Návod k obsluze
Model

KX-TS600FX

Základní ovládání

Možnost přepnutí pulzní a tónové volby

Úvodní příprava

Integrovaný telefonní systém

Pokročilé ovládání

Před uvedením přístroje do provozu si prosím přečtěte tento návod k obsluze
a uložte jej pro případné použití v budoucnu.
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Další informace

Tento přístroj je kompatibilní s funkcí Identiﬁkace volajícího. Služba Identiﬁkace
volajícího je službou telekomunikačního operátora - po předplacení služby
Identiﬁkace volajícího bude tento přístroj zobrazovat telefonní číslo volajícího.
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Před uvedením do provozu
Děkujeme vám, že jste si koupili nový integrovaný telefon
Panasonic.
Pro budoucí potřebu
Výrobní číslo

Datum zakoupení

(je uvedeno na spodní straně přístroje)

Jméno a adresa prodejce

Poznámka:
• V případě problému byste se nejprve měli obrátit na dodavatele vašeho přístroje.
Prohlášení o shodě:
• Společnost Panasonic Communication Co., Ltd. deklaruje, že toto zařízení je
v souladu se základními požadavky a dalšími relevantními opatřeními Směrnice
Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) 1999/5/EC.
Prohlášení o shodě pro relevantní výrobky značky Panasonic, popisované
v tomto návodu k obsluze, je k dispozici ke stažení na internetové stránce:
http://www.doc.panasonic.de
Kontaktní adresa:
Panasonic Services Europe
Division of Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo

Dodávané příslušenství
Sluchátko (str. 6)

Kabel sluchátka (str. 6)

Telefonní kabel (str. 6)

1 ks

1 ks

1 ks
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Rozmístění ovládacích prvků
Tlačítko [FUNCTION/EDIT] (Funkce/Úprava) (str. 8, 21)
Tlačítko [EXIT] (Ukončení) (str. 8, 19)
Tlačítko [ERASE] (Smazání) (str. 21, 25, 31)
Tlačítko [DIAL LOCK]
(Zablokování klávesnice) (str. 39)
Tlačítka přímé volby (str. 23, 32)
Konektor pro připojení náhlavní
soupravy (str. 42)
Tlačítko [TONE]
(Tónová volba) (str. 35)

MIC (Mikrofon) (str. 15, 17)
Tlačítko [MUTE]
(Vypnutí mikrofonu) (str. 36)

Displej (str. 5)
Indikátor vyzvánění
(RINGER) (str. 17, 18)

Přepínač vyzvánění (RINGER)
(str. 13)
Navigační tlačítko ([], [], [],
[], [OK]) (str. 8, 19, 28)
Tlačítko [HOLD] (Přidržení hovoru)
(str. 17)
Tlačítko [PAUSE] (Pauza) (str. 35)

Tlačítko a indikátor hlasitého telefonu
Tlačítko [FLASH] (str. 35, 37)
[SP-PHONE/HEADSET]
(Hlasitý telefon/Náhlavní souprava)
Tlačítko [REDIAL] (Opakování volby)
(str. 15, 17, 42)
(str. 16)

Použití navigačního tlačítka a tlačítka [OK]
Toto tlačítko má čtyři aktivní směry, které jsou znázorněny šipkami a tlačítko
[OK].
• Stisknutí šipek nahoru nebo dolů vám umožňuje vstoupit do seznamu
čísel Identiﬁkace volajících a vybrat si funkční menu.
• Stisknutí šipek vpravo nebo vlevo vám umožňuje vstoupit do Telefonního seznamu a posunovat kurzor při editaci položek. Pravá šipka
rovněž umožňuje výběr požadované položky.
• Tlačítko [OK] se používá pro výběr a potvrzení požadované položky.

V tomto návodu k obsluze je navigační tlačítko označováno šipkami [], [],
[] nebo [] a [OK].
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Displej
Úvodní příprava

(Na této ukázce displeje jsou zobrazeny
všechny možné konﬁgurace současně.)

V klidovém stavu se na displeji zobrazuje čas
a datum spolu s informací o počtu zmeškaných
volání.
Zobrazuje-li se trvale údaj „0:00 31.12“ nebo
„12:00AM 31.12“ a symbol „“ bliká, je nutno
znovu nastavit datum a čas (str. 9, 10).
Během hovoru se zobrazuje doba jeho trvání
(Například: 1 hodina, 6 minut a 35 sekund).

Příklad záznamu v seznamu volajících: Na displeji
se zobrazí:
– číslo volajícího,
– čas a datum posledního volání
(Příklad: 24/11, 11:50).
: Je nastaven režim blokování volby. Pro zrušení tohoto režimu - viz strana 39.
: Přístroj je v režimu Telefonního seznamu.
: Přístroj přehrává během přidrženého hovoru volajícímu hudbu.
: Během hovoru bylo stisknuto tlačítko [MUTE] (Vypnutí mikrofonu) (str. 36).
: Bylo stisknuto tlačítko [REDIAL] (Opakování volby) ve chvíli, kdy je sluchátko položeno a indikátor SP-PHONE/HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní
souprava) nesvítí (str. 16).
: Tato ikona bliká, jsou-li baterie téměř vybité - vyměňte baterie. Výměna baterií - viz strana 44.
: Bylo stisknuto tlačítko [PAUSE] (Pauza) při volbě nebo ukládání tel. čísla.
: Bylo stisknuto tlačítko [FLASH] při ukládání telefonního čísla.
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Příprava k provozu
Instalace baterií
dolů ve směru šipky a vyjměte kryt
1 Stiskněte
baterií (1).
znázorněným na obrázku (2)
2 Způsobem
vložte nové baterie, přičemž dbejte na jejich
správnou polaritu.

3 Uzavřete kryt prostoru pro baterie.
• Přístroj se dodává bez přiložených baterií.
• Nainstalujte 3 kvalitní alkalické baterie typu „AA“ (LR6) nebo manganové baterie
(R6, UM-3). Doporučujeme vám použití baterií značky Panasonic.
Životnost baterie – přibližně 6 měsíců při použití alkalických baterií,
– přibližně 3 měsíce při použití manganových baterií.
Životnost baterií závisí na provozních podmínkách a teplotě okolí.
• Ujistěte se, že jsou baterie nainstalovány správně pro zajištění funkčnosti přístroje.
• Viz strana 44, kde najdete pokyny k výměně baterií a bezpečnostní upozornění.
PŘÍSTROJ NEMUSÍ SPRÁVNĚ FUNGOVAT BEZ NAINSTALOVANÝCH BATERIÍ.

Připojení sluchátka/telefonního kabelu
Po připojení vyzvedněte sluchátko a ověřte, zda je slyšet oznamovací tón.
LINE (telefonní linka)

Sluchátko

Telefonní kabel

Kabel sluchátka

Do účastnické
zásuvky telefonní
linky
• S přístrojem KX-TS600FXW a KX-TS600FXB používejte pouze sluchátko značky
Panasonic.
• Používejte pouze telefonní kabel dodaný s tímto přístrojem.
• Pokud je tento přístroj připojen k analogové pobočkové ústředně, která nepodporuje službu Identiﬁkace volajícího, nebudete moci tyto služby zpřístupnit.
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Šumový ﬁltr (pro uživatele
služby DSL)

Úvodní příprava

Pokud máte předplacenu službu DSL
• Pokud se vyskytne některá z následujících situací, zapojte prosím k telefonní lince
mezi základnovou stanici a zdířku telefonní linky šumový ﬁltr (obraťte se na svého
poskytovatele služby DSL).
– V průběhu hovoru je slyšet šum.
– Služba Identiﬁkace volajícího (str. 18) nefunguje správně.

Telefonní kabel

Do účastnické zásuvky
telefonní linky

Připojení komunikačního zařízení
Jestliže potřebujete k telefonní lince připojit nějaké komunikační zařízení (počítač,
modem, fax, záznamník atd.), můžete je prostřednictvím zásuvky DATA připojit přes
tento přístroj.
Po připojení sluchátka a zapojení přístroje k telefonní lince (viz str. 6) připojte
do zásuvky DATA telefonní kabel požadovaného komunikačního zařízení.

•
•
•
•

Počítač
Modem
Fax
Záznamník

DATA

• Zkontrolujte, zda toto komunikační zařízení není před uvedením tohoto přístroje
do provozu používáno (uskutečnění hovoru, ukládání telefonních čísel do paměti
a podobně), jinak nemusí toto komunikační zařízení pracovat správně.
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 Příprava k provozu

Přehled programování
Můžete naprogramovat následující funkce. Na displeji se zobrazují pokyny k programování. Viz odpovídající stránky v tomto návodu k obsluze, kde najdete podrobnosti
k jednotlivým funkcím.
Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/
HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).
Stiskněte tlačítko [FUNCTION/EDIT] (Funkce/Úprava).

<Menu funkcí>*

Ulozit záznam ?
Ulozit M1,M2,M3 ?
Nastavit ?
Nastavit cas ?
Zmenit jazyk ?
––––––––––––––––

Uložení jména a telefonního čísla do paměti
(str. 26, 32).
Automatické nastavení času a data (str. 9).
Pro volbu jazyka na displeji (str.11).

Stisknutím tlačítka [] nebo [] se posuňte na položku „Nastavit ?“ a stiskněte tlačítko
[OK] (tlačítko Ano).

<Menu funkcí>*

Zmenit heslo ?
Omezit volbu ?
Nastavit flash ?
Nast. rez. volby ?
Kontrast LCD ?
Nas. hudbu pridr. ?
Nastavení casu ?
––––––––––––––––

Pro nastavení hesla pro zablokování klávesnice
a omezení hovorů (str. 38).
Pro nastavení omezení hovorů (str. 40).
Pro nastavení délky Flash (str. 37).
Pro výběr režimu volby (str. 12).
Pro volbu kontrastu LCD displeje (str. 13).
Pro nastavení hudby při přidržení hovoru (str. 36).
Pro nastavení času „Auto“ (str. 14).

V průběhu programování
* Pro výběr požadované položky funkce se posunujte mezi jednotlivými položkami
tlačítky [] nebo []. Pak stiskněte tlačítko [OK] pro přechod na následující krok.
Pravá šipka [] rovněž umožňuje výběr nebo potvrzení požadované položky.
• Zobrazení „––––––––––––––––„ indikuje konec menu funkcí.
• Režim programování (nastavení) je možno kdykoli ukončit stisknutím tlačítka
[EXIT] (Ukončení).
• Pokud po dobu 60 sekund nestisknete žádné platné tlačítko, režim programování
se ukončí.

8
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Čas a datum
Úvodní příprava

Programováním je možno zvolit formát 24 hodin nebo indikaci symbolem AM/PM
(dopoledne/odpoledne).
Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/
HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).
tlačítko [FUNCTION/EDIT]
1 Stiskněte
(Funkce/Úprava).
tlačítka [] nebo [] se posuňte
2 Stisknutím
na položku „Nastavit cas ?“.

3 Stiskněte tlačítko [OK] (tlačítko Ano).

Nastavit cas ?


00:00
2006


tlačítko [OK] (tlačítko Dále).
4 Stiskněte
Zadejte aktuální rok.
(Příklad: Pro nastavení roku 2006 zadejte „06“.)
• Rok můžete nastavit v intervalu od 2000
do 2099.

5 Stiskněte tlačítko [OK] (tlačítko Dále).

[OK]=Ano
31.12
[OK]=Dále

Vlozte rok
2006

[OK]=Dále

Vlozte cas
00:00

[OK]=Dále

aktuální čas (hodiny a minuty) jako
6 Zadejte
čtyřmístné číslo.

Vlozte cas
09:30
[OK]=Dále
(Příklad: Pro nastavení hodin 9:30 zadejte „0930“.) 

• Pro formát 24 hodiny: Je možno zadávat čísla
v intervalu od 0000 do 2359.
• Pro zobrazování se symbolem AM/PM
(dopoledne/odpoledne): Je možno zadávat čísla
v intervalu od 0100 do 1259.
tlačítko [OK] (tlačítko Dále).
7 Stiskněte
• Jsou-li zadána čísla v intervalu 0000 až 0059
nebo čísla v intervalu 1300 až 2359, nastaví se
čas ve formátu 24 hodin. Přeskočte kroky 8 a 9
a přejděte ke kroku 10.

#=AM/PM/24H
24H

[OK]=Dále

(pokračování )

9
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 Příprava k provozu
tlačítko [#] pro volbu položky „AM“, „PM“
8 Stiskněte
nebo formátu 24 hodin.
(Příklad: Zvolíte-li hodnotu „PM“.)
Displej

#=AM/PM/24H
PM

[OK]=Dále

Možnost

AM

AM (dopoledne)

PM

PM (odpoledne)

24H

Formát 24 hodin

• Po každém stisknutí tlačítka [#] se výběr na displeji změní.

9 Stiskněte tlačítko [OK] (tlačítko Dále).
aktuální den a měsíc jako čtyřmístné
10 Zadejte
číslo.
(Příklad: Pro nastavení 27/12 zadejte „2712“.)

Vlozte den/mesic
31.12

[OK]=Uloz
Vlozte den/mesic
27.12

[OK]=Uloz

tlačítko [OK] (tlačítko Uloz).
11 Stiskněte
• Ozve se dlouhé pípnutí.
•
•

Hodiny se rozběhnou.
Displej se vrátí ke kroku 2. Pro ukončení režimu programování (nastavení)
stiskněte tlačítko [EXIT] (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.

• K předchozí zobrazované položce se při nastavování času a data můžete vrátit
stisknutím tlačítka [] (kroky 4 až 10).
• Pokud se při nastavování času a data ozvou tři pípnutí, nejsou zadaný čas
a datum správné. Zadejte správný čas a datum.
Pokud jsou baterie v přístroji vybité, bude čas na displeji zobrazen jako „0:00
31.12“ nebo „12:00AM 31.12“, přičemž bude blikat symbol „“.Vyměňte
baterie v přístroji a znovu nastavte čas a datum.
Pro uživatele služby Identiﬁkace volajícího (str. 18)
Pokud je dostupná služba zobrazení Identiﬁkace volajícího:
• Informace služby Identiﬁkace volajícího provede reset hodin po zvukovém
signálu, pokud je nastavený čas a/nebo datum nesprávné a pokud je funkce
„Nastavení casu“ zapnuta (str. 14). Pokud nebyly čas a datum doposud
nastaveny, neprovede informace služby Identiﬁkace volajícího nastavení hodin.

10
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Jazyk na displeji
Úvodní příprava

Jako jazyk displeje je možno nastavit položku „English“, „Cestina“, „Polski“,
„Magyar“ nebo „Româna“.
Ve výchozím nastavení je zvolen jazyk „English“.
Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/
HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

1 Stiskněte tlačítko [FUNCTION/EDIT] (Funkce/Úprava).
tlačítka [] nebo [] se posuňte
2 Stisknutím
Zmenit jazyk ?
na položku „Zmenit jazyk ?“.


[OK]=Ano

3 Stiskněte tlačítko [OK] (tlačítko Ano).
tlačítka [] nebo [] zvolte položku
4 Stisknutím
„English“, „Cestina“, „Polski“, „Magyar“
nebo „Româna“.

Jazyk
:English

[OK]=Uloz

tlačítko [OK] (tlačítko Uloz).
5 Stiskněte
• Ozve se dlouhé pípnutí.
• Displej se vrátí ke kroku 2. Pro ukončení režimu programování (nastavení)
stiskněte tlačítko [EXIT] (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.
• Režim programování (nastavení) je možno kdykoli ukončit stisknutím tlačítka
[EXIT] (Ukončení).
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 Příprava k provozu

Režim volby
Požadovaný režim volby se nastavuje programováním. Pokud jste připojeni k lince
s tónovou volbou, nastavte položku „Tónová“. Jestliže používáte linku s pulzní volbou, nastavte položku „Pulsní“. Ve výchozím nastavení je zvolena položka „Tónová“.
Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/
HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

1 Stiskněte tlačítko [FUNCTION/EDIT] (Funkce/Úprava).
tlačítka [] nebo [] se posuňte na položku „Nastavit ?“.
2 Stisknutím
Stiskněte tlačítko [OK] (tlačítko Ano).
tlačítka [] nebo [] se posuňte
3 Stisknutím
na položku „Nast.rez.volby ?“.

Nast. rez. volby ?


[OK]=Ano

4 Stiskněte tlačítko [OK] (tlačítko Ano).
tlačítka [] nebo [] vyberte položku
5 Stisknutím
„Pulsní“ nebo „Tónová“.

Typ volby
:Tónová

[OK]=Uloz

tlačítko [OK] (tlačítko Uloz).
6 Stiskněte
• Ozve se dlouhé pípnutí.
• Displej se vrátí ke kroku 3. Pro ukončení režimu programování (nastavení)
stiskněte tlačítko [EXIT] (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.
• Režim programování (nastavení) je možno kdykoli ukončit stisknutím tlačítka
[EXIT] (Ukončení).
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Kontrast displeje LCD

1 Stiskněte tlačítko [FUNCTION/EDIT] (Funkce/Úprava).

Úvodní příprava

Úroveň kontrastu displeje LCD je možno nastavit programováním na hodnoty od 1
do 4. Ve výchozím nastavení je zvolena hodnota 2.
Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/
HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

tlačítka [] nebo [] se posuňte na položku „Nastavit ?“.
2 Stisknutím
Stiskněte tlačítko [OK] (tlačítko Ano).
tlačítka [] nebo [] se posuňte
3 Stisknutím
na položku „Kontrast LCD ?“.
• Zobrazí se aktuálně nastavená hodnota.

4 Stiskněte tlačítko [OK] (tlačítko Ano).
tlačítka [] nebo [] nastavte
5 Stisknutím
požadovaný kontrast.
• Po každém stisknutí tlačítka [] nebo []
se kontrast LCD změní.

Kontrast LCD ?


[OK]=Ano

Kontrast LCD
Níz 
Vys

[OK]=Uloz

tlačítko [OK] (tlačítko Uloz).
6 Stiskněte
• Ozve se dlouhé pípnutí.
• Displej se vrátí ke kroku 3. Pro ukončení režimu programování (nastavení)
stiskněte tlačítko [EXIT] (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.
• Režim programování (nastavení) je možno kdykoli ukončit stisknutím tlačítka
[EXIT] (Ukončení).

Hlasitost vyzvánění
Hlasitost vyzvánění je možno nastavit na hodnoty HIGH (vysoká), LOW (nízká)
nebo OFF (vypnuto). Ve výchozím nastavení je zvolena hodnota HIGH (vysoká).

Přepínač vyzvánění (RINGER):
Nastavte na hodnotu HIGH
(vysoká), LOW (nízká) nebo
OFF (vypnuto).
• Při nastavení na hodnotu (vypnuto) (vysoká)
(nízká)
OFF (vypnuto) nebude
(přepínač vyzvánění)
přístroj zvonit.

13
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 Příprava k provozu

Automatické nastavení času
(pouze po předplacení služby Identiﬁkace volajícího)
Prostřednictvím této funkce se automaticky nastaví datum a čas na přístroji po přijetí informace služby Identiﬁkace volajícího.
Toto automatické nastavení je možno naprogramovat.
Ve výchozím nastavení je zvolena možnost OFF (vypnuto).
Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/
HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

1 Stiskněte tlačítko [FUNCTION/EDIT] (Funkce/Úprava).
tlačítka [] nebo [] se posuňte na položku „Nastavit ?“.
2 Stisknutím
Stiskněte tlačítko [OK] (tlačítko Ano).
tlačítka [] nebo [] se posuňte
3 Stisknutím
na položku „Nastavení casu ?“.

Nastavení[OK]=Ano
casu ?


4 Stiskněte tlačítko [OK] (tlačítko Ano).
tlačítka [] nebo [] zvolte možnost
5 Stisknutím
„Zap“ nebo „Vyp“.
(Příklad: Je zvolena hodnota „Zap“.)

Nastavení casu
:zap

[OK]=Uloz

tlačítko [OK] (tlačítko Uloz).
6 Stiskněte
• Ozve se dlouhé pípnutí.
• Displej se vrátí ke kroku 3. Pro ukončení režimu programování (nastavení)
stiskněte tlačítko [EXIT] (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.
• Budete-li chtít tuto funkci použít, nastavte nejprve datum a čas (str. 9).

14
33097_KXTS600FX_CZ.indd 14

1.11.2006 9:56:39

Volání
Hovor je možno uskutečnit pouhým vyzvednutím sluchátka. Hovor ukončíte zavěšením sluchátka do vidlice.

Používání hlasitého telefonu
tlačítko [SP-PHONE/HEADSET] (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava)
1 aStiskněte
pak navolte telefonní číslo.

Základní ovládání

NEBO
Navolte telefonní číslo a pak stiskněte tlačítko
[SP-PHONE/HEADSET] (Hlasitý telefon/Náhlavní
souprava).
• Rozsvítí se indikátor.
• Je zobrazeno volané telefonní číslo.
• Po několika sekundách se na displeji zobrazí
délka hovoru.
• Pokud se během volby telefonního čísla zmýlíte,
zavěste sluchátko do vidlice
a začněte znovu od kroku 1.

2 Jakmile se volaný ohlásí, začněte hovořit do mikrofonu (MIC).
Pro zavěšení sluchátka stiskněte tlačítko [SP-PHONE/HEADSET]
3 (Hlasitý
telefon/Náhlavní souprava).
•

Indikátor zhasne.

Při používání hlasitého telefonu
Pro dosažení nejlepších výsledků mějte prosím na paměti následující pokyny:
• Mluvte střídavě s druhou stranou v tiché místnosti.
• Pokud vás volaná strana obtížně slyší, stiskněte tlačítko VOLUME (hlasitost)
[] pro zvýšení hlasitosti reproduktoru.
• Zvednutím sluchátka můžete hovor přepojit do sluchátka. Pro přepnutí zpátky
do režimu hlasitého telefonu stiskněte tlačítko [SP-PHONE/HEADSET] (Hlasitý
telefon/Náhlavní souprava).
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 Volání
Opakování volby naposledy volaného čísla.
Prostřednictvím sluchátka:

Používání hlasitého telefonu:

Zvedněte sluchátko  stiskněte tlačítko
[REDIAL] (Opakování volby).
NEBO
Stiskněte tlačítko [REDIAL] (Opakování volby)
 Zvedněte sluchátko.
Stiskněte tlačítko [SP-PHONE/HEADSET]
(Hlasitý telefon/Náhlavní souprava)  stiskněte
tlačítko [REDIAL] (Opakování volby).
NEBO
Stiskněte tlačítko [REDIAL] (Opakování volby)
 stiskněte tlačítko [SP-PHONE/HEADSET]
(Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

Automatické opakování volby:
Pokud je při použití hlasitého telefonu volaná linka obsazená, bude přístroj
během 10 minut až 15krát opakovat volbu naposledy volaného čísla. V průběhu
automatického opakování volby naposledy volaného čísla se bude zobrazovat
nápis „Cekání-opak.vol.“ a indikátor SP-PHONE/HEADSET (Hlasitý telefon/
Náhlavní souprava) bude blikat.

Opakování volby naposledy volaného čísla prostřednictvím seznamu
(Memory Redial)
20 naposledy volaných tel. čísel je uloženo do seznamu pro opakování volby.
1.

Stiskněte tlačítko [REDIAL] (Opakování volby).
“.
• Zobrazí se naposledy volané číslo a symbol „
• Pokud je volané číslo uloženo v Telefonním seznamu, zobrazí se rovněž toto jméno.
2. Tlačítky [] nebo [] se posuňte na požadované číslo.
• V seznamu se můžete rovněž posunovat stisknutím tlačítka [REDIAL]
(Opakování volby).
• Pro opuštění seznamu stiskněte tlačítko [EXIT] (Ukončení).
3. Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko [SP-PHONE/HEADSET] (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).
• Budete-li chtít položku smazat, zopakujte kroky 1 a 2 a stiskněte tlačítko [ERASE]
(Smazání).
• Pokud se zobrazí zpráva „Prázdná pamet“, je seznam prázdný.

Nastavení hlasitosti sluchátka (4 úrovně) nebo hlasitosti reproduktoru
(8 úrovní) během hovoru
Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko VOLUME (Hlasitost) []. Pro snížení hlasitosti stiskněte tlačítko VOLUME (Hlasitost) [].
Příklad: Úroveň hlasitosti sluchátka: 2

Hlasitý
Níz

Vys

Symbol „ “ zobrazuje jednu úroveň.

Příklad: Úroveň hlasitosti reproduktoru: 3

Hlasitý
Níz

Vys

Symbol „“ zobrazuje jednu úroveň.

• Úroveň hlasitosti se na několik sekund zobrazí na displeji.
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Přidržení hovoru
Stiskněte tlačítko [HOLD] (Přidržení hovoru).
• Indikátor SP-PHONE/HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava) bliká.
• Budete-li chtít použít sluchátko, můžete jej položit do vidlice.
• Během přidrženého hovoru bude přístroj přehrávat hudbu.
Pro zrušení hudby při přidrženém hovoru - viz strana 36.

Vyvolání přidrženého hovoru

Příjem hovorů
Příjem hovoru přístroj indikuje vyzváněním, rychlým blikáním indikátoru RINGER
a zobrazením zprávy „Príchozí hovor“. Hovor je možno přijmout pouhým
vyzvednutím sluchátka.
Po předplacení služby Identiﬁkace volajícího bude tento přístroj při příjmu hovoru
zobrazovat informace o volajícím (str. 18).

Základní ovládání

Pokud je sluchátko ve vidlici, zvedněte jej.
Pokud sluchátko není ve vidlici, stiskněte tlačítko [HOLD] (Přidržení hovoru).
Pokud používáte hlasitý telefon, stiskněte tlačítko [SP-PHONE/HEADSET] (Hlasitý
telefon/Náhlavní souprava).
• Pokud je k téže lince připojen další telefon, můžete přidržený hovor vyvolat rovněž
zvednutím jeho sluchátka.

Používání hlasitého telefonu
tlačítko [SP-PHONE/HEADSET] (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).
1 Stiskněte
• Rozsvítí se indikátor.

2 Nyní můžete začít hovořit do mikrofonu (MIC).
Pro zavěšení sluchátka stiskněte tlačítko [SP-PHONE/HEADSET] (Hlasitý tele3 fon/Náhlavní
souprava).
• Indikátor zhasne.
• Pokud je hlasitost vyzvánění nastavena na hodnotu OFF (vypnuto) (str. 13),
nebude přístroj vyzvánět.
• Indikátor RINGER bude blikat, pokud:
– je telefonní číslo voláno v režimu pulzní volby, nebo
– někdo zvedne jiný telefon připojený na stejné telefonní lince.
To je normální stav.
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Služba Identiﬁkace volajícího
Tento přístroj je kompatibilní se službou Identiﬁkace volajícího, kterou nabízí váš
poskytovatel telefonních služeb. Po předplacení služby Identiﬁkace volajícího bude
tento přístroj při příjmu hovoru zobrazovat informace o volajícím.
Přístroj umožňuje zaznamenat až 50 příchozích volání do seznamu volajících,
a to včetně času a data přijetí volání. Informace v seznamu volajících jsou tříděny
od posledního volání po nejstarší volání. Po přijetí 51 volání se smaže informace
o nejstarším hovoru.
Pomocí tohoto seznamu můžete volajícího automaticky zavolat zpět. Čísla volajících
ze seznamu volajících je možno ukládat do Telefonního seznamu nebo do paměti
pro přímou volbu.

Jak se při přijetí volání zobrazuje informace o volajícím
Současně s vyzváněním se na displeji
zobrazuje telefonní číslo volajícího.*
• Po vyzvednutí (příjmu) volání
se začne zobrazovat délka hovoru.
Příjem hovoru přístroj
indikuje rychlým blikáním
indikátoru RINGER.

*Zobrazení jména volajícího
Pokud přijmete volání od stanice, jejíž telefonní číslo
máte uloženo v Telefonním seznamu nebo v paměti
pro přímou volbu, zobrazí se jméno volajícího.
• Abyste mohli tuto funkci použít, musí být
v Telefonním seznamu (str. 26) nebo v paměti
pro přímou volbu (str. 32) uložena jména a telefonní čísla.
• Informace o volajícím se nebude zobrazovat v následujících případech:
– Pokud volající volá z oblasti, která neposkytuje službu Identiﬁkace volajícího,
bude se na displeji zobrazovat nápis „Mimo oblast“.
– Pokud volající požádal, aby se informace o něm/ní nezobrazovaly, bude se
na displeji zobrazovat nápis „Skryté císlo“.
– Pokud je identiﬁkováno meziměstské volání, přičemž není možno přijmout
jméno a/nebo číslo volajícího, bude se na displeji zobrazovat nápis
„Mezimestský hov.“.
• Pokud je tento přístroj připojen k analogové pobočkové ústředně, která nepodporuje službu Identiﬁkace volajícího, nebudete moci tyto služby využívat.
• Po vybití baterií v přístroji nebude služba Identiﬁkace volajícího dostupná.
• Pokud je ve vaší oblasti dostupná služba zobrazení jména a času/data, budou
se na displeji zobrazovat jméno a čas/datum přijetí volání. Pro další informace
se prosím obraťte na svého poskytovatele telefonních služeb.
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Používání seznamu volajících
Pokud ve vaší nepřítomnosti přístroj zaznamená
např. 10 zmeškaných volání, zobrazí se tato
informace následujícím způsobem.

12:34 21.5
10 zmeskaných vol.

Prohlížení seznamu volajících
Budete-li chtít zjistit, kdo vám volal, proveďte níže uvedené kroky:
tlačítko [] nebo [] pro vstup
1 Stiskněte
do seznamu volajících.

2

Sezn. volajících
10 zmeskaných vol.


3 Pro opuštění seznamu volajících stiskněte tlačítko [EXIT] (Ukončení).
• Pokud se v kroku 1 zobrazí zpráva „Prázdná pamet“, je seznam volajících prázdný.

Příklad: Budete-li chtít vyhledat poslední zmeškané volání:

Základní ovládání

Pro vyhledání posledního zmeškaného volání
stiskněte tlačítko [].
• Pro vyhledání od nejstaršího zmeškaného
volání stiskněte tlačítko [].
• Tlačítky [] nebo [] se můžete posunovat mezi volajícími.

Stiskněte tlačítko [] nebo [] pro vstup do seznamu volajících.
Pro návrat k předchozímu volajícímu
stiskněte tlačítko [].

1114447777
11:50
24.11
Stiskněte tlačítko [].

* JACK SMITH
1234567890
10:50
23.11

Pro opuštění seznamu volajících
stiskněte tlačítko [EXIT] (Ukončení).
* Pokud přijmete volání od stanice, jejíž
telefonní číslo máte uloženo v Telefonním seznamu nebo v paměti pro
přímou volbu, zobrazí se jméno volajícího (Zobrazení jména volajícího).

Stiskněte tlačítko [].

**

456789012345678
10:00
22.11

Stiskněte tlačítko
[] nebo [].

90123
10:00

22.11

Stiskněte tlačítko [].
** Pokud se za číslem zobrazí šipka () nebo (), nezobrazuje se celé telefonní
číslo. Stiskněte tlačítko [] nebo [], budete-li chtít vidět zbývající číslice nebo
budete-li se chtít vrátit k předchozímu displeji.
Po každém stisknutí tlačítka [] nebo [] se zobrazení na displeji změní.
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 Používání seznamu volajících
Význam displeje:
√: Prohlédli jste si informace o volajícím, odpověděli jste na volání nebo jste
volajícímu zatelefonovali.

Zpětné volání ze seznamu volajících

1 Stiskněte tlačítko [] nebo [] pro vstup do seznamu volajících.
Tlačítky [] nebo [] se posuňte
2 na
požadovaného volajícího.
• Pro opuštění seznamu volajících stiskněte
tlačítko [EXIT] (Ukončení) nebo počkejte
60 sekund.
sluchátko nebo stiskněte tlačítko
3 Zvedněte
[SP-PHONE/HEADSET] (Hlasitý telefon
/Náhlavní souprava).
• Zobrazené telefonní číslo se navolí automaticky.
• Po několika sekundách se na displeji zobrazí
délka hovoru.

• V některých případech je možno před navolením číslo upravit (str. 21).
• Pokud se v informacích o volajícím nezobrazuje telefonní číslo, není možno
prostřednictvím této funkce zatelefonovat volajícímu zpět.
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Úprava telefonního čísla volajícího
Telefonní číslo uložené v Telefonním seznamu je možno upravovat.

1 Stiskněte tlačítko [] nebo [] pro vstup do seznamu volajících.
Tlačítky [] nebo [] se posuňte
2 na
1234567890
požadovaného volajícího.
10:50

tlačítko [FUNCTION/EDIT]
3 Stiskněte
(Funkce/Úprava).

23.11

01234567890
[OK]=Dále

Smazání čísla
Stiskněte tlačítko [ERASE] (Smazání) pro smazání čísla.
•
•

Pro posunutí kurzoru stiskněte tlačítko [] nebo [].
Číslo je rovněž možno smazat stisknutím tlačítka [#].

Základní ovládání



Přidání čísla
Stisknutím tlačítek pro volbu přidejte číslo
k aktuálnímu číslu.

úpravě můžete pokračovat zpětným voláním nebo postupem pro uložení
4 Po
čísla.
Budete-li chtít zavolat zpět, zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko
[SP-PHONE/HEADSET] (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava) (str. 20).
Při ukládání čísla do Telefonního seznamu proveďte kroky 4 a 5
na stránce 22 pro dokončení operace.
Při ukládání čísla do paměti pro přímou volbu proveďte kroky 4 až 6
na stránkách 23 a 24 pro dokončení operace.
• Pro opuštění seznamu volajících při úpravách stiskněte tlačítko [EXIT] (Ukončení)
nebo počkejte 60 sekund.
• Číslo upravené v kroku 3 nebude zachováno v seznamu volajících.
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 Používání seznamu volajících

Uložení informací seznamu volajících
do telefonního seznamu
Čísla volajících ze seznamu volajících je možno ukládat do Telefonního seznamu.
Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE
/HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

1 Stiskněte tlačítko [] nebo [] pro vstup do seznamu volajících.
Tlačítky [] nebo [] se posuňte na jméno
1234567890
2 volajícího,
jež chcete uložit do Telefonního
10:50
23.11
seznamu.
tlačítko [FUNCTION/EDIT]
3 Stiskněte
(Funkce/Úprava).
• Pokud číslo vyžaduje úpravu, viz strana 21.
tlačítko [OK] (tlačítko Dále).
4 Stiskněte
a) Pokud není požadováno jméno, stiskněte
tlačítko [OK] (tlačítko Dále).
b) Pokud je požadováno jméno, zadejte jméno
(str. 27). Po dokončení stiskněte tlačítko [OK]
(tlačítko Dále).

1234567890


[OK]=Dále

Vlozte jméno

[OK]=Dále
Vlozte jméno
JACK SMITH

[OK]=Dále
>Ulozit záznam
Ulozit M1,M2,M3

[OK]=Uloz

tlačítko [OK] (tlačítko Uloz).
5 Stiskněte
• Ozve se dlouhé pípnutí.
• Po několika sekundách se displej opět vrátí
k seznamu volajících. Nyní můžete pokračovat
v ukládání dalších položek. Pro opuštění
seznamu volajících stiskněte tlačítko [EXIT]
(Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.

JACK SMITH
1234567890

• Pokud se v kroku 5 ozve trojí pípnutí a na displeji se zobrazí zpráva „Plný
seznam“, stiskněte tlačítko [EXIT] (Ukončení) pro opuštění seznamu.
Pro smazání dalších uložených položek z Telefonního seznamu - viz strana 31.
• Pro ukončení v průběhu programování stiskněte tlačítko [EXIT] (Ukončení).
Začněte znovu od kroku 1.
• Pokud se telefonní číslo nezobrazuje, není možno do Telefonního seznamu
ukládat informace o volajícím.
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Uložení informací ze seznamu volajících
do paměti přímé volby
Čísla volajících ze seznamu volajících je možno ukládat do paměti přímé volby
([M1], [M2] a [M3]).
Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/
HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

1 Stiskněte tlačítko [] nebo [] pro vstup do seznamu volajících.
Tlačítky [] nebo [] se posuňte na jméno
2 volajícího,
1234567890
jež chcete uložit do paměti
tlačítko [FUNCTION/EDIT]
3 Stiskněte
(Funkce/Úprava).
• Pokud číslo vyžaduje úpravu, viz strana 21.
tlačítko [OK] (tlačítko Dále).
4 Stiskněte
a) Pokud není požadováno jméno, stiskněte
tlačítko [OK] (tlačítko Dále).
b) Pokud je požadováno jméno, zadejte jméno
(str. 27). Po dokončení stiskněte tlačítko [OK]
(tlačítko Dále).

5 Stiskněte tlačítko [].

10:50

23.11

1234567890


[OK]=Dále

Vlozte jméno

[OK]=Dále

Základní ovládání

pro přímou volbu.

Vlozte jméno
JACK SMITH

[OK]=Dále
Ulozit záznam
>Ulozit M1,M2,M3

M1,M2,M3=Uloz

Stiskněte jedno z tlačítek přímé volby [M1], [M2]
6 nebo
JACK
SMITH
[M3]. (Příklad: je stisknuto tlačítko [M1].)
1234567890

(pokračování )
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 Používání seznamu volajících
Pokud je tlačítko přímé volby obsazeno,
M1 je obsazena
zobrazí se na displeji následující (viz obrázek
Prepsat ?
[ ]=Ne [OK]=Ano
vpravo nahoře).
Pro přepsání stiskněte tlačítko [OK] (tlačítko
Ano).
Pro volbu jiné prázdné paměti přímé volby stiskněte tlačítko [] (tlačítko Ne),
stiskněte tlačítko prázdné paměti přímé volby [M1], [M2] nebo [M3] (tlačítko
Uloz).
• Ozve se dlouhé pípnutí.
• Po několika sekundách se displej opět vrátí k seznamu volajících. Nyní
můžete pokračovat v ukládání dalších položek. Pro opuštění seznamu volajících stiskněte tlačítko [EXIT] (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.
• Pro smazání dalších uložených položek z paměti přímé volby - viz strana 33.
• Pro ukončení v průběhu programování stiskněte tlačítko [EXIT] (Ukončení).
Začněte znovu od kroku 1.
• Pokud se telefonní číslo nezobrazuje, není možno do paměti přímé volby ukládat
informace o volajícím.
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Smazání informací seznamu volajících
Po kontrole seznamu volajících z něj můžete smazat některé nebo všechny položky.
Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/
HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

Pro smazání určitého volajícího ze seznamu volajících

1 Stiskněte tlačítko [] nebo [] pro vstup do seznamu volajících.
Tlačítky [] nebo [] se posuňte na jméno
2 volajícího,
1234567890
jež chcete smazat ze seznamu
10:50

tlačítko [ERASE] (Smazání).
3 Stiskněte
• Ozve se dlouhé pípnutí a informace je smazána.

√

23.11

Základní ovládání

volajících.

Smazáno

• Po několika sekundách se na displeji zobrazí
informace o předchozím volajícím.
• Pro opuštění seznamu volajících stiskněte tlačítko [EXIT] (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.

Pro smazání všech položek
ze seznamu volajících
tlačítko [] nebo [] pro vstup
1 Stiskněte
do seznamu volajících.

2

Stiskněte tlačítko [ERASE] (Smazání).

Sezn. volajících
10 zmeskaných vol.


Smazat vse ?
[ ]=Ne

tlačítko [OK] (tlačítko Ano).
3 Stiskněte
• Ozve se dlouhé pípnutí a všechny položky jsou

[OK]=Ano

Vse smazáno

smazány.
• Přístroj opustí seznam volajících.
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Telefonní seznam
Uložení jména a telefonního čísla
do Telefonního seznamu
Do telefonního seznamu je možno uložit až 50 jmen a telefonních čísel.
Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/
HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).
tlačítko [FUNCTION/EDIT] (Funkce/
1 Stiskněte
Úprava).

Ulozit záznam
?
[OK]=Ano


2 Stiskněte tlačítko [OK] (tlačítko Ano).
Tlačítky pro volbu čísel [0] až [9], [⁄] a [#]
3 zadejte
jméno (až 15 znaků) (str. 26).
• Pro posunutí kurzoru stiskněte tlačítko [] nebo [].
• Pokud není jméno požadováno, přejděte ke
kroku 4.

4 Stiskněte tlačítko [OK] (tlačítko Dále).
telefonní číslo (32 číslic).
5 Zadejte
• Pokud zadáte nesprávné číslo, stiskněte tlačítko
[ERASE] (Smazání) a pak zadejte správné
číslo.
• Budete-li chtít změnit ukládané jméno, stiskněte
tlačítko [] pro zobrazení zadaného jména.

tlačítko [OK] (tlačítko Uloz).
6 Stiskněte
• Zobrazí se zadané jméno a telefonní číslo.

Tel. seznam
10 záznamu

Vlozte jméno
Tom Jones

[OK]=Dále

Vlozte tel. cislo


0987654321

[OK]=Uloz

Tom
Jones
0987654321

• Pokud se v kroku 2 na displeji zobrazí zpráva „Plný seznam“, stiskněte tlačítko [EXIT] (Ukončení) pro opuštění seznamu. Pro smazání dalších uložených položek z Telefonního seznamu
- viz strana 31.
• Režim programování (nastavení) je možno kdykoli ukončit stisknutím tlačítka [EXIT] (Ukončení).
• Pokud je třeba do telefonního čísla vložit pauzu, stiskněte v požadovaném místě tlačítko
[PAUSE] (Pauza). V případě potřeby je do telefonního čísla možno vložit [FLASH]. Stisknutí
tlačítka [PAUSE] (Pauza) nebo [FLASH] se považuje za jednu číslici (str. 35, 37).
Uložení čísla nouzového volání (#):
Čísla nouzového volání jsou taková čísla uložená v telefonním seznamu, která je možno
volat i tehdy, je-li klávesnice zablokovaná (Dial Lock) (str. 39) nebo je-li zapnuto omezení
hovorů (Call Restriction) (str. 40). Budete-li chtít číslo uložit jako číslo nouzového volání,
přidejte na začátek jména v kroku 3 znak #.
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Zadávání znaků při ukládání jména
Číselná tlačítka ([0] až [9], [⁄] a [#]) je možno používat pro zadávání písmen
a symbolů. Znaky a symboly se zadávají opakovaným stisknutím tlačítka - viz níže
uvedená tabulka.

Tlačítka

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[⁄]
[0]
[#]

1
&
a
d
g
j
m
p
t
w
⁄
0
#

2
’
b
e
h
k
n
q
u
x

Počet stisknutí tlačítka
3
4
5
6
(
)
,
–
c
A
B
C
f
D
E
F
i
G
H
I
l
J
K
L
o
M
N
O
r
s
P
Q
v
T
U
V
y
z
W
X

7
.
2
3
4
5
6
R
8
Y

8
/

9
1

S

7

Z

9

Mezerník

[]

Pro posunutí kurzoru doleva

[]

Pro posunutí kurzoru doprava

Pokročilé ovládání

Pokud při zadávání jména uděláte chybu
Tlačítkem [] nebo [] posuňte kurzor na nesprávně zadaný znak a stiskněte
tlačítko [ERASE] (Smazání) a zadejte správný znak. Po každém stisknutí tlačítka
[ERASE] (Smazání) se smaže jeden znak.
Tak například pro zadání jména „Tom Jones“:

1 Stiskněte čtyřikrát tlačítko [8].
třikrát tlačítko [6] a pak stiskněte tlačítko
2 Stiskněte
[].
Stiskněte jednou tlačítko [6] a pak dvakrát tlačítko
3 [].
čtyřikrát tlačítko [5], pak třikrát tlačítko [6]
4 aStiskněte
pak stiskněte tlačítko [].
dvakrát tlačítko [6], dvakrát tlačítko [3]
5 aStiskněte
pak stiskněte čtyřikrát tlačítko [7].
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 Telefonní seznam

Volba čísla z Telefonního seznamu
Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/
HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).
tlačítko [] nebo [] pro vstup
1 Stiskněte
do Telefonního seznamu.
Tlačítky [] nebo [] se posuňte
2 na
požadovanou položku.



Tel. seznam
10 záznamu

Stiskněte
tlačítko [].

Stiskněte
tlačítko [].

• Všechny položky Telefonního seznamu
jsou uspořádány tak, jak je uvedeno
Mezera + Znak abecedy
vpravo.
• Pokud je klávesnice zablokovaná (Dial Lock)
Znak abecedy
nebo je-li zapnuto omezení hovorů
(Call Restriction), jsou čísla nouzového
volání (položky označené symbolem #)
Symbol (kromě # a ⁄)
zobrazena na prvních místech.
Vyhledání jména podle prvního znaku:
Číslice
1. Stiskněte číselné tlačítko pro první písmeno
požadovaného jména, až se zobrazí
#a⁄
veškerá jména se stejným úvodním znakem
(viz tabulka znaků na stránce 29).
Telefonní číslo
Příklad: Pro vyhledání jména „Frank“
(Pokud není uložen název)
opakovaně stiskněte tlačítko [3],
až se zobrazí první položka začínající
písmenem „F“.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko [], až se zobrazí požadované jméno.

Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko [SP-PHONE/HEADSET] (Hlasitý
3 telefon/Náhlavní
souprava).
skončení hovoru zavěste sluchátko do vidlice nebo stiskněte tlačítko
4 Po
[SP-PHONE/HEADSET] (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).
• Pokud se v kroku 1 zobrazí zpráva „Prázdná pamet“, je Telefonní seznam
prázdný.
• Prohlížení telefonního seznamu je možno kdykoli ukončit stisknutím tlačítka
[EXIT] (Ukončení).
• Uložené číslo můžete rovněž volat následovně:
1. Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko [SP-PHONE/HEADSET] (Hlasitý
telefon/Náhlavní souprava).
2. Vyhledejte požadovanou položku (výše uvedené kroky 1 a 2).
3. Stiskněte tlačítko [OK] (tlačítko Odeslat).
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Tabulka znaků
Tlačítka
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Znak
Symboly, 1, Beze jména
A, B, C, 2
D, E, F, 3
G, H, I, 4
J, K, L, 5
M, N, O, 6

Tlačítka
[7]
[8]
[9]
[ ⁄]
[0]
[#]

Znak
P, Q, R, S, 7
T, U, V, 8
W, X, Y, Z, 9
⁄

Mezerník, 0
#

Řetězová volba čísla
Při volání můžete vytáčet kombinaci čísel z Telefonního seznamu a manuálně
navolených čísel na klávesnici. Tuto funkci můžete použít například při bankovních
operacích, kdy bude automaticky z telefonního seznamu navoleno přístupové číslo,
potom zadáte z klávesnice PIN kód a opět můžete navolit sekvenci čísel uložených
v Telefonním seznamu.
Příklad: Použití karty pro meziměstská volání.
• Abyste předešli možné chybné volbě, doporučujeme vám, abyste při ukládání
čísel vkládali pauzy (tam, kde je třeba). Například můžete při ukládání čísla do
telefonního seznamu (str. 35) vložit pauzu za přístupové číslo do banky a následující pauza vám umožní vložení čísla PIN.

se dovoláte:
1 Jakmile
Stiskněte tlačítko [] nebo [].
[] nebo [] se posuňte na požadovanou položku.
2 •Tlačítky
Pro vyhledání položky pomocí prvního písmene - viz strana 28.

Pokročilé ovládání

1. Vyhledejte a navolte číslo z Telefonního seznamu: 1800123456 (Bankovní přístup)
• Může se vám ozvat hlasový průvodce banky (telefonní bankéř).
2. Vyhledejte a navolte číslo z Telefonního seznamu: 1234 (Kontrolní PIN kód).
3. Vyhledejte a navolte číslo z Telefonního seznamu: 15550123456 (Číslo destinace).

tlačítko [OK].
3 Stiskněte
• Telefonní číslo je navoleno.
• V případě potřeby zopakujte kroky 1 až 3 pro jakékoli další číslo.
• Při ukládání přístupového čísla a vašeho PIN kódu do Telefonního seznamu
v podobě jediné položky stiskněte tlačítko [PAUSE] (Pauza) pro přidání pauzy
za číslem a PIN kódem podle potřeby (str. 35).
• Jestliže používáte pulzní volbu, musíte v kroku 1 před stisknutím tlačítka []
nebo [] stisknout tlačítko [⁄] pro dočasnou změnu režimu volby na tónovou
volbu.
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 Telefonní seznam

Upravování položek
Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/
HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

1 Stiskněte tlačítko [] nebo [] pro vstup do Telefonního seznamu.
Tlačítky [] nebo [] se posuňte na položku
2 Telefonního
Jane
seznamu, kterou chcete změnit.
• Pro vyhledání položky pomocí prvního písmene
- viz strana 28.
tlačítko [FUNCTION/EDIT] (Funkce/
3 Stiskněte
Úprava).

1234567

Vlozte jméno
Jane

[OK]=Dále

• Pokud nebudete chtít jméno změnit, přejděte
ke kroku 5.
jméno prostřednictvím tlačítek pro volbu
4 Upravte
(str. 26).
• Pro smazání nesprávného znaku posuňte kurzor pomocí tlačítek [] nebo [] a pak stiskněte
tlačítko [ERASE] (Smazání).

5
požadovaná čísla.
6 Vložte
• Pokud zadáte nesprávné číslo, stiskněte tlačítko
Stiskněte tlačítko [OK] (tlačítko Dále).

[ERASE] (Smazání) a pak zadejte správné
číslo.
tlačítko [OK] (tlačítko Uloz).
7 Stiskněte
• Ozve se dlouhé pípnutí.
• Pro opuštění telefonního seznamu stiskněte
tlačítko [EXIT] (Ukončení) nebo počkejte
60 sekund.

1234567

[OK]=Uloz
8901234567

[OK]=Uloz

Jane
8901234567

30
33097_KXTS600FX_CZ.indd 30

1.11.2006 9:56:42

Smazání položek v Telefonním seznamu
Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/
HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

1 Stiskněte tlačítko [] nebo [] pro vstup do Telefonního seznamu.
[] nebo [] se posuňte na položku Telefonního seznamu, kterou chce2 teTlačítky
smazat.
• Pro vyhledání položky pomocí prvního písmene - viz strana 28.
tlačítko [ERASE] (Smazání).
3 Stiskněte
• Pro ukončení mazání stiskněte tlačítko []
(tlačítko Ne).

Smazat ?
[ ]=Ne [OK]=Ano

tlačítko [OK] (tlačítko Ano).
4 Stiskněte
• Ozve se dlouhé pípnutí.
• Budete-li chtít smazat další položky, zopakujte
krok 2.
• Pro opuštění telefonního seznamu stiskněte
tlačítko [EXIT] (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.

Smazáno

Pokročilé ovládání

• Pokud je klávesnice zablokovaná (Dial Lock) nebo je-li zapnuto omezení hovorů
(Call Restriction), není možno smazat čísla nouzového volání (položky označené
symbolem #).
• Režim programování (nastavení) je možno kdykoli ukončit stisknutím tlačítka
[EXIT] (Ukončení).
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Přímá volba (M1, M2, M3)
Uložení jména a telefonního čísla do paměti
Do paměti pro přímou volbu je možno uložit až 3 jména a telefonní čísla.
Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/
HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

1 Stiskněte tlačítko [FUNCTION/EDIT] (Funkce/Úprava).
Ulozit M1,M2,M3 ?
2 Tlačítky [] nebo [] se posuňte na položku
„Ulozit M1,M2,M3?“.



[OK]=Ano

3 Stiskněte tlačítko [OK] (tlačítko Ano).
Tlačítky pro volbu čísel [0] až [9], [ ] a [#]
4 zadejte
jméno (až 15 znaků) (str. 26).
⁄

• Pro posunutí kurzoru stiskněte tlačítko []
nebo [].
• Pokud není jméno požadováno, přejděte
ke kroku 5.

Vlozte jméno
John White

[OK]=Dále

Vlozte tel. cislo

5 Stiskněte tlačítko [OK] (tlačítko Dále).



telefonní číslo (32 číslic).
6 Zadejte
• Pokud zadáte nesprávné číslo, stiskněte tlačít-

1234567890

M1,M2,M3=Uloz

ko [ERASE] (Smazání) a pak zadejte správné
číslo.

John
White
Stiskněte jedno z tlačítek přímé volby [M1], [M2]
7 nebo
1234567890
[M3] (tlačítko Uloz).
(Příklad: je stisknuto tlačítko [M1].)
• Zobrazí se zadané jméno a telefonní číslo.
• Po několika sekundách se displej opět vrátí
ke kroku 2. Pro ukončení režimu programování
(nastavení) stiskněte tlačítko [EXIT] (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.
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Pokud je tlačítko přímé volby obsazeno, zobrazí se na displeji text uvedený
vpravo.
Pro přepsání stiskněte tlačítko [OK] (tlačítko Ano).
Pro volbu jiné prázdné paměti přímé volby
stiskněte tlačítko [] (tlačítko Ne) a pak stiskněte
M1 je obsazena
Prepsat ?
tlačítko prázdné paměti přímé volby [M1], [M2]
[ ]=Ne [OK]=Ano
nebo [M3].
• Ozve se dlouhé pípnutí.
• Budete-li chtít uložit další položky, zopakujte krok 2.
• Pro ukončení režimu programování (nastavení) stiskněte tlačítko [EXIT]
(Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.
• Pro smazání dalších uložených položek z paměti přímé volby - viz níže.
• Pokud je klávesnice zablokovaná (Dial Lock) (str. 39) nebo je-li zapnuto omezení
hovorů (Call Restriction), (str. 40), nebude možno telefonní číslo uložit do paměti
přímé volby ([M1], [M2] nebo [M3]).
• Režim programování (nastavení) je možno kdykoli ukončit stisknutím tlačítka
[EXIT] (Ukončení).
• Pokud je třeba do telefonního čísla vložit pauzu, stiskněte v požadovaném místě
tlačítko [PAUSE] (Pauza). V případě potřeby je do telefonního čísla možno vložit
[FLASH]. Stisknutí tlačítka [PAUSE] (Pauza) nebo [FLASH] se považuje za jednu
číslici (str. 35, 37).

Smazání uloženého čísla

tlačítko [ERASE] (Smazání).
2 Stiskněte
• Pro zrušení operace smazání stiskněte
tlačítko [] (tlačítko Ne).
tlačítko [OK] (tlačítko Ano).
3 Stiskněte
• Ozve se dlouhé pípnutí.

Smazat ?
[ ]=Ne [OK]=Ano

Smazáno

Pokročilé ovládání

tlačítko požadované přímé volby
1 Stiskněte
([M1], [M2] nebo [M3]).

Prázdná pamet

• Pro ukončení režimu programování (nastavení) stiskněte tlačítko [EXIT]
(Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.
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 Přímá volba (M1, M2, M3)

Volba čísla
Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko [SP-PHONE/HEADSET] (Hlasitý
1 telefon/Náhlavní
souprava).
tlačítko požadované přímé volby ([M1], [M2] nebo [M3]).
2 •Stiskněte
Uložené číslo se zobrazí a vyvolá.
NEBO
tlačítko požadované přímé volby ([M1], [M2] nebo [M3]).
1 •Stiskněte
Uložené číslo se zobrazí.
Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko [SP-PHONE/HEADSET] (Hlasitý
2 telefon/Náhlavní
souprava).
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Zvláštní funkce
[ERASE] (Smazání)
[DIAL LOCK] (Zablokování klávesnice)
[⁄] (TONE) (Tónová volba)

[EXIT] (Opuštění/Ukončení)
[FUNCTION/EDIT]
(Funkce/Úprava)
[], [], [OK]
[PAUSE]
[FLASH] (Pauza)

[MUTE] (Vypnutí mikrofonu)

Dočasná tónová volba
(Pro uživatele linek s pulzní volbou)
Stiskněte tlačítko [⁄] (TONE) před zadáním přístupových čísel vyžadujících tónovou volbu.
• Pulzní režim volby se změní na tónový. Nyní můžete zadávat čísla pro přístup
k záznamové službě, elektronickým bankovním službám a podobně. Po zavěšení
se režim volby opět změní na pulzní.

(Volání přes pobočkovou ústřednu/ dálkové hovory)
Doporučujeme vám, abyste tlačítko [PAUSE] stiskli, pokud je pauza vyžadována
pro volání přes pobočkovou ústřednu nebo při meziměstském volání.
Příklad: Přístupové číslo na vnější linku [9] (PBX)
[9]  [PAUSE] 

Telefonní číslo

• Jedním stisknutím tlačítka [PAUSE] se vytvoří pauza v trvání 3,5 sekundy.
To zamezuje chybnému zadání při volbě nebo opakované volbě čísla uloženého
v paměti.
• Opakovaným stisknutím tlačítka [PAUSE] je možno pauzu mezi zadávanými čísly
prodloužit.

Pokročilé ovládání

Jak používat tlačítko PAUSE (Pauza)

Pro uživatele služby přidrženého hovoru
Stiskněte tlačítko [FLASH], uslyšíte-li během hovoru tón čekajícího volání.
• První hovor se přidrží - nyní můžete přijmout druhé volání.
• Pro návrat k původnímu hovoru stiskněte znovu tlačítko [FLASH].
• Pokud tato funkce nepracuje správně, obraťte se na svého poskytovatele telekomunikačních služeb s žádostí o podrobnosti.
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 Zvláštní funkce

Vypnutí mikrofonu během hovoru
V průběhu hovoru stiskněte tlačítko [MUTE] (Vypnutí mikrofonu).
Zobrazí se indikace „ “.
• Druhá strana neuslyší, co říkáte, ale vy ji uslyšíte.
• Opětovným stisknutím tlačítka [MUTE] (Vypnutí mikrofonu) se obnoví původní
hlasitá konverzace.

Zapnutí/vypnutí přehrávání hudby během
přidrženého hovoru
Níže uvedeným postupem můžete nastavit přehrávání hudby během přidrženého
hovoru. Ve výchozím nastavení je tato funkce zapnuta.
Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/
HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

1 Stiskněte tlačítko [FUNCTION/EDIT] (Funkce/Úprava).
tlačítka [] nebo [] se posuňte na položku „Nastavit ?“
2 Stisknutím
a stiskněte tlačítko [OK] (tlačítko Ano).
3 Stisknutím tlačítka [] nebo [] se posuňte na Nas. hudbu pridr. ?
položku „Nast.hudbu pridr?“.

4 Stiskněte tlačítko [OK] (tlačítko Ano).
tlačítka [] nebo [] zvolte možnost
5 Stisknutím
„Vyp“ nebo „Zap“.



[OK]=Ano

Hudba-pridr.hov.
:Zap

[OK]=Uloz

tlačítko [OK] (tlačítko Uloz).
6 Stiskněte
• Ozve se dlouhé pípnutí.
• Displej se vrátí ke kroku 3. Pro ukončení režimu programování (nastavení)
stiskněte tlačítko [EXIT] (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.
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Tlačítko FLASH
Tlačítko [FLASH] umožňuje přístup ke speciálním funkcím pobočkové ústředny,
jako jsou například přepojení nebo přidržení hovoru.
Nastavení doby trvání signálu
Trvání signálu se nastavuje podle vlastností hostitelské (pobočkové) ústředny.
Můžete si vybrat některou z následujících možností: „80, 90, 100, 110, 160, 200,
250, 300, 400, 600, 700, 900 ms (milisekund)“. Z výroby je výchozí doba trvání
signálu nastavena na hodnotu „100 ms“.
Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/
HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

1 Stiskněte tlačítko [FUNCTION/EDIT] (Funkce/Úprava).
tlačítka [] nebo [] se posuňte na položku „Nastavit ?“ a stisk2 Stisknutím
něte tlačítko [OK] (tlačítko Ano).
tlačítka [] nebo [] se posuňte
3 Stisknutím
na položku „Nastavit Flash ?“.

Nastavit Flash ?

4 Stiskněte tlačítko [OK] (tlačítko Ano).
tlačítka [] nebo [] nastavte
5 Stisknutím
požadovanou hodnotu.

Hodnota Flash
:100ms

[OK]=Uloz



[OK]=Ano

• Displej se vrátí ke kroku 3. Pro ukončení režimu programování (nastavení)
stiskněte tlačítko [EXIT] (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.
• Režim programování (nastavení) je možno kdykoli ukončit stisknutím tlačítka
[EXIT] (Ukončení).
• Je-li telefon připojen k pobočkové ústředně, nemusí některé funkce (přesměrování
a podobně) fungovat správně. S žádostí o správné nastavení se obraťte
na dodavatele své pobočkové ústředny.
• Jestliže nebudou v přístroji vloženy baterie, funkce Flash nemusí fungovat
správně.

Pokročilé ovládání

tlačítko [OK] (tlačítko Uloz).
6 Stiskněte
• Ozve se dlouhé pípnutí.
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 Zvláštní funkce

Nastavení hesla
Je možno změnit heslo pro zablokování klávesnice a omezení hovorů.
Výchozí heslo nastavené ve výrobě je „1111“.

Nastavení hesla
Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/
HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

1 Stiskněte tlačítko [FUNCTION/EDIT] (Funkce/Úprava).
tlačítka [] nebo [] se posuňte na položku „Nastavit ?“
2 Stisknutím
a stiskněte tlačítko [OK] (tlačítko Ano).
tlačítka [] nebo [] se posuňte
3 Stisknutím
na položku „Zmenit heslo ?“.

Zmenit heslo ?

4 Stiskněte tlačítko [OK] (tlačítko Ano).

Aktuální heslo
:---[OK]=Dále

5 Zadejte aktuální heslo.

Aktuální heslo
:
[OK]=Dále

tlačítko [OK] (tlačítko Dále).
6 Stiskněte
• Pokud zadáte nesprávné heslo, ozve se trojí
pípnutí. Zadejte správné heslo.
4 číslice svého nového hesla.
7 Zadejte
(Příklad: Je zadáno heslo „1234“.)



[OK]=Ano

Nové heslo
:---[OK]=Uloz
Nové heslo
:1234
[OK]=Uloz

tlačítko [OK] (tlačítko Uloz).
8 Stiskněte
• Ozve se dlouhé pípnutí.
• Displej se vrátí ke kroku 3. Pro ukončení režimu programování (nastavení)
stiskněte tlačítko [EXIT] (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.
• Režim programování (nastavení) je možno kdykoli ukončit stisknutím tlačítka
[EXIT] (Ukončení).
Své heslo si poznačte. Pokud své heslo zapomenete, obraťte se na nejbližší
servisní středisko Panasonic.
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Zablokování klávesnice
Funkce zablokování klávesnice umožňuje zabránit ostatním osobám ve volání
z přístroje. Pokud chcete tuto funkci používat, musíte ji zapnout (ZAP). Tovární
nastavení je VYP.
Před použitím funkce zablokování klávesnice (Dial Lock) (str. 40) vám doporučujeme uložení čísel nouzového volání (položky označené symbolem #) do paměti
pro přímou volbu (str. 32) a do Telefonního seznamu (str. 26). I po zablokování
tlačítek klávesnice je možno volat čísla uložená na těchto tlačítkách.

Nastavení zablokování klávesnice
tlačítko [DIAL LOCK]
1 Stiskněte
(Zablokování klávesnice).
• Na displeji bliká symbol „“.

2 Zadejte heslo (str. 38).
tlačítko [OK] (tlačítko Uloz).
3 Stiskněte
• Ozve se dlouhé pípnutí a zobrazí se symbol

Vlozte heslo
:---[OK]=Uloz
Vlozte heslo
:
[OK]=Uloz

„“.
• Pokud zadáte nesprávné heslo, ozve se trojí pípnutí. Zadejte správné heslo.

Ve chvíli, kdy jsou tlačítka klávesnice zablokovaná, můžete používat následující funkce.
• Vyvolání čísla, které jste naprogramovali do paměti pro přímou volbu (str. 32), a čísel
nouzového volání (#) (str. 26).
• Nastavení hlasitosti vyzvánění (str. 13).
• Nastavení hlasitosti sluchátka, hlasitého telefonu a náhlavní soupravy (str. 16, 42).
• Přidržení hovoru (str. 17).
• Vypnutí mikrofonu při hovoru (str. 36).
• Přijetí dalšího volání stisknutím tlačítka [FLASH] (str. 37).
• Programování s výjimkou ukládání/úprav paměti pro přímou volbu a nouzových čísel
(#).
• Vyhledání položky v následujících seznamech:
– Seznam volajících (str. 19),
– Telefonní seznam (str. 28),
– Seznam opakování volby (str. 16).

Pokročilé ovládání

Dojde-li ke stisknutí tlačítek volání před/po vyzvednutí sluchátka nebo po stisknutí tlačítka [SP-PHONE/HEADSET] (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava), zobrazí
se zpráva „BLOKOVANA VOLBA“.

Odblokování klávesnice
Proveďte výše uvedené kroky 1 až 3. V kroku 3 zmizí symbol „“.
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 Zvláštní funkce

Omezení hovorů
Tato funkce umožňuje zamezit volbě telefonních čísel začínajících určitou číslicí
(číslicemi) (1 nebo 2 číslice) z telefonu. Telefonní čísla začínající číslem s nastaveným omezením nebude možno vytáčet, kromě čísel nouzového volání uložených
v Telefonním seznamu a v paměti přímé volby ([M1], [M2] a [M3]).

Pro nastavení omezení hovorů
Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/
HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

1 Stiskněte tlačítko [FUNCTION/EDIT] (Funkce/Úprava).
tlačítka [] nebo [] se posuňte na položku „Nastavit ?“
2 Stisknutím
a stiskněte tlačítko [OK] (tlačítko Ano).
Tlačítky [] nebo [] se posuňte na položku
3 „Omezit
volbu ?“.

Omezit volbu ?

4 Stiskněte tlačítko [OK] (tlačítko Ano).

Omezit c.
:-[OK]=Uloz

Pokud jste změnili výchozí heslo „1111“
(nastavené z výroby), zobrazí se displej
uvedený vpravo. Proveďte níže uvedené
kroky 1 a 2.
1. Zadejte heslo (str. 38).
2. Stiskněte tlačítko [OK] (tlačítko Dále).
Přejděte ke kroku 5.
• Pokud zadáte nesprávné heslo, ozve
se trojí pípnutí. Zadejte správné heslo.
číslo (čísla) (1 nebo 2 číslice), která mají
5 Zadejte
být omezena ([0] až [9]).
• Pokud zadáte nesprávné číslo, stiskněte
tlačítko [ERASE] (Smazání) a pak zadejte
správné číslo.



[OK]=Ano

Vlozte heslo
:---[OK]=Dále
Vlozte heslo
:
[OK]=Dále

Příklad: Je zadána číslice „9“.

Omezit c.
:9[OK]=Uloz

tlačítko [OK] (tlačítko Uloz).
6 Stiskněte
• Ozve se dlouhé pípnutí.
• Displej se vrátí ke kroku 3. Pro ukončení režimu programování (nastavení)
stiskněte tlačítko [EXIT] (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.
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V případě volby čísla začínajícího na číslice omezení volání se na displeji objeví
zpráva „VOLBA OMEZENA“ a číslo nebude vyvoláno.

Zrušení omezení volby
Proveďte kroky 1 až 4 uvedené na stránce 40. V kroku 5 stiskněte tlačítko
[ERASE] (Smazání) pro smazání čísel omezení volání a stiskněte tlačítko [OK]
(tlačítko Uloz).

Pokročilé ovládání
41
33097_KXTS600FX_CZ.indd 41

1.11.2006 9:56:44

Používání doplňkové náhlavní soupravy
Připojením náhlavní soupravy můžete uskutečňovat hovory v režimu hands-free.
Používejte prosím pouze náhlavní soupravu Panasonic KX-TCA89EX.

Připojení doplňkové náhlavní soupravy k přístroji
Doplňkovou náhlavní soupravu připojte níže uvedeným způsobem do příslušného
konektoru.

Konektor
pro připojení
náhlavní soupravy

Háček

Pro návrat ke klasickému způsobu konverzace odpojte náhlavní soupravu
od přístroje.

Uskutečnění hovoru/Odpověď na volání
Zkontrolujte, zda jsou v přístroji vloženy baterie.
Stiskněte tlačítko [SP-PHONE/HEADSET] (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava)
1 pro
uskutečnění hovoru nebo odpověď na volání.
NEBO
Navolte číslo a stiskněte tlačítko [SP-PHONE/HEADSET] (Hlasitý telefon
/Náhlavní souprava) pro uskutečnění hovoru.
• Rozsvítí se indikátor SP-PHONE/HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).
• Pokud při volbě zadáte nesprávné číslo, stiskněte tlačítko [ERASE] (Smazání) a zadejte
správné číslo. Pak stiskněte tlačítko [SP-PHONE/HEADSET] (Hlasitý telefon/Náhlavní
souprava) pro volání.

Pro zavěšení sluchátka stiskněte tlačítko [SP-PHONE/HEADSET] (Hlasitý tele2 fon/Náhlavní
souprava).
• Indikátor zhasne.
Nastavení hlasitosti přijímače náhlavní soupravy (4 úrovně):
Ve chvíli, kdy náhlavní soupravu používáte, stiskněte tlačítko VOLUME (Hlasitost)
[] nebo [].
• Během hovoru s náhlavní soupravou není možno přepnout hovor na sluchátko jeho pouhým
zvednutím z vidlice telefonu.
• V případě, že odpojíte doplňkovou náhlavní soupravu během hovoru se zavěšeným sluchátkem, bude hovor přepnut do režimu hlasitého telefonu.
• Během hovoru v režimu hlasitého telefonu je možno přepnout hovor na náhlavní soupravu
jejím pouhým připojením k přístroji.
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Upevnění přístroje na stěnu
Tento telefon je možno zavěsit na stěnu.
pojistky ve směru šipek (1)
1 aStlačte
odejměte adaptér pro montáž
na stěnu (2).

adaptéru zastrčte telefonní
2 Do
kabel a pak zatlačte adaptér
ve směru šipky (1 a 2).
• Značka „UP WALL“ musí
směřovat vzhůru.

Šrouby

3

Do stěny našroubujte šrouby
(nejsou přiloženy) ve vzdálenosti
odpovídající montážní šabloně.
Připojte telefonní kabel
do účastnické zásuvky.
Nasaďte přístroj na šrouby
a posuňte jej směrem dolů.

Do účastnické
zásuvky
telefonní linky

Další informace

Budete-li chtít během hovoru
odložit sluchátko, zavěste jej
podle obrázku.

Šablona pro montáž na zeď
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Výměna baterie
Začne-li blikat symbol „“, začínají být baterie vybité. Nezapomeňte baterie co
nejdříve vyměnit za nové. Pokud baterie nevyměníte, jakmile se začne zobrazovat
symbol „“, nemusí přístroj pracovat správně.
• Uložte požadované položky do Telefonního seznamu nebo do paměti přímé volby,
protože po výměně baterií se ztratí informace uložené v seznamu pro opakování
volby.

1 Odpojte kabel telefonní linky z přístroje.
Stiskněte dolů ve směru šipky a vyjměte kryt
2 baterií
(1).
Vyměňte baterie za nové tak, aby jejich
3 polarita
(+, –) byla správná (2) a zavřete kryt
prostoru pro baterie.

4 Připojte telefonní kabel do přístroje.
• Po výměně baterií bude čas na displeji zobrazen jako „0:00 31.12“ nebo
„12:00AM 31.12“ a navíc bude blikat symbol „“.Čas a datum znovu nastavte.
Bezpečnostní upozornění, týkající se baterií:
Baterie je třeba používat správně, aby nedošlo k poškození přístroje v důsledku
vytečení elektrolytu z baterií.
– Nepoužívejte současně různé druhy baterií.
– Baterie nedobíjejte, zabraňte jejich zkratování, zahřívání nebo rozebírání, nebo
jejich vhazování do ohně.
– Při výměně vždy vyměňte všechny baterie.
Poznámka:
– Pokud neprovedete výměnu baterií nebo pokud budou baterie vybité, bude
čas na displeji zobrazen jako „0:00 31.12“ nebo „12:00AM 31.12“ a bude
blikat symbol „“. Po výměně baterií opět nastavte správný čas.
– Výměnu všech baterií provádějte každých 6 měsíců (při použití alkalických
baterií), jinak nemusí přístroj fungovat správně. (Budete-li používat manganové
baterie, je třeba je všechny vyměňovat každé 3 měsíce.)
– Nepoužívejte niklokadmiové baterie.
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Odstraňování potíží
Problém

Příčina a náprava
• Zkontrolujte nastavení (str. 6 –14).
• Vyjměte z přístroje baterie a opět je vložte,
aby se přístroj resetoval.

Přístroj nevyzvání.

• Přepínač vyzvánění je v poloze OFF
(vypnuto). Nastavte jej do polohy HIGH
(vysoká) nebo LOW (nízká) - viz strana 13.

Na displeji se nic
nezobrazuje.

• Nainstalujte do přístroje nové baterie
- viz strana 44.

Není možno navolit číslo.

• Zkontrolujte, zda je nastaven správný režim
volby - viz strana 12.
• Je nastaveno zablokování klávesnice
telefonu. Pro zrušení tohoto režimu
- viz strana 39.
• Volba požadovaného čísla je omezena.
Pro zrušení tohoto režimu - viz strana 41.

Druhá strana při hovoru
náhle přestane slyšet váš
hlas.

• Při hovoru bylo stisknuto tlačítko [MUTE]
(Vypnutí mikrofonu). Pokud se zobrazuje symbol „ “, stiskněte tlačítko [MUTE]
(Vypnutí mikrofonu) - viz strana 36.

Nelze naprogramovat některé funkce, například režim
volby.

• Programování není možné, pokud je
sluchátko vyvěšeno, svítí-li indikátor SPPHONE/HEADSET nebo při prohlížení
seznamu volajících a Telefonního seznamu.
• Během programování nedělejte pauzy delší
než 60 sekund.

Přístroj nezobrazuje telefonní
číslo volajícího.

• Je třeba, abyste si předplatili službu
Identiﬁkace volajícího.
• Nainstalujte nebo vyměňte baterie.
• Váš telefon je možná rušen dalším telefonním zařízením. Odpojte zařízení a zkuste
telefon znovu použít.
• Šum na telefonní lince možná ruší informaci
služby Identiﬁkace volajícího. Obraťte se
na svého poskytovatele telekomunikačních
služeb.

Další informace

Přístroj nepracuje.
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 Odstraňování potíží
Problém

Příčina a náprava

Do paměti není možno uložit
jméno a telefonní číslo.

• Programování není možné, pokud je
sluchátko vyvěšeno nebo svítí-li indikátor
SP-PHONE/HEADSET.
• Zkontrolujte, zda jsou v přístroji správně
vloženy baterie a zda nejsou vybité.
• Během ukládání do paměti nedělejte pauzy
delší než 60 sekund.
• Nezadávejte telefonní číslo, které je delší
než 32 znaky.
• Pokud je klávesnice zablokovaná (Dial
Lock) (str. 39) nebo je-li zapnuto omezení
hovorů (Call Restriction) (str. 40), nebude možno telefonní číslo uložit do paměti
přímé volby ([M1], [M2] a [M3]) a čísla
nouzového volání (#).
• Pokud se zobrazuje zpráva „Plný
seznam“, smažte z paměti Telefonního
seznamu některé položky (str. 31).

V průběhu programování
nebo vyhledávání začne
přístroj vyzvánět a programování/vyhledávání se ukončí.

• Pro příjem hovoru zvedněte sluchátko nebo
stiskněte tlačítko [SP-PHONE/HEADSET]
(Hlasitý telefon/Náhlavní souprava). Po
zavěšení začněte znovu od začátku.

Displej se přepne ze seznamu
volání.

• Během vyhledávání nedělejte pauzy delší
než 60 sekund.

Stisknutím tlačítka [REDIAL]
(Opakování volby) není
možno opakovaně volit číslo.

• Pokud bylo naposledy volané číslo delší
než 32 znaky, nebude číslo správně opakovaně zvoleno.

Smazaly se informace
ze seznamu pro opakování
volby.

• Pokud bliká symbol „“, vyměňte co
nejdříve baterie. Jinak se ztratí informace
uložené v seznamu pro opakování volby
a nemusí se ozvat pípnutí.
V případě potřeby uložte požadovanou
položku do Telefonního seznamu nebo
do paměti pro přímou volbu.
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Bezpečnostní pokyny
Dbejte zvláštní opatrnosti při respektování varování a dodržujte rovněž níže uvedená
bezpečnostní doporučení.

Instalace
Provozní prostředí
1. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody – například výlevky nebo podobně.
Totéž platí pro vlhká sklepení a podobné prostory.
2. Tento přístroj musí být umístěn mimo veškeré zdroje horka, jakými jsou radiátory topení, kuchyňská zařízení nebo podobná zařízení produkující teplo. Dále by přístroj neměl
být umístěn v prostředí, kde je teplota nižší než 5 °C nebo teplota vyšší než 40 °C.
Umístění přístroje
1. Na horní plochu přístroje neumisťujte žádné těžké předměty.
2. Je třeba dbát na to, aby na přístroj nespadly žádné předměty a aby nedošlo k polití přístroje tekutinami. Nevystavujte tento přístroj nadměrnému kouři, prachu, mechanickým
otřesům nebo nárazům.
3. Umístěte přístroj na pevnou plochu.

Další informace

UPOZORNĚNÍ:
Aby se snížilo riziko vzniku ohně nebo zranění osob, přečtěte si a dodržujte následující
pokyny:
1. Používejte pouze speciﬁkovanou baterii (baterie).
2. Nelikvidujte baterii (baterie) vhozením do ohně. Mohlo by dojít k jejich výbuchu.
3. Neotevírejte baterii (baterie). Uniklý elektrolyt představuje korozivní látku, která může
způsobit popálení nebo poranění očí nebo pokožky. Elektrolyt je po požití toxický.
4. Dbejte zejména na to, aby se kontakty baterií nezkratovaly například náramkem,
řetízkem, klíčem apod. Existuje nebezpečí zahřátí kovu baterie na vysokou teplotu
protékajícím proudem a popálení osob.
5. Baterie určené pro napájení tohoto přístroje opětovně nenabíjejte. Hrozí nebezpečí
exploze nebo uniknutí elektrolytu z baterie.
6. Baterie určené pro napájení tohoto přístroje nikdy nezahřívejte. Hrozí nebezpečí
poleptání pokožky nebo poškození zraku rychle unikajícím elektrolytem z baterie.
7. Vyměňte vždy současně všechny baterie (stejného typu). Při míchání nových
a vybitých baterií může docházet ke zvýšení vnitřního tlaku v článku a k následnému
prasknutí vybitých baterií.
(Aplikováno na výrobky, které používají více než jednu samostatně vyměnitelnou
baterii.)
8. Při instalaci baterií dbejte na jejich správnou polaritu nebo směr vložení. Při nesprávné instalaci hrozí jejich dobíjení, což se může projevit vytékáním elektrolytu nebo
výbuchem baterie.
(Aplikováno na výrobky, které používají více než jednu samostatně vyměnitelnou
baterii.)
9. Nebudete-li přístroj delší dobu používat (několik měsíců nebo déle), vyjměte z něj
baterie. Během této doby by mohlo dojít k vytékání elektrolytu z baterií.
10.Vybité baterie co nejdříve vhodným způsobem zlikvidujte. Vybité baterie mohou
způsobit vytékání elektrolytu z baterií.
11. Neskladujte tento přístroj ani baterie, určené pro používání s tímto přístrojem, na
místech, kde se vyskytují vysoké teploty. Baterie uchovávané z důvodů prodloužení
životnosti například v chladničce zajistěte proti kondenzaci vody. Před vložením
do přístroje nechejte baterie, které byly skladovány v chladu, nějakou dobu ohřát
při pokojové teplotě.
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 Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ:
ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ VZNIKU OHNĚ NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM,
NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI ANI ŽÁDNÉMU JINÉMU TYPU VLHKOSTI.
Pokud se vyskytnou jakékoli potíže, odpojte přístroj od účastnické telefonní zásuvky a zapojte
k ní fungující telefonní přístroj. Pokud bude fungující telefonní přístroj pracovat správně,
nepřipojujte přístroj k účastnické telefonní zásuvce, dokud nebude odstraněna příčina potíží.
Pokud nebude fungující telefonní přístroj pracovat správně, obraťte se na svého poskytovatele
telekomunikačních služeb.
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Na výro

model:

výrobn

zákonn

rozšířen

(nad rámec zák

*) dovozce pos

datum

razítko
prodejc

NEÚPLN

adresa
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/
Záruční list
Na výrobek (orámované části vyplní prodejce):
model:
výrobní číslo:
zákonná záruční doba:

24 (dvacet čtyři)

rozšířená záruční doba:*)
(nad rámec zákonné záruční doby)

měsíců
měsíců

*) dovozce poskytuje záruku v rozsahu podmínek uvedených v tomto záručním listě

datum prodeje:

razítko a podpis
prodejce:

NEÚPLNĚ VYPLNĚNÝ ČI DODATEČNĚ POZMĚNĚNÝ
ZÁRUČNÍ LIST JE NEPLATNÝ!
adresa dovozce:
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Česká republika - záruční podmínky
1. Společnost Panasonic Czech Republic s.r.o. (dále jen „PCS“) poskytuje koncovému spotřebiteli záruku za podmínek
níže uvedených.
2.Výrobek byl zakoupen v maloobchodní síti v České republice, kam byl dodán prostřednictvím PCS a užíván v souladu
s příslušným návodem k použití a technickými normami a/nebo bezpečnostními předpisy platnými v České republice.
3.Podmínkou uznání práv z titulu záruky je provedení instalace výrobku pověřenou osobou u výrobků, které svou
povahou takovou instalaci vyžadují.
4.Výrobek (do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení) je možno v záruční době reklamovat u prodejce,
u kterého byl zakoupen, nebo v kterékoliv jeho provozovně , v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment
prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, popřípadě i v sídle nebo místě podnikání. Po zjištění závady je možno
výrobek předat autorizovanému servisnímu středisku oprávněnému k provádění záručních oprav.U výrobků a zařízení,
u nichž by byla doprava do záruční opravy nepraktická, zvláště u zařízení vyžadujících zvláštní instalaci (ústředny,
kopírky...) je možno, pokud to podmínky spotřebitele dovolí, provést opravu přímo u spotřebitele. Ke všem výrobkům,
na které poskytuje společnost Panasonic Czech Republic s.r.o. konečnému spotřebiteli záruku, je povinností prodejce
poskytnout kupujícímu záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to však povaha věci, může prodejce
namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci. Při reklamaci výrobku je nutno předložit doklad
o zakoupení věci obsahující tyto údaje: jméno a příjmení, název a obchodní ﬁrmu prodávajícího, jeho identiﬁkační
číslo, jde-li o právnickou osobu název, identiﬁkační číslo a sídlo, jde-li o fyzickou osobu - jméno, příjmení, bydliště
a záruční list , pokud jej kupující od prodávajícího obdržel. Nesplněním povinností týkající se vydání záručního listu
není platnost záruky dotčena.
5. Tato záruka se nevztahuje na:
•
poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo veřejné telefonní
síti, nehodou, nesprávným použitím výrobku, opotřebením a mechanickým poškozením,
•
znečištění snímačů přístroje a jejich čištění,
•
poškození způsobená při neodborné instalaci, úpravě, modiﬁkaci nebo používáním nesprávným způsobem
neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České
republice,
•
poškození výrobku během přepravy, které bylo způsobeno nesprávnou manipulací či zacházením s výrobkem
v rozporu s návodem k použití, technickými normami či jinými bezpečnostními předpisy platnými v České
republice,
•
čištění a provádění pravidelné údržby (PM) (týká se zejména kopírek, faxů apod.),
•
vady přístroje způsobené používáním jiného než originálního spotřebního materiálu,
•
vybité baterie, snížení kapacity baterie způsobené jejím opotřebením nebo vyteklým elektrolytem.
•
lampy k projektorům, jejichž provozní doba překročila 2000 hodin nebo skončila jejich záruční doba v délce 24
měsíců.
6. Záruka se vztahuje i na rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál (např. stěrky, lampy, gumové a ostatní válce,
tonery, baterie apod.), které se poškozují běžným opotřebením při provozu stroje, ovšem pouze v případě, že bude
prokázáno, že tyto rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál nebyly v souladu s příslušnými technickými požadavky
na tento spotřební materiál.
Opotřebení výrobku a jeho částí způsobené jejích běžným užíváním (např.snížení kapacity akumulátorů, opotřebení
náušníků sluchátek, opotřebení mechanických částí, zobrazovačů apod.) nepodléhá záruce a není považováno za rozpor
s kupní smlouvou ve smyslu §616, odst.3 Občanského zákoníku (zákon č.40/1964 Sb. ve znění pozdějších novel, dále
OZ).
7. Bude-li během záruční lhůty vyměněna jakákoli část nebo díl výrobku za část nebo díl, který není dodán či schválen
PCS a není tak pro výrobek vhodný z důvodu zachování jeho kvality a bezpečnosti, nebo bude-li výrobek rozebrán
či opraven osobou, která není autorizována PCS, pozbývá kupující práva na provedení záruční opravy. Toto právo
pozbývá i v případě, že byly porušeny prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné demontáže dílů (plomby apod.), byly
poškozeny či pozměněny prvky sloužící k identiﬁkaci výrobku či údaje uvedené na záručním listu.
8. Reklamace vady výrobku, kterou lze bez následků přiměřeně rychle odstranit, bude řešena odstraněním vady
(opravou) nebo výměnou části výrobku, neboť v takovém případě odporuje povaze věci aby byl měněn celý výrobek
(§ 616, odst.4 OZ).
Sporné reklamace vyžadují odborné posouzení vady výrobku autorizovaným servisem PCS (§19, odst.4 Zákona o
ochraně spotřebitele).
9. Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.
10. Záruční doba platná pro všechny výrobky je 24 měsíců (pokud PCS nestanoví na daný výrobek delší záruční dobu)
od data převzetí výrobku kupujícím. Má-li zakoupený výrobek uvést do provozu jiný subjekt než prodávající, začne
záruční doba běžet až ode dne uvedení výrobku do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do
tří týdnů od převzetí výrobku a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
Zákazník výslovně bere na vědomí, že v záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou OZ (zákonná záruční
doba) nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.
11. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních
předpisů.
(*) poslední aktuální verzi seznamu autorizovaných servisních středisek určených k provádění záručních a pozáručních
oprav získá zákazník na www.panasonic.cz nebo na adrese dovozce.
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Poznámky
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Poznámky
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ZST33097
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Technické údaje
Napájecí napětí:
Rozměry (V x Š x H):
Celková hmotnost:
Typ/režim volby:
Provozní prostředí:

Z účastnické telefonní zásuvky
Prostřednictvím 3 baterií velikosti AA (LR6, R6, UM-3)
Přibližně 91 mm x 165 mm x 220 mm
Přibližně 700 g
Tónová (DTMF)/Pulzní
5°C – 40°C

Technické údaje mohou být změněny bez dalšího upozornění.

1999/5/EC

Informace pro uživatele k likvidaci
elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijaty zdarma. Alternativně v některých
zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou
likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace
odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace
od svého prodejce nebo dodavatele.
Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace
o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.
Copyright:
Tento materiál je chráněn autorským právem společnosti Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd.
a může být reprodukován pouze pro interní potřebu. Jakékoliv další rozšiřování, celé nebo částečné, je
zakázáno bez písemného souhlasu společnosti Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd.
© 2006 Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd. Všechna práva vyhrazena.

Více informací získáte na adrese:
Panasonic Czech Republic, s.r.o.
Thámova 13
186 00 Praha 8
telefon:
+420 236 032 511
centrální fax: +420 236 032 411
e-mail: info@panasonic.cz
e-mail: pcsserv@panasonic.cz
aktuální info na www.panasonic.cz
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