záznamov) a nenasleduje 
mazanie, novoprichádzajúce volanie nahradí najstarší záznam 
v zozname 

       
CID Otvorte zoznam neprijatých volaní stlačením tlačidla 

      Vyhľadáte telefónne číslo, ktoré  chcete vymazať 

MENU 
Stlačte tlačidlo a na displeji sa zobrazí : 
- Číslo  Zmazať ?  ak je tel. číslo uložené v tel. zozname 
- Číslo  Zmazať ? pridať záznam, ak číslo nie je uložené v tel. zozname

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 
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Krátke textové správy  (SMS) 
 
Všeobecne 

Služba SMS v pevnej sieti je nová služba, ktorá umožní účastníkom verejnej 
telekomunikačnej siete obojsmerný prenos textových SMS správ o 160 znakoch 
s využitím SMS centra, ktoré zaistí príjem a uloženie SMS a ich následné 
doručenie do pevnej, mobilnej sieti alebo do zahraničia. 
 
Môžete písať, odosielať a prijímať textové správy SMS. Vaše textové správy 
môžu prijímať len zariadenia na to určené, napr. PC, mobilný telefón, fax, alebo 
iný telefónny prístroj. Ak príjemca nemá telefón schopný prijať textovú správu, tak 
obdrží SMS správu prostredníctvom nahovorenej správy 
 
Ďalšie Informácie o službách SMS centra získate na internetovej adrese 
www.telecom.sk alebo na bezplatnom čísle 0800 123456   

 
 
Nastavenie SMS služby 

-pre odosielanie textových SMS správ: 
 

V prístroji je potrebné nastaviť telefónne číslo SMS centra pre odosielanie SMS 
správ a pripojiť telefónny pristroj k linke. Nemusíte mať aktivovanú službu 
zobrazenia čísla volajúceho CLIP. 
 
-pre príjem textových SMS správ: 
 

V prístroji je potrebné nastaviť telefónne číslo SMS centra pre príjem SMS správ 
a pripojiť telefónny pristroj k linke. Je potrebné mať aktivovanú službu zobrazenia 
čísla volajúceho CLIP. Ak nemáte aktivovanú službu CLIP, potom prichádzajúca 
SMS správa Vám bude prečítaná.  
  
Poznámka: Služba SMS sa neobjednáva ani neaktivuje, stačí zadať číslo SMS 
centra vo Vašom prístroji.  
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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Menu SMS 

 

Telefónny prístroj Ventura Comfort 8 umožňuje prijímať a odosielať 
textové správy. Pre uľahčenie práce má prístroj tlačidlo s označením 
SMS pomocou ktorého sa rýchlejšie dostanete do menu SMS. Ak Váš 
prístroj prijal novú správu, potom po stlačení tlačidla SMS  sa dostanete 
do zoznamu prijatých  SMS správ. 

MENU 
2x 
alebo 
SMS 

 

Do menu  SMS sa môžete dostať  dvoma spôsobmi: 
- stlačte tlačidlo SMS alebo: 
- stlačte tlačidlo MENU 2x a na displeji sa  zobrazí: 

 

Pisanie novej  SMS správy 
 

Zoznam všetkých prijatých SMS správ 
 

Zoznam všetkých odoslaných SMS správ 
alebo len napísaných a potvrdených 
tlačidlom MENU 
 

Zmazanie všetkých správ zo zoznamov: 
Prijaté a Odoslané 
 

Nastavenia pre odosielanie a príjem SMS 
 

 
Menu pre nastavenia SMS 

 

 

Pre prácu so správami  SMS je potrebné najprv nastaviť prístroj. 
Nastavenia vykonávate iba pred prvým odoslaním SMS. Platné 
nastavenia zostavajú v pamäti pristroja aj po výpadku sieťového 
napätia a po resete prístroja. 

 

 

Po potvrdení Nastavenia sa na displeji sa zobrazí: 
 

Obsahuje telefónne číslo SMS centra pre 
odosielanie textových správ 
 

Obsahuje telefónne číslo SMS centra pre 
príjem textových správ 
 

Zapnutie / vypnutie melódie príchodu SMS 
správ 
 

Ak je k jednej základni pripojených viac 
prenosných časti je možné nastavením 
čísla terminálu (0 až 9) dosiahnuť oddelený 
príjem SMS správ pre jednotlivé prenosné 
časti. 
Túto funkciu nepodporuje Slovak Telecom 

 

 

  Nastavenia
 Odoslať  
  Prijať 
  Melódie 
  č. terminálu 

SMS 
 Nová správa 
  Prijaté 
  Odoslané 
  Zmazať všetky 
  Nastavenia 
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Zadanie telefónneho čísla SMS centra  

 

Pre príjem a odosielanie SMS správ v textovej forme z vášho telefónu 
je potrebné najprv zadať telefónne číslo pre SMS centrum podľa 
nasledovného postupu. Všetky prenosné časti, ktoré sú prihlásené 
k základni preberajú tieto nastavania automaticky. 
Ak nie je zadané tel. číslo  SMS-centra funkcia SMS je nefunkčná! 

SMS  Stlačte tlačidlo SMS 

4 x  Stlačte 4x tlačidlo . Zobrazí sa text Nastavenia 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Kurzor nastavte na text Odoslať 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 
Tlačidlom DEL vymažte zobrazené číslo a zadajte nové telefónne číslo 
SMS centra pre odosielanie 0249404000 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Kurzor nastavte na text Prijať 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 

Tlačidlom DEL vymažete zobrazené číslo a zadajte nové telefónne 
číslo SMS centra pre príjem 024940400 (číslo pre príjem má na konci 
iba dve nuly) 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 
 
Zapnutie / vypnutie melódie pre novú SMS správu 

SMS  Stlačte tlačidlo SMS 

4 x  Stlačte 4x tlačidlo . Zobrazí sa text Nastavenia 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Kurzor nastavte na text Melódie 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Kurzor nastavte na text Vypnúť / Zapnúť 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 
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Písanie, uloženie a odosielanie SMS správ 

 

SMS správa môže mať max. 160 znakov. 
Každá SMS, ktorú ste zaslali, alebo pripravili na odoslanie sa 
automaticky vkladá do pamäte  a ukladá do zoznamu SMS –
odosielaných správ. Zo zoznamu môžete SMS vybrať, upraviť, zaslať 
alebo zmazať. Podobne sa vytvára aj zoznam prijatých SMS a spolu 
môžete uchovať 58 SMS. 

 

Môžete využívať 2 rôzne spôsoby zadávania znakov a písmen pri 
písaní SMS.  
Standard(#)  - Štandardné zadávanie - v tomto prípade musíte 
príslušné tlačidlo stláčať tak často, kým sa nezobrazí požadovaný znak 
na displeji. Nemusíte používať znakovú tabuľku, lebo znaky sa 
zobrazujú postupne v znakovom poli na displeji. Ak ste zadali 
požadovaný znak vyčkajte cca 2s, kým sa kurzor posunie o jedno 
miesto ďalej, alebo hneď stlačte tlačidlo  .  Stlačením tlačidla 
klávesnice s číselným znakom 1  zadávate voľnú medzeru  
Eatoni(#)   -  Skrátené zadávanie - k dispozícií máte aj zadávanie 
znakov tzv. skrátené. Známe a často opakované slabiky a slová  sa 
uchovávajú a Vy ich môžete využiť. Pri zadaní prvého znaku sa na 
displeji v hornom riadku zobrazia  písmená, slabiky a znaky už predtým 
používané. Vy si vyberiete, ktorú kombináciu potrebujete pri 
zostavovaní SMS správy.  
 

 
Tabuľka znakov 
Tlačidlo 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x 

0 0 $ & % / \ l € £ ¥ { }   

1 medzera ' 1  - + = ç Ø ф [ ] 

2 A B C a b c 2 à ä Ä æ    

3 D E F d e f 3 è é É ^    

4 G H I g h i 4 Φ ì Γ Λ Ω   

5 J K L j k l 5 П Ψ Σ Ξ Θ   

6 M N O m n o 6 ń ö ò Ń Ö   

7 P Q R S p q r s 7 ß Æ @   

8 T U V t u v 8 ù ϋ Ü "    

9 W X Y Z w x y z 9 Á á    

* * . , ; : ? ! ¡ ¿ § ^ ¤   

# # < > ( ) ~         
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Písanie  SMS správy 

 
SMS správa môže mať max. 160 znakov. 
Každá SMS, ktorú ste odoslali, alebo potvrdili tlačidlom MENU sa 
automaticky vkladá do zoznamu – odosielaných správ SMS.  

MENU SMS menu otvorte 2x stlačením tlačidla MENU, alebo 

SMS  Stlačte tlačidlo SMS 

 Kurzor nastavte na text:  Nová správa 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 

 Na displeji sa zobrazí text Správa a môžete 
písať správu 

# 
Pridržte tlačidlo mriežky #, kým sa vám  na spodnom riadku displeja 
nezobrazí požadovaný spôsob zadávania znakov: 
štandard( # )   alebo    Eatoni( # ) 

 
Zadajte požadovaný text stláčaním tlačidiel klávesnice. Pozri tabuľku 
znakov 

 

Na spodnom riadku displeja je zobrazený text: Eatoni(#)   160 To 
znamená, že používate skrátený spôsob zadávania písmen alebo 
znakov a tlačidlom #  môžete vybrať  ľubovolné číslo vety. Pri písaní už 
používaných slov využívajte pomoc už predtým zadaných znakov alebo 
písmen. Ak chcete využívať iné znaky, vyberte si znak pomocou 
stláčania tlačidla #  a výber potvrďte rolovacím tlačidlom   
 

 

 
 

Správa 
 

Ahoj Peter, stret 
neme sa dnes o 
20:00._ 
 
 
Eatoni(#)    122 

Počet voľných znakov 

Spôsob zadávania znakov 

Kurzor písania

Správa 
 

- 
 
 
 
 
Eatoni(#)    160
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Kurzor sa môže pohybovať v textovom poli prostredníctvom 
tlačidla .  Znaky v texte môžete meniť prostredníctvom DEL
tlačidla. Znak nad kurzorom sa vymaže pri stlačení DEL tlačidla. Pri 
opätovnom stlačení tlačidla DEL sa kurzor presunie o jednu pozíciu 
doľava a vy môžete mazať znaky stojace pred kurzorom.  

 
 
Uloženie SMS správy 

MENU 
Po zadaní textu SMS stlačte tlačidlo MENU. Napísaná správa sa uloží 
do zoznamu odoslaných SMS správ. Napísanú SMS správu môžete 
odoslať podľa popisu v nasledujúcom bode.  

 
Odosielanie SMS správy 

MENU 

 

Po napísaní textu SMS a potvrdení stlačením tlačidla MENU sa na 
displeji zobrazí: 

 

Zadávanie telefónneho čísla na ktoré 
chcete poslať správu 
 

Po potvrdení môžete vybrať telefónne číslo 
z vášho telefónneho zoznamu 
 

Po potvrdení môžete napísanú správu 
SMS upraviť. 
 

Po potvrdení sa napísaná správa vymaže 
zo zoznamu odoslaných správ.  

 

 

Pozn.  Dbajte na to, aby  ste správne zadávali telefónne čísla 
zasielaných SMS a nezabudli zadať pri mobilných operátoroch aj 
medzinárodné predčíslia.  
Svoje vlastné telefónne číslo nemusíte uvádzať pri posielaných SMS. 
SMS-centrum vkladá automaticky vaše tel. číslo ako odosielaciu 
adresu.  

 Zadajte telefónne číslo priamo z klávesnice, alebo  

  
výberom z telefónneho zoznamu. Stlačením tlačidiel   
 nastavte kurzor na  Tel. zoznam 

MENU Voľbu potvrďte stlačením tlačidla MENU a tak otvoríte zoznam 

 Vyberte požadované tel. číslo zo zoznamu pomocou kurzora 

MENU Váš výber potvrďte stlačením tlačidla MENU a tel. číslo bude zadané  

SMS 
 Odoslať kam ? 
0547423468- 
 
 
  Tel. zoznam 
  Uprav správu 
  Zmazať ? 
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MENU Stlačte tlačidlo MENU. Prenosná časť sa uvedie do základného stavu 
a SMS sa odošle 

 

Pozn. Počas prenosu SMS sa na všetkých prenosných častiach objaví 
oznam  Odosielam SMS a následne Odosielam SMS. Počas prenosu 
SMS nemôžete zo žiadnej prenosnej časti telefonovať. 
Odoslaná sprava je potvrdená textom na displeji Správa odoslaná 
 

Ak dôjde k chybe prenosu, alebo bol prenos prerušený, na displeji sa 
zobrazí text: Nemôžem odoslať   
Napísaný text SMS, ktorý bol potvrdený tlačidlom MENU, sa uchováva 
v zozname odoslaných SMS. Pri neodoslaní SMS môžete opätovne 
SMS zaslať, prepracovať, alebo zmazať. 
Všetky uložené nastavenia SMS zostávajú zachované aj pri výpadku 
el. energie. 
 

 
Odosielanie SMS na Fax 

 

SMS centrum umožňuje zasielať správy SMS aj na faxové prístroje. Po 
prihlásení sa faxového prístroja ho SMS centrum identifikuje a SMS 
správu prevedie do tvaru vhodného pre príjem faxu. 
Poznámka: Faxový prístroj musí byť nastavený v režime „FAX“. 
 

 
Odosielanie SMS ako e-mail 

 

SMS môžete zaslať aj na e-mailové adresy. Postup zasielania nájdete
na internetovej adrese www.telecom.sk, alebo informácie získate na 
bezplatnom čísle 0800 123456. 
 

 
Potvrdenie prijatia SMS 

 
Potvrdenie prijatia textovej správy u adresáta SMS centrum 
nepodporuje.  
Odoslaná sprava je potvrdená iba textom na displeji Správa odoslaná.
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Nové prijaté SMS správy 

 

Nové prijaté SMS správy sú signalizované troma spôsobmi: 
-  Pri príchode SMS počujete krátky vyzváňací tón cca 2s a následne 
je  nová správa oznamovaná akustickým signalizačným tónom. 
-  Textom: Správy  :xx (kde XX znamená počet nových neprečítaných 
SMS správ) a blikajúcou obálkou na displejoch všetkých prenosných 
častiach. Obálka prestane blikať po cca. 2s. Ikona obálky  a text 
Správy  :xx  zhasnú až po prečítaní všetkých nových SMS správ. 
-   Rýchlym blikaním zelenej LED diódy na základni. Zelená LED dióda 
prestane blikať až po prečítaní všetkých nových SMS správ. 
 
Z SMS centa sa ku každej prijatej SMS pripája dátum a čas.   

SMS Stlačením tlačidla SMS sa dostanete do menu Prijaté, ak máte 
neprečítané nové SMS správy 

 

Na displeji sa zobrazí: 
 

Ikona obálky je pri neprečítaných správach 
 

V prvom riadku je posledná prijatá správa 
 

Každý riadok obsahuje začiatok správy. 
 

 
 
  
 

 

 Vyberte textovú správu stlačením tlačidiel  

MENU Potvrďte voľbu. Na displeji sa zobrazí textová správa 

 

Stláčaním tlačidla sa môžete pohybovať po texte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Na konci textu je na displeji zobrazené telefónne číslo odosielateľa 
správy a v ďalšom riadku je  dátum a čas prijatia správy.  

SMS Stlačením tlačidla SMS ukončite čítanie správy 

Prijaté 
Ahoj Lenka  

 Dobry den  
  Ohlas sa surne
  Nepodarilo sa 
  Ahoj Lenka 
   

Prijaté 
Suhlasim so stre 
tnutim  o 20:00 
 
------ 
0547181037 
 

Suhlasim so stre 
tnutim  o 20:00  
 
------ 
0547181037 
 
------ 
29/09  08:33 
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Zoznam prijatých SMS správ 

 Všetky prijaté SMS správy sú uložené v zozname prijatých správ –
Prijaté správu si môžete kedykoľvek prečítať.  

SMS Otvorte menu  stlačením tlačidla SMS 

 Kurzor nastavte na Prijaté 

MENU Potvrďte voľbu stlačením tlačidla MENU 

 Vyberte textovú správu stlačením tlačidiel  

MENU Potvrďte voľbu. Na displeji sa zobrazí textová správa 

 Stláčaním tlačidla sa môžete pohybovať po texte 

 
Mazať, odpovedať a ďalej zasielať prijatú textovú správu 

 Po prečítaní prijatej textovej správy  môžete  SMS zmazať, odpovedať, 
alebo zaslať ďalej k inému adresátovi  

 
Ďalej zaslať prijatú textovú správu 

MENU 

Nachádzate sa v SMS menu a prečítali ste 
si novú textovú správu. Stlačte tlačidlo 
MENU a na displeji sa zobrazí: 

 
 
 
 
 
 

 Vyberte Preposlať 

MENU Potvrďte voľbu stlačením tlačidla MENU 

 

 
Po stlačení tlačidla MENU sa na displeji 
zobrazí: 
 
 
 
Ďalej postupujte podľa popisu pre 
odosielanie SMS správy. 

: 
 

SMS 
  Zmazať ? 
  Odpovedaj 
 Preposlať 
 
 

SMS 
 Odoslať kam ? 

- 
 
 
  Tel. zoznam 
  Uprav správu 
  Zmazať ? 
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Odpovedať na prijatú textovú správu 

MENU 

Nachádzate sa v SMS menu a prečítali ste 
si novú textovú správu. Stlačte tlačidlo 
MENU a na displeji sa zobrazí: 

 
 
 
 
 
 

 Vyberte Odpovedaj 

MENU Potvrďte voľbu stlačením tlačidla MENU 

 

Na displeji sa zobrazí text Správa 
a môžete písať správu. 
 
 
Ďalej postupujte podľa popisu pre písanie 
SMS správy. a pre odosielanie SMS 
správy. 

: 

 
Zmazať prijatú textovú správu 

MENU 

Nachádzate sa v SMS menu a prečítali ste 
si novú textovú správu. Stlačte tlačidlo 
MENU a na displeji sa zobrazí: 

 
 
 
 
 

 Vyberte Zmazať ? 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 
 

SMS 
  Zmazať ? 
 Odpovedaj 
  Preposlať 
 
 

Správa 
 

- 
 
 
 
 
Eatoni(#)    160

SMS 
 Zmazať ? 
  Odpovedaj 
  Preposlať 
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SMS – presmerovanie 

 
Počas vašej fyzickej neprítomnosti môžu byť správy zasielané na iné 
cieľové tel. číslo. Pri aktivácií presmerovania volaní, budú okamžite aj 
všetky SMS správy zasielané na uvedené telefónne číslo    

 
  
 
SMS pamäť plná 

 

 
Pamäť pre uchovávanie SMS správ je rozdelená na zoznam prijatých 
a zoznam odoslaných textových správ. Spolu ich môže byť max. 58. 
Blikajúci oznam na displeji  Plná pamäť  sa zobrazí vtedy, ak máte 
možnosť uchovania už len 5 správ.  Uvedený text permanentne svieti,
ak je miesto už len na jednu SMS správu. Aby ste mohli znova zasielať 
a prijímať správy, musíte vymazať niektoré správy. Vymazávanie 
môžete uskutočniť selektívne alebo naraz všetky. 
 

 
 
SMS správy vymazávať 

 SMS správy môžete ako zo zoznamu prijatých, tak zo zoznamu 
odoslaných textových správ vymazávať. 

 
 Selektívne vymazávanie SMS správ 

SMS Otvorte SMS menu 

 
Vyberte príslušný zoznam z ktorého chcete vymazávať. Rozhodnite sa 
medzi zoznamom prijatých- Prijaté  alebo odoslaných správ- 
Odoslané 

MENU Potvrďte voľbu stlačením tlačidla MENU 

 Nastavte kurzor na SMS správu, ktorú chcete vymazať 

MENU Potvrďte voľbu stlačením tlačidla MENU. Na displeji sa zobrazí správa, 
ktorú chcete vymazať 

MENU Potvrďte stlačením tlačidla MENU 

 Vyberte z menu a kurzor nastavte na Zmazať ? 
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MENU 

Potvrďte voľbu mazania textovej správy  stlačením tlačidla MENU. Ak 
ste vybrali SMS zo zoznamu prijatých správ Prijaté, bude uvedená 
správa zmazaná a telefón sa vráti späť do zoznamu prijatých správ. 
Ak vymazávate správy zo zoznamu odoslaných Odoslané, zobrazí sa 
na displeji Zmazať ? 
 

MENU 

Potvrďte voľbu mazania textovej správy  stlačením tlačidla MENU. Ak 
ste vybrali SMS zo zoznamu odoslaných správ Odoslané, bude 
uvedená správa zmazaná a telefón sa vráti späť do zoznamu 
odoslaných správ. 
 
             Prijaté                                           Odoslané 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Vymazanie všetkých správ zo zoznamov 

SMS    Otvorte SMS menu  

 Nastavte kurzor na Zmazať všetky 

MENU 
 

Potvrďte voľbu stlačením tlačidla MENU. Na displeji sa objaví  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

MENU Potvrďte voľbu stlačením tlačidla MENU. Všetky SMS správy sa 
vymažú  

 
 
 

 
 Zmazať všetky 
  
  Potvrdiť  ?
 
 

SMS 
 Zmazať ? 
  Odpovedaj 
  Preposlať 
 
 

SMS 
 Odoslať kam ? 

- 
 
 
  Tel. zoznam 
  Uprav správu 
  Zmazať ? 
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Príloha 
 
Pomoc pri chybových stavoch 
 
Chyby pri prenose SMS správ 
Druh chyby Pomoc 
 
SMS správa sa nedá 
odoslať 

 
Skontrolujte správnosť zadaného tel. čísla do SMS-
centra. 
Preskúšajte správnosť aktivácie CLIP nastavenia. 
Presvedčte sa o správnosti zadania tel. čísla so 
správnou predvoľbou. 
Na displeji sa zobrazil text chybového hlásenia 
Nemôžem odoslať, skontrolujte pripojenie telefónu na 
komfortné funkcie. 
Skontrolujte na tel. čísle 12129... či vaša telef. prípojka 
nie je zablokovaná.  
 

 
Nemôžete prijať žiadne 
SMS správy 

 
Preskúšajte správnosť aktivácie CLIP nastavenia. 
Skontrolujte, či nie je plná pamäť pre SMS správy, 
poprípade vymažte SMS zo zoznamu prijatých alebo 
odoslaných správ.  
 

 
Dostávate SMS len 
v nahovorenom tvare 

 
Zopakujte prihlásenie do SMS - centa. 
Ak je telefón pripojený na pobočkovú ústredňu, 
presvedčte sa, či je schopná prenášať SMS. 
Preskúšajte správnosť aktivácie CLIP nastavenia 
. 

 
Máte ťažkosti pri písaní 
SMS, nemožnosť 
zostavenia správneho 
poradia písmen 
 
 

 
Prekontrolujte, v ktorom móde / spôsobe píšete. Ak je 
to tzv. Eatoni – vyberte pomocou tlačidla # želané 
znaky alebo písmená a stlačením tlačidla  
potvrdíte voľbu. 
Prepnite sa stlačením tlačidla # na  Standart  mód 
a zadávajte písmená a znaky stláčaním tlačidla   
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Ostatné chyby  
 
Prázdny, nevysvietený 
displej 

 
Vypnutá  prenosná časť. Tlačidlo DEL/  stlačiť a zapnúť 
prenosnú časť. 
Vybité batérie. Batérie nabiť, poprípade vymeniť.  
 

 
Žiadna reakcia na stláčanie 
tlačidiel 

 
Blokovanie klávesnice zapnuté. Stlačte 2x tlačidlo 
MENU a zrušte blokovanie klávesnice. 
 

 
Žiadne spojenie so 
základňou 
Základňa x  (x môže byť od 
1...4) 

 
Nedostatočný dosah základne k prenosnej časti. 
Prenosná časť je odhlásená, prihláste prenosnú časť. 
Základňa nemá pripojenie na sieť, alebo sieťový 
adaptér. Skontrolujte základňu! 
 

 
Prenosná časť alebo 
základňa nezvoní 

 
Vypnutá zvuková signalizácia. Zapnúť zvukovú 
signalizáciu. 
Nastaviť intenzitu  zvukovej signalizácie. 
 

 
Nemožnosť voľby 
externého telefónneho čísla 

 
Mate aktivované blokovanie vybraných odchádzajúcich 
volaní vo verejnej ústredni. Vypnite blokovanie volaní. 
Volané číslo zodpovedá blokovanému číslu. 
Prekontrolujte zoznam blokovaných čísel.  
Skontrolujte telefónnu prípojku.  
Zapojili ste nový telefónny kábel, poprípade 
nevyužívate pribalený telefónny kábel. 
 

 
Nepočuje Vás počas 
rozhovoru Váš tel. partner  

Vypnutý mikrofón. Stlačte tlačidlo  DEL/  

 
Nezobrazuje sa tel. číslo 
volaného 

 
Zobrazenie čísel je zrušené, alebo zablokované. 
Volajúci musí zobrazovanie tel. čísel aktivovať u svojho 
prevádzkovateľa siete. 
Poprípade zobrazovanie volaných čísel sa vyplo. 
 

Nemožné ďalšie spojenie Skontrolovať nastavenie FLASH času. 
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Skrátený návod obsluhy prenosnej časti  
 
 
 
 

Prenosná časť - zap./vyp.  Zatlačiť a podržať DEL/  

Zap./vyp.- výstražných signálov MENU Menu. tel. –Varovné tóny Výber     
MENU      Vypnúť / Zapnúť 

Externé volania                alebo                  

Interné volania              alebo               

Zopakovanie voľby      Výber záznamu          
Uloženie voleného čísla do 
telefónneho zoznamu MENU    Tel. zoznam   MENU 

Preniesť číslo zo zoznamu 
neprijatých volaní do tel. zoznamu 

     Výber záznamu   MENU  
MENU 

Zmazanie tel. čísla zo zoznamu 
neprijatých volaní      Výber záznamu MENU  MENU 

Výber zo zoznamu neprijatých 
volaní       Výber záznamu     

Výber z telefónneho zoznamu 
MENU    Tel. zoznam  MENU    

 
Priposluch - zap./vyp.   /  
Nastavenie intenzity hlasitosti 
hovoru      počas hovoru 

Odovzdanie hovoru na inú prenosnú 
časť  (3 sekundy)    

Spätné volanie interné  (3 sekundy)         (3 sekundy)

Písanie a zasielanie SMS správ Nová správa MENU MENU   
telefónne číslo MENU 

Čítanie SMS správ     Prijaté  MENU       MENU 

Opakované zasielanie SMS správ 
    Odoslané  MENU      

MENU 

 (telefónne číslo)    MENU 
Vymazanie všetkých SMS správ     Zmazať všetky    MENU MENU 
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Technické parametre 
Typ Analógový DECT telefón s funkciou SMS 

GAP štandart podporovaný 

Počet kanálov 120 duplexných kanálov 

Vysielací výkon 10mW, stredný výkon pre každý kanál 

Dosah Do 300 m vo voľnom priestore,  
do 50 m v budove 

Voľba Tónová voľba 
Impulzná voľba 

R – funkcia FLASH 100ms a 300ms 

Napojenie 
Sieťový adaptér 230/50Hz/30mA 
U1 6,5 VDC / 150mA 
U2  9 VAC / 150mA 

Prenosná časť 2 batérie, typ AAA Ni-MH 1,2V/550mAh 

Prevádzkové podmienky +5°C do +35°C, od 25% do 85% relatívnej 
vlhkosti

Rozmery  Základňa 
                Prenosná časť 
                Balenie 

cca. 140 x 110 x 50 mm (D x Š x V) 
cca. 148 x   50 x 25 mm (D x Š x V) 
cca. 200 x 172 x 66 mm (D x Š x V) 

Váha 
Základňa cca. 120 g 
Prenosná časť s batériami cca. 115 g 
Sieťový adaptér cca. 300g 

Celková váha s balením cca. 700 g 

Sieťová šnúra cca. 3 m 

Linková šnúra cca. 3 m 
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Poznámky 
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Poznámky 
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Poznámky 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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     
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