
Zaçínáme “ Za1
1-A Pâíslu¢enství 1-B Rozmístêní ovládacích prvkû

1-C Pâíprava k provozu

∑ Mikrotelefon . . . . . . . . . . . . . 1 ks

∑ Kabel mikrotelefonu . . . . . . . 1 ks

∑ Telefonní kabel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ks

∑ Adaptér pro zavê¢ení na stênu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ks
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Tlaçítko tónové volby ($) (5-B)

Tlaçítko Recal (R) (5-A)

Pâepínaç hlasitosti 
HANDSET VOLUME (2-A)

Pâepínaç reƒimu volby 
DIALING MODE (1-C)

Tlaçítko Auto (\\\) (3-B)
 Tlaçítko Program (\\\) (3-A, 4-A)

Tlaçítko Pause (\\\) (5-C)

 Tlaçítko Redial  (\\\) (2-A)

Kontrolka vyzvánêní (2-B) 

Tlaçítka pro jednotlaçítkovou volbu (4-A, 4-B)

Pâepínaç vyzvánêní RINGER (1-C)

LINE DATA

Pâepínaç reƒimu volby 
DIALING MODE

Pâepínaç vyzvánêní RINGER

Telefonní kabel 


Do zásuvky 
telefonní linky


Kabel 
mikrotelefonu

Mikrotelefon

1 Pâipojte kabel sluchátka.

2 Pâipojte kabel telefonní linky a po
zvednutí sluchátka zkontrolujte
oznamovací tón.

3 Pâepínaç reƒimu volby DIALING MODE
dejte do polohy TONE (pâednastavená
poloha).
≥V pâípadê, ƒe nelze volit

telefonní çísla, dejte tento
pâepínaç do polohy
PULSE.

4 Pâepínaç vyzvánêní RINGER dejte do
polohy HIGH (pâednastavená poloha),
LOW nebo OFF.
≥Kdyƒ je pâepínaç v poloze

OFF, zaâízení nebude
oznamovat pâíchozí hovor
vyzvánêním.

HIGH

RINGER

OFF
LOW

TONE
DIALING
MODE

PULSE

≥S pâístrojem KX-TS2300CXW pouƒívejte vÿhradnê mikrotelefon znaçky Panasonic.

PQQX13285ZA-BM  02.2.6 4:47 PM  y [ W  1



“ Zaçínáme Çást 1

1-D Pâipojení dal¢ích komunikaçních pâístrojû

1 Proveõte kroky 1 aƒ 4 z çásti 1-C.

2 Do zásuvky DATA pâipojte telefonní kabel
komunikaçního zaâízení.

)

≥Poçítaç
≥Modem
≥Fax
≥Záznamník

LINE DATA

Do zásuvky 
telefonní linky


E
á

Jestliƒe potâebujete k telefonní lince pâipojit nêjaké komunikaçní
zaâízení (poçítaç, modem, fax, záznamník, atd.), mûƒete je
prostâednictvím zásuvky DATA pâipojit pâes tento pâístroj.

E

≥Dbejte na to, aby bêhem provozu telefonu (volání, ukládání telefonních
çísel do pamêti apod.) nebylo v çinnosti pâipojené komunikaçní zaâízení,
protoƒe by mohlo dojít k jeho nesprávné çinnosti.

Telefon je moƒno zavêsit na stênu.

8,3 cm

£rouby

Do zásuvky 
telefonní linky

1 Zatáhnête za závês
mikrotelefonu dokud
nezaskoçí do polohy, kdy je
mikrotelefon zavê¢en na
vÿstupku závêsu.

3 Pomocí montáƒní
¢ablony si oznaçte
rozteç závêsnÿch
¢roubû a za¢roubujte je
do stêny. Potom
pâipojte telefonní kabel,
nasaõte pâístroj na
závêsné ¢rouby a
zajistête jej posunutím
dolû.

2 Zastrçit kabel telefonní linky
do adaptéru pro pâipevnêní
na zeõ a zatlaçte ve smêru
¢ipky.
≥Slovo “UP” musí smêâovat 

nahoru.

1-E Upevnêní pâístroje na stênu

8,3 cm

Montáƒní ¢ablona

Chcete-li bêhem hovoru
odloƒit mikrotelefon, zavêste
jej podle obrázku.
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1 2 Uskuteçnêní hovorû/odpovídání na hovory Çást 2

2-A Volání

1 Zvednête sluchátko.

2 Zadejte telefonní çíslo.
≥V pâípadê, ƒe se zmÿlíte, zavêste a zopakujte postup od kroku 1.

3 Po ukonçení hovoru, zavêste.

Pro volbu naposledy volaného çísla
Zvednête sluchátko. ¤ Stisknête tlaçítko .

≥Kdyƒ máte zvednuté sluchátko a stisknete tlaçítko , dojte k odpojení linky a opêtovné volbê
naposledy volaného çísla.

≥Tlaçítkem bude vytoçeno naposledy volané çíslo, které jste zadali ruçnê a nikoli pomocí
zrychlené volby (3-B) nebo pomocí tlaçítek pamêti (4-B).

(\\\)

(\\\)

(\\\)

Nastavení hlasitosti sluchátka
Pâepínaç nastavení hlasitosti sluchátka HANDSET VOLUME dejte do polohy
HIGH, MEDIUM (pâednastavená hodnota) nebo LOW.

2-B Pâíjem hovorû

1 Kdyƒ zaçne zaâízení vyzvánêt zvednête sluchátko.

2 Po ukonçení hovoru, zavêste.

(\\\)

ch
ení,

HIGH
HANDSET
VOLUME

LOW

3 cm

y 
nky

e

Kontrolka 
vyzvánêní

≥V pâípadê volby dal¢ího çísla po zrychlené (3-B), jednotlaçítkové (4-B) nebo opakované volbê,
pâesvêdçete se o ukonçení této volby aby nedo¢lo k chybné volbê vytáçeného çísla.

Pâíjem hovoru pâístroj indikuje vyzvánêním a blikáním kontrolky vyzvánêní. Hovor lze
pâijmout prostÿm vyzvednutím mikrotelefonu.
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4 Jednotlaçítková volba “ Jednotlaçítková volba

4-A Uloƒení telefonního çísla do pamêti
Do pamêti pâístroje lze uloƒit aƒ 3 telefonní çísla pro tlaçítka jednotlaçítkové volby ((M1) aƒ
(M3)). Dbejte na to, abyste nestiskli ƒádné z tlaçítek jednotlaçítkové volby dâíve, neƒ na nê
uloƒíte çíslo, protoƒe by tím do¢lo k chybné çinnosti pâístroje.

1 Zvednête sluchátko.

2 Stisknête tlaçítko .

3 Zadejte telefonní çíslo o délce
aƒ 16 çíslic.
≥V pâípadê, ƒe zadáte nesprávné çíslo

zavêste a zopakujte postup od kroku 1.

4 Stisknête tlaçítko .

5 Stisknête tlaçítko pamêti
((M1) aƒ (M3)).

6 Po ukonçení zavêste.
≥Pro uloƒení dal¢ích çísel zopakujte

kroky 1 aƒ 6.

≥Pokud je bêhem volby vyƒadována pauza,
stisknête na poƒadovaném místê tlaçítko

. Stisknutí tohoto tlaçítka se do délky
çísla zapoçítává jako 1 çíslice (5-C).
(\\\)

(\\\)

(\\\)

(\\\)

(\\\)

Tlaçítka jednotlaçítkové volby

3 Zrychlená volba “ Zrychlená volba

3-A Uloƒení telefonního çísla do pamêti
Do pamêti pâístroje lze uloƒit aƒ 10 telefonních çísel. Tlaçítka çíselníku ((0) aƒ (9)) fungují
jako tlaçítka pozic v pamêti. Dbejte na to, abyste nestiskli ƒádné z têchto pamêïovÿch
tlaçítek dâíve, neƒ na nê uloƒíte çíslo—do¢lo by tím k chybné çinnosti pâístroje.

1 Zvednête sluchátko.

2 Stisknête tlaçítko .

3 Zadejte telefonní çíslo o délce
aƒ 16 çíslic.
≥V pâípadê, ƒe zadáte nesprávné çíslo

zavêste a zopakujte postup od kroku 1.

4 Stisknête tlaçítko .

5 Stisknête tlaçítko pozice v
pamêti ((0) aƒ (9)).

6 Po ukonçení zavêste.
≥Pro uloƒení dal¢ích çísel zopakujte

kroky 1 aƒ 6.

≥Pokud je bêhem volby vyƒadována pauza,
stisknête na poƒadovaném místê tlaçítko

. Stisknutí tohoto tlaçítka se do délky
çísla zapoçítává jako 1 çíslice (5-C).
(\\\)

(\\\)

(\\\)

(\\\)
(\\\)

(\\\)
Çísla pamêïovÿch pozic

Uloƒení volaného çísla do pamêti
Zvednête sluchátko. ¤
¤ ¤
¤ Bêhem hovoru stisknête dvakrát 
tlaçítko .¤
¤ . ¤
¤ Zavêste.

Poznámková karta
Vyjmête poznámkovou kartu a
poznamenejte si na ni index uloƒenÿch
çísel a jmen.

Çíselné tlaçítk ((0) aƒ (9))

Telefonní çíslo (maximálnê 16 çíslic) 

Kryt

Poznámková 
karta

Uloƒení volaného çísla do pamêti
Zvednête sluchátko. ¤
¤ ¤
¤ Bêhem hovoru stisknête dvakrát 
tlaçítko .¤
¤ . ¤
¤ Zavêste.

Tlaçítko pamêti ((M1) aƒ (M3))

Telefonní çíslo (maximálnê 16 çíslic) 

(\\\)

(\\\)
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Çást 4

Çást 3

6-A Neƒ vyhledáte pomoc

Závada

Zaâízení nepracuje.

Pâestoƒe zadáte
správné telefonní çíslo,
nelze spojit hovor.

Pâístroj nevyzvání.

Pâístroj neukládá
telefonní çísla do
pamêti.

Opatâení

≥Zkontrolujte, zda je zaâízení správnê
nastaveno (1-C).

≥Zkontrolujte správné nastavení
pâepínaçe reƒimu volby DIALING
MODE (1-C).

≥Pâepínaç vyzvánêní RINGER je v
poloze OFF. Dejte jej do polohy HIGH
nebo LOW (1-C).

≥Zkontrolujte, zda je sluchátko
vyvê¢eno.

≥Neukládejte telefonní çísla del¢í neƒ
16 çíslic.

6 Co byste mêli znát

5 Zvlá¢tní funkce

1 Zvednête sluchátko.

2 Stisknête tlaçítko pamêti ((M1) aƒ (M3)).
≥Vytoçí se uloƒené çíslo.

≥Kdyƒ zadáte telefonní çíslo pomocí tlaçítka pamêti, nemûƒete pouƒít pro
opakovanou volbu naposledy volaného çísla tlaçítko . 
Pro opakovanou volbu çísla zavêste a opakujte postup v bodech 1-2.

≥V pâípadê, ƒe bude kabel telefonní linky odpojen déle neƒ tâi dny, uloƒená
telefonní çísla budou vymazána. Uloƒte telefonní çísla znovu.

(\\\)

4-B Volba uloƒeného çísla

êti

vá 

1 Zvednête sluchátko.

2 Stisknête tlaçítko .

3 Stisknête çíselné tlaçítko ((0) aƒ (9)).
≥Vytoçí se uloƒené çíslo.

≥Kdyƒ pouƒíváte zrychlenou volbu, nemûƒete pouƒít pro opakovanou volbu
naposledy volaného çísla tlaçítko . 
Pro opakovanou volbu çísla zavêste a opakujte postup v bodech 1-3.

≥V pâípadê, ƒe bude kabel telefonní linky odpojen déle neƒ tâi dny, uloƒená
telefonní çísla budou vymazána. Uloƒte telefonní çísla znovu.

(\\\)

(\\\)

3-B Volba uloƒeného çísla

($)
(R)

(\\\)

êti

Stisknutí tlaçítka (R) Vám umoƒní pouƒívání speciálních funkcí
hostitelské poboçkové ústâedny, jako je pâepojení hovorû, nebo
pâístup k nêkterÿm doplñkovÿm telefonním sluƒbám, jako je çekající
hovor.

5-A Tlaçítko RECALL
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Integrovanÿ telefonní systém

Typové çíslo KX-TS2300CXW
Moƒnost pulzní nebo tónové volby

Uƒivatelská pâíruçka

PÂED UVEDENÍM PÂÍSTROJE DO PROVOZU SI
PÂEÇTÊTE UßIVATELSKOU PÂÍRUÇKU A ULOßTE JI
PRO POZDÊJ£Í POTÂEBU.

PQQX13285ZA-BM F1001-0 D

Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.
Vyrobil Kyushu Matsushita Electric (Malaysia) Sdn. Bhd. Johor Malaysia

1 Zaçínáme
2 Uskuteçnêní hovorû/odpovídání

na hovory
3 Zrychlená volba

4 Jednotlaçítková volba
5 Zvlá¢tní funkce
6 Co byste mêli znát

Obsah

vnê

v
HIGH

neƒ

UPOZORNÊNÍ:
S OHLEDEM K ZABRÁNÊNÍ POßÁRU ÇI ÚRAZU ELEKTRICKŸM
PROUDEM NEVYSTAVUJTE VŸROBEK DE£TI ANI PÛSOBENÍ
VLHKOSTI.
Nastanou-li nêjaké potíƒe, odpojte pâístroj od telefonní linky a pâipojte k ní
telefon o kterém víte, ƒe funguje. Bude-li pracovat správnê, nepâipojujte
zaâízení k telefonní lince, dokud nebude opravené. Jestliƒe správnê
fungující telefon také nefunguje, informujte telefonní spoleçnost.

Çást 6

Pâed zadáním pâístupovÿch çísel vyƒadujících tónovou volbu
stisknête tlaçítko ($).
≥Pulzní reƒim volby se zmêní na tónovÿ. Nyní mûƒete zadávat çísla pro

pâístup k záznamové sluƒbê, elektronickÿm bankovním sluƒbám apod. Po
zavê¢ení se reƒim volby opêt zmêní na pulzní.

5-B Doçasná tónová volba
(Pro uƒivatele linek s pulzní volbou)

Stisknutí tlaçítka se doporuçuje pâi volbê pâes poboçkovou
ústâednu nebo pro zadání pâístupového çísla dálkového hovoru.

Pâíklad: Pâístupové çíslo na vnêj¢í linku (9)
(9) ¤ ¤ 

≥Jedním stisknutím tlaçítka vytvoâíte nêkolikavteâinovou pauzu.
To zamezuje chybnému zadání pâi volbê nebo opakované volbê çísla
uloƒeného v pamêti.

≥Opakovanÿm stisknutím tlaçítka lze pauzu mezi zadávanÿmi çísly
prodlouƒit.

(\\\)

(\\\)
telefonní çíslo(\\\)

(\\\)

5-C Jak se pouƒívá tlaçítko PAUSE 
(Pro uƒivatele analogovÿch poboçkovÿch
ústâeden/dálkovÿch sluƒeb)

Çást 5

6-B Bezpeçnostní pokyny
Vênujte mimoâádnou pozornost dále uvedenÿm bezpeçnostním pokynûm.

Instalace
Provozní prostâedí
1) Voda a vlhkost: Nepouƒívejte zaâízení v dosahu odstâikující vody (sprcha,

umÿvadlo, dâez). Nevystavujte zaâízení pûsobení páry a vlhkosti.
2) Vysoká teplota: Neumísïujte zaâízení v blízkosti tepelnÿch zdrojû (napâ.

radiátorû a topnÿch têles). Teplota provozního prostâedí by nemêla
poklesnout pod 5°C a pâekroçit 40°C.

Umístêní
1) Nepokládejte na základní jednotku ƒádné têƒké pâedmêty.
2) Dbejte na to, aby se do zaâízení nedostaly cizí pâedmêty nebo abyste na

nê nevylili ƒádnou tekutinu. Nevystavujte zaâízení pûsobení kouâe,
prachu, vibracím a nárazûm.

3) Umístête základní jednotku na rovnou plochu.

Ochrana proti úderu blesku
Toto zaâízení je vybaveno ochranou proti úderu blesku. Nicménê, v
pâípadê, ƒe se nacházíte v oblasti s çastÿm vÿskytem bouâek,
doporuçujeme Vám, abyste si nainstalovali ochranu proti blesku na
telefonní lince.
Pro instalaci vÿ¢e uvedeného zaâízení kontaktujte svého prodejce.

≥Na po¢kození úderem blesku se nevztahuje záruka, açkoli je pâístroj
vybaven bleskojistkou.

T 1593

kající

Pro budoucí potâebu
Sériové çíslo Datum koupê
(je uvedeno dole na pâístroji)

Jméno a adresa prodejce

Podmínky pâipojení pâístroje k veâejné telefonní síti v Çeské republice.
1. Pâipojení zaâízení k analogovému rozhraní veâejné telekomunikaçní sítê

ÇR a jeho uvedení do provozu mûƒe úçastník provést sám podle
návodu k pouƒití.

2. Zaâízení je schopno samostatného provozu.
3. Zaâízení je âe¢eno jako ukonçovací.
4. Zaâízení je dodáváno s odpojitelnÿm telefonním kabelem s konektory RJ11.

Zapojení do star¢ích (çtyâkolíkovÿch) telefonních zásuvek se provádí za
pomocí schválené telefonní redukce (není pâedmêtem dodávky).
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