Návod k použití
PHONE-Dex
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Česky
1.

NAHORU/Nepřijatý hovor

7.

# a vypnutí/zapnutí zvonění
Pantone White

2. Levé tlačítko menu/OK

8. Telefonní seznam

3. Tlačítko Hovor

9.

4. Dolů/Opakovaná volba

10. Ukončení hovoru a vypnutí přístroje

5. Opakovaná volba

11. Pravé tlačítko menu/Zpět/Interní hovor

6. * a zámek klávesnice

Tlačítko Flash

Fomular_ Doro_ Artwork_ TAM/BUZZER_FOR

Instalace
Toto zařízení je určeno k použití v analogové telefonní síti AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,
ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE.

Zapojení

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Připojte síťový adaptér do el. zásuvky a telefonní kabel do telefonní zásuvky na zdi.
Vložte baterie (1,2V NiMH) a dodržte správnou polaritu.
Nechte telefon nabíjet s klávesnicí otočenou směrem ven (první nabíjení musí trvat 24 hodin).
(levé tlačítko menu).
Stiskněte tlačítko
Pomocí tlačítek { / } přejděte na položku NAST. TEL./HS SETTINGS.
Stiskněte tlačítko OK (levé tlačítko menu).
Přejděte na položku Jazyk/LANGUAGE. Stiskněte tlačítko OK.
Přejděte na požadované nastavení. Stiskněte tlačítko OK.
Přejděte do pohotovostního režimu jedním stisknutím tlačítka L , nebo opakovaným
stisknutím tlačítka .

Poznámka!
Síťový adaptér slouží jako zařízení pro odpojení výrobku od el. sítě. El. zásuvka musí být
umístěna v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.

Baterie

Relativně nové a plně nabité baterie (po 10 hodinách nabíjení) vydrží přibližně 100 hodin
v pohotovostním režimu nebo zhruba 10 hodin hovoru. Tyto doby platí při normální pokojové
teplotě. Úplná kapacita nabití baterie bude dosažena teprve po 4 až 5 nabitích. Baterie nelze
“přebít” nebo poškodit tím, že byste je nabíjeli „příliš dlouho“.

Kontrolka baterie

Když jsou baterie slabé, začne během hovoru blikat symbol
a zazní výstražný tón.
Indikátor stavu baterie bude na displeji blikat po celou dobu dobíjení telefonu, po úplném nabití
baterie bude blikat pouze vnitřní segment symbolu.

Pozor!

Pokud je baterie hodně vybitá nebo je telefon příliš vzdálen od základny, nebude telefon
schopen připojit se k lince. Neumisťujte základnu do blízkosti jiných elektrických zařízení,
na přímé sluneční světlo nebo k jiným zdrojům tepla! Tím se minimalizuje riziko rušení.
Zařízení se během nabíjení zahřeje. Je to normální jev a není to nebezpečné. Používejte
pouze originální baterie. Záruka se nevztahuje na jakékoliv poškození způsobené
nesprávnými bateriemi.
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Dosah

Dosah telefonu se obvykle pohybuje mezi 50 až 300 metry v závislosti na tom, zda se v cestě
rádiových vln přenášejících hovor nenacházejí překážky. Dosah lze zlepšit otočením hlavy tak,
aby byl telefon nasměrovaný k základně. Kvalita zvuku se zhoršuje přiblížením k hranici dosahu
a nakonec je hovor přerušen.
Pokud je telefon v dosahu signálu, je zobrazen symbol 6. Je-li telefon mimo dosah, symbol
zhasne nebo bliká.

Ekologie

U výrobků, které mají menší dopad na životní prostředí, používáme označení ECO
FUNCTIONALITY. Produkty nesoucí toto označení mají následující vlastnosti:
• Snížená spotřeba energie v hovorovém i pohotovostním režimu.
• Adaptivní vysílací výkon v závislosti na vzdálenosti od základny.
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Operace
Váš telefon je specielně upraven pro použití s bezdrátovými sluchadly Widex. To znamená, že
zvuk z telefonu je přenášen přímo do Vašeho sluchadla (sluchadel). Jakmile přiblížíte telefon
k uchu, zvuková signalizace Vás upozorní, že funkce přenosu zvuku byla aktivována. Pokud
se telefon dostane z pracovního dosahu, Vaše sluchadlo (sluchadla) se automaticky vrátí do
poslechového programu, který je ve sluchadle nastaven na první pozici (obvykle program
Master).
Pokud je zvuk telefonu příliš tichý nebo příliš hlasitý, můžete pomocí tlačítek nahoru/dolu
nastavit požadovanou hlasitost. Pokud potřebujete více informací, obraťte se na Vašeho lékaře.
Pro ostatní uživatele telefonu, kteří nenosí sluchadlo (sluchadla), funguje přístroj jako běžný
telefon – tak, jak je pospáno v tomto návodě.

Volání

1. Zadejte požadované číslo. V případě potřeby smažte chybné číslo tlačítkem menu
2. Vytočte číslo stisknutím tlačítka q. Stisknutím tlačítka L hovor ukončíte.

C.

Přijetí hovoru

1. Počkejte, až telefon začne vyzvánět.
2. Přijměte hovor stisknutím tlačítka q. Stisknutím tlačítka

Ovládání hlasitosti

Hlasitost lze během hovoru ovládat pomocí tlačítek

Opětné volání čísla
Stiskněte tlačítko
Stiskněte tlačítko

r . Pomocí tlačítka { / }
q pro zahájení hovoru.

L

hovor ukončíte.

{ / }.

můžete procházet 5 naposledy volaných čísel.

Dočasné ztlumení

Mikrofon lze během hovoru vypnout a zapnout tlačítkem

Vyvolání telefonu

C.

Stisknete-li (na základně) tlačítko J , telefon zazvoní. Signál bude po chvíli automaticky
ukončen nebo ho lze ukončit stisknutím tlačítka L na telefonu nebo J na základně.
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Telefonní seznam

Můžete uložit 20 čísel/jmen. Pokud si objednáte službu identifikace volajícího, zobrazí se
u příchozích hovorů jméno přiřazené volajícímu v telefonním seznamu. Pro čísla uložená
v seznamu můžete volit různá zvonění (musíte mít aktivní službu identifikace volajícího).

Uložení jména/čísla do telefonu
1. Stiskněte tlačítko b . Stiskněte tlačítko .
2. Přejděte na položku PRIDAT. Stiskněte tlačítko OK.
3. Zadejte požadované jméno opakovaným stisknutím příslušného číselného tlačítka. Stiskněte
tlačítko OK.
4. Zadejte telefonní číslo včetně směrového čísla ( C =smazat). Stiskněte tlačítko OK.
5. Přejděte na požadované vyzvánění. Stiskněte tlačítko OK.

Práce s telefonním seznamem
1. Stiskněte tlačítko b . Mezi položkami můžete přecházet pomocí { / }. Můžete použít i
funkci rychlého vyhledávání v telefonním seznamu: Stiskněte číselné tlačítko odpovídající
prvnímu písmenu.
a zobrazte různé možnosti
2. Stisknutím tlačítka q zahajte hovor. Nebo stiskněte tlačítko
(např. ZOBRAZIT pro zobrazení detailů).

Čísla příchozích hovorů a identifikace volajícího

Na displeji lze zobrazit jméno volajícího a 10 posledních čísel nepřijatých hovorů.
V pohotovostním režimu se zobrazí zpráva Nove hov. a  v seznamu označuje nepřijatý hovor.
Tato funkce vyžaduje aktivaci služby u poskytovatele služeb.

Vyvolání a vytočení čísla
1. Stiskněte tlačítko { . Přejděte na požadovanou položku pomocí }.
a zobrazte různé možnosti
2. Stisknutím tlačítka q zahajte hovor. Nebo stiskněte tlačítko
( = zpět).

Zprávy funkce identifikace volajícího
Kromě zobrazení čísla se někdy zobrazí následující zprávy:
MIMO DOSAH
SKRYTO
a

Neznámé číslo, např. mezinárodní hovor.
Informace o čísle jsou blokovány. Číslo nelze zobrazit.
Indikace zprávy (zasláno operátorem sítě)*

*Smazat: Stiskněte tlačítko

{

a potom tlačítko 4.
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Nastavení
Funkce

1. Stiskněte tlačítko . Přejděte na položku NAST. TEL. Stiskněte tlačítko OK.
2. Přejděte na požadovanou funkci, např. JAZYK. Stiskněte tlačítko OK.
3. Přejděte na požadované nastavení. Stiskněte tlačítko OK.
BUDIK
Když je zapnutý budík, zobrazí se v pohotovostním režimu symbol
.
Při dosažení času buzení bude po dobu 45 sekund znít zvukový signál.
Signál můžete vypnout libovolným tlačítkem. Pokud zapnete funkci ODLOZIT,
budík zazvoní opět přibližně za 7 minut. Trvale můžete budík vypnout
prostřednictvím menu nebo stisknutím a podržením tlačítka L na několik
sekund. Hlasitost je určena nastavenou úrovní zvonění.
NAS. ZVONENI Nastaví vyzváněcí signál telefonu.
INT/EXT=interní/externí.
Melodie 2 až 5 mohou znít až 8 sekund, pokud je hovor přijat jiným telefonem.
NAST. TONU
JAZYK
Prejm. tel.
DISPLEJ TEL.
Aut. pRIjem
Datum A Cas

Tón tlačítek, slabá baterie, mimo dosah.
Vysvětleno v části Zapojení.
Text zobrazený v pohotovostním režimu.
Zobrazení názvu nebo času v pohotovostním režimu.
Hovor je přijat zvednutím telefonu ze základny.
Nastavení data a času.

Systémová nastavení

Při dodání je systémový PIN kód nastaven na hodnotu 0000.
1. Stiskněte tlačítko . Přejděte na položku NAST. ZAKL. Stiskněte tlačítko OK.
2. Přejděte na požadovanou funkci. Stiskněte tlačítko OK.
3. Zadejte požadované nastavení. Stiskněte tlačítko OK.
ODSTR. TEL.
VOLBA
PRODL. USTR.
ZMENIT PIN

Odhlášení telefonu
Ve většině zemí musí být tónová.
STREDNI = Francie/Portugalsko
KRATKA = ostatní země (Česká republika)
PIN kód (např. 0000) lze změnit.
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Rozšířený systém (dva nebo více telefonů)

V pohotovostním režimu se na displeji zobrazí číslo telefonu pro interní hovory. Základna by
měla být umístěna uprostřed oblasti pokrytí tak, aby byla přibližně stejně vzdálena od všech
telefonů.

Interní komunikace
1. Stiskněte tlačítko
(pravé tlačítko menu).
2. Zadejte číslo požadovaného telefonu ( 1- 5).
Pokud během interního hovoru přijde externí hovor, zazní upozorňovací tón. Ukončete interní
hovor stisknutím tlačítka L a přijměte externí hovor stisknutím tlačítka q.

Předání hovorů a konference mezi telefony
1.
2.
3.
4.

Předpokládejme, že je spojen externí hovor.
Stiskněte tlačítko . Přejděte na položku INT. HOVORY. Stiskněte tlačítko OK.
Zadejte číslo požadovaného telefonu ( 1- 5).
Chcete-li předat hovor, stiskněte tlačítko L .
Chcete-li spojit konferenční hovor, stiskněte a podržte tlačítko *.

Registrace nového telefonu

Všechny telefony v balení jsou již zaregistrovány v základně.
Platí pouze pro samostatně zakoupené telefony či služby.
K jedné základně lze zaregistrovat až 5 telefonů.
Tento model je kompatibilní s profilem GAP (Generic Access Profile), což znamená, že
telefon i základnu lze použít v kombinaci s jinými telefony kompatibilními s GAP bez
ohledu na výrobce. Nicméně protokol GAP nezaručuje, že budou přístupné všechny funkce
telefonu. Další telefony nebudou k dispozici jako příslušenství.
1.
2.
3.
4.

Podržte stisknuté tlačítko J na základně asi na 6 sekund.
Stiskněte tlačítko . Přejděte na položku RegistraCE. Stiskněte tlačítko OK.
Zadejte PIN kód základny (např. 0000). Stiskněte tlačítko OK.
Pokud proběhla registrace úspěšně, jednotka se do jedné minuty vrátí do pohotovostního
režimu.
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Řešení problémů
Zkontrolujte, zda telefonní kabel není poškozen a zda je správně zapojen. Odpojte všechna další
zařízení, prodlužovací šňůry a jiné telefony. Pokud se tím problém vyřeší, způsobuje poruchu
jiné zařízení.
Zkontrolujte zařízení na funkční telefonní lince (např. u sousedů). Jestliže zařízení funguje,
způsobuje problém pravděpodobně telefonní linka. Oznamte to svému operátorovi telefonní sítě.

Během zvonění se nezobrazí žádné číslo
• Tato funkce vyžaduje aktivaci služby identifikace volajícího u poskytovatele služeb.

Výstražný tón během hovoru/Nelze volat
• Mohou být slabé baterie (nabijte telefon).
• Telefon může být téměř mimo dosah. Přesuňte se blíž k základně.

Telefon nefunguje
•
•
•
•

Zkontrolujte, zda je správně zapojen adaptér a telefonní kabel.
Zkontrolujte zda jste zvolili nastavení Tónová volba; viz část Systémová nastavení.
Zkontrolujte stav nabití baterií v telefonu.
Připojte k telefonní zásuvce ve zdi jiný funkční telefon.

Telefon nepřestává zvonit
• Některé z vyzvánění telefonu neodpovídá signálu z linky, takže signál může pokračovat až 8
sekund po přijetí hovoru.
Pokud telefon stále nefunguje, obraťte se na svého prodejce s žádostí o opravu. Nezapomeňte
s sebou vzít doklad o zaplacení nebo kopii faktury.
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Záruka a informace
Prohlášení o shodě

Společnost Doro tímto prohlašuje, že výrobek PHONE-DEX vyhovuje základním požadavkům a
dalším příslušným předpisům obsaženým ve směrnicích 1999/5/EC (R&TTE) a 2002/95/EC
(ROHS). Kopie prohlášení výrobce je k dispozici na adrese www.doro.com/dofc.

Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka 24 měsíců od data zakoupení. Pokud zaznamenáte
jakékoli potíže, obraťte se na vašeho prodejce. Při jakékoli opravě nebo žádosti o odbornou
pomoc v průběhu záruční doby je třeba předložit doklad o nákupu.
Tato záruka se nevztahuje na závady způsobené nešťastnou náhodou nebo podobnou náhodnou
událostí nebo poškozením, vniknutím tekutiny, nedbalostí, nesprávným použitím, nepřiměřenou
údržbou nebo jinou nepřiměřenou aktivitou za strany uživatele. Dále se tato záruka nevztahuje
na závady způsobené bouřkou či jinými výkyvy napětí v elektrické síti. Jako předběžné opatření
doporučujeme přístroj během bouřky odpojit.
Na baterie se žádná záruka nevztahuje.
Použitím jiných než originálních baterií DORO pozbývá tato záruka platnost.

Specifická míra absorpce (SAR)

Přístroj vyhovuje platným mezinárodním požadavkům na vystavení rádiovým vlnám. Hodnota
naměřená u tohoto telefonu je 0,04 W/kg (na 10 g tkáně). Max. limit podle WHO jsou 2 W/kg
(na 10 g tkáně).
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SYMBOLY
SYMBOLY
Symboly používané v materiálech k lékařským přístrojům
společnosti Widex A/S (štítky, návody k použití apod.)
Symbol Název/Popis
Výrobce
Název a adresa výrobce produktu jsou uvedeny u symbolu. V případě potřeby může být také uvedeno datum
výroby.
Datum výroby
Datum, kdy byl produkt vyroben.
Datum spotřeby
Datum, po jehož uplynutí produkt nelze používat.
Kód dávky
Kód dávky produktu (identifikace šarže nebo dávky).
Katalogové číslo
Katalogové číslo (číslo položky) produktu.
Sériové číslo
Sériové číslo produktu.*
Chraňte před slunečním zářením
Produkt je nutné chránit před světelnými a tepelnými
zdroji.

2
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Symbol Název/Popis
Uchovávejte v suchu
Produkt je nutné chránit před vlhkostí a deštěm.
Dolní limit teploty
Nejnižší teplota, jíž je možné produkt bezpečně vystavit.
Horní limit teploty
Nejvyšší teplota, jíž je možné produkt bezpečně vystavit.
Teplotní limity
Nejvyšší a nejnižší teploty, jimž je možné produkt bezpečně vystavit.
Před použitím si přečtěte návod
Návod k použití obsahuje důležitá upozornění (varování/
bezpečnostní opatření) a je nutné si jej před použitím produktu prostudovat.
Upozornění/Varování
Text označený symbolem upozornění/varování je nutné
před použitím produktu prostudovat.
Značka WEEE
Nevyhazovat do komunálního odpadu
Vyřazený produkt je nutné odevzdat ve vyhrazeném sběrném dvoře k recyklaci.
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Symbol Název/Popis
Značka CE
Produkt vyhovuje požadavkům uvedeným v evropských
směrnicích, které se týkají označení CE.
Výstraha
Produkt je směrnicí R&TTE 1999/5/ES identifikován jako
zařízení 2. třídy a v některých členských státech používajících označení CE se na jeho použití vážou určitá omezení.
Značka C-Tick
Produkt vyhovuje požadavkům předpisů o elektromagnetické kompatibilitě a rádiovém spektru, jež platí pro produkty dodávané na australský a novozélandský trh.
Rušení
V blízkosti produktu může docházet k elektromagnetickému rušení.
*Sériové číslo je šesti- nebo sedmimístné číslo vyznačené na produktech. Sériová čísla nemusí být ve všech případech uvedena
.
symbolem
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PHONE-DEX

Česky
V. 1.2

WIDEX Line Praha

WIDEX Line Brno

Bohušovická 230/12

Hlinky 995/70

190 00 Praha 9

603 00 Brno

Tel: 286 580 396

Tel: 543 331 630

servis@widex.cz

brno@widex.cz

www.widex.cz

WIDEX A/S Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Denmark
www.widex.com
Návod číslo.:
9 514 0200 020 #03
É[5qr0w0|;;s;;a]

