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1 Základní funkce 

1.1 Volání 

Volání je možné uskutečnit dvěma způsoby: 
1. Zvedněte sluchátko a zadejte telefonní číslo. 
2. Zadejte telefonní číslo a vyzvedněte sluchátko. Volba se provede ihned po zvednutí 

sluchátka. 
3. Lze také využít hlasitého odposlechu(1.4) nebo náhlavní soupravy(1.5).  

 

Poznámka:  Používáte-li službu „Neomezená Linka“ nebo „Virtuální ústředna“, je nutné 
při volání mimo podnikovou síť zadat před volané telefonní číslo číslici „0“. 
Pro volání v rámci podnikové sítě zkrácenými čísly volte bez „0“. 

1.2 Redial (opakovaná volba) 

Opakování volby naposledy volaného čísla. 

Použití: Zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko „šipku nahoru“ a dále tlačítko Volat. 
Telefon vytočí naposledy volané číslo. Můžete také nejdříve stisknout tlačítko 
„šipka nahoru“ a teprve poté zvednout sluchátko nebo místo zvednutí sluchátka 
stisknout tlačítko Volat a hovořit přímo přes hlasitý odposlech. 

 U telefonu ST-2030 je možné tuto službu ovládat také tlačítkem . 

1.3 Ovládání hlasitosti 

Umožňuje nastavit hlasitost sluchátka nebo reproduktoru. 

Použití: Hlasitost můžete během hovoru ovládat pomocí tlačítek vol- a vol+. 

1.4 Hlasitý odposlech 

Umožňuje uskutečnit volání přes vestavěný reproduktor a mikrofon v telefonu. 
1. Stiskněte tlačítko  a zadejte telefonní číslo. 
2. Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko . Volba se provede ihned po stisknutí 

tlačítka. 

1.5 Náhlavní sada 

Umožňuje uskutečnit volání pomocí náhlavní sady (není součástí telefonu). 

Použití: ST 2022: Telefon tuto službu telefon nepodporuje. ST-2030: Připojte náhlavní 
sadu do zdířky RJ-9 na levé straně telefonu. 

Náhlavní sadu aktivujte tlačítkem . 
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1.6 Mute (vypnutí mikrofonu) 

Umožňuje dočasně vypnout mikrofon během hovoru. 

Použití: Během hovoru stiskněte tlačítko , účastník na druhé straně Vás od této chvíle 
neuslyší. Při druhém stisku tohoto tlačítko se mikrofon opět aktivuje. 

1.7 Telefonní seznam 

Umožňuje vytvořit telefonní adresář nejpoužívanějších telefonních čísel. 

Vyhledání záznamu: Stiskněte tlačítko . Telefonní seznam lze procházet pomocí 
tlačítka „šipka nahoru a dolů“. 

Dále pokračujte podle potřeby: 

Volba tel. čísla: Vyberte záznam, který chcete navolit a stiskněte tlačítko Volat pod 
displejem. 

Přidání záznamu: Stiskněte tlačítko Přidat pod displejem (pokud již nějaké kontakty 
máte uloženy, zobrazíte tuto volbu tlačítkem „šipka vpravo“). 
Vyberte položku „Jméno“ a stiskněte tlačítko Edit. Napište jméno 
záznamu a potvrďte tlačítkem OK. Vyberte položku „Tel.č“ a 
stiskněte Edit. Zadejte telefonní číslo (včetně nuly na začátku) a 
potvrďte tlačítkem OK. Záznam uložte tlačítkem Uložit pod displejem. 

Smazání záznamu: Vyberte záznam, který chcete odstranit, stiskněte tlačítko Smazat pod 
displejem a potvrďte tlačítkem OK. 

1.8 Rychlá volba 

Umožňuje rychle navolit požadovaný kontakt (pokud je uložen pod některým z funkčních 
tlačítek), bez nutnosti volit celé číslo nebo hledat kontakt v telefonním seznamu. Telefon ST-
2022 umožňuje uložit až 5 záznamů pod tlačítka ve spodní části telefonu. Telefon ST-2030 
umožňuje uložit až 10 záznamů pod funkční tlačítka F1 - F10. 

Použití: Pro navolení záznamu Rychlé volby stiskněte příslušné funkční tlačítko 
a zvedněte sluchátko (nebo naopak - zvedněte sluchátko a stiskněte 
funkční tlačítko) 

Přidání záznamu: Stiskněte funkční tlačítko, pod které chcete uložit dané telefonní číslo. 
Stiskněte tlačítko Edit pod displejem a zadejte telefonní číslo. Nakonec 
stiskněte tlačítko Uložit. 

1.9 Seznam volání 

Uchovává historii zmeškaných, přijatých a volaných hovorů. 

Zobrazení seznamu: Stiskněte tlačítko Sezn.v. pod displejem. Šipkami vyberte jeden 
ze seznamů: Zmeškané hovory, Přijaté hovory nebo Volané 
čísla a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se příslušný seznam 

 

Jemnická 1138/1, 140 00  Praha 4 

www.cz.o2.com 

 



 
 
 
 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 4/7

volání. Vyberte požadovaný záznam a stiskněte tlačítko Přehled 
(Přehl.). Zobrazí se tel. číslo, datum a čas volání (pro posun 
použijte tlačítka s šipkami). Pokud na příslušném záznamu 
stisknete tlačítko OK nebo Volat telefon provede automaticky 
volbu tohoto čísla. 

Smazání záznamu: Vyberte záznam, který chcete odstranit a tlačítkem „šipka 
vpravo“ posuňte nabídku na další položky, stiskněte tlačítko 
Smazat. 

Smazání celého seznamu: V seznamu volání najděte položku Vymazat vše a stiskněte 
tlačítko OK. Dotaz Vymazat? potvrďte opět stiskem OK. 

1.10 Hlasitost a melodie vyzvánění 

Umožňuje nastavit hlasitost vyzvánění a melodii vyzvánění při příchozím volání. 

Použití: Stiskněte tlačítko MENU, zvolte v menu tyto položky „Konfig – Osobní – Vyzv.“ a 
stiskněte tlačítko Edit. Tlačítkem „šipka nahoru a dolů“ vyberte požadovanou 
melodii (pro poslech stiskněte tlačítko Přehrát) a potvrďte tlačítkem Uložit. 
Během poslechu můžete pomocí tlačítek vol+ a vol- nastavit hlasitost vyzvánění. 
Hlasitost lze nastavit i při příchozím hovoru stejnými tlačítky. 

1.11 Blokování odchozích volání 

Umožňuje zablokovat všechna odchozí volání z telefonu (kromě tísňových tel. čísel). 

Použití: Stiskněte tlačítko MENU, zvolte v menu tyto položky „Volby – Uzamčení tel.“ a 
tlačítkem Změnit pod displejem funkci zapněte. Stejným způsobem lze funkci 
vypnout. 
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2 Ovládání služeb 

2.1 Předání volání 

Po přijetí volání máte možnost předat hovor na třetího účastníka. Během volání stiskněte 
tlačítko Transf pod displejem a navolte číslo účastníka, na kterého chcete hovor předat. Po 
vytvoření spojení a přihlášení účastníka položte sluchátko zpět na telefon. V tuto chvíli bude 
první účastník spojen s účastníkem, na kterého jste volání předali. 

2.2 Čekající volání 

Při aktivované funkci „Čekající volání“ budete během vašeho volání opakovaně upozorněni 
krátkým tónem na případné příchozí volání.  

Aktivace: Zvedněte sluchátko, navolte kód *43#, uslyšíte hlášku „Vaše služba Čekající 
volání byla aktivována.“, položte sluchátko. 

Deaktivace: Zvedněte sluchátko, navolte kód #43#, uslyšíte hlášku „Vaše služba Čekající 
volání byla deaktivována.“, položte sluchátko. 

Použití: Pokud vedete hovor s druhým účastníkem a někdo třetí se vám pokouší 
volat, budete upozorněni zvukovým signálem ve sluchátku a telefon bude 
rovněž signalizovat příchozí hovor blikající funkční klávesou. Stisknutím 
blikajícího funkčního tlačítka, můžete hovor přijmout. Přidržený účastník 
uslyší hlášku „Nezavěšujte prosím, čekejte na spojení.“ Přidržený hovor se 
projeví opět jako blikající funkční klávesa, hovor který právě probíhá, je 
signalizován trvale svítící funkční klávesou. Stiskem blikajícího tlačítka si 
převezmete přidrženého účastníka a účastníka s nímž jste hovořili 
automaticky přidržíte. 

2.3 Čekající volání - Vypnutí pro následující hovor 

Umožňuje po dobu následujícího hovoru deaktivovat funkci „Čekající volání“. Volající 
účastník dostane obsazovací tón. O této skutečnosti nebudete informováni. 

Použití: Zvedněte sluchátko, navolte kód #42#, vyčkejte na trvalý tón a zadejte telefonní 
číslo. Po spojení s druhým účastníkem můžete hovořit. Pokud Vás bude někdo 
během tohoto hovoru volat, dostane obsazovací tón. 

2.4 Konference 

Pokud vedete hovor s druhým účastníkem a potřebujete vytvořit konferenci ještě se třetím 
účastníkem, stiskněte tlačítko Konf pod displejem (u telefonu ST-2022, musíte pro zobrazení 
tohoto tlačítka, nejprve stisknout tlačítko >>>). Navolte telefonní číslo třetího účastníka a po 
jeho přihlášení stiskněte opět tlačítko Konf. Nyní jsou všichni tři účastníci spojeni do 
konference. 

2.5 Nerušit 
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Telefon nebude při příchozím volání vyzvánět. Volající účastník dostane obsazovací tón. 

Aktivace: Zvedněte sluchátko, navolte kód *26#, uslyšíte hlášku „Služba nerušit byla 
úspěšně aktivována.“, položte sluchátko. 

Deaktivace: Zvedněte sluchátko, navolte kód #26#, uslyšíte hlášku „Služba nerušit byla 
úspěšně deaktivována.“, položte sluchátko. 

2.6 Přesměrování 

Všechna příchozí volání budou přesměrována na vámi zadané telefonní číslo. 

Aktivace: Zvedněte sluchátko, navolte kód *21*cislo# (kde „cislo“ je telefonní číslo, 
na které mají být všechna volání přesměrována), uslyšíte hlášku „Služba 
přesměrování hovoru byla úspěšně aktivována.“, položte sluchátko. 

Deaktivace: Zvedněte sluchátko, navolte kód #21#, uslyšíte hlášku „Služba přesměrování 
hovoru byla úspěšně deaktivována.“, položte sluchátko. 

2.7 Přesměrování při obsazení 

Příchozí volání bude přesměrováno na vámi zadané telefonní číslo v případě, že z vašeho 
telefonu právě telefonujete. Tato služba bude funkční pouze v případě, pokud máte 
deaktivovanou službu „Čekající volání“. 

Aktivace: Zvedněte sluchátko, navolte kód *67*cislo# (kde „cislo“ je telefonní číslo, 
na které mají být volání přesměrována), uslyšíte hlášku „Služba 
přesměrování hovoru při obsazení byla úspěšně aktivována.“, položte 
sluchátko. 

Deaktivace: Zvedněte sluchátko, navolte kód #67#, uslyšíte hlášku „Služba přesměrování 
hovoru při obsazení byla úspěšně deaktivována.“, položte sluchátko. 

2.8 Přesměrování při nevyzvednutí 

Příchozí volání bude přesměrováno na vámi zadané telefonní číslo v případě, že hovor do 
určité doby nepřijmete. 

Aktivace: Zvedněte sluchátko, navolte kód *61*cislo# (kde „cislo“ je telefonní číslo, 
na které mají být volání přesměrována), uslyšíte hlášku „Služba 
přesměrování hovoru při nepřihlášení byla úspěšně aktivována.“, položte 
sluchátko. 

Deaktivace: Zvedněte sluchátko, navolte kód #61#, uslyšíte hlášku „Služba přesměrování 
hovoru při nepřihlášení byla úspěšně deaktivována.“, položte sluchátko. 
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2.9 Trvalé skrytí čísla volajícího 

Trvalé skrytí čísla volajícího zamezí zobrazení vašeho telefonního čísla volaným účastníkům 
pro všechna následující volání. 

Aktivace: Zvedněte sluchátko, navolte kód *318#, uslyšíte hlášku „Vaše služba 
nezobrazení identifikace volajícího byla aktivována.“, položte sluchátko. 

Deaktivace: Zvedněte sluchátko, navolte kód #318#, uslyšíte hlášku „Vaše služba 
nezobrazení identifikace volajícího byla deaktivována.“, položte sluchátko. 

2.10 Jednorázové skrytí čísla volajícího 

Jednorázové skrytí čísla volajícího zamezí zobrazení vašeho telefonního čísla aktuálně 
volanému účastníkovi. 

Použití: Zvedněte sluchátko a navolte kód *31*cislo# (kde „cislo“ je telefonní číslo 
volaného účastníka). Volaný účastník neuvidí vaše telefonní číslo. 

2.11 Jednorázové zobrazení čísla volajícího 

Jednorázové zobrazení čísla volajícího zobrazí vaše telefonní číslo aktuálně volanému 
účastníkovi v případě, že máte aktivovanou službu „Trvalé skrytí čísla volajícího“. 

Použití: Zvedněte sluchátko a navolte kód *30*cislo# (kde „cislo“ je telefonní číslo 
volaného účastníka). Volaný účastník uvidí vaše telefonní číslo. 

2.12 Rychlá volba 8 

Rychlá volba 8 Vám umožňuje zadat až 8 čísel rychlé volby, na které pak můžete jednoduše 
volat vytočením příslušné pozice rychlé volby. 

Aktivace: Zvedněte sluchátko, navolte kód *50*Xcislo# (kde X je pozice (2-9), pod 
kterou bude telefonní číslo uloženo a „cislo“ je telefonní číslo, které chcete 
uložit), uslyšíte hlášku „Programování zkrácené volby 8 bylo úspěšné.“, 
položte sluchátko. 

Použití: Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko (2-9) s pozicí, pod kterou máte 
uloženo číslo rychlé volby. 

2.13 Rychlá volba 100 

Rychlá volba 100 Vám umožňuje zadat až 100 čísel (00-99) rychlé volby, na které potom 
můžete jednoduše volat vytočením kódu **XX, kde XX je pozice rychlé volby. 

Aktivace: Zvedněte sluchátko, navolte kód *51*XXcislo# (kde XX je pozice pod kterou 
bude telefonní číslo uloženo a „cislo“ je telefonní číslo, které chcete uložit), 
uslyšíte hlášku „Programování zkrácené volby 100 bylo úspěšné.“, položte 
sluchátko. 

Použití: Zvedněte sluchátko a navolte kód **XX, kde XX je pozice pod kterou máte 
uloženo číslo rychlé volby. 
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