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!!!User manual to read carefully before start to
use!!!

!!!Manuel d’utilisation à lire impérativement avant
la mise en service!!!

!!! Bevor Ihr neues Telefongerät zu benutzen,
bitte lesen Sie dies Benutzerhandbuch sehr

sorgfältig!!!

CAUTION:  this telephone is specifically designed for the people with hearing
difficulties and is provided with a handset earpiece volume control for individual
requirements. Due care must be taken by all users that the handset earpiece
volume control is set to the lowest level acceptable by each respective user.
Care should therefore be exercised to ensure that any naive users are familiar
with this requirement.

ATTENTION:  Ce téléphone peut être destiné aux personnes ayant des
problèmes auditifs. il possède un écouteur a volume variable. A la première
utilisation, assurez vous que le volume soit réglé au minimum. Les personnes
malentendantes pourront par la suite augmenter le volume pour l’adapter à leur
besoin.

WARNUNG: Dieses Telefon wurde speziell für schwerhörige Personen
konzipiert und besitzt eine auf die individuellen Bedürfnisse einstellbare
Hörerlautstärke. In Folge dessen sollten alle Nutzer darauf achten, dass der
Lautstärkeregler des Hörers, in Rücksicht auf andere Nutzer, auf das
niedrigste Niveau gestellt wird. Es ist darauf zu achten, dass unwissende
Benutzer mit der Handhabung dieser Apparatur vertraut gemacht werden.



3

Index

Description 4

Setting up 7
- Connecting the telephone 7
- Ringer volume setting 7
- Tone/Pulse switch 8
- Time breack recall setting 8
- Wall mounting 8

Volume and tone adjustment 10
- Receiving volume and tone adjustment 10
- Sending volume adjustment 12

Using the phone 13
-  Answer a call 13
- Making a call 13
- Last number redial 14
- Recall, * & # buttons 14
- Mute button 14
- Storing telephone numbers 15
- Dialling stored number 16

General informations 17



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


