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DŮLEŽITÉ INFORMACE
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Váš nový telefon byl vyroben s maximální péčí a za nejpřísnějších kvalitativních opatření. Při konstrukci
našich přístrojů je podstatným faktorem bezpečnost. Zaručení bezpečnosti je ovšem do jisté míry
také VAŠÍM úkolem.
Přečtěte si proto pozorně pokyny na této a další straně. Návrhy předložené na této straně zaručují
bezporuchové používání telefonu. Nechte tyto instrukce v blízkosti přístroje, abyste je kdykoli měli
při ruce.

Používání
Při používání telefonních přístrojů musíte vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření, abyste
eliminovali riziko požáru, zasažení elektrickým proudem nebo jiného zranění.
•

Přečtěte si důkladně všechny pokyny.

•

Dodržujte veškeré pokyny a upozornění na telefonu.

•

Při kontaktu s vodou se tento telefon může stát nebezpečným. Abyste nebyli zasaženi elektrickým
proudem, používejte telefon, jen když máte naprosto suché ruce a tělo. Jestliže vám telefon
náhodou spadne do vody, vytáhněte nejprve přípojnou šňůru ze zásuvky na stěně a teprve
potom vyndejte aparát ven z vody. Pak zavolejte odborníka, který vám přístroj vymění.

•

Pokud možno nepoužívejte telefon během bouřky v blízkém okolí. Blesky mohou za určitých
okolností způsobit zasažení elektrickým proudem. Případné tísňové hovory musí být co nejkratší.
Stoprocentní ochrana proti přepětí není možná, ani když dodržíte všechna bezpečnostní
opatření proti zasažení bleskem.

•

Pokud chcete telefonicky ohlásit unikání zemního plynu, musíte to učinit v dostatečné vzdálenosti
od místa úniku. Na elektrických kontaktech telefonu může přeskočit nepatrná jiskra, která,
i když to není příliš pravděpodobné, může za určitých okolností zapálit plyn, je-li nahromaděn
ve vysoké koncentraci.

•

Bezpodmínečně dávejte pozor, aby se drážkami v pouzdře nedostal do přístroje žádný předmět.
Ten by totiž mohl přijít do kontaktu se součástkami pod napětím, způsobit zkrat a případně
i zasažení elektrickým proudem. Dbejte na to, aby se na telefon nevylila žádná tekutina.
Dostane-li se do telefonu tekutina, musíte přizvat na pomoc odborníka.

•

Abyste eliminovali riziko zasažení elektrickým proudem, nikdy nedemontujte telefon. Telefon
neobsahuje žádné součástky vyžadující údržbu ze strany uživatele. Odstraněním krytů můžete
obnažit součástky pod napětím. Pokud pak smontujete telefon špatně, můžete být při jeho
následném použití zasaženi elektrickým proudem.

1

Servis

TELEFON 6210

1. Před případným čištěním vytáhněte přípojnou šňůru ze zásuvky na stěně. Nikdy nepoužívejte
tekuté čisticí přípravky nebo spreje. Otírejte telefon jen vlhkým hadrem.
2. V následujících případech vytáhněte přípojnou šňůru ze zásuvky na stěně a přivolejte na pomoc
odborníka:

1

— Když se do telefonu dostane nějaká tekutina.
2
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— Když byl přístroj vystaven dešti nebo jinému působení vody.
— Když vám telefon upadl nebo se jiným způsobem poškodilo jeho pouzdro.
— Když zjistíte výraznou změnu ve fungování přístroje.
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DALŠÍ INFORMACE
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UPOZORNĚNÍ
Tato příručka byla vytvořena s maximálním úsilím, aby v ní obsažené informace byly v době tisku
úplné a správné. Firma Lucent Technologies žádným způsobem neručí za případné chyby. Změny
nebo úpravy informací obsažených v tomto dokumentu budou eventuálně vzaty v úvahu v dalších
vydáních.
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Obr. 1. Pohled na telefon 6210

TÓNOVÁ VOLBA
Telefon 6210 je vybaven pouze tónovou volbou (MFV). Tento model kromě toho podporuje
přerušení oznamovacího tónu při zavěšení. Pro použití těchto funkcí nepotřebujete žádné
speciální nastavení.

Přístroj 6210 je standardní analogový telefon.

Funkce telefonu
1) Datová přípojka (symbol
) - Tato přípojka umožňuje připojit k telefonu další přístroj,
např. modem. Při komunikaci připojeného modemu dávejte pozor, abyste tuto komunikaci
nenarušili vyzvednutím sluchátka.

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM
Ústředna, k níž je telefon připojen.

2) Regulátor hlasitosti vyzvánění - Třístupňový přepínač pro nastavení hlasitosti vyzvánění.
Posunutím směrem nahoru (od sebe) signál zesílíte, posunutím směrem dolů (k sobě) ztišíte.
Regulátor hlasitosti je označen symbolem
.

3) Kontrolka záznamníku komunikačního systému - Na telefonu bliká červená kontrolka, když
.
máte na záznamníku zprávu nebo když přichází hovor. Tato kontrolka je označena symbolem
O podpoře této funkce komunikačním systémem se informujte u správce systému.
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4) Regulátor hlasitosti sluchátka (symbol
) - Tímto tlačítkem se nastavuje hlasitost příjmu
ve sluchátku.
Stisknutím horní poloviny tlačítka (symbol
) se zesiluje hlasitost, stisknutím dolní poloviny
tlačítka (
) se zeslabuje. K dispozici jsou čtyři úrovně hlasitosti.

INSTALACE
INSTALACE NA PSACÍ STŮL
Připojte telefon pomocí přiloženého hladkého přípojného kabelu do zásuvky na stěně.

5) Klávesnice - Standardní klávesnice s 12 tlačítky pro volbu telefonních čísel. Tlačítko "5" je pro
orientaci zrakově postižených uživatelů opatřeno výraznou reliéfní značkou.

POZOR:

6) Zdířka LINE (na spodní straně telefonu)

Nikdy nezapojujte kabel sluchátka do zdířky LINE nebo datové přípojky telefonu.
Telefon a sluchátko by se mohly poškodit.

Hold - Stisknutím tohoto tlačítka přepnete hovor na čekání. Rozsvítí se červená kontrolka
7)
vedle tlačítka, která upozorňuje na to, že čeká hovor.

8)
Redial - Stisknutím tohoto tlačítka můžete opakovat volbu posledního čísla, které jste
zvolili pomocí klávesnice.

1. Otočte telefon tak, aby byl spodní stranou vzhůru (viz obr. 2).

a.
b.

9)
Flash - Stisknutím tohoto tlačítka můžete používat funkce komunikačního systému, jako
je např. přepojení hovoru nebo konferenční spojení.

10) Zdířka pro kabel sluchátka - K propojení sluchátka s telefonem.

11) Sluchátko - Pro realizaci telefonních hovorů.

Obr. 2 Spodní strana telefonu 6210

2. Posuňte podstavec (označení a na obr. 2 a 3) doleva, abyste obnažili spodní stranu telefonu
(viz obr. 3).

a.

Obr. 3 Odstranění podstavce ze spodní strany telefonu
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3. Zapojte konec přípojného kabelu do zdířky LINE (označení b na obr. 2) na spodní straně
telefonu.

2. Otočte telefon spodní stranou vzhůru.

4. Nainstalujte druhý konec kabelu tak, aby se objevil v drážce na horním konci podstavce.
Pro upevnění podstavce slícujte výstupky s příslušnými otvory telefonu a posuňte podstavec
doprava tak, aby pevně seděl.

4. Otočte podstavec tak, aby širší konec směřoval dolů.

5. Otočte telefon a postavte ho na psací stůl.
6. Připojte jeden konec spirálové šňůry sluchátka ke zdířce sluchátka po straně telefonu.
7. Připojte druhý konec kabelu ke sluchátku.

3. Posuňte podstavec doleva, abyste obnažili spodní stranu telefonu (viz obr. 3).

5. Zapojte jeden konec přípojného kabelu do zdířky LINE (označení b na obr. 2) na spodní straně
telefonu (je-li kabel příliš dlouhý, pak ho nechte svinutý v dolním vybrání pouzdra).
UPOZORNĚNÍ: Místo kabelu přiloženého k telefonu můžete použít také jiný telefonní kabel
opatřený konektory RJ12 6/2.
6. Upevněte obrácený podstavec (označení a na obr. 5). Při tom slícujte výstupky s příslušnými otvory
na spodním okraji telefonu (označení b na obr. 5) a posuňte podstavec doprava tak, aby pevně seděl.

8. Zavěste sluchátko.
9. Zapojte volný konec přípojného kabelu do zásuvky na stěně.
10. Zvedněte sluchátko a zkontrolujte, jestli je slyšet oznamovací tón.
11. Nastavte regulátor hlasitosti vyzvánění na požadovanou úroveň.
12. Je-li hák vidlice v poloze pro nástěnnou montáž, tj. výstupkem nahoru, otočte ho opačným
postupem podle bodu 1 INSTALACE NA STĚNU.

a.

INSTALACE NA STĚNU
Podle následujících instrukcí můžete přístroj zavěsit na stěnu. K zavěšení slouží otvor v podstavci
a v horní části dna přístroje.

1. Musíte otočit hák vidlice sluchátka (který drží zavěšené sluchátko). Poloha háku vidlice sluchátka
je znázorněna na obr. 4a.
• Stiskněte vidlicový přepínač dolů a vysuňte hák vidlice nahoru, ven z drážky (viz obr. 4b).
• Otočte hák vidlice tak, aby výstupek směřoval nahoru (viz obr. 4c).
• Zasuňte hák zpět do drážky (viz obr. 4d) až se ozve zacvaknutí.

b.

Obr. 5 Instalace podstavce pro upevnění na stěně

7. Připojte jeden konec spirálové šňůry sluchátka ke zdířce sluchátka po straně telefonu.
8. Zapojte volný konec přípojného kabelu do zásuvky na stěně.
9. Umístěte telefon na vruty na stěně a stáhněte ho dolů, aby vruty zapadly do drážek v přístroji.
10. Připojte druhý konec spirálové šňůry ke sluchátku a zavěste sluchátko.
11. Zvedněte sluchátko a zkontrolujte, jestli je slyšet oznamovací tón.

a.

b.

c.

12. Nastavte regulátor hlasitosti vyzvánění na požadovanou úroveň.

d.

Obr. 4 Otočení háku vidlice
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POSTUP
REALIZACE HOVORU
Přijetí hovoru nebo volání.
UPOZORNĚNÍ:

Když přichází hovor (tj. zvoní telefon), bliká kontrolka záznamníku.

1. Pokud chcete volat nebo přijmout hovor, zvedněte sluchátko.
2. Chcete-li někomu volat, zvolte požadované telefonní číslo.
3. Chcete-li ukončit hovor, zavěste sluchátko.
UPOZORNĚNÍ:
sluchátka,

K zesílení hlasitosti sluchátka stiskněte horní polovinu tlačítka nastavení hlasitosti
; pro ztišení dolní polovinu tlačítka,
.

PŘIDRŽENÍ HOVORU
Přidržení hovoru
1. Stiskněte tlačítko

Hold. (Rozsvítí se červená kontrolka nad tlačítkem.)

Návrat k přidrženému hovoru
1. Stiskněte tlačítko
Hold, nebo (pokud jste zavěsili sluchátko) znovu zvedněte sluchátko.
(Červená kontrolka nad tlačítkem zhasne.)
• Nyní jste opět spojeni s druhým účastníkem hovoru.

NASTAVENÍ HLASITOSTI VYZVÁNĚNÍ
Regulace hlasitosti vyzvánění
UPOZORNĚNÍ: Regulátor hlasitosti vyzvánění je na telefonu označen symbolem

.

1. Chcete-li zesílit hlasitost, posuňte regulátor hlasitosti směrem od sebe (nahoru). Pro zeslabení
posuňte regulátor hlasitosti směrem k sobě (dolů).

OPAKOVÁNÍ VOLBY
Automatické opakování posledního zvoleného čísla
1. Při zvednutém sluchátku stiskněte tlačítko

Redial.

(Opakovaně zvolené číslo může obsahovat maximálně 24 míst.)
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