3 x alkalická baterie 1,5V typ AAA
SíĢový adaptér 6V, 150mA
PSTN, FSK V.23, Protokol 1 dle ETSI
40 pĜijatých a odeslaných SMS zpráv s max. délkou 160 znakĤ
50 záznamĤ o hovorech
80 tel. þísel v seznamu (þíslo max. 24 míst, text max. 16 znakĤ)
vnitĜní, všeobecné (-10 °C až +40 °C)

SMS-8010 SMS telefon
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Výrobce poskytuje na výrobek záruku 2 roky ode dne prodeje – nutno doložit prodejním
dokladem. Záruka se nevztahuje na baterie, vady zpĤsobené vnČjším poškozením, bČžným
opotĜebením ani na vady funkce zpĤsobené nestandardním chováním komunikaþní þi
napájecí sítČ, ke které je zaĜízení pĜipojeno. Výrobce neodpovídá též za škody zpĤsobené
nesprávným použitím výrobku. Servis v ýR poskytuje pĜímo výrobce – Jablotron s.r.o.,
Pod Skalkou 33, 466 01 Jablonec n.N.

16. Záruka

Poznámka: výrobek, aþkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadkĤ, ale pĜedejte prodejci
nebo pĜímo prodejci.

SMS telefon lze pĜipojovat k analogovému rozhraní TBR 21/1998, EG 201 121, ETSI TR 103 00-3-1, 2, 3
V1.1.1/2001. Jablotron s.r.o. tímto prohlašuje, že SMS telefon je navržen a vyroben ve shodČ s na nČj se
vztahujícími ustanoveními: NaĜízení vlády þ. 426/2000 Sb., ve znČní þ. 483/2002 Sb. a 251/2003 Sb.
(1999/5/ES). Originál prohlášení o shodČ je na www.jablotron.cz v sekci poradenství.

ProstĜedí

Komunikaþní standard
Kapacita pamČtí

Napájení

15. Technické údaje

PĜípadné problémy konzultujte s firmou, která Vám zaĜízení dodala.

3.

Zvolte
,
nalistujte "SMS centrum (TX)", potvrćte
.
Pro spolupráci s GSM komunikátorem Jablotron má být: SMS centrum
TX i RX: 1111.
c) PĜi použití na pevné lince se na nastavení informujte u poskytovatele pevné
linky (napĜ. u ýeského Telecomu bylo v dobČ tvorby tohoto manuálu nutné
pro správnou funkci pĜístroje aktivovat tzv. CLIP, zmČnit þíslo RX a TX SMS
centra na 1470 a nastavit, aby Vám byly SMS zprávy posílány v textové
podobČ – podrobnosti Vám poskytne operátor na 800 123 456)
V pĜípadČ, že telefon nepĜijímá SMS zprávy, zkontrolujte, zda nebyl odpojen od
systému Jablotron. Pokud ano, pĜipojte jej a odešlete jakoukoliv SMS zprávu.
PĜíjem SMS se opČt automaticky aktivuje.

a)
b)

Pokud telefon nezobrazuje þíslo volajícího nebo nepĜijímá a neodesílá SMS zprávy,
zkontrolujte:
1. Funkþnost telefonní linky (zkuste si z telefonu zavolat). Pokud linka nefunguje,
zkontrolujte zapojení kabelĤ.
2. Správnost nastaveného þísla SMS centra:

14. ěešení problémĤ

Pokud se vybijí baterie (pĜístroj indikuje blížící se vybití symbolem baterie na displeji),
provećte jejich výmČnu. Kryt baterií je na spodní stranČ pĜístroje. Používejte výhradnČ
znaþkové alkalické baterie 1,5V velikosti AAA. Dodržujte orientaci vyznaþenou v prostoru pro
baterie. PĜi výmČnČ baterií odpojte telefonní kabel!

13. VýmČna baterií

Pohodlné volání a vyĜizování SMS
korespondence...

SMS telefon

SMS-8010

SMS-8010 SMS telefon
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3.
se nabídne:

.

po stisku
.

zvolte þeštinu nebo angliþtinu.
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Ve spolupráci s GSM komunikátorem Jablotron lze telefon využít pro nČkteré
funkce EZS. PĜehled funkcí a nastavení je uveden v manuálu JA-60GSM.

12. Systémové funkce EZS

Doruþování SMS zpráv do telefonu SMS-8010 je zdarma. Ceny úþtované za odeslané
SMS nebo za telefonní hovory závisí na použité komunikaþní síti a zvoleném tarifu.

11. Ceny za odesílání SMS a za telefonní hovory

Volbu v nastavení potvrdíte klávesou

JAZYK

,

, pro systém Jablotron má být
lze zmČnit po stisku
1111, pĜi použití na pevné lince se na nastavení informujte
u poskytovatele služby (pro ýeský Telecom 1470),
SMS centrum (RX)

lze zapnout nebo vypnout po stisku

, pro systém Jablotron má být
lze zmČnit po stisku
1111, pĜi použití na pevné lince se na nastavení informujte
u poskytovatele služby (pro ýeský Telecom 1470),

SMS centrum (TX)

TONY TLACITEK

seĜízení hodin a kalendáĜe,
šipkami
,
nastavujete hlasitost vyzvánČní,
,
nastavujete kontrast displeje,
šipkami

lze vybírat:

DATUM a CAS
ZVONENI
Kontrast LCD

se otevĜe menu a klávesami

.

Volat (zavolá na vybrané þíslo),
Odeslat SMS (umožní na vybrané þíslo napsat SMS),
Smazat (smaže vybraný záznam o hovoru),
UpĜesnit (kdo, kdy volal – krokuje se zelenou klávesou),
Uložit þíslo (umožní pĜidat þíslo do seznamu),
Smazat vše (všechny záznamy ve vybraném seznamu),

10. Nastavení telefonu
Klávesou

lze vybrat seznam

, zobrazí se seznam hovorĤ, krokovat lze

Volbu v nabídce potvrdíte stiskem

Potvrćte

2.

Zmeškané hovory
PĜijaté hovory
Volaná þísla

Hovory lze prohlížet následovnČ:
1. StisknČte
, a klávesami

.

5.

.

.

Stiskem

2.

.

Zadejte tel. þíslo a potvrćte

.

.

SMS-8010 SMS telefon
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.
"1x zmeskany hovor". Seznam zmeškaných hovorĤ zobrazíte stiskem klávesy
Seznam posledních 50 hovorĤ
Telefon zapisuje do pamČti celkem 50 posledních hovorĤ (zmeškané + pĜijaté + volané).

Zmeškáte-li telefonní hovor, zaþne blikat þervená signálka a na displeji se objeví napĜ.

9. Kdo volal?

3. Zadejte nové þíslo a uložte jej stiskem

ZmČna þísla na tlaþítku M1 až M6:
1. Držte stisknuté tlaþítko (napĜ. M1) až se zobrazí „Cislo:nnnnnn“.
2. PĤvodní þíslo nnnnnn smažte klávesou
v pravém horním rohu .

2.

Uložení þísla na prázdné tlaþítko:
1. StisknČte tlaþítko (napĜ. M1), zobrazí se "Cislo:".

8. Tlaþítka rychlé volby M1 až M6:

ýísla zadávejte v mezinárodním formátu 00420 123456789, jinak se nezobrazí jméno volajícího pĜi
pĜíchozím hovoru.

.

Volat (zavolá na vybrané þíslo),
Nový kontakt (umožní pĜidat nové þíslo),
Upravit (umožní zmČny vybraného þísla),
Odeslat SMS (umožní na vybrané þíslo napsat textovou zprávu),
Smazat (smaže vybrané þíslo).

se nabídne:

otevĜete seznam - lze v nČm vybírat pomocí

Volbu v nabídce potvrdíte stiskem

Stiskem

1.

7. Seznam telefonních þísel

Telefon ukládá celkem 40 posledních (pĜijatých a odeslaných) zpráv. Je-li pamČĢ zpráv
plná, nejstarší zprávy se automaticky mažou. Každá zpráva mĤže mít max.160 znakĤ.

PamČĢ SMS zpráv

a potvrćte

lze otevĜít nabídku (OdpovČdČt, Poslat, Smazat…).

ýtení zprávy lze kdykoliv ukonþit stiskem

6. Stiskem

Text posouvejte

Vyberte si zprávu pomocí

4.

.

Potvrćte klávesou

3.

vyberte "PRIJATE SMS" nebo "ODESLANE SMS".

Tlaþítky

2.

Volání – sluchátkem i hlasité
Pohodlné psaní textových SMS zpráv na abecední klávesnici
ýtení doruþených SMS zpráv a jejich ukládání
Rozeznat kdo vám volá – zobrazuje þíslo volajícího bČhem zvonČní
Kontrolu zmeškaných hovorĤ (vþetnČ þísla volajícího a þasu)
Ukládat telefonní þísla a jména do seznamu (až 80)

SMS-8010 SMS telefon
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ZaĜízení komunikuje do mobilní GSM sítČ, je-li spojeno se zabezpeþovacím systémem Jablotron.
Lze též pĜipojit k analogovému rozhraní veĜejné komutované telefonní sítČ, která podporuje pĜenos
SMS metodou FSK V.23 protokol 1 dle ETSI (napĜ. Telecom).

x
x
x
x
x
x

Telefon SMS-8010 je urþen k pohodlnému volání a vyĜizování SMS korespondence. Je
dodáván jako pĜíslušenství domovního systému firmy Jablotron. UmožĖuje:

1. Co umí SMS telefon SMS-8010?

.

.
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Zvednete sluchátko nebo pro hlasitý hovor stisknČte tlaþítko
.
Zadáte telefonní þíslo na þíselné klávesnici nebo stisknete vybrané tlaþítko rychlé
volby M1 ~ M6 a poþkáte na spojení.

SMS-8010 SMS telefon

1.
2.

Zvoní-li telefon, zvednČte sluchátko nebo pro hlasitý hovor stisknČte
Zavolat nČkomu lze tak, že:

4. Telefonování

.

a ukonþete klávesou

Zadejte Hodiny a Minuty (HH/MM), potvrćte

5.

.

Klávesou

4.

vyberte “CAS” a potvrćte

ýíselnou klávesnicí zadejte Den a MČsíc (DD/MM), potvrćte

3.

.

Potvrćte "DATUM(DD/MM)" klávesou

2.

.

StisknČte

1.

3. Nastavení datumu a þasu

.

Na displeji bliká 00/00 00:00. Nastavte datum a þas - viz. kap. 3.

zvolte “CESTINA“ a potvrćte klávesou

4.

a

Tlaþítky

3.

2.

Zespodu odklopte kryt a zapojte baterie (3x alkalická AAA) - orientace je vyznaþena.
PĜístroj lze provozovat též bez baterií – jen ze síĢového adapteru.
Zapojte telefonní linku (ze systému Jablotron) a síĢový adapter (nabídne se výbČr
jazyka).

1.

2. Instalace

obr. 2 - Zapojení telefonu

a napište text.

.

Pokud pĜi þtení zprávy stisknete
2.

lze pomocí

SMS-8010 SMS telefon
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.

Volbu v nabídce potvrdíte stiskem
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DĜíve doruþenou þi odeslanou SMS zprávu lze znovu þíst:
1.

vybírat z nabídky:

.

MGK54701

OdpovČdČt,
Poslat (nČkomu dalšímu),
Smazat (právČ þtenou zprávu),
Smazat vše (smaže všechny zprávy),
Volat (umožní zavolat tomu kdo Vám psal),
Uložit þíslo (uloží do seznamu þíslo toho kdo Vám psal),
UpĜesnit (ukáže od koho zpráva pĜišla a kdy – krokujte šipkami).

StisknČte

1.

a zobrazí se pĜijatá zpráva. Text posouvejte tlaþítky

PĜi pĜíjmu nové zprávy telefon krátce zazvoní a pak se na displeji zobrazí nápis napĜ.
"1x nova zprava" a zaþne blikat þervená signálka.

6. ýtení SMS zpráv

Zpráva se odešle, telefon zobrazí “Odesilam …“ - “OK!“ a pak se vrátí do klidového režimu.
Odeslaná zpráva se uloží mezi odeslané zprávy.

a odeslání dalším stiskem

Potvrćte þíslo klávesou

v pravém horním rohu.

4.

, objeví se “Komu:”.

. Mazání znakĤ provádí klávesou

Zadejte tel. þíslo nebo jej vyberte ze seznamu – otevĜe se klávesou
a výbČr provedete pomocí
.

StisknČte

zelenou klávesou

(symbol) šipkami a výbČr potvrćte

(dlouhým podržením se pĜepíná velikost písma

trvale). Speciální znaky vyberete po stisknutí klávesy

PĜepínání na velká písmena klávesou

StisknČte

pĜi hlasitém hovoru).

3.

2.

1.

5. Napsání a odeslání SMS

Hovor ukonþíte položením sluchátka (nebo stiskem

Telefonovat lze také pĜímo tomu, kdo Vám poslal SMS (staþí pĜi jejím þtení zvednout sluchátko)
a nebo tomu kdo Vám volal (staþí zvednout sluchátko pĜi prohlížení hovoru v seznamu volání).

na spojení.

a poþkejte

vyberte jméno volaného (výbČr lze urychlit zadáním prvního
Klávesami
písmena ve jménu na abecední klávesnici).

2. ZvednČte sluchátko nebo pro hlasitý hovor stisknČte tlaþítko

1.

Pokud již máte þíslo, které chcete volat uloženo v telefonním seznamu pĜístroje, potom:

Zavolat na þíslo z telefonního seznamu

