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U.S. Robotics Corporation 
935 National Parkway 
Schaumburg, Illinois 
60173-5157 
USA

�ádná část této dokumentace nesmí být reprodukována �ádnou formou a �ádnými prostředky nebo pou�ita pro odvozenou práci (například 
překlad, úpravy nebo adaptace) bez písemného souhlasu společnosti U.S. Robotics Corporation. Společnost U.S. Robotics Corporation si 
vyhrazuje právo tento dokument upravit a provést změny v produktech a obsahu tohoto dokumentu bez povinnosti upozornit na tyto úpravy 
nebo změny. Společnost U.S. Robotics Corporation poskytuje tuto dokumentaci bez jakékoli záruky, předpokládané nebo výslovné, včetně, 
ale nikoli výhradně, předpokládané záruky obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. Pokud je na vyměnitelných médiích popsaných 
v této dokumentaci jakýkoli software, je dodán s licenční smlouvou, která je dodána s produktem jako samostatný dokument, v ti�těné doku-
mentaci nebo na vyměnitelném médiu v adresáři nazvaném LICENSE. Pokud nemů�ete tuto smlouvu nalézt, obraúte se na společnost 
USRobotics, která vám ji dodá.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ V případě agentur vlády Spojených států podléhá tato dokumentace a software 
v ní popsaný následujícím podmínkám: 

V�echna technická data a počítačový software jsou komerční a jsou vyvinuty pouze ze soukromých zdrojů. Software je dodáván jako �Komer-
ční počítačový software�, jak je definováno ve směrnici DFARS 252.227-7014 (červen 1995), nebo jako �komerční polo�ka�, jak je definováno 
ve směrnici FAR 2.101(a), a jako takový je dodáván pouze s takovými právy, která jsou uvedena ve standardní komerční licenci pro software 
společnosti USRobotics. Technická data jsou poskytnuta pouze s omezenými právy, jak je uvedeno ve směrnici DFAR 252.227-7015 (listo-
pad 1995) nebo FAR 52.227-14 (červen 1987), podle toho, která se k těmto datům vztahuje. Souhlasíte s tím, �e neodstraníte ani nezkreslíte 
�ádnou část �ádného právního prohlá�ení na �ádném licencovaném programu ani dokumentaci obsa�ené v této U�ivatelské příručce nebo 
dodané spolu s ní.

Copyright © 2006-2007 U.S. Robotics Corporation. V�echna práva vyhrazena. U.S. Robotics a logo USRobotics jsou registrované ochranné 
známky společnosti U.S. Robotics Corporation. Názvy dal�ích výrobků slou�í jen k identifikačním účelům a mohou být ochrannou známkou 
příslu�ných společností. Specifikace produktu podléhají změnám bez předchozího upozornění.
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Prostředí a bezpečnost

Po�adavky na napájení: Produkt vy�aduje elektrické napájení 110 V � 120 V v Severní Americe a  
220 V � 240 V mimo Severní Ameriku, jednofázový střídavý proud. Výjimkou jsou instalace pro informační 
technologie, definované v normě EN/IEC 60950.

Po�adavky na baterie: Telefon vy�aduje napájení dvěma nabíjecími bateriemi NiMH velikosti AAA, 1,2 V, 
650 mAh (HR10/44). 

Dů le�i té bezpečnostní  pokyny

Některé následující informace se nemusejí vztahovat na vá� konkrétní produkt; pou�íváte-li v�ak telefonní 
zařízení, musí být v�dy dodr�ována základní bezpečnostní opatření, aby se sní�ilo riziko vzniku po�áru, úrazu 

Varování:

Aplikace Skype není slu�ba nahrazující telefonní slu�by. �ádné slu�by VoIP, vyu�ívané ve spojení se 
zařízením Cordless Skype Dual Phone, nelze pou�ít k volání na linky tísňových slu�eb ani na tísňová 
telefonní čísla (311, 911, 112, 999 apod.). K volání na linky tísňových slu�eb (například policie, hasičů 
anebo zdravotnické záchranné slu�by) pou�ijte pevnou telefonní linku.

Je-li základní stanice přístroje Cordless Skype Dual Phone připojena k pevné lince ve veřejné 
komutované telefonní síti (Public Switched Telephone Network, zkratka PSTN), mů�ete uskutečňovat 
tísňová volání z telefonu připojeného k základní stanici.

Upozornění:Pou�ívejte výhradně síúový adaptér dodávaný s tímto telefonem. Nesprávná polarita 
adaptéru nebo nesprávné napětí mů�e přístroj po�kodit.

Varování:

V PŘÍPADĚ VLO�ENÍ NESPRÁVNÉHO TYPU BATERIE HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. Nikdy nepou�ívejte 
baterie bez mo�nosti nabíjení. Pou�ívejte pouze doporučený typ baterií dodaný s tímto telefonem. Baterie 
NiMH musí být likvidovány v souladu s platnými místními předpisy na zpracování odpadu.

Varování:

Elektrická síú se podle kritérií uvedených v normě EN/IEC 60950 klasifikuje jako nebezpečná. Jediný 
způsob, jak tento produkt vypnout, je vytáhnout napájecí adaptér z elektrické zásuvky. Zajistěte, aby byla 
elektrická zásuvka umístěna blízko přístroje a byla v�dy snadno přístupná.

Adaptér základní stanice 
Vstup: 120 V (stř.) 60 Hz 
Výstup: 9 V (stejnosm.) 300 mA

Nabíjecí adaptér 
Vstup: 120 V (stř.) 60 Hz 
Výstup: 9 V (stejnosm.) 150 mA
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elektrickým proudem a zranění osob. Opatření zahrnují mimo jiné:

1. Pečlivě si přečtěte v�echny pokyny.

2. Dodr�ujte v�echna varování a pokyny označené na produktu.

3. Před čistěním odpojte tento produkt z elektrické zásuvky. Nepou�ívejte tekuté ani aerosolové čisticí pros-
tředky. K či�tění pou�ívejte vlhký hadřík.

4. Telefony se nesmějí pou�ívat ve vaně, spr�e ani v bazénu. Ponoření telefonu nebo sluchátka do vody mů�e 
způsobit úraz elektrickým proudem.

5. Sloty a otvory na zadní nebo spodní části plá�tě slou�í k ventilaci a ochraně přístroje před přehřátím. Tyto 
otvory se nesmějí blokovat ani zakrývat. Otvory nikdy nesmějí být zakryty polo�ením produktu na postel, 
pohovku, koberec nebo jiný podobný povrch. Pokud není zaji�těna odpovídající ventilace, nesmí být tento 
produkt umístěn do vestavěné instalace.

6. Tento produkt smí být provozován pouze ve spojení se zdrojem napájení uvedeným na �títku s označením. 
Pokud si nejste jisti, jaký typ napájení je k dispozici u vás doma, obraúte se na svého prodejce anebo místní 
energetickou společnost.

7. Dejte pozor, aby na napájecím kabelu nic nele�elo.

8. Nikdy nestrkejte do otvorů v plá�ti tohoto produktu �ádné předměty, proto�e by se mohly dotknout míst 
s nebezpečným napětím anebo zkratovat součásti, co� by mohlo vést ke vzniku po�áru anebo úrazu ele-
ktrickým proudem. Nikdy na produkt nevylévejte �ádné kapaliny.

9. Pokud tento produkt vy�aduje servis nebo opravu, nerozebírejte jej, ale předejte jej kvalifikovanému servis-
nímu pracovníkovi. Sní�íte tak riziko úrazu elektrickým proudem. Po otevření nebo sejmutí krytů mů�ete být 
vystaveni nebezpečným napětím nebo jiným rizikům. Nesprávná montá� a následné pou�ití přístroje mů�e 
způsobit úraz elektrickým proudem.

10. Nevystavujte produkt extrémním teplotám, například u horkého radiátoru či sporáku nebo v rozpáleném 
automobilu.

11. Neumísúujte na telefon zapálené svíčky, cigarety, doutníky apod.

12. Pokud není odpojena telefonní linka u síúového rozhraní, nikdy se nedotýkejte neizolovaných vodičů ani 
konektorů telefonu.

13. Nikdy neinstalujte ani neupravujte kabelá� telefonu během bouřky s blesky.

14. Nikdy neinstalujte konektory telefonu na vlhkých místech, pokud konektory nejsou přímo určeny k instalaci 
na vlhkých místech.

15. Při instalaci a úpravách telefonních linek pracujte opatrně, abyste přede�li úrazu elektrickým proudem a 
vzniku po�áru.

16. Za následujících okolností odpojte produkt z elektrické zásuvky a předejte jej kvalifikovanému servisnímu 
pracovníkovi:

A. Je-li po�kozen či roztřepen napájecí kabel nebo zástrčka.

B. Pokud byl produkt vystaven působení de�tě nebo vody.
8
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C. Pokud produkt při dodr�ování návodu k pou�ití nefunguje normálně.

D. Je-li po�kozen plá�ú produktu.

E. Dojde-li ke zjevné změně výkonu produktu.

17. Nepou�ívejte telefon k oznámení úniku plynu v blízkosti místa úniku plynu.

18. Neumísúujte tento produkt na nestabilní vozíky, stojany ani stoly. 

Produkt mů�e spadnout a vá�ně se po�kodit.

19. Dejte pozor, aby se nabíjecí kontakty nabíječky nebo baterie nedostaly do styku s vněj�ími vodivými mate-
riály.

20. Existuje určité riziko, �e během elektrické bouře mů�e dojít k po�kození telefonu. Během bouře se 
doporučuje odpojit telefon od konektoru USB.

21. Nepou�ívejte sluchátko v oblastech s rizikem výbuchu, například na místech, kde uniká plyn.

22. Malé děti měly by být pod dohledem a nepou�ívat telefon jako hračku.

23. Nedoporučujeme pou�ívat tento telefon v blízkosti zařízení intenzivní lékařské péče. Nedoporučujeme jeho 
pou�ití osobám s kardiostimulátory.

PROTO�E SE V TOMTO PRODUKTU POU�ÍVAJÍ BATERIE, JE NUTNÉ DODR�OVAT DAL�Í NÁSLEDUJÍCÍ 
OPATŘENÍ:

1. Nevhazujte baterie do ohně. Mohou vybuchnout. Prověřte si, zda existují místní zákonné předpisy ohledně 
likvidace baterií. 

2. Baterie neotevírejte ani nepo�kozujte. Vytékající elektrolyt je korozívní a mů�e po�kodit oči nebo poko�ku. 
V případě po�ití mů�e být toxický.

3. Manipulujte s bateriemi opatrně, aby nedo�lo ke zkratu baterií při styku s vodivými materiály, například 
s prsteny, náramky nebo klíči. Baterie nebo vodič se mohou přehřát a způsobit popáleniny.

4. Nepokou�ejte se obnovit dodané anebo doporučené baterie pro tento produkt pomocí zahřátí. Mů�e dojít 
k náhlému úniku elektrolytu z baterií, který mů�e způsobit popáleniny nebo podrá�dění očí či poko�ky.

5. Při výměně baterií v�dy vyměňte v�echny baterie najednou. Při pou�ití nových a vybitých baterií zároveň 
mů�e dojít ke zvý�ení vnitřního tlaku v článku a k prasknutí vybitých baterií.

6. Při vkládání baterií do tohoto produktu je nutné dodr�et správnou polaritu. Po vlo�ení baterií opačným pólem 
mů�e dojít k nabíjení a v důsledku toho k úniku elektrolytu anebo k výbuchu.

7. Budete-li produkt skladovat déle ne� 30 dní, vyjměte z něj baterie, proto�e by z nich mohl uniknout elektrolyt 
a produkt po�kodit.

8. Vybité baterie co nejdříve zlikvidujte, proto�e u vybitých baterií je vy��í pravděpodobnost úniku elektrolytu.

9. Neukládejte dodané anebo doporučené baterie pro tento produkt v oblastech s vysokou teplotou.

Baterie skladované v mrazničce či chladničce kvůli prodlou�ení doby �ivotnosti musí být během skladování a 
rozmrazování chráněny před kondenzací. Po skladování v chladu musejí být baterie před pou�itím stabili-
9
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zovány při pokojové teplotě.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

Proto�e telefon pracuje prostřednictvím odesílání rádiových signálů mezi základní stanicí a sluchátkem, mohou 
osoby pou�ívající přístroje pro nedoslýchavé vnímat ru�ení ve formě bzučení.

Je-li umístěn příli� blízko, mů�e telefon způsobovat ru�ení elektrických přístrojů, například záznamníků, 
televizních a rádiových přijímačů. Doporučuje se umístit základní stanici ve vzdálenosti alespoň jeden metr od 
těchto přístrojů.

Při komunikaci prostřednictvím tohoto telefonu nemusí být zaji�těno soukromí.
10
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Úvod

Volejte po celém světě � bez kabelů � se zařízením USRobotics Cordless Skype Dual Phone. Základní stanice 
se připojuje k portu USB v počítači a ke stávající telefonní lince. Máte tedy mo�nost plynule přepínat mezi 
pou�íváním výkonné aplikace Skype pro přenos hlasu přes Internet a uskutečňováním tradičních telefonních 
hovorů. Jasný, grafický displej LCD poskytuje pohodlný přístup ke v�em kontaktům a seznamům volání a 
podporuje funkci identifikace volajícího aplikace Skype. Mů�ete volat ze seznamu kontaktů v aplikaci Skype 
nebo z telefonního seznamu pevné linky, případně pou�ít klávesnici k přímému vytáčení. Aú zvolíte jakoukoli 
metodu, zařízení Cordless Skype Dual Phone umo�ňuje volat na telefony kdekoli na světě.

Obsah balení

Fyzické funkce

Základní stanice

� Základní stanice a napájecí adaptér � 2 nabíjecí baterie velikosti AAA
� Telefon � Instalační disk CD-ROM společnosti USRobotics
� Nabíječka a napájecí adaptér � Příručka pro rychlou instalaci
� Telefoní kabel

USB

IN USE

Tlačítko Paging

Horní část základní stanice Dolní část základní stanice

Kontrolka LED In Use

Kontrolka LED USB

Konektor telefonu

Konektor napájení

Kabel USB
11



Cordless Skype Dual Phone 
U�ivatelská příručka
Telefon a nabíječka

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0
INT

CONF

EXIT

MENU

R

Menu/OK

Hovor/Paměú(Flash)

Zámek kláves

Skype 

Vypnutí vyzvánění/Pauza

Intercom/Konference

Opakované vytáčení/Vyp-
nutí zvuku/Zpět

Vypnutí/Ukončení

Telefonní seznam/Posun dolů

Identifikace volajícího/
Posun nahoru

Reproduk-
tor

Ikony zobrazení na displeji LCD

Stav baterie Vypnutí vyzvánění 

Volání na pevnou 
linku 

Propojení se základní 
stanicí 

Skype Potvrzení výběru

Čekající zpráva Posun dolů 

ID/Zme�kané 
volání Posun nahoru 

Nastavení budíku Zpět/vymazání znaku 

Zapnutí 
reproduktoru Dal�í text napravo 

Dvířka přihrádky 
na baterie

Kryt konektoru telefonu

Kontakty
12



Cordless Skype Dual Phone 
U�ivatelská příručka
Systémové po�adavky

Chcete-li nainstalovat Cordless Skype Dual Phone a vyu�ívat slu�bu internetového volání v systému Skype�, 
musí vá� počítačový systém a prostředí splňovat tyto minimální po�adavky:

� Operační systém Windows® Vista, XP, nebo Windows 2000

� Procesor s taktovací frekvencí 400 MHz

� 128 MB paměti RAM

� Port USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)

� Připojení k Internetu (doporučuje se �irokopásmové připojení)

� Jednotka CD-ROM nebo DVD-ROM
13
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Instalace

V této části jsou uvedeny informace o počáteční instalaci zařízení Cordless Skype Dual Phone a o roz�íření 
systému o dal�í telefony.

Počáteční instalace

První krok: Instalace telefonu

1. Vlo�te Instalační disk CD-ROM společnosti USRobotics do jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM v počítači. 

Pokud se disk CD nespustí automaticky, spusúte jej ručně následujícím postupem:

A. Operační systém Windows Vista: V systému Windows klepněte na tlačítko Start > Počítač. 
Operační systém Windows XP: V systému Windows klepněte na tlačítko Start > Tento počítač. 
Operační systém Windows 2000: V systému Windows klepněte na tlačítko Start > Nastavení > Tento počítač.

B. Poklepejte na jednotku CD-ROM.

C. Poklepejte na polo�ku USR9630_wizard.exe.

2. Zvolte upřednostňovaný jazyk a klepněte na tlačítko NEXT (Dal�í).

3. Zvolte první mo�nost z instalační nabídky. 

Pokud je třeba nainstalovat anebo aktualizovat aplikaci Skype, první mo�ností je Install Skype (Nainstalovat 
aplikaci Skype). Jinak je první mo�ností Install Phone (Nainstalovat telefon).

Instalační program vás provede v�emi kroky nutnými k instalaci zařízení Cordless Skype Dual Phone pro 
pou�ívání s aplikací Skype. Na konci instalačního postupu:

� V hlavním panelu systému se zobrazí ikona Cordless Skype Dual Phone:

Poznámka: Jestli�e aplikace Skype není nainstalována nebo je třeba ji aktualizovat, instalační program 
nepovolí instalaci softwaru Cordless Skype Dual Phone.
15
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� Nastavení hardwaru by mělo vypadat asi takto:

Druhý krok: Volba země

1. Zapněte telefon stisknutím tlačítka , dokud se na displeji nezobrazí text.

Na telefonu se zobrazí rolující uvítací zpráva.

2. Pokud telefon signalizuje, �e vytvořil spojení se základní stanicí , stiskněte libovolné tlačítko na telefonu.

Telefon zahájí provoz v re.imu výbru zem.

3. Stisknutím tlačítka nebo vyberte zemi a stisknutím tlačítka vyberte mo�nost OK.

Jakmile telefon rozpozná aplikaci Skype i základní stanici, zobrazí se na displeji telefonu vá� status online 
v aplikaci Skype. Nyní je telefon připraven k pou�ití.

Blahopřejeme. Úspě�ně jste dokončili instalační postup. Zaregistrujte si produkt Cordless Skype Dual Phone na 
webu www.usr.com/productreg/.

Význam ikony v hlavním panelu systému

Kdy� je spu�těn aplikační program telefonu, v hlavním panelu systému se zobrazuje ikona. Je-li k počítači 
připojena základní stanice, ikona je zelená. Pokud do�lo k potí�ím s připojením, ikona je červená. 

Chcete-li zobrazit text popisu stavu připojení, poklepejte na ikonu. 

EXIT

MENU
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Po klepnutí pravým tlačítkem my�i na ikonu se objeví nabídka aplikace:

� Polo�ka O aplikaci zobrazuje text popisující stav připojení základní  
stanice a číslo verze aplikace.

� Polo�ka Počítačem zahájené hovory umo�ňuje u�ivateli zahájit  
hovor pomocí systému Skype v počítači a poté zvednout telefon. Dal�í informace najdete  
v části Zahájení hovoru v systému Skype z počítače.

� Polo�ka Dal�í produkty obsahuje informace o souvisejících produktech z webu USRobotics.

� Pomocí tlačítka Konec lze ukončit aplikaci a zavřít nabídku.

Ukončení programu telefonu

Program telefonu lze ukončit následovně: klepněte pravým tlačítkem my�i na ikonu v hlavním panelu systému 
a zvolte mo�nost Exit (Ukončit).

Spu�tění programu telefonu

Jestli�e program ukončíte, mů�ete ho znovu spustit následujícím postupem: V systému Windows klepněte na 
tlačítko Start > V�echny programy > USRobotics Cordless Skype Dual Phone.

Dal�í  te lefon

Základní stanice zařízení Cordless Skype Dual Phone je schopna podporovat a� čtyři telefony. Chcete-li přidat 
telefon, musíte nejprve nabít baterie. Po nabití baterií je nutné telefon zaregistrovat v základní stanici.

Nabíjení baterií

Před prvním pou�itím telefonu je nutné nabíjet baterie po dobu 14 hodin. Pou�ívejte pouze baterie dodané spolu 
s telefonem.

1. Připojte nabíjecí adaptér k elektrické zásuvce.

2. Sejměte kryt přihrádky na baterie (posuňte jej směrem k dolní části telefonu).

3. Vlo�te baterie do přihrádky na baterie a dodr�ujte přitom správnou polaritu. Nasuňte kryt přihrádky na baterie 
zpět na místo.
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4. Vlo�te telefon do nabíječky a nechte baterie nabíjet po dobu 14 hodin.

Při počátečním nabíjení se telefon mů�e zahřát.

Zapnutí telefonu

Zapněte telefon stisknutím tlačítka , dokud se na displeji nezobrazí text.

� Pokud je na telefonu zobrazen název a číslo telefonu, je instalace dokončena a mů�ete začít telefon 
pou�ívat.

� Pokud je na telefonu zobrazena rolující uvítací zpráva, pokračujte v instalaci dal�ím krokem, Vyberte jazyk.

Vyberte jazyk

Kdy� telefon poprvé zapnete, je třeba nastavit jazyk tak, �e vyberete svou zemi. Je třeba vybrat stejnou zemi, 
jakou jste vybrali na telefonu dodaném se základní stanicí. Pokud se nastavení země neshoduje, nebude mo�né 
zaregistrovat telefon k základní stanici.

1. Počkejte, a� uvítací zpráva přestane rolovat.

Telefon zahájí provoz v re�imu výběru země.

2. Stisknutím tlačítka nebo vyberte zemi, kterou jste vybrali na telefonu dodaném se základní stanicí, a 

stisknutím tlačítka vyberte mo�nost OK.

Na telefonu se zobrazí text STAT > NEUSPESNE, ale nastaví se příslu�ný jazyk. V�echny zprávy se nyní budou 
zobrazovat v jazyce odpovídajícím vybrané zemi.

Registrace telefonu

Při registraci se vytvoří spojení mezi telefonem a základní stanicí. 

Zobrazuje-li se displeji telefonu hlá�ení NEREGISTR, je třeba telefon následujícím postupem zaregistrovat 
v základní stanici:

1. Stiskněte tlačítko NABIDKA.

Na displeji telefonu se zobrazí POKR. NAST > REGISTRACE.

2. Stiskněte a podr�te tlačítko PAGING na základní stanici, dokud nezačne blikat kontrolka In Use (pou�ívání). 

Základní stanice je nyní v re�imu registrace. 

3. Na telefonu stiskněte tlačítko OK.

4. Jestli�e vás telefon vyzve k zadání kódu PIN, zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko OK. 

EXIT

MENU
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Výchozí kód PIN je 0000.

V době, kdy probíhá registrace, se na displeji telefonu zobrazuje hlá�ení HLED ZAKLAD. Po dokončení registrace 
telefon signalizuje úspě�né provedení registrace potvrzujícím tónem a tím, �e ikona  přestane blikat. Na displeji 
telefonu se pak zobrazí jeho název, číslo a hodiny. 

Pokud se registrace nezdaří, zopakujte registraci podle uvedených kroků.
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Základní funkce

Jakmile nainstalujete zařízení Cordless Skype Dual Phone, budete moci uskutečňovat a přijímat volání.

� Procházení nabídkami

� Zadávání textu

� Základní funkce volání

Procházení nabídkami

Nabídky v telefonu poskytují mo�nosti, jak změnit nastavení a prohlí�et historii volání. Zaji�úují také přístup ke 
kontaktům aplikace Skype a k telefonnímu seznamu pevné linky. 

Chcete-li pou�ívat nabídky 

1. Kdy� se zobrazuje název telefonu, stiskněte tlačítko MENU.

NEBO

Kdy� se název telefonu nezobrazuje, stiskněte tlačítko  a potom tlačítko MENU.

Na displeji telefonu se zobrazí nápis SKYPE. 

2. Pokud chcete zvolit aplikaci Skype, stiskněte softwarové tlačítko OK (tlačítko MENU). 

NEBO

Pokud chcete zobrazit dal�í mo�nost, opakovaně stiskněte tlačítko nebo , dokud se po�adovaná 
mo�nost nezobrazí. Poté stiskněte tlačítko OK.

V závislosti na vybrané mo�nosti budete buď moci pou�ít konkrétní funkci, anebo budete muset zvolit mo�nost 
z vedlej�í nabídky a vyhledat po�adovanou funkci. Dokud se zobrazují tlačítka a , mů�ete procházet 
mo�nostmi, dokud nenaleznete po�adovanou mo�nost. A� ji naleznete, stiskněte tlačítko OK.

Abyste se mohli lépe seznámit se strukturou nabídek, jsou v následující tabulce uvedeny jednotlivé nabídky a 
v nich dostupné funkce.

EXIT
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Mo�nosti nabídky

Nabídka Volba

Skype Kontakty
Stav u�ivat
Hlas po�ta
Kredit

Telef seznam
Soukromé Zobrazit

Přidat
Upravit
Rychlá volba
Do sdílených
Odstranit
Odstr v�e
Stav

Sdílené Zobrazit
Přidat 
Upravit
Do soukrom
Odstranit
Odstr v�e
Stav

Hodiny/Budík Nast hodiny
Nast budík
Tón budíku

Osobní nast Tón telefonu
Název telef
Kontrast
Auto odpověď
Podsvícení
Jazyk

Pokr. nast Flash Time1

Zpět dot-čas2

Re�im vytáč
Pauza
PABX

Směr číslo1

Dětsk volání
Registrace
Výběr základ
Odstr telef

Změnit PIN2

Reset

Přehled vol3

Zme�kané Do sdílených
Do soukrom
Odstranit
Odstr v�e

Přijaté Do sdílených
Do soukrom
Odstranit
Odstr v�e

Vytočeno Do sdílených
Do soukrom
Odstranit
Odstr v�e

1 Pouze u severoamerických modelů
2 U v�ech modelů kromě severoame-

rických
3 Pro přístup do nabídky Přehled volání 

stiskněte tlačítko .

Nabídka Volba
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Zadávání textu

Některé funkce, například přidávání polo�ek do telefonního seznamu, vy�adují zadávání textu.

Chcete-li zadat text, opakovaně stiskněte tlačítko s po�adovaným písmenem, dokud se písmeno nezobrazí na 
displeji telefonu. Tlačítko 2 například slou�í také k zadání písmene A, B a C; chcete-li zadat písmeno C, stiskněte 
tlačítko 2 třikrát.

Lze také zadat speciální symboly:

Chcete-li při zadávání textu přepnout mezi malými a velkými písmeny, stiskněte tlačítko #.

Základní funkce volání

V této části jsou uvedeny informace o tom, jak uskutečňovat a ukončovat volání a jak změnit nastavení hlasitosti 
při probíhajícím volání.

Volání z aplikace Skype do aplikace Skype

Chcete-li volat u�ivateli aplikace Skype, musí být tento u�ivatel zobrazen ve va�em seznamu kontaktů aplikace 
Skype. Pokud je seznam kontaktů prázdný, přidejte kontakt následujícím postupem:

1. V hlavním panelu systému poklepejte na ikonu aplikace Skype.

2. Klepněte na mo�nost Add Contact (Přidat kontakt) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po přidání kontaktu do seznamu kontaktů mů�ete pou�ít klávesnici zařízení Cordless Skype Dual Phone k volání 
kontaktu tímto způsobem:

1. Stiskněte tlačítko 

2. Procházejte nahoru nebo dolů, dokud nedojdete ke kontaktu, kterému chcete volat.

Ikona přítomnosti v systému Skype před jednotlivými kontakty vám sdělí, zda si u�ivatel přeje být volán. 

Symbol Tlačítko Akce
mezera 1 V alfanumerickém re�imu, například při zadávání jména, stiskněte jednou.
pauza # Při zadávání telefonního čísla stiskněte a podr�te
+ 0 Při zadávání telefonního čísla stiskněte a podr�te
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V následující tabulce jsou zobrazeny významy jednotlivých ikon.

3. Stiskněte tlačítko 

NEBO

Stisknìte tlaèítko 

Volání z aplikace Skype na pevnou linku

Chcete-li volat na pevnou linku prostřednictvím aplikace Skype, musíte mít zaji�těn odběr slu�by SkypeOut�. 
K odběru slu�by se lze přihlásit takto:

1. V hlavním panelu systému poklepejte na ikonu aplikace Skype. 

2. V nabídce Tools (Nástroje) zvolte polo�ku SkypeOut a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Jakmile budete mít kredit slu�by SkypeOut, mů�ete své zařízení Cordless Skype Dual Phone pou�ít 
k uskutečnění volání následujícím způsobem:

1. Pomocí číselných kláves zadejte číslo, které chcete volat.

Kdy� voláte z aplikace Skype na pevnou linku, musíte v�dy pou�ít mezinárodní formát vytáèení, a to i 
v pøípadì, �e voláte na èíslo ve stejné zemi. Formát volání vypadá jako v jednom z následujících pøíkladù, 
podle zemì, ze které voláte.

� 00 + kód země + telefonní číslo

� 011 + kód země + telefonní číslo

NEBO

+(znaménko plus) + kód země + telefonní číslo

Ikona zobrazená 
na telefonu 

Přítomnost 
v systému Skype

Online / Volejte mi 
pomocí Skype

Mimo

Nedostupný/á

Neru�it

Offline

Polo�ka slu�by Sky-
peOut

R
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2. Stiskněte tlačítko 

Kdy� přidáte číslo pevné linky do seznamu kontaktů v aplikaci Skype, mů�ete na tuto pevnou linku volat tak, �e 
procházíte seznam kontaktů a stisknete tlačítko Skype.

Uskutečnění volání prostřednictvím pevné linky

Přímé vytáčení

1. Zadejte číslo, na které chcete volat (a� 20 číslic).

Èíslo se zobrazí na displeji. 

2. Stiskněte tlačítko 

Vytáčení pomocí telefonního seznamu

Chcete-li ulo�it číslo do telefonního seznamu:

1. Přejděte do nabídky TELEF SEZNAM.

2. Jestli�e chcete telefonní číslo zpřístupnit v�em telefonům, přejděte na mo�nost SDÍLENÉ; v opačném případě 
přejděte na mo�nost SOUKROMÉ.

3. Stiskněte tlačítko OK.

4. Pokračujte v procházení, dokud se nezobrazí mo�nost PŘIDAT; potom stiskněte tlačítko OK.

5. Zadejte jméno pro dané telefonní číslo a stiskněte tlačítko OK.

6. Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko OK.

Telefon potvrdí přidání čísla do telefonního seznamu.

Chcete-li volat na číslo, které je ulo�eno v telefonním seznamu:

1. Přejděte do nabídky TELEF SEZNAM.

2. Přejděte na seznam, buď na soukromý nebo sdílený, v něm� je číslo ulo�eno. Potom stiskněte tlačítko OK.

3. Pokračujte v procházení, dokud se nezobrazí mo�nost Zobrazit. Potom stiskněte tlačítko OK.

4. Pokračujte v procházení, dokud se nezobrazí jméno spojené s po�adovaným telefonním číslem.

5. Stiskněte tlačítko .

6. Dal�í informace o spravování telefonního seznamu naleznete v části Telefonní seznam.

R

R
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Zahájení hovoru v systému Skype z počítače

Hovory mů�ete zahájit z počítače a poté zvednout telefon. Aktivace této funkce:

1. Klepněte pravým tlačítkem my�i na ikonu aplikace telefonu v hlavním panelu systému.

2. Zvolte mo�nost Počítačem zahájené hovory podle následujícího obrázku:

Nyní mù�ete zahajovat hovory z poèítaèe. I nadále mù�ete hovory zahajovat z telefonu.

Po zahájení hovoru pomocí programu Skype v počítači začne zvonit telefon. Máte dvě minuty na přijetí hovoru 

v telefonu tlačítkem . Pokud hovor do dvou minut nepřijmete, zvuk vyzvánění zůstává v počítači a nelze jej 
přesměrovat do telefonu. Dokud hovor nepřijmete, volaná osoba sly�í zvuk ze zvukového zařízení, který jste 
vybrali v počítači.

Hovor zahájený z počítače se ovládá z počítače, ne z telefonu. Při hovoru zahájeném z počítače tedy nemů�ete 
pomocí telefonu přidat druhý příchozí nebo odchozí hovor Skype. Druhý hovor Skype mů�ete přidat pomocí 
programu Skype v počítači.

Přijetí volání

Chcete-li přijmout volání:

� Pokud bliká ikona aplikace Skype, stiskněte tlačítko  nebo .

Kdy� bliká ikona aplikace Skype, zobrazuje se na displeji celé jméno volajícího nebo jeho jméno v aplikaci 
Skype.

� Pokud bliká ikona pevné linky, stiskněte tlačítko .

Abyste vidìli jméno a èíslo volajícího na displeji, musíte být pøihlá�eni k odbìru slu�by identifikace volajícího 
u místního poskytovatele slu�eb.

Je také mo�né oba druhy volání rozli�it pomocí nastavení odli�ných vyzváněcích tónů, podle popisu v části Volba 
melodie vyzvánění telefonu.

Ukončení volání

Chcete-li ukončit volání:

� Stiskněte tlačítko 

R

R

R

EXIT
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NEBO

Vlo�te telefon do nabíjeèky.

Nastavení hlasitosti volání

Během volání mů�ete zvý�it nebo sní�it hlasitost hlasu druhého volajícího. Lze vybrat z 5 úrovní hlasitosti.

Chcete-li nastavit hlasitost během volání:

1. Kdy� je telefon vyvě�ený (tj. ozývá se oznamovací tón), stiskněte tlačítko nebo . 

Na displeji se zobrazí aktuální úroveò hlasitosti. 

2. Opětovným stisknutím tlačítka nebo  nastavte hlasitost.

Pokud se vám u volání prostøednictvím aplikace Skype stále nedaøí nalézt vyhovující hlasitost, bude mo�ná 
tøeba upravit hlasitost v poèítaèi tímto zpùsobem:

Windows Vista:

1. V systému Windows klepněte na tlačítko Start > Ovládací panely.

2. Klepněte na polo�ku Hardware a zvuk > Zvuk.

3. Na kartě Přehrávání vyberte mo�nost USR Cordless Skype Dual Phone a klepněte na polo�ku Vlast-
nosti.

4. Na kartě Úrovně upravte hlasitost přeta�ením posuvníku Ovládání hlasitosti. Po dokončení zavřete 
okno pro ovládání hlasitosti.

5. Na kartě Přehrávání vyberte původní zvukové zařízení.

6. Klepněte na tlačítko OK.
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Ztlumení va�eho hlasu

Jestli�e chcete během volání s někým hovořit, ani� by volající sly�el vá� rozhovor, postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko .

Na displeji telefonu se zobrazí nápis ZTLUMENO. Volající vás nesly�í, ale vy volajícího sly�íte.

2. Opětovným stisknutím tlačítka  se vrátíte k hovoru s volajícím.

Windows XP

1. V systému Windows klepněte na tlačítko Start > Ovládací 
panely.

2. Klepněte na mo�nost Zvuky a zvuková zařízení.

3. Na kartě Audio (Zvuk) u polo�ky Sound playback (Pře-
hrávání zvuku) zvolte mo�nost USR Cordless Skype Dual 
Phone a klepněte na tlačítko Apply (Pou�ít).

4. Klepněte na tlačítko Volume (Hlasitost) u přehrávání 
zvuku.

5. Nastavte hlasitost přeta�ením posuvníku. Po 
dokončení zavřete okno pro ovládání hlasitosti.

6. Pod polo�kou Sound playback (Přehrávání zvuku) zvolte 
své původní zvukové zařízení.

7. Klepněte na tlačítko OK.

Windows 2000

1. V systému Windows klepněte na tlačítko Start > Nastavení 
> Ovládací panely.

2. Poklepejte na polo�ku Zvuky a multimédia.

3. Na kartě Zvuk pod polo�kou Přehrávání zvuku zvolte 
mo�nost Zvukové zařízení USB a klepněte na tlačítko 
Pou�ít.

4. Klepněte na tlačítko Hlasitost u přehrávání zvuku.

5. Nastavte hlasitost přeta�ením posuvníku. Po 
dokončení zavřete okno pro ovládání hlasitosti.

6. Pod polo�kou Přehrávání zvuku zvolte své původní zvu-
kové zařízení.

7. Klepněte na tlačítko OK.
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Funkce aplikace Skype

Tísňová volání

Přesto�e aplikaci Skype nelze vyu�ít k tísňovému volání, zařízení Cordless Skype Dual Phone rozpozná tísňová 
telefonní čísla v některých zemích. Pokud vytočíte tísňové telefonní číslo a nedopatřením stisknete tlačítko  

namísto tlačítka , telefon potlačí vá� výběr linky a pou�ije k uskutečnění volání pevnou linku. Tísňová 
telefonní čísla jsou přiřazena zemi zvolené na telefonu. Seznam zemí a jejich tísňových telefonních čísel 
naleznete v části Volba země.

Pou�ívání rychlého vytáčení apl ikace Skype

Přiřazení čísla rychlého vytáčení

Číslo rychlého vytáčení aplikace Skype nastavíte pomocí počítače.

1. Poklepejte na ikonu aplikace Skype v hlavním panelu systému a otevřete program Skype.

2. V seznamu kontaktů klepněte pravým tlačítkem my�i na kontakt a zvolte mo�nost Set Speed-Dial (Nastavit 
rychlé vytáčení).

3. Zadejte jednociferné nebo dvouciferné číslo rychlého vytáčení a klepněte na tlačítko OK.

Rychlé vytáčení

Volání kontaktu pomocí čísla rychlého vytáčení aplikace Skype:

1. Na telefonu stiskněte tlačítko .

2. Zadejte číslo rychlého vytáčení, které jste nastavili v aplikaci Skype.

3. Stiskněte tlačítko .

R
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Aplikace Skype vytočí kontakt přiřazený k číslu rychlého vytáčení aplikace Skype.

Konferenční hovor v apl ikaci  Skype

Konferenční hovor v systému Skype mů�ete zahájit pomocí telefonu nebo programu Skype v počítači. Pokud jste 
v�ak první hovor zahájili z programu Skype, mů�ete přidávat dal�í účastníky pouze pomocí tohoto programu.

Konferenční hovor v systému Skype pomocí telefonu:

1. Pomocí telefonu zahajte hovor v systému Skype s prvním účastníkem.

2. A� první účastník přijme volání, stiskněte tlačítko .

3. Pomocí telefonu zahajte hovor v systému Skype s dal�ím účastníkem.

4. A� druhý účastník přijme volání, stiskněte a podr�te tlačítko , a spojte tak oba účastníky.

Konferenční hovor v systému Skype pomocí počítače:

1. V hlavním panelu systému klepněte pravým tlačítkem na ikonu telefonu. Musí být vybraná mo�nost Počítačem 
zahájené hovory.

2. Pomocí programu Skype zavolejte prvnímu účastníkovi.

Pokyny k pou�ívání programu Skype najdete v nápovědě k programu nebo na webu www.skype.com.

3. Do dvou minut zvedněte hovor na telefonu stisknutím tlačítka .

4. Přidejte účastníka pomocí programu Skype.

Změna p ř í tomnost i  v systému Skype

Ke změně přítomnosti v systému Skype lze pou�ít telefon. Va�e ikona přítomnosti oznamuje ostatním u�ivatelům 
aplikace Skype, zda přijímáte volání. Chcete-li změnit přítomnost v systému Skype:

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost SKYPE a stiskněte tlačítko OK.

Poznámka: Jestli�e při rychlém vytáčení zapomenete stisknout tlačítko , volání mů�e přesto proběhnout 
prostřednictvím aplikace Skype. Pokud je v�ak v některých zemích číslo rychlého vytáčení 
shodné s tísňovým telefonním číslem, bude namísto volání pomocí aplikace Skype uskutečněno 
tísňové volání. Doporučuje se tedy před zadáním čísla rychlého vytáčení v�dy stisknout tlačítko 

.
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3. Zvolte mo�nost STAV U�IVAT a stiskněte tlačítko OK.

4. Zvolte stav, který se má zobrazovat ostatním u�ivatelům aplikace Skype u va�eho jména.

5. Stav ulo�te stisknutím tlačítka OK.

Stav Ikona zobrazená na telefonu 

Online / Volejte mi 
pomocí Skype

Mimo

Nedostupný/á

Neru�it

Offline
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Hlas po�ta

Máte-li k dispozici hlasovou po�tu aplikace Skype, mů�ete spravovat zprávy pomocí telefonu. Chcete-li si 
zakoupit slu�bu hlasové po�ty aplikace Skype, přejděte na webovou stránku www.skype.com/products/
skypevoicemail.

Vyzvednutí hlasové po�ty

Pokud se na displeji telefonu zobrazuje ikona , je zde čekající zpráva. Chcete-li ji vyzvednout:

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost SKYPE a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost HLAS PO�TA a stiskněte tlačítko OK.

4. Přejděte na zprávu, kterou si chcete poslechnout, a stiskněte tlačítko MENU.

Hvězdička (*) znamená, �e zpráva je nová.

5. Zvolte mo�nost PŘEHRÁT a stiskněte tlačítko OK.

Odstranění hlasové po�ty

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost SKYPE a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost HLAS PO�TA a stiskněte tlačítko OK.

4. Přejděte na zprávu, kterou si chcete poslechnout, a stiskněte tlačítko MENU.

5. Zvolte mo�nost ODSTRANIT a stiskněte tlačítko OK.

Kredi t  s lu�by SkypeOut

Slu�ba SkypeOut umo�ňuje pou�ívat aplikaci Skype k volání na pevné linky a mobilní telefony. Máte-li k dispozici 
slu�bu SkypeOut, mů�ete pou�ívat telefon ke kontrole stavu kreditu slu�by SkypeOut. Postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost SKYPE a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost KREDIT a stiskněte tlačítko OK.
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Zobrazí se stav va�eho kreditu v eurech.
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Telefonní seznam

V telefonním seznamu se ukládají čísla vytáčená z pevné linky. Neukládají se zde čísla z aplikace Skype; ta se 
ukládají do seznamu kontaktů aplikace Skype. Telefon obsahuje jeden nebo více soukromých telefonních 
seznamů a jeden sdílený telefonní seznam. 

Soukromý telefonní seznam je ulo�en v telefonu. Pokud máte více ne� jeden telefon, ka�dý z nich obsahuje svůj 
vlastní soukromý telefonní seznam. Do soukromého telefonního seznamu lze ulo�it a� 50 polo�ek.

Sdílený telefonní seznam je ulo�en v základní stanici a je dostupný v�em telefonům, které jsou v této základní 
stanici zaregistrovány. Do sdíleného telefonního seznamu lze ulo�it a� 10 polo�ek.

Telefonní seznam lze spravovat a pou�ívat prostřednictvím následujících postupů:

� Ulo�ení jména a čísla

� Vytáčení čísel z telefonního seznamu

� Úprava polo�ek v telefonním seznamu

� Odstranění polo�ek z telefonního seznamu

� Kopírování polo�ek v telefonním seznamu

� Zobrazení mo�ností ukládání

� Pou�ívání rychlé volby

Ulo�ení jména a č ís la

Ke ka�dé polo�ce je mo�né ulo�it jméno, obsahující a� 10 znaků, a číslo, obsahující a� 20 číslic. Polo�ku lze 
ulo�it buď prostřednictvím nabídky telefonního seznamu nebo ze seznamu naposledy volaných čísel. 

Ulo�ení prostřednictvím nabídky telefonního seznamu

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost TELEF SEZNAM a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost SOUKROMÉ nebo SDÍLENÉ a stiskněte tlačítko OK.

4. Zvolte mo�nost PŘIDAT a stiskněte tlačítko OK.

Pokud je telefonní seznam zaplněný, na displeji se zobrazí hlá�ení PLNÉ. Ne� budete moci přidat novou 
polo�ku, musíte některou odstranit.

5. Zadejte jméno a pokračujte stisknutím tlačítka OK. Nezapomeňte, �e ka�dé jméno v telefonním seznamu 
musí být jedinečné.
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Pokud uděláte chybu, stiskněte tlačítko ZPĚT a odstraňte poslední zadaný znak.

6. Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko OK.

Obsahuje-li telefonní číslo pauzu při vytáčení, zadejte ji stisknutím a podr�ením tlačítka #, dokud se na di-
spleji telefonu nezobrazí znak P.

Jestli�e zadáte duplicitní jméno, na displeji telefonu se zobrazí dotaz, zda chcete polo�ku nahradit. Chcete-li 
polo�ku nahradit, stiskněte tlačítko OK. Chcete-li změnit jméno nové polo�ky, stiskněte tlačítko ZPĚT.

Ulo�ení z posledního volání

Máte mo�nost vyvolat buď číslo volajícího nebo číslo, které jste vytáčeli, a ulo�it je do telefonního seznamu. 
Dal�í informace jsou uvedeny v částech Ulo�ení přehledu volání do telefonního seznamu a Ulo�ení záznamu 
volaného čísla do telefonního seznamu.

Vytáčení č ísel  z te lefonního seznamu

Pou�ívání nabídek

Chcete-li zobrazit polo�ky telefonního seznamu a zvolit polo�ku k vytáčení:

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost TELEF SEZNAM a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost SOUKROMÉ nebo SDÍLENÉ a stiskněte tlačítko OK.

4. Zvolte mo�nost ZOBRAZIT a stiskněte tlačítko OK.

5. Přejděte na číslo, které chcete volat

NEBO

Vyhledávejte podle písmene: Chcete-li zobrazit jména začínající určitým písmenem, stiskněte tlačítko obsa-
hující příslu�né písmeno.

6. Stiskněte tlačítko HOVOR.

Pou�ívání tlačítka Telefonní seznam

Tlačítko Telefonní seznam představuje zkratku ke vstupu do soukromého telefonního seznamu, která vám u�etří 
čas při procházení nabídkami. Chcete-li pou�ít tlačítko Telefonní seznam:

1. Stiskněte tlačítko .
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2. Přejděte na číslo, které chcete volat.

NEBO

Vyhledávejte podle písmene: Chcete-li zobrazit jména začínající určitým písmenem, stiskněte tlačítko obsa-
hující příslu�né písmeno.

3. Stiskněte tlačítko HOVOR.

Úprava polo�ek v te lefonním seznamu

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost TELEF SEZNAM a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost SOUKROMÉ nebo SDÍLENÉ a stiskněte tlačítko OK.

4. Zvolte mo�nost UPRAVIT a stiskněte tlačítko OK.

5. Přejděte na číslo, které chcete upravit.

NEBO

Vyhledávejte podle písmene: Chcete-li zobrazit jména začínající určitým písmenem, stiskněte tlačítko obsa-
hující příslu�né písmeno.

6. Stiskněte tlačítko OK.

7. Upravte jméno a číslo pomocí klávesnice a stiskněte tlačítko OK. 

Chcete-li vymazat znak, stiskněte tlačítko ZPĚT.

8. Ulo�te provedené změny stisknutím tlačítka OK.

Odstranění polo�ek z te lefonního seznamu

Odstranění jedné polo�ky

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost TELEF SEZNAM a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost SOUKROMÉ nebo SDÍLENÉ a stiskněte tlačítko OK.

4. Zvolte mo�nost ODSTRANIT a stiskněte tlačítko OK.

5. Zvolte polo�ku, kterou chcete odstranit, a stiskněte tlačítko OK.
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Na displeji telefonu se zobrazí nápis POTVRDIT?

6. Stisknutím tlačítka OK potvrďte, �e chcete polo�ku odstranit.

Odstranění v�ech polo�ek

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost TELEF SEZNAM a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost SOUKROMÉ nebo SDÍLENÉ a stiskněte tlačítko OK.

4. Zvolte mo�nost ODSTR V�E a stiskněte tlačítko OK.

Na displeji telefonu se zobrazí nápis POTVRDIT?

5. Stisknutím tlačítka OK potvrďte, �e chcete odstranit v�echny polo�ky.

Kopírování polo�ek v te lefonním seznamu

Polo�ky ze sdíleného telefonního seznamu mů�ete kopírovat do svého soukromého telefonního seznamu a 
opačně.

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost TELEF SEZNAM a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost SOUKROMÉ nebo SDÍLENÉ a stiskněte tlačítko OK.

4. Zvolte mo�nost DO SDÍLENÝCH nebo DO SOUKR a stiskněte tlačítko OK.

Na displeji telefonu se zobrazí nápis POTVRDIT?

5. Přejděte na polo�ku, kterou chcete kopírovat do druhého telefonního seznamu, a stiskněte tlačítko OK.

Na displeji telefonu se zobrazí jméno.

6. Stiskněte tlačítko OK.

Na displeji telefonu se zobrazí číslo.

7. Stiskněte tlačítko OK.

Pokud se polo�ka ji� v druhém telefonním seznamu nachází, na displeji se zobrazí dotaz, zda chcete tuto 
polo�ku nahradit. Chcete-li ji nahradit, stiskněte tlačítko OK; chcete-li druhý telefonní seznam nechat 
v původním stavu, stiskněte tlačítko ZPĚT.
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Zobrazení mo�ností  ukládání

Telefon sleduje, kolik polo�ek jste přidali do telefonních seznamů a kolik je�tě mů�ete přidat. Chcete-li tyto údaje 
zobrazit:

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost TELEF SEZNAM a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost SOUKROMÉ nebo SDÍLENÉ a stiskněte tlačítko OK.

4. Zvolte mo�nost STAV a stiskněte tlačítko OK.

Na displeji telefonu se zobrazí počet volných a pou�itých polo�ek telefonního seznamu.

Pou�ívání rychlé volby

Funkce rychlé volby umo�ňuje vytáčení polo�ek ze soukromého telefonního seznamu stisknutím a podr�ením 
jednoho tlačítka. Mů�ete přiřadit 9 tlačítek rychlé volby, a to tlačítka 1 � 9.

Přiřazení tlačítka rychlé volby

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost TELEF SEZNAM a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost SOUKROMÉ a stiskněte tlačítko OK.

4. Zvolte mo�nost RYCHLÁ VOLBA a stiskněte tlačítko OK.

5. Přejděte na polo�ku tlačítka, kterou chcete nastavit, a stiskněte tlačítko OK.

Na displeji telefonu se zobrazí první polo�ka v soukromém telefonním seznamu.

6. Přejděte na polo�ku, kterou chcete přiřadit zvolenému tlačítku, a stiskněte tlačítko OK.

Pou�ívání rychlé volby

Stiskněte a podr�te tlačítko přiřazené číslu, které chcete volat. A� se na displeji telefonu zobrazí číslo, tlačítko 
uvolněte. Od prvního stisknutí tlačítka po zahájení vytáčení čísla obvykle uplynou asi 2 sekundy.

Poznámka: Je-li zapnutá funkce DĚTSKÉ VOLÁNÍ, pak se po stisknutí libovolného tlačítka vytočí číslo 
DĚTSKÉHO VOLÁNÍ, a nikoli číslo rychlé volby. Dal�í informace o funkci DĚTSKÉ VOLÁNÍ 
naleznete v části Dětské volání.
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Změna tlačítka rychlé volby

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost TELEF SEZNAM a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost SOUKROMÉ a stiskněte tlačítko OK.

4. Zvolte mo�nost RYCHLÁ VOLBA a stiskněte tlačítko OK.

5. Přejděte na polo�ku tlačítka, kterou chcete změnit, a stiskněte tlačítko OK.

6. Zvolte mo�nost UPRAVIT a stiskněte tlačítko OK.

7. Přejděte na polo�ku, kterou chcete přiřadit zvolenému tlačítku, a stiskněte tlačítko OK.

Odstranění tlačítka rychlé volby

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost TELEF SEZNAM a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost SOUKROMÉ a stiskněte tlačítko OK.

4. Zvolte mo�nost RYCHLÁ VOLBA a stiskněte tlačítko OK.

5. Přejděte na polo�ku tlačítka, kterou chcete změnit, a stiskněte tlačítko OK.

6. Zvolte mo�nost ODSTRANIT a stiskněte tlačítko OK.

Na displeji telefonu se zobrazí nápis POTVRDIT?

7. Stisknutím tlačítka OK potvrďte, �e chcete odstranit přiřazení polo�ky.
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Pokročilé operace

Pokroč i lé funkce volání

Opakované vytáčení

Ze seznamu

Telefon zaznamenává posledních 10 volaných čísel nebo kontaktů; ulo�í prvních 32 znaků ka�dého jména a 
telefonního čísla. Chcete-li znovu vytočit tato čísla nebo kontakty:

1. Stiskněte tlačítko . Zobrazí se naposledy vytočené číslo.

2. Přejděte na číslo, které chcete vytočit.

3. Stiskněte tlačítko .

Naposledy vytočené číslo

Chcete-li znovu vytočit naposledy vytočené číslo:

1. Stiskněte tlačítko .

2. Stiskněte tlačítko .

Pou�ívání rychlé volby

Často vytáčeným číslům ze soukromého telefonního seznamu mů�ete přiřadit číselná tlačítka 1�9. Jakmile je 
tlačítko přiřazeno, je mo�né zavolat na telefonní číslo stisknutím a podr�ením tohoto tlačítka.

Informace o nastavení a pou�ívání čísel rychlé volby naleznete v části Pou�ívání rychlé volby.

Zpětný dotaz (čekající volání)

Během volání mů�ete volat anebo přijmout druhé volání. Chcete-li pou�ít tuto funkci, kdy� pou�íváte pevnou 
linku, musíte být u místního poskytovatele slu�eb přihlá�eni k odběru slu�by čekajícího volání.

V jednom okam�iku je mo�né pou�ívat pouze jednu linku: Pokud právě voláte prostřednictvím aplikace Skype, 
mů�ete volat anebo přijmout druhé volání pouze pomocí aplikace Skype, a pokud právě voláte prostřednictvím 
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pevné linky, mů�ete volat anebo přijmout druhé volání pouze pomocí pevné linky.

Druhé odchozí volání během volání prostřednictvím aplikace Skype

Chcete-li uskutečnit druhé volání prostřednictvím aplikace Skype:

1. Během volání stiskněte tlačítko . 

První volání je podr�eno a ozve se oznamovací tón.

2. Chcete-li volat u�ivateli aplikace Skype, stiskněte tlačítko , zvolte po�adovaný kontakt a stiskněte tlačítko 
.

NEBO

Chcete-li volat s vyu�itím slu�by SkypeOut, zadejte po�adované telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

3. Chcete-li se vrátit k prvnímu volání anebo přepínat mezi voláními, stiskněte tlačítko .

Druhé odchozí volání během volání prostřednictvím pevné linky

Chcete-li uskutečnit druhé volání prostřednictvím pevné linky:

1. Během volání stiskněte tlačítko .

2. První volání je podr�eno a ozve se oznamovací tón.

3. Zadejte po�adované telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Chcete-li přepínat mezi dvěma voláními na pevné lince, stiskněte tlačítko .

Příjem druhého příchozího volání

Pokud přichází volání na stejné lince (prostřednictvím aplikace Skype, kdy� voláte prostřednictvím aplikace 
Skype, anebo prostřednictvím pevné linky, kdy� voláte na pevné lince), ozve se upozornění na čekající volání; 
pokud je druhé příchozí volání na druhé lince, ozvou se dva zvukové signály.

Přichází-li druhé volání na stejné lince, 

1. Stisknutím tlačítka  podr�te první volání a přijměte druhé volání.

2. Chcete-li se vrátit k prvnímu volání anebo přepínat mezi voláními, stiskněte tlačítko .

Poznámka: Posloupnost tlačítek, která vyu�íváte k obsluze více volání, závisí na po�adavcích místní telefonní 
slu�by. Ve Spojených státech například musíte stisknout pouze tlačítko zpětného dotazu ( ) ale 
v některých evropských zemích musíte stisknout tlačítko zpětného dotazu a poté číselné tlačítko 
( +1, +2). Jestli�e si nejste jisti, která tlačítka máte pou�ít, informujte se u svého poskyto-
vatele telefonních slu�eb.
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Pokud je druhé příchozí volání na druhé lince, musíte před přijetím druhého volání nejprve ukončit první volání:

1. Stisknutím tlačítka  ukončete aktuální volání. 

2. Přijměte aktuální volání stisknutím tlačítka .

Řetězové vytáčení

Řetězové vytáčení umo�ňuje propojit čísla v několika polo�kách telefonního seznamu, tak�e vytvoří jedno 
vytáčené číslo. Chcete-li pou�ít řetězové vytáčení:

1. Zadejte první číslo následujícím způsobem:

A. Stiskněte tlačítko .

B. Zvolte první číslo, které chcete vytočit.

C. Stiskněte tlačítko .

2. Zadejte druhé číslo následujícím způsobem:

A. Na 2 sekundy stiskněte a podr�te tlačítko .

Pokud se v tomto okam�iku rozhodnete řetězové vytáčení ukončit, znovu na 2 sekundy stiskněte a 
podr�te tlačítko .

B. Zvolte dal�í číslo, které chcete vytočit.

C. Stiskněte tlačítko OK.

Počet polo�ek telefonního seznamu, které lze spojit do řetězce, není nijak omezen.

Volání pomocí soupravy hands free

Re�im hands free umo�ňuje pohodlný hovor s volajícím, ani� by bylo třeba dr�et telefon v ruce. Telefon 
umo�ňuje volání v re�imu hands free pomocí vestavěného reproduktoru a konektoru náhlavní soupravy.

Náhlavní souprava

Telefon podporuje náhlavní soupravu vybavenou 2,5mm konektorem. Chcete-li pou�ít náhlavní soupravu:

EXIT

R

R
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1. Sejměte kryt náhlavní soupravy z telefonu. 

2. Zapojte náhlavní soupravu do konektoru náhlavní soupravy. 

Usly�íte volajícího ze sluchátka náhlavní soupravy a hovořit mů�ete prostřednictvím mikrofonu náhlavní sou-
pravy.

Reproduktor

Chcete-li pou�ít vestavěný reproduktor:

1. Během volání stiskněte tlačítko .

Usly�íte volajícího z reproduktoru a hovořit mů�ete prostřednictvím mikrofonu; na displeji se zobrazí ikona 

.

2. Stisknutím tlačítka nebo  nastavte hlasitost mikrofonu.

Pokud se vám u volání prostřednictvím aplikace Skype stále nedaří nalézt vyhovující hlasitost, bude mo�ná 
třeba upravit hlasitost v počítači. Pokyny k nastavení hlasitosti v počítači naleznete v části Nastavení hlasito-
sti volání.

Chcete-li vypnout reproduktor, stiskněte tlačítko .

Kryt konektoru telefonu
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Nastavení te lefonu

Nastavení času

Nastavení času

Telefon získává aktuální čas z počítače. Hodiny mů�ete také následujícím způsobem nastavit ručně:

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost HODINY/BUDÍK a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost NAST HODINY a stiskněte tlačítko OK.

4. Pro zadání času ve 24hodinovém formátu pou�ijte číselná tlačítka.

5. Stisknutím tlačítka OK nový čas ulo�te.

Nastavení budíku

Telefon obsahuje vestavěný budík. Kromě nastavení času budíku a zapnutí nebo vypnutí budíku je mo�né zvolit 
melodii a hlasitost budíku. Kdy� budík zvoní, zvoní po dobu jedné minuty. 

Zapnutí, vypnutí a čas

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost HODINY/BUDÍK a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost NAST BUDÍK a stiskněte tlačítko OK.

4. Zvolte mo�nost ZAP nebo VYP a stiskněte tlačítko OK.

Pokud zvolíte mo�nost ZAP, zobrazí čas budíku. Pro zadání času budíku ve 24hodinovém formátu pou�ijte 
číselná tlačítka.

5. Stisknutím tlačítka OK ulo�te nastavení budíku.

Melodie

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost HODINY/BUDÍK a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost TÓN BUDÍKU a stiskněte tlačítko OK.

4. Zvolte mo�nost MELODIE a stiskněte tlačítko OK.

Poznámka:Chcete-li budík vypnout, kdy� zvoní, stiskněte tlačítko .EXIT
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Telefon přehraje zvolenou melodii.

5. Zvolte po�adovanou melodii a stiskněte tlačítko OK.

Hlasitost

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost HODINY/BUDÍK a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost TÓN BUDÍKU a stiskněte tlačítko OK.

4. Zvolte mo�nost HLASITOST a stiskněte tlačítko OK.

Na displeji telefonu se zobrazí nastavení hlasitosti a přehraje se melodie budíku v této hlasitosti.

5. Zvolte po�adovanou hlasitost a stiskněte tlačítko OK.

Osobní nastavení

Displej

Název telefonu

Ka�dý telefon má jedinečný název, aby bylo mo�né jej snadno identifikovat. Je-li telefon nečinný, zobrazuje se na 
displeji čas. Chcete-li zobrazit název telefonu, stiskněte tlačítko MENU.

Chcete-li změnit název telefonu:

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost OSOBNÍ NAST a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost NÁZEV TELEF a stiskněte tlačítko OK. 

Zobrazí se název telefonu.

4. Upravte název telefonu.

Název mů�e obsahovat a� 10 znaků. Lze pou�ít písmena, číslice a mezery.

5. Ulo�te provedené změny stisknutím tlačítka OK.

Nastavení kontrastu

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost OSOBNÍ NAST a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost KONTRAST a stiskněte tlačítko OK.

4. Zvolte upřednostňovanou úroveň kontrastu a stiskněte tlačítko OK.
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Automatická odpověď

Automatická odpověď umo�ňuje pohodlné přijetí volání pouhým zvednutím telefonu z nabíječky. Není třeba 
stisknout tlačítko HOVOR.

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost OSOBNÍ NAST a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost AUTO ODPOVĚĎ a stiskněte tlačítko OK.

4. Zvolte mo�nost ZAP nebo VYP a stiskněte tlačítko OK.

Zapnutí nebo vypnutí podsvícení

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost OSOBNÍ NAST a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost PODSVÍCENÍ a stiskněte tlačítko OK.

4. Zvolte mo�nost ZAP nebo VYP a stiskněte tlačítko OK.

Nastavení jazyka telefonu

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost OSOBNÍ NAST a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost JAZYK a stiskněte tlačítko OK.

4. Zvolte upřednostňovaný jazyk a stiskněte tlačítko OK.

Zvuky

Volba melodie vyzvánění telefonu

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost OSOBNÍ NAST a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost TÓN TEELFONU a stiskněte tlačítko OK.

4. Zvolte linku, pro kterou chcete vyzvánění nastavit. 

Vybírat lze z mo�ností telefon, aplikace Skype nebo interní. Interní představuje vyzvánění pro funkci paging 
ze základní stanice a pro pou�ívání interkomu mezi telefony.

5. Zvolte upřednostňovaný vyzváněcí tón a stiskněte tlačítko OK.

Volba hlasitosti vyzvánění telefonu

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost OSOBNÍ NAST a stiskněte tlačítko OK.
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3. Zvolte mo�nost TÓN TEELFONU a stiskněte tlačítko OK.

4. Zvolte mo�nost HLASITOST a stiskněte tlačítko OK.

5. Zvolte upřednostňovanou hlasitost a stiskněte tlačítko OK.

Vyzvánění lze také dočasně vypnout pomocí tlačítek telefonu. Dal�í informace naleznete v části Zapnutí nebo 
vypnutí vyzvánění

Zapnutí nebo vypnutí zvukového signálu tlačítek

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost OSOBNÍ NAST a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost TÓN TEELFONU a stiskněte tlačítko OK.

4. Zvolte mo�nost PÍPÁNÍ TLAČ a stiskněte tlačítko OK.

5. Zvolte mo�nost ZAP nebo VYP a stiskněte tlačítko OK.

Pokročilé nastavení

Zpětný dotaz nebo funkce Flash

(Flash u severoamerických modelů)

Funkce zpětného dotazu je označována také jako �flash� nebo �switchhook�. Vyu�ívá se ke správě čekajících 
volání. Telefon se dodává se dvěma hodnotami doby trvání zpětného dotazu. Pokud funkce zpětného dotazu 
nebo funkce flash nepracuje, přepněte mezi nimi. Změna doby trvání zpětného dotazu:

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost POKR. NAST a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost ZPĚT DOT-ČAS nebo FLASH TIME a stiskněte tlačítko OK.

4. Zvolte upřednostňovanou dobu trvání zpětného dotazu a stiskněte tlačítko OK.

Re�im vytáčení

Telefon je nastaven na tónové vytáčení. V případě potřeby mů�ete přepnout na pulzní vytáčení.

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost POKR. NAST a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost RE�IM VYTÁČ nebo RE�IM a stiskněte tlačítko OK.

4. Zvolte mo�nost TÓNOVÉ nebo PULZNÍ a stiskněte tlačítko OK.
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Pokud je re�im vytáčení nastaven na pulzní, je mo�né jej nastavit na dočasné tónové vytáčení stisknutím a 

podr�ením tlačítka  po přijetí linky. Na displeji telefonu se zobrazí písmeno D. Dokud nezavěsíte, jsou 
v�echny následující číslice vytáčeny jako tóny.

Pauza

Mezi číslice v telefonním čísle mů�e být potřeba zadat pauzu. Některé systémy například vy�adují pauzu po 
vytočení směrového čísla, pro zaji�tění vněj�í linky. Pauza se zadává stisknutím tlačítka #. Délku pauzy určuje 
funkce pauzy. Změna doby trvání pauzy:

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost POKR. NAST a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost PAUZA a stiskněte tlačítko OK.

4. Zvolte upřednostňovanou dobu trvání pauzy a stiskněte tlačítko OK.

PABX

Pokud se telefon nachází v síti PABX, mů�ete nastavit číslo sítě PABX:

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost POKR. NAST a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost PABX a stiskněte tlačítko OK.

4. Číslo sítě PABX zadejte pomocí číselných tlačítek.

5. Stiskněte tlačítko OK.

Směrové číslo

(Pouze u severoamerických modelů)

Toto nastavení pou�ijte v případě, �e pro vytáčení čísel v oblasti s va�ím směrovým číslem nemusíte pou�ívat 
směrové číslo. Při pou�ití tohoto nastavení telefon ignoruje směrové číslo u příchozích volání, tak�e kdy� 
ukládáte číslo do telefonního seznamu, ulo�í se pouze 7 číslic, které musíte vytočit.

V případě, �e při odchozích voláních v oblasti s va�ím směrovým číslem musíte vytáčet směrové číslo, toto 
nastavení nepou�ívejte.

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost POKR. NAST a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost SMĚR ČÍSLO a stiskněte tlačítko OK.

Zobrazí se aktuální směrové číslo (je-li k dispozici).

4. Zadejte nebo upravte číslo.
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5. Stiskněte tlačítko OK.

Dětské volání

Telefon lze nastavit na vytáčení zadaného čísla po stisknutí libovolného tlačítka (kromě tlačítka VYP), co� 
usnadňuje volání i osobám s omezenými schopnostmi. Je-li zapnuta funkce DĚTSKÉ VOLÁNÍ, telefon se chová 
jako zařízení pro tísňová volání a bě�né funkce volání nejsou dostupné. 

Nastavení čísla DĚTSKÉ VOLÁNÍ

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost POKR. NAST a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost DĚTSK VOLÁNÍ a stiskněte tlačítko OK.

4. Zadejte číslo DĚTSKÉHO VOLÁNÍ pomocí číselných tlačítek.

5. Stiskněte tlačítko OK.

Na displeji telefonu se zobrazí nápis DĚTSK VOLÁNÍ.

Vypnutí funkce DĚTSKÉ VOLÁNÍ

1. Stiskněte tlačítko VYP.

2. Zvolte mo�nost VYP a stiskněte tlačítko OK.

Indikátor čekající hlasové po�ty

Pokud máte u pevné linky k dispozici slu�by hlasové po�ty, na displeji telefonu se zobrazuje indikátor čekající 
hlasové po�ty. Chcete-li indikátor čekající hlasové po�ty vymazat:

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost POKR. NAST a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost VMWI a stiskněte tlačítko OK.

Na displeji telefonu se zobrazí nápis ODSTRANIT.

4. Stiskněte tlačítko OK.

Dal�í  funkce telefonu

Zámek klávesnice

Klávesnici lze uzamknout a předejít tak náhodnému stisknutí tlačítek, například při vlo�ení telefonu do kapsy. 
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Kdy� je klávesnice uzamčena, mů�ete přijmout příchozí volání stisknutím tlačítka HOVOR. Během volání je 
klávesnice aktivní. Kdy� volání ukončíte, klávesnice se znovu uzamkne.

Chcete-li klávesnici uzamknout, stiskněte a podr�te tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí nápis 
ZAMČENÉ.

Chcete-li klávesnici odemknout, stiskněte a podr�te tlačítko , dokud nápis ZAMČENÉ nezmizí z displeje.

Zapnutí nebo vypnutí vyzvánění

K ovládání vyzvánění lze pou�ívat následující zkratky:

Chcete-li vyzvánění vypnout, stiskněte a podr�te tlačítko , dokud se na displeji telefonu nezobrazí ikona .

Jestli�e se na displeji telefonu zobrazuje ikona , je vyzvánění vypnuté. Chcete-li vyzvánění zapnout, stiskněte 

a podr�te tlačítko , dokud z displeje telefonu nezmizí ikona .

Indikátor čekající zprávy

Pokud se přihlásíte k odběru slu�eb hlasové po�ty u místního poskytovatele slu�eb anebo u aplikace Skype, na 

displeji telefonu se při přijetí nové zprávy do schránky zobrazí ikona . A� si poslechnete v�echny nové 
zprávy, indikátor čekající zprávy se vypne.

Potlačení prvního vyzvánění při identifikaci volajícího

Pokud se přihlásíte k odběru slu�by identifikace volajícího, telefon potlačí první vyzvánění na pevné lince. 
Uvidíte tedy, kdo volá, jakmile usly�íte vyzvánění telefonu. Pokud telefon resetujete na výchozí nastavení, funkce 
potlačení prvního vyzvánění se deaktivuje. A� se objeví dal�í příchozí hovor na pevné lince, telefon automaticky 
rozpozná, zda máte přihlá�enou slu�bu identifikace volajícího. Pokud ano, telefon restartuje funkci potlačení 
prvního vyzvánění.

Nalezení telefonu

Chcete-li nalézt telefon, stiskněte a uvolněte tlačítko PAGE na základní stanici.

V�echny zapnuté telefony zaregistrované v základní stanici a nacházející se v pohotovostním re�imu vydají 
tón funkce paging a na jejich displeji se po dobu 30 sekund zobrazí nápis STRÁNKOVÁNÍ. Přijde-li externí 
volání, v�echny telefony ukončí tón funkce paging a přehrají melodii externího volání.

Chcete-li funkci paging ukončit, stiskněte libovolnou klávesu na ka�dém telefonu anebo znovu stiskněte tlačítko 

Poznámka:Jakmile je funkce potlačení prvního vyzvánění aktivována, bude první vyzvánění potlačeno i 
v případě, �e přestanete odebírat slu�bu identifikace volajícího. Jestli�e přestanete odebírat slu�bu 
identifikace volajícího a nechcete pou�ívat funkci potlačení prvního vyzvánění, restartujte základní 
stanici odebráním zdroje napájení a jeho opětovným zapojením.
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PAGING na základní stanici. 

Přehled volání

Telefon uchovává záznamy o uskutečněných, přijatých a zme�kaných voláních. Je mo�né zobrazit seznamy 
posledních 10 uskutečněných volání, 5 přijatých volání a 15 zme�kaných volání. Seznamy obsahují volání 
prostřednictvím aplikace Skype. V případě, �e jste přihlá�eni k odběru slu�by identifikace volajícího u místního 
poskytovatele telefonních slu�eb, obsahují i volání na pevnou linku. 

Ka�dý záznam obsahuje jméno s a� 12 znaky a číslo nebo kontakt aplikace Skype obsahující a� 32 znaků.

Je-li k dispozici jméno volajícího, zobrazí se prvních 12 znaků spolu s datem a časem, kdy bylo volání přijato. 
Jestli�e jméno není dostupné, zobrazí se prvních 12 znaků čísla volajícího.

Jestli�e se číslo volajícího shoduje s číslem ulo�eným v telefonním seznamu, zobrazí se namísto jména podle 
identifikace volajícího jméno ulo�ené v telefonním seznamu.

Ka�dý telefon obsahuje vlastní seznam přehledů volání, tak�e mů�ete z jednoho telefonu záznamy odstranit a 
ponechat je na jiném telefonu.

Zji�úování, kdo volal (seznam volání)

Kontrola přehledu volání

1. Stiskněte tlačítko . 

2. Zvolte mo�nost ZME�KANÉ nebo PŘIJATÉ a stiskněte tlačítko OK.

3. Přejděte na záznam a stisknutím tlačítka zobrazte číslo.

Volání z přehledu volání

Kdy� prohlí�íte přehled volání, je mo�né se k volání vrátit stisknutím tlačítka . Pokud volání pochází z pevné 
linky, zpětné volání pou�ije pevnou linku. Pokud volání pochází z aplikace Skype, zpětné volání pou�ije aplikaci 
Skype.

Ulo�ení přehledu volání do telefonního seznamu

Je mo�né ulo�it čísla z volání na pevné lince do telefonního seznamu. 

1. Zobrazte přehled volání, který chcete ulo�it, a stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte telefonní seznam (soukromý nebo sdílený), kam chcete přehled ulo�it, a stiskněte tlačítko OK.

3. Zadejte název polo�ky a stiskněte tlačítko OK.

R
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4. V případě potřeby upravte číslo a stiskněte tlačítko OK.

Přehled volání se nyní ulo�il do telefonního seznamu. Přehled volání je stále ulo�en v seznamu volání, ale 
zobrazuje se zde nový název, který jste zadali v telefonním seznamu.

Odstranění přehledu volání

Chcete-li odstranit přehled volání:

1. Zobrazte přehled volání, který chcete odstranit, a stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost ODSTRANIT a stiskněte tlačítko OK.

3. Odstranění potvrďte stisknutím tlačítka OK .

Odstranění v�ech přehledů volání

Chcete-li odstranit v�echny přehledy volání:

1. Zobrazte v�echna volání a stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost ODSTR V�E a stiskněte tlačítko OK.

3. Odstranění potvrďte stisknutím tlačítka OK .

Zji�úování, komu jste volali (seznam volaných čísel)

Kontrola volaných čísel

1. Stiskněte tlačítko . 

Na displeji telefonu se zobrazí přehled nejnověj�ích odchozích volání.

2. Procházením mů�ete zobrazit posledních 10 odchozích volání.

Ulo�ení záznamu volaného čísla do telefonního seznamu

Volaná čísla je mo�né ulo�it do telefonního seznamu. 

1. Zobrazte záznam volaných čísel, který chcete ulo�it, stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte telefonní seznam (soukromý nebo sdílený), kam chcete přehled ulo�it, a stiskněte tlačítko OK.

3. Zadejte název polo�ky a stiskněte tlačítko OK.

4. V případě potřeby upravte číslo a stiskněte tlačítko OK.

Záznam se ulo�il do telefonního seznamu. Záznam volaných čísel je stále ulo�en v seznamu volaných čísel, ale 
zobrazuje se zde nový název, který jste zadali v telefonním seznamu.
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Odstranění záznamu volaného čísla

Chcete-li odstranit jeden záznam volaného čísla:

1. Zobrazte si záznam volaného čísla, který chcete odstranit, a stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost ODSTRANIT a stiskněte tlačítko OK.

3. Odstranění potvrďte stisknutím tlačítka OK .

Odstranění v�ech záznamů volaných čísel

Chcete-li odstranit v�echny záznamy volaných čísel:

1. Zobrazte v�echny záznamy volaných čísel a stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost ODSTR V�E a stiskněte tlačítko OK.

3. Odstranění potvrďte stisknutím tlačítka OK .

Funkce více telefonů

Základní stanice podporuje a� 4 telefony. Informace o instalaci dal�ích telefonů naleznete v části Dal�í telefon. 
Máte-li k dispozici více telefonů, mů�ete telefon pou�ívat jako interkom, přenést volání z jednoho telefonu do 
dal�ího anebo pou�ít telefony pro konferenční hovor.

Volání osob v domácnosti

Volání interkomem

1. Stiskněte tlačítko .

2. Stiskněte číslo telefonu, který chcete volat.

NEBO 

Zvolte po�adovaný telefon a stiskněte tlačítko OK.

Přijetí volání interkomem

Kdy� přijmete volání interkomem, telefon přehraje interní vyzváněcí tón a zobrazí číslo volajícího telefonu.

Chcete-li volání přijmout, stiskněte tlačítko .

INT
CONF
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Přeru�ení volání interkomem

Pokud máte během volání interkomem externí volání, ozve se signál čekajícího volání. V případě, �e máte 
přihlá�enou slu�bu identifikace volajícího, se na displeji telefonu zobrazí také identifikace volajícího. Chcete-li 
přijmout externí volání:

1. Stiskněte tlačítko  a ukončete volání interkomem.

2. Přijměte externí volání stisknutím tlačítka .

Ukončení volání interkomem

Chcete-li ukončit funkci interkomu, stiskněte tlačítko .

Volání jiného telefonu, kdy� voláte

Pokud právě probíhá externí volání, mů�ete jej podr�et, zavolat jiný telefon a vrátit se k externímu volání.

1. Stiskněte tlačítko .

Externí volání je podr�eno.

2. Stiskněte číslo telefonu, který chcete volat.

NEBO 

Zvolte po�adovaný telefon a stiskněte tlačítko OK.

3. Počkejte, ne� druhý telefon přijme volání.

Mezi interkomem a externími voláními lze přepínat pomocí tlačítka .

Přenos volání do jiného telefonu

1. Kdy� probíhá externí volání, stiskněte tlačítko .

2. Stiskněte číslo telefonu, který chcete volat.

NEBO 

Zvolte po�adovaný telefon a stiskněte tlačítko OK.

3. Jestli�e druhý telefon přijme volání, stiskněte tlačítko  nebo umístěte telefon do nabíječky.

Externí volání se přenese.

EXIT

R
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Třísměrný konferenční hovor

Na externí linku mů�ete pozvat dal�í telefon.

1. Kdy� probíhá externí volání, stiskněte tlačítko .

2. Stiskněte číslo telefonu, který chcete volat.

NEBO 

Zvolte po�adovaný telefon a stiskněte tlačítko OK.

3. A� druhý telefon přijme volání, stiskněte a podr�te tlačítko , dokud se na displeji telefonu nezobrazí nápis 
KONFERENCE. 

Nyní probíhá konferenční hovor. Pokud některý telefon ukončí volání, bude druhý telefon stále připojen 
k externímu volání.

Funkce základní stanice

Registrace telefonu

Aby telefon fungoval, je nutné jej zaregistrovat v základní stanici. Telefon lze zaregistrovat a� u čtyř základních 
stanic; v jednu dobu mů�e telefon komunikovat jen s jednou stanicí. Chcete-li zaregistrovat telefon v základní 
stanici, vyhledejte si informace v části Registrace telefonu.

Volba základní stanice

Jestli�e je telefon zaregistrován ve více ne� jedné základní stanici, mů�ete zvolit základní stanici, kterou má 
telefon pou�ívat.

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost POKR. NAST a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost VÝBĚR ZÁKLAD a stiskněte tlačítko OK.

4. Zvolte po�adovanou základní stanici a stiskněte tlačítko OK.

Odstranění telefonu

U jedné základní stanice mů�ete zaregistrovat čtyři telefony. Je-li základní stanice plná, musíte před registrací 
dal�ího telefonu jeden telefon z registru odstranit. Chcete-li odstranit telefon:

1. Stiskněte tlačítko MENU.

INT
CONF
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2. Zvolte mo�nost POKR. NAST a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost ODSTR TELEF a stiskněte tlačítko OK.

4. Zvolte telefon, který chcete odstranit, a stiskněte tlačítko OK.

5. Zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko OK.

Změna kódu PIN

(Není k dispozic u severoamerických modelů)

Při registraci telefonu je vy�adován kód PIN základní stanice. Výchozí kód PIN je 0000. Chcete-li jej změnit:

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost POKR. NAST a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost ZMĚNIT PIN a stiskněte tlačítko OK.

4. Zadejte aktuální kód PIN a stiskněte tlačítko OK.

5. Zadejte nový kód PIN a stiskněte tlačítko OK.

6. Opakujte zadání nového kódu PIN a stiskněte tlačítko OK.

Pokud nový kód PIN nezadáte správně, ozve se tón odmítnutí. Opakujte kroky krok 3 a� krok 6.

Resetování na výchozí hodnoty

Zobrazení, zvuky a jiná nastavení telefonu lze resetovat na výchozí hodnoty. 

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost POKR. NAST a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost RESET a stiskněte tlačítko OK.

4. Jestli�e vás telefon vyzve k zadání kódu PIN, zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko OK.

Volba země

Správné nastavení země správně nakonfiguruje telefon pro místní telefonní síú a nastaví výchozí jazyk pro 
zobrazení na displeji telefonu. Změna nastavení země:

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Zvolte mo�nost POKR. NAST a stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte mo�nost STÁT a stiskněte tlačítko OK.
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4. Zvolte zemi, v ní� telefon pou�íváte, a stiskněte tlačítko OK.

Zvolená země rovně� určuje telefonní čísla, která zařízení Cordless Skype Dual Phone rozpoznává jako tísňová 

telefonní čísla. Pokud vytočíte některé z těchto čísel a nedopatřením stisknete tlačítko  namísto tlačítka , 
telefon potlačí vá� výběr linky aplikace Skype a pou�ije k uskutečnění tísňového volání pevnou linku. 

V následující tabulce jsou uvedena čísla, která telefon rozpoznává jako tísňová telefonní čísla. Zda jsou tato čísla 
skutečně tísňovými telefonními čísly, závisí na tísňových systémech platných ve va�í zemi a zavedených místní 
vládou. 

R

Země Tísňová telefonní čísla, která 
telefon rozpozná

Rakousko 112 122 133 144
Belgie 100 101 110 112
Kanada 911    
Česká republika 150 155 158  
Dánsko 112 110   
Finsko 112    
Francie 112 18   
Německo 110 112   
Maďarsko 114 117 115  
Irsko 999 112   
Itálie 113 112 115 118

Lucembursko 112 113   
Nizozemsko 112    
Norsko 112 110 113  
Polsko 112 998 997 999
Portugalsko 112    
�panělsko 112    
�védsko 112 110   
�výcarsko 117 118 144 112
Turecko 112 110 155 156
Velká Británie 999 112   
USA 911    

Země Tísňová telefonní čísla, která 
telefon rozpozná
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Ře�ení problémů

Základní postup

Tento postup ře�í řadu příznaků, které se mohou u telefonu vyskytnout:

1. Ověřte, zda jsou správně nainstalovány baterie. Vnitřní část přihrádky na baterie obsahuje obrázek zná-
zorňující správné vlo�ení baterií.

2. Zkontrolujte na indikátoru baterií, zda jsou baterie nabité. Pokud nabíjíte baterie poprvé, nabíjejte je po dobu 
14 hodin.

3. Ověřte si, �e jsou kabely USB a telefonní kabely správně zapojené.

4. Zkontrolujte, zda je přiváděn proud do elektrické zásuvky, k ní� je připojena základní stanice.

5. Ověřte, zda je telefon zaregistrován v základní stanici. Jestli�e telefon není zaregistrován, na jeho displeji se 
zobrazuje hlá�ení NEREGISTR. Chcete-li zaregistrovat telefon v základní stanici, postupujte podle pokynů 
uvedených v části Registrace telefonu.

6. Zkontrolujte, zda se telefon nachází v bezdrátovém dosahu základní stanice (přesuňte se blí�e k základní 
stanici).

7. Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.

Konkrétní  problémy

Jestli�e funkci telefonu nelze obnovit podle uvedeného postupu, vyhledejte v následujících popisech ten, který 
nejlépe odpovídá pozorovanému příznaku.

Ikona baterie je stále prázdná, přesto�e byl telefon v nabíječce po dobu 14 hodin.

1. Ověřte, zda se ikona baterie během nabíjení telefonu pohybuje. Pokud se ikona nepohybuje, telefon vyjměte 
a znovu vlo�te do nabíječky.

2. Obraúte se na svého prodejce a vyměňte nabíjecí baterie.

Telefon při vlo�ení do nabíječky nevydává zvukový signál.

Je-li telefon vypnutý, pak při vlo�ení do nabíječky nevydá zvukový signál. Je-li telefon zapnutý a nevydá zvukový 
signál:

Poznámka:Tento telefon nefunguje během výpadku dodávky elektrického proudu.
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1. Vyjměte a znovu vlo�te telefon do nabíječky a ujistěte se, �e jsou nabíjecí kontakty správně zarovnány.

2. Vyjměte telefon z nabíječky a vyčistěte nabíjecí kontakty čistým suchým hadříkem.

Kvalita zvuku v telefonu je nízká (je sly�et například praskání nebo ozvěna).

1. Je-li to mo�né, přesuňte počítač na jiné místo.

2. Nainstalujte základní stanici do jiné místnosti, na vy��í místo anebo stranou od jiných elektronických 
přístrojů.

Hlasitost reproduktoru je příli� nízká (anebo příli� vysoká).

1. Nastavte hlasitost reproduktoru na telefonu stisknutím tlačítka Posun nahoru nebo Posun dolů.

2. Nastavte hlasitost reproduktoru v počítači takto:

Windows Vista:

A. V systému Windows klepněte na tlačítko Start > Ovládací panely.

B. Klepněte na polo�ku Hardware a zvuk > Zvuk.

C. Na kartě Přehrávání vyberte mo�nost USR Cordless Skype Dual Phone a klepněte na polo�ku Vlastnosti.

D. Na kartě Úrovně upravte hlasitost přeta�ením posuvníku Ovládání hlasitosti. Po dokončení zavřete okno pro 
ovládání hlasitosti.

E. Na kartě Přehrávání vyberte původní zvukové zařízení.

F. Klepněte na tlačítko OK.
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Windows XP

A. V systému Windows klepněte na tlačítko Start a zvolte 
mo�nost Ovládací panely.

B. Klepněte na mo�nost Zvuky a zvuková zařízení.

C. Na kartě Audio (Zvuk) pod polo�kou Sound playback 
(Přehrávání zvuku) zvolte mo�nost USR Cordless Skype 
Dual Phone a klepněte na tlačítko Apply (Pou�ít).

D. Klepněte na tlačítko Volume (Hlasitost) u přehrávání 
zvuku.

E. Nastavte hlasitost přeta�ením posuvníku. Po dokončení 
zavřete okno pro ovládání hlasitosti.

F. Vraúte se do nabídky Sound playback (Přehrávání 
zvuku) a zvolte své původní zvukové zařízení.

G. Klepněte na tlačítko OK.

Windows 2000

A. V systému Windows klepněte na tlačítko Start > Nas-
tavení > Ovládací panely.

B. Poklepejte na polo�ku Zvuky a multimédia.

C. Na kartě Zvuk pod polo�kou Přehrávání zvuku zvolte 
mo�nost Zvukové zařízení USB a klepněte na tlačítko 
Pou�ít.

D. Klepněte na tlačítko Hlasitost u přehrávání zvuku.

E. Nastavte hlasitost přeta�ením posuvníku. Po dokončení zavřete okno pro ovládání hlasitosti.

F. Vraúte se do nabídky Přehrávání zvuku a zvolte své původní zvukové zařízení.

G. Klepněte na tlačítko OK.

Systémové zvuky se přehrávají prostřednictvím nesprávného zařízení.

Pokud je v počítači více zvukových karet nebo pokud pou�íváte systém Windows Vista, mů�e být nutné nastavit 
upřednostňované zvukové zařízení tímto způsobem:

Windows Vista:

1. V systému Windows klepněte na tlačítko Start .

2. Klepněte na polo�ku Ovládací panely.

3. Klepněte na polo�ku Hardware a zvuk > Zvuk.
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4. Vyberte zařízení k přehrávání zvuku a k záznamu zvuku, které chcete pou�ít pro zvuky počítače.

5. Vyberte mo�nost Nastavit výchozí.

6. Okno Zvuk zavřete klepnutím na tlačítko OK.

Windows XP

1. V systému Windows klepněte na tlačítko Start a zvolte 
mo�nost Ovládací panely.

2. Klepněte na mo�nost Zvuk a zvuková zařízení.

3. Na kartě Audio (Zvuk) pod polo�kou Sound playback (Pře-
hrávání zvuku) zvolte upřednostňované zařízení. 

4. Na kartě Audio (Zvuk) pod polo�kou Sound recording 
(Záznam zvuku) zvolte upřednostňované zařízení. 

5. Klepněte na tlačítko Apply (Pou�ít).

6. Klepněte na tlačítko OK.

Windows 2000

1. V systému Windows klepněte na tlačítko Start > Nastavení > 
Ovládací panely.

2. Poklepejte na polo�ku Zvuky a multimédia.

3. Na kartě Zvuk pod polo�kou Přehrávání zvuku zvolte upřednostňované zařízení.

4. Na kartě Zvuk pod polo�kou Záznam zvuku zvolte upřednostňované zařízení.

5. Klepněte na tlačítko Pou�ít.

6. Klepněte na tlačítko OK.

Ji� nemohu pou�ívat systémový mikrofon

Systém Windows Vista automaticky vybere nový telefon jako mikrofon. Chcete-li znovu vybrat původní mikrofon, 
proveďte tyto kroky:

1. V systému Windows klepněte na tlačítko Start .

2. Klepněte na polo�ku Ovládací panely.

3. Klepněte na polo�ku Hardware a zvuk > Zvuk.

4. Klepněte na kartu Záznam.

5. Vyberte zařízení k záznamu zvuku, které chcete pou�ít pro zvuky počítače.
62



Cordless Skype Dual Phone 
U�ivatelská příručka
6. Klepněte na polo�ku Nastavit výchozí. 

U vybraného zařízení se zobrazí zelené za�krtnutí.

7. Okno Zvuk zavřete klepnutím na tlačítko OK.

Telefon nezvoní při příchozím volání.

Jestli�e se na displeji telefonu zobrazuje ikona , je vyzvánění vypnuté. Chcete-li vyzvánění zapnout, stiskněte 

a podr�te tlačítko , dokud nezmizí ikona .

Nedaří se uskutečnit volání ze seznamu kontaktů v telefonu prostřednictvím aplikace 
Skype.

Ověřte, zda je zapnutý počítač a zda aplikace Skype i aplikační program telefonu zobrazují zelené ikony 
v hlavním panelu systému. 

Nedaří se volat prostřednictvím slu�by SkypeOut.

1. Stiskněte tlačítko 00, + (stiskněte a podr�te tlačítko 0) nebo 011. Poté zadejte telefonní číslo a stiskněte 

tlačítko .

2. Zkontrolujte svůj účet Skype a ujistěte se, �e máte dostatek kreditu slu�by SkypeOut.

Nedaří se mi přidat druhý hovor v systému Skype.

Pokud jste hovor zahájili pomocí programu Skype v počítači, nemů�ete pomocí telefonu přidat druhý příchozí 
nebo odchozí hovor v systému Skype. Chcete-li k hovoru zahájenému z počítače přidat dal�ího účastníka, 
pou�ijte program Skype v počítači.

Nelze přepínat mezi dvěma voláními.

1. Chcete-li přepínat mezi dvěma voláními, kdy� pou�íváte pevnou linku, musíte být u místního poskytovatele 
slu�eb přihlá�eni k odběru slu�by čekajícího volání. 

2. Namísto pouhého stisknutí tlačítka  zkuste stisknout tlačítko +1 nebo +2.

Posloupnost tlačítek, která vyu�íváte k obsluze více volání, závisí na po�adavcích místní telefonní slu�by. Ve 
Spojených státech například musíte stisknout pouze tlačítko zpětného dotazu ( ), ale v některých 
evropských zemích musíte stisknout tlačítko zpětného dotazu a poté číselné tlačítko ( +1, +2). 
Jestli�e si nejste jisti, která tlačítka máte pou�ít, informujte se u svého poskytovatele telefonních slu�eb.

3. Změňte trvání zpětného dotazu nebo trvání paměti Flash v telefonu, podle popisu uvedeného v části �Zpětný 
dotaz nebo funkce Flash� na straně 48. 

R

R R R

R

R R
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Postup restartování

Jestli�e vý�e uvedená ře�ení nevedou k nápravě, restartujte telefon následujícím způsobem:

1. Vyjměte a vyměňte baterie telefonu.

2. Odpojte základní stanici od zdroje napájení a znovu ji připojte.

3. Ukončete a restartujte aplikaci Skype i program zařízení USRobotics Cordless Skype Dual Phone.

4. Počkejte 15 minut a opakujte akci.
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Informace o podpoře

Pokud se vyskytnou problémy se softwarem Skype, naleznete informace na adrese http://support.skype.com

Máte-li potí�e s konfigurací nebo provozem zaøízení Cordless Skype Dual Phone:

1. Vyhledejte si informace v části �Ře�ení problémů� této příručky.

2. Vyhledejte část Support (Odborná pomoc) na webovém serveru společnosti USRobotics na adrese 
www.usr.com/support/. Řada nejčastěj�ích potí�í, se kterými se u�ivatelé setkávají, je popsána na webových 
stránkách FAQ (Časté otázky) a Troubleshooting (Ře�ení problémů) věnovaných konkrétnímu produktu. 
Číslo produktu Cordless Skype Dual Phoneje 9630. Toto číslo budete pravděpodobně potřebovat pro získání 
informací z webového serveru společnosti USRobotics.

3. Na adrese www.usr.com/emailsupport/ je k dispozici formulář online pro odesílání otázek pro technickou 
podporu.

4. Obraúte se na oddělení odborné pomoci společnosti USRobotics. Kdy� budete �ádat pomoc od oddělení 
odborné pomoci, budete potřebovat sériové číslo.

Aktuální informace o kontaktech na odbornou pomoc najdete na adrese www.usr.com/support

Stát Internetová po�ta 
USA www.usr.com/emailsupport
Kanada www.usr.com/emailsupport
Rakousko www.usr.com/emailsupport/de
Belgie (vlám�tina) www.usr.com/emailsupport/nl
Belgie (francouz�tina) www.usr.com/emailsupport/be
Česká republika www.usr.com/emailsupport/cz
Dánsko www.usr.com/emailsupport/ea
Finsko www.usr.com/emailsupport/ea
Francie www.usr.com/emailsupport/fr
Německo www.usr.com/emailsupport/de
Řecko www.usr.com/emailsupport/gr
Maďarsko www.usr.com/emailsupport/hu
Irsko www.usr.com/emailsupport/uk
Itálie www.usr.com/emailsupport/it
Lucembursko www.usr.com/emailsupport/be
Střední východ/Afrika www.usr.com/emailsupport/me
Nizozemsko www.usr.com/emailsupport/nl
Norsko www.usr.com/emailsupport/ea
Polsko www.usr.com/emailsupport/pl 
Portugalsko www.usr.com/emailsupport/pt
Rusko www.usr.com/emailsupport/ru
�panělsko www.usr.com/emailsupport/es 
�védsko www.usr.com/emailsupport/se
�výcarsko www.usr.com/emailsupport/de
Turecko www.usr.com/emailsupport/tk
Spojené arabské emiráty www.usr.com/emailsupport/me
Velká Británie www.usr.com/emailsupport/uk
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Informace o předpisech

Prohlá�ení o shodě

U.S. Robotics Corporation 
935 National Parkway 
Schaumburg, IL 60173 
U.S.A.

prohla�uje, �e tento produkt vyhovuje technickým po�adavkům směrnice FCC část 15, třída B. Toto zařízení 
vyhovuje omezením podle směrnice FCC, část 15 pro pou�ití doma a v kanceláři.

In formace o schválení za ř ízení podle smě rnice 
FCC

Toto telefonní zařízení je schváleno pro pou�ití ve veřejné komutované telefonní síti (Public Switched Telephone 
Network, zkratka PSTN) a je v souladu s částmi 15 a 68 směrnic a předpisů FCC a vyhovuje technickým 
po�adavkům na koncová telefonní zařízení, stanoveným organizací ACTA.

Na spodní části tohoto zařízení je mimo jiné uvedeno také jeho číslo REN (Ringer Equivalence Number) a číslo 
pou�ívané v USA. V případě potřeby musíte toto číslo sdělit své telefonní společnosti.

Číslo REN slou�í k určení počtu zařízení, která lze připojit k telefonní lince. Překročení počtu zařízení 
stanoveného čísly REN na telefonní lince mů�e způsobit, �e zařízení nebudou při příchozím hovoru zvonit. Ve 
vět�ině oblastí, nikoli v�ak ve v�ech, by součet čísel REN neměl přesáhnout pět (5,0). Chcete-li si ověřit počet 
zařízení, která lze k telefonní lince připojit podle celkového součtu čísel REN, obraúte se na telefonní společnost.

Zástrčka a konektor pou�ívané pro zapojení tohoto zařízení do elektrické a telefonní sítě musí vyhovovat 
příslu�ným nařízením části 68 směrnice FCC a po�adavkům stanoveným organizací ACTA. S tímto produktem je 
dodávána vyhovující telefonní �ňůra s modulární zástrčkou. Je vytvořena tak, aby ji bylo mo�né zapojit do 
vyhovujícího kompatibilního modulárního konektoru. Podrobné údaje naleznete v tomto dokumentu.

� Toto zařízení nelze pou�ívat ve spojení s mincovými automaty zaji�úovanými telefonní společností.

� Pro přípojky platí státní tarify. Jste-li na přípojce, nebudete pravděpodobně moci pou�ívat vlastní telefonní 
zařízení. Tyto informace získáte u své telefonní společnosti.

� Jestli�e trvale odpojíte svůj telefon od linky, musíte na tuto skutečnost upozornit svou telefonní společnost.

� Pokud pou�íváte speciální domácí popla�né zařízení připojené k telefonní lince, ujistěte se, �e instalací 
tohoto zařízení nevypnete popla�ný systém. Máte-li dotazy týkající se omezení provozu popla�ného 
zařízení, obraúte se na telefonní společnost nebo kvalifikovaného pracovníka provádějícího instalace 
zařízení.

Jestli�e va�e zařízení způsobí na lince potí�e, které by mohly ohrozit telefonní síú, upozorní vás telefonní 
společnost (pokud to bude mo�né), �e mů�e být nutné dočasně přeru�it poskytování slu�eb. V případech, kdy 
není mo�né předem doručit upozornění a okolnosti vy�adují uvedená opatření, mů�e telefonní společnost ihned 
67



Cordless Skype Dual Phone 
U�ivatelská příručka
dočasně ukončit poskytování slu�eb. V případě takového dočasného přeru�ení poskytování slu�eb je telefonní 
společnost povinna: 

(1) neprodleně vás na toto dočasné přeru�ení upozornit;

(2) poskytnout vám mo�nost napravit vzniklou situaci; a

(3) informovat vás o va�em právu na stí�nost u Komise, podle postupů stanovených v podčásti E nebo části 68 
směrnic a předpisů FCC.

Telefonní společnost mů�e provádět změny na svých komunikačních zařízeních, vybavení, provozech či 
postupech, vy�aduje-li taková opatření chod jejího podnikání a nejsou-li v rozporu s po�adavky směrnic a 
předpisů FCC. Jestli�e se očekává, �e takové změny ovlivní pou�ívání nebo výkon va�eho telefonního zařízení, 
musí vás telefonní společnost přiměřeně písemně upozornit a umo�nit vám zaji�tění nepřeru�ené slu�by.

Informace k rozhlasovému a televiznímu ru�ení

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz tohoto zařízení se řídí následujícími podmínkami:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat �kodlivé elektromagnetické ru�ení a

(2) toto zařízení musí snést ve�keré ru�ení, včetně toho, které by mohlo mít ne�ádoucí účinky na jeho provoz.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující omezením pro digitální přístroje třídy B podle předpisů 
FCC, část 15. Omezení jsou navr�ena tak, aby zaji�úovala přiměřenou ochranu proti ne�ádoucímu ru�ení při 
instalaci v obytném prostředí. Toto zařízení generuje, pou�ívá a mů�e vyzařovat rádiové vlnění. Není-li 
instalováno a pou�íváno podle pokynů výrobce, mů�e způsobit ne�ádoucí ru�ení v rádiové komunikaci. 
Současně nelze vyloučit, �e u konkrétní instalace k ru�ení nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí zařízení 
evidentní, �e způsobuje ne�ádoucí ru�ení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme u�ivateli 
pokusit se odstranit toto ru�ení některým z následujících opatření:

� Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.

� Zvět�ete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

� Připojte zařízení do elektrické zásuvky v jiném obvodu, ne� ke kterému je připojen přijímač.

Jestli�e tato opatření nevedou k odstranění ru�ení, po�ádejte o pomoc prodejce nebo zku�eného radiotechnika. 
Komise FCC (Federal Communications Commission) rovně� připravila u�itečnou informativní příručku How to 
Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems (Jak rozpoznat a ře�it problémy s rozhlasovým a 
televizním ru�ením). Tato příručka je k dispozici v kanceláři U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 
20402. Při objednávání výtisků uvádějte skladovací kód 004-000-00345-4.

�um

Občas se vyskytuje elektrický pulzní �um. Nejintenzivněji se projevuje při elektrických bouřích. Určité druhy 
elektrických zařízení, například ztmívače světla, fluorescenční �árovky, motory, ventilátory apod., jsou také 
zdrojem pulzního �umu. Proto�e jsou rádiové frekvence na takové jevy citlivé, mů�ete občas z přijímače sly�et 
pulzní �um. Jde pouze o zanedbatelnou nepříjemnost, která by neměla být pova�ována za vadu přístroje.
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Předpis FCC: Prohlá�ení o ozáření

Toto zařízení vyhovuje omezením podle předpisů FCC, které se vztahují na vyzařování v nekontrolovaném 
prostředí. Při bě�ném provozu je toto zařízení v přímém kontaktu s tělem u�ivatele. Tento vysílač nesmí být 
umístěn nebo provozován společně s �ádnou jinou anténou nebo vysílačem. Tento telefon byl testován jako 
přenosný přístroj a splňuje směrnice FCC pro vystavení rádiovému záření. Pou�ití dal�ího příslu�entsví nemusí 
zajistit shodu se směrnicemi FCC pro vystavení rádiovému záření.

Kompat ib i l i ta s př ístroj i  pro nedoslýchavé  
(Hear ing Aid Compat ibi l i ty,  zkratka HAC)

Tento telefonní systém splňuje standardy směrnice FCC a předpisu Industry Canada týkající se kompatibility 
s přístroji pro nedoslýchavé.

Soukromí

Při komunikaci prostřednictvím tohoto telefonu nemusí být zaji�těno soukromí.

Seznamy UL/CUL

Pou�íváte-li vlastní telefonní kabel, je třeba pou�ít alespoň kabel č. 26 AWG, který splňuje po�adavky předpisů 
FCC.

Toto zařízení z oblasti informačních technologií je pro způsoby pou�ívání popsané v této u�ivatelské příručce 
obsa�eno v seznamu organizací UL a C-UL pro trh Spojených států a Kanady. Tento produkt pou�ívejte pouze 
ve spojení se zařízeními pro informační technologie (ITE) uvedenými v seznamu organizace UL.

Pro u�ivatele modemů  v  Kanadě

Industry Canada (IC)

Poznámka: Toto zařízení splňuje technické specifikace předpisů Industry Canada pro koncová technická 
zařízení. Tato skutečnost je potvrzena registračním číslem. Zkratka IC před registračním číslem označuje, �e 
byla provedena registrace na základě Prohlá�ení o shodě a �e byly splněny technické specifikace předpisů 
Industry Canada. Neznamená v�ak, �e organizace Industry Canada schválila dané zařízení.

Upozornění: Na tomto zařízení je vyznačeno číslo REN (Ringer Equivalence Number) pro toto koncové zařízení. 
Číslo REN přiřazené ke ka�dému koncovému zařízení označuje maximální počet koncových zařízení, která 
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mohou být připojena k telefonnímu rozhraní. Ukončení u rozhraní mů�e sestávat z libovolné kombinace zařízení, 
která podléhají pouze podmínce, �e celkový součet čísel REN (Ringer Equivalence Number) v�ech zařízení 
nepřekračuje pět.

Označení �IC� před certifikačním číslem vysílače znamená, �e byly splněny technické specifikace předpisů 
Industry Canada. Pou�ívání se řídí následujícími dvěma podmínkami:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat �kodlivé ru�ení a

(2) toto zařízení musí přijímat ve�keré ru�ení, včetně toho, které by mohlo mít ne�ádoucí účinky na jeho provoz.

Nepokou�ejte se toto zařízení opravovat nebo upravovat.

Opravy certifikovaných zařízení by měl provádět autorizovaný údr�bářský servis, stanovený dodavatelem. 
Opravy nebo úpravy zařízení provedené u�ivatelem mohou u tohoto zařízení zru�it platnost záruky a shodu 
s předpisy. Mohlo by to také u�ivatele zbavit oprávnění pou�ívat toto zařízení.
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Shoda s CE

Prohlá�ení o shodě

Společnost U.S. Robotics Corporation, se sídlem 935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157, 
USA, prohla�uje na svou výhradní odpovědnost, �e produkt USRobotics Cordless Skype Dual Phone, modely 
9630 a 9631, na který se toto prohlá�ení vztahuje, splňuje následující standardy a dal�í normativní dokumenty.

EN301 489-1 
EN301 489-6 
EN301 406 
EN55022 
EN55024 
EN60950 
EN61000-3-2 
EN61000-3-3 
EN50360 (telefonní přístroj) 
EN50385 (základní stanice)

Společnost U.S. Robotics tímto prohla�uje, �e vý�e zmíněný produkt splňuje základní po�adavky a dal�í 
příslu�ná nařízení směrnice 1999/5/EC.

Při stanovování shody byl dodr�en postup uvedený v článku 10 (3), který je podrobně popsán v Dodatku II 
směrnice 1999/5/EC.

Toto zařízení vyhovuje evropské normě 1999/519/ECC, regulující vystavení elektromagnetickému záření.

Elektronickou verzi originálu Prohlá�ení o shodě CE naleznete na webu společnosti U.S. Robotics:  
http://www.usr.com/

Ochrana zdraví v zemích EU

Toto zařízení vyhovuje po�adavkům regulujícím vystavení elektromagnetickému záření. Toto bezdrátové zařízení 
představuje vysílač a přijímač a bylo navr�eno a vyrobeno tak, aby vyhovovalo omezením týkajícím se ozáření, 
doporučeným Radou Evropské unie a Mezinárodní komisí pro ochranu proti neionizujícímu záření (ICNIRP, 
1999) pro celou populaci. Norma pro ozáření pro přenosná zařízení vyu�ívá pro měření jednotku specifické míry 
pohlcení SAR (Specific Absorption Rate). Maximální hodnota SAR tohoto bezdrátového zařízení naměřená 
v testu dodr�ení zákonných norem je 0,042 W/kg.
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Dvouletá (2) omezená záruka společnosti U.S. Robotics 
Corporation

1.0 OBECNÉ PODMÍNKY:

1.1 Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního koncového u�ivatele - kupujícího (dále jen 
ZÁKAZNÍK) a je nepřenosná.

1.2 �ádný zástupce, prodejce ani obchodní partner společnosti U.S. Robotics Corporation (U.S. ROBOTICS) 
není oprávněn měnit podmínky této omezené záruky jménem společnosti U.S. ROBOTICS.

1.3 Z této omezené záruky se výslovně vylučují v�echny produkty, které nebyly zakoupeny jako nové od 
společnosti U.S. ROBOTICS nebo jejího oprávněného prodejce.

1.4 Tato omezená záruka je platná pouze v zemi nebo oblasti, pro kterou je produkt určen (viz číslo modelu 
produktu a ve�keré �títky s osvědčením místních telekomunikačních organizací na produktu).

1.5 Společnost U.S. ROBOTICS zaručuje ZÁKAZNÍKOVI, �e produkt při normálním pou�ívání a provozu 
nevyká�e závady na dílenském provedení a materiálech po dobu DVOU (2) LET ode dne zakoupení od 
společnosti U.S. ROBOTICS nebo jejího oprávněného prodejce.

1.6 Během záruční doby bude výhradní povinností společnosti U.S. ROBOTICS podle vlastního uvá�ení opravit 
vadný produkt nebo jeho část novými nebo repasovanými součástmi nebo vyměnit vadný produkt nebo jeho část 
za stejný nebo podobný, nový nebo repasovaný produkt nebo část. Pokud �ádná z předchozích dvou mo�ností 
není přiměřeně dostupná, mů�e společnost U.S. ROBOTICS podle vlastního uvá�ení poskytnout ZÁKAZNÍKOVI 
peně�ní náhradu, která nepřekročí poslední zveřejněnou maloobchodní cenu produktu doporučenou společností 
U.S. ROBOTICS, po odečtení příslu�ných servisních poplatků. V�echny vyměněné produkty a součásti se 
stávají vlastnictvím společnosti U.S. ROBOTICS.

1.7 Na náhradní produkt nebo součást poskytuje společnost U.S. ROBOTICS záruku po dobu DEVADESÁTI 
(90) DNÍ od data odeslání produktu nebo součásti ZÁKAZNÍKOVI.

1.8 Společnost U.S. ROBOTICS neposkytuje �ádné uji�tění ani záruky, �e bude tento produkt vyhovovat 
po�adavkům ZÁKAZNÍKA nebo �e bude fungovat v kombinaci s jakýmikoli hardwarovými nebo softwarovými 
produkty jiných výrobců.

1.9 Společnost U.S. ROBOTICS nezaručuje ani neposkytuje �ádné uji�tění, �e bude provoz softwarových 
produktů dodaných společně s tímto produktem nepřetr�itý nebo bezchybný ani �e budou v�echny chyby v 
softwarovém produktu odstraněny.

1.10 Společnost U.S. ROBOTICS nebude odpovědná za �ádný software nebo jiná data ZÁKAZNÍKA či 
informace obsa�ené nebo ulo�ené v tomto produktu.

2 .0 POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA:

2.1 ZÁKAZNÍK přebírá ve�kerou odpovědnost za to, �e produkt splňuje jeho specifikace a po�adavky.
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2.2 ZÁKAZNÍKOVI se výslovně doporučuje vytvořit si zálo�ní kopie ve�kerého softwaru poskytnutého s tímto 
produktem.

2.3 ZÁKAZNÍK přebírá plnou odpovědnost za správnou instalaci a konfiguraci tohoto produktu a za zaji�tění správné 
instalace, konfigurace, provozu a kompatibility s provozním prostředím, ve kterém má tento produkt plnit svou funkci.

2.4 V zájmu uznání reklamace musí ZÁKAZNÍK předat společnosti U.S. ROBOTICS doklad o nákupu s 
označením data (kopii původního dokladu o koupi od společnosti U.S. ROBOTICS nebo oprávněného prodejce)

3.0 VYŘ IZOVÁNÍ REKLAMACÍ:

3.1 V zájmu uznání oprávnění k servisní opravě v rámci záruky se ZÁKAZNÍK musí během platné záruční lhůty 
obrátit na odbornou pomoc společnosti U.S. ROBOTICS nebo na oprávněné servisní středisko společnosti 
U.S. ROBOTICS.

3.2 V zájmu uznání oprávnění k servisní opravě v rámci záruky musí ZÁKAZNÍK zaslat společnosti U.S. 
ROBOTICS číslo modelu produktu, sériové číslo produktu a doklad o nákupu s označením data (kopii původní 
účtenky od společnosti U.S. ROBOTICS nebo oprávněného prodejce).

3.3 Informace týkající se způsobu kontaktování oddělení technické podpory společnosti U.S. ROBOTICS nebo 
autorizovaného servisního střediska společnosti U.S. ROBOTICS jsou k dispozici na webové stránce společnosti 
U.S. ROBOTICS na adrese www.usr.com.

3.4 Předtím, ne� se ZÁKAZNÍK obrátí na odbornou pomoc společnosti U.S. ROBOTICS, musí mít k dispozici 
následující informace a polo�ky:

� Číslo modelu produktu 
� Sériové číslo produktu 
� Doklad o nákupu s označením data 
� Kontaktní jméno a telefonní číslo ZÁKAZNÍKA 
� Verzi operačního systému počítače ZÁKAZNÍKA 
� Instalační disk CD-ROM společnosti U.S. ROBOTICS 
� Instalační příručku společnosti U.S. ROBOTICS 

4.0 VÝMĚNA V ZÁRUCE:

4.1 V případě, �e technická podpora společnosti U.S. ROBOTICS nebo autorizované servisní středisko 
společnosti U.S. ROBOTICS zjistí, �e produkt nebo jeho část vykazuje závadu nebo po�kození přímo 
způsobené zpracováním nebo materiálem a �e produktu nevypr�ela DVOULETÁ (2) záruční doba a �e 
ZÁKAZNÍK zaslal s vráceným produktem nebo částí doklad o nákupu s označením data (kopii původní účtenky 
od společnosti U.S. ROBOTICS nebo oprávněného prodejce), vydá společnost U.S. ROBOTICS ZÁKAZNÍKOVI 
potvrzení o vrácení materiálu (RMA) a seznámí jej s pokyny pro vrácení produktu v některém sběrném středisku 
společnosti U.S. ROBOTICS.

4.2 V�echny produkty nebo součásti vrácené společnosti U.S. ROBOTICS bez potvrzení RMA vydaného 
společností U.S. ROBOTICS nebo autorizovaným servisním střediskem společnosti U.S. ROBOTICS budou 
vráceny zpět.
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4.3 ZÁKAZNÍK souhlasí s tím, �e uhradí náklady za odeslání produktu nebo části do autorizovaného sběrného 
střediska společnosti U.S. ROBOTICS, �e produkt pojistí nebo převezme odpovědnost za ztrátu nebo po�kození, 
ke kterému mů�e dojít během přepravy, a �e pou�ije přepravní krabici odpovídající původnímu obalu.

4.4 Společnost U.S. ROBOTICS nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo po�kození, dokud vrácený produkt nebo 
součást nebude přijata jako oprávněně vrácená autorizovaným sběrným střediskem společnosti U.S. 
ROBOTICS.

4.5 Produkty nebo součásti oprávněně vrácené ZÁKAZNÍKEM budou rozbaleny a vizuálně zkontrolovány, 
přičem� číslo modelu produktu a sériové číslo produktu bude porovnáno s údaji na potvrzení RMA. Na 
přilo�eném dokladu o koupi bude zkontrolováno datum a místo nákupu. Společnost U.S. ROBOTICS mů�e 
reklamaci odmítnout, pokud výsledky vizuální kontroly vráceného produktu nebo části neodpovídají informacím 
poskytnutým ZÁKAZNÍKEM, na jejich� základě bylo vydáno potvrzení RMA.

4.6 Po vybalení, vizuální kontrole a otestování společnost U.S. ROBOTICS podle vlastního uvá�ení produkty nebo 
části vrácené ZÁKAZNÍKEM opraví nebo vymění a pou�ije nové nebo repasované produkty nebo součásti 
v takovém rozsahu, který bude uznán jako nezbytně nutný pro obnovení funkčnosti produktu nebo jeho části.

4.7 Společnost U.S. ROBOTICS vynalo�í ve�keré přiměřené úsilí, aby byl opravený nebo vyměněný produkt 
nebo jeho část odeslán ZÁKAZNÍKOVI na náklady společnosti U.S. ROBOTICS do JEDNADVACETI (21) DNÍ 
poté, co autorizované sběrné středisko společnosti U.S. ROBOTICS obdr�í produkty nebo části oprávněně 
vrácené ZÁKAZNÍKEM.

4.8 Společnost U.S. ROBOTICS nenese odpovědnost za jakékoli �kody způsobené zpo�děním při dodání nebo 
vrácení opraveného nebo vyměněného produktu nebo součásti.

5 .0 OMEZENÍ:

5.1 SOFTWARE JINÝCH VÝROBCŮ: Tento produkt společnosti U.S. ROBOTICS mů�e obsahovat nebo mů�e 
být dodáván se softwarem od jiných výrobců, jeho� pou�ití se řídí podmínkami samostatné licenční smlouvy s 
koncovým u�ivatelem poskytnuté jinými výrobci softwaru. Na takový software jiných výrobců se tato omezená 
záruka společnosti U.S. ROBOTICS nevztahuje. Platné znění záruky najdete v licenční smlouvě s koncovým 
u�ivatelem, podle které se řídí pou�ívání takového softwaru.

5.2 PO�KOZENÍ ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM POU�ÍVÁNÍM, NEDBALOSTÍ, NEKOMPATIBILITOU, 
NESPRÁVNOU INSTALACÍ NEBO VLIVY PROSTŘEDÍ: V rozsahu povoleném platnými zákony se tato 
omezená záruka společnosti U.S. ROBOTICS nevztahuje na bě�né opotřebení, na po�kození nebo ztrátu dat 
způsobené komunikací s aktuálními nebo budoucími verzemi operačních systémů nebo jiným aktuálním nebo 
budoucím softwarem a hardwarem, na úpravy (provedené osobami kromě zaměstnanců společnosti U.S. 
ROBOTICS nebo autorizovaných servisních středisek společnosti U.S. ROBOTICS), na po�kození způsobené 
chybou obsluhy nebo nedodr�ením pokynů uvedených v dokumentaci pro u�ivatele nebo v jiné připojené 
dokumentaci, na po�kození způsobená přírodními �ivly, například bleskem, bouřkou, povodní, po�árem, 
zemětřesením atd., dále na produkty se stopami po úpravách nebo s odstraněným sériovým číslem produktu, na 
nesprávné pou�ívání, nedbalost a nesprávnou manipulaci, na po�kození způsobené nepřiměřeným působením 
fyzické síly, teploty nebo elektrického proudu, na padělky, na po�kození nebo ztrátu dat způsobené počítačovým 
virem, virem typu Worm, virem typu Trojský kůň nebo po�kozením obsahu paměti, na chyby produktu, které jsou 
způsobeny nehodou, jeho �patným nebo nesprávným pou�íváním (zejména nesprávnou instalací, připojením ke 
zdroji o nesprávném napětí a nesprávnému zdroji energie), na chyby způsobené produkty, které nebyly dodány 
společností U.S. ROBOTICS, na po�kození způsobené vlhkostí, korozívním prostředím, vysokonapěúovými 
výboji, při přepravě, v nestandardních provozních podmínkách, nebo na pou�ívání produktu mimo hranice země 
nebo oblasti, pro kterou je určen (viz číslo modelu produktu a ve�keré �títky s osvědčením místních 
telekomunikačních organizací připevněné na produktu).
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5.3 V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONY JSOU VÝ�E UVEDENÉ ZÁRUKY A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ 
VÝHRADNÍ A NAHRAZUJÍ V�ECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, SMLUVNÍ VZTAHY NEBO PODMÍNKY, VÝSLOVNĚ 
UVEDENÉ NEBO IMPLICITNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ, SKUTEČNÉ NEBO ZÁKONNÉ, STATUTÁRNÍ NEBO JINÉ, 
VČETNĚ ZÁRUK, SMLUVNÍCH VZTAHŮ NEBO PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO 
URČITÝ ÚČEL, USPOKOJIVÉ KVALITY, SHODY S POPISEM A NEPORU�ENÍ, KTERÉ JSOU V�ECHNY 
VÝSLOVNĚ VYLOUČENY. SPOLEČNOST U.S. ROBOTICS NEPŘEDPOKLÁDÁ ANI NEPOVĚŘUJE �ÁDNOU 
OSOBU, KTERÉ BY NÁLE�ELA JAKÁKOLI DAL�Í ODPOVĚDNOST V SOUVISLOSTI S PRODEJEM, 
INSTALACÍ, ÚDR�BOU, ZÁRUKOU NEBO POU�ÍVÁNÍM PRODUKTŮ TÉTO SPOLEČNOSTI.

5.4 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONY SE SPOLEČNOST U.S. 
ROBOTICS A JEJÍ DODAVATELÉ ROVNĚ� ZŘÍKAJÍ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI, AŤ U� SE ZAKLÁDÁ NA 
SMLOUVĚ NEBO NEDOVOLENÉM ČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), ZA NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, 
ZVLÁ�TNÍ �KODY NEBO NÁHRADY �KODY S REPRESIVNÍ FUNKCÍ JAKÉHOKOLI DRUHU, ZA ZTRÁTU 
PŘÍJMU NEBO ZISKU, ZTRÁTU OBCHODU, ZTRÁTU INFORMACÍ NEBO DAT NEBO ZA JINÉ FINANČNÍ 
ZTRÁTY VZNIKLÉ Z NEBO V SOUVISLOSTI S PRODEJEM, INSTALACÍ, ÚDR�BOU, POU�ÍVÁNÍM, 
VÝKONEM, CHYBOU NEBO PŘERU�ENÍM VÝROBY PRODUKTŮ, A TO I V PŘÍPADĚ, �E BYLA 
SPOLEČNOST U.S. ROBOTICS NEBO JEJÍ POVĚŘENÝ PRODEJCE SEZNÁMENI S MO�NOSTÍ TAKOVÝCH 
PO�KOZENÍ, PŘIČEM� ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI JE OMEZENA POUZE NA OPRAVU, VÝMĚNU 
NEBO VRÁCENÍ UHRAZENÉ NÁKUPNÍ CENY PODLE UVÁ�ENÍ SPOLEČNOSTI U.S. ROBOTICS. 
V PŘÍPADĚ, �E BY NEBYLO MO�NÉ DODR�ET PŮVODNÍ ÚČEL JAKÉHOKOLI UVEDENÉHO 
NÁPRAVNÉHO OPATŘENÍ, NEBUDE TO MÍT NA TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA �KODY VLIV.

6.0 OMEZENÍ:

Některé země, státy, oblasti nebo provincie neumo�ňují výjimky nebo omezení předpokládaných záruk ani 
omezení odpovědnosti za následné nebo nepřímé �kody u některých produktů dodávaných spotřebitelům nebo 
omezení odpovědnosti za zranění osob. Z tohoto důvodu mů�e být platnost vý�e uvedených omezení a výjimek 
pro ZÁKAZNÍKA omezena. Pokud zákon neumo�ňuje zcela vyloučit předpokládané záruky, bude platnost těchto 
záruk omezena na DVA (2) ROKY trvání této písemné záruky. Tato záruka uděluje ZÁKAZNÍKOVI specifická 
zákonná oprávnění, která se mohou li�it podle místního práva.

7.0 ROZHODNÉ PRÁVO:

Tato omezená záruka se řídí právem státu Illinois, USA, s výjimkou konfliktů právních principů a konvence OSN 
o smlouvách pro mezinárodní prodej zbo�í.

U.S. Robotics Corporation 
935 National Parkway 
Schaumburg, IL, 60173 
U.S.A.
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