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Návod k použití
Integrovaný telefonní systém

Model č.  KX-TS500FX

KX-TS500FXW

PŘED POUŽITÍM SI TENTO DOKUMENT  
PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI JEJ.

Pro budoucí použití
Sériové č.
(nachází se na spodní části přístroje)

Datum zakoupení

Jméno a adresa prodejce

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku,
Fukuoka 812-8531, Japan

PQQX13858UA  F0907MZ60111

Začínáme1
1-A Umístění ovládacích prvků 1-B Nastavení

Volič DIALING MODE 
(Režim vytáčení) (1-B)

Volič RINGER 
(Zvonění) (1-B)  

Tlačítka VOLUME 
(^), 

(^)

 (Hlasitost) 
(2-A)

Tlačítko ($) (TONE) 
(Tónová volba) (3-B)

Tlačítko (FLASH) 
(Přepojení hovoru) 
(3-A)

Tlačítko (REDIAL) 
(Znovu vytočit) (2-A)

Příslušenství (dodané)
 Sluchátko . . . . . . . . jedno
 Kabel sluchátka . . . jeden

 Kabel telefonní linky
     . . . . . . . . . . . jeden

1 Připojte kabel telefonní linky (1).

2 Připojte kabel sluchátka (2), poté ověřte, 
zda se ozývá vyzváněcí tón.

K jednolinkové 
telefonní zásuvce

Kabel telefonní linky

Volič DIALING MODE 
(Režim vytáčení)

Volič RINGER 
(Zvonění)

Sluchátko

Kabel 
sluchátka

3 Nastavte volič DIALING MODE (Režim vytáčení) 
na TONE (Tónový).
● Pokud nemůžete vytáčet, nastavte jej na PULSE (Pulzní).

DIALING MODE
TONE PULSE

4 Nastavte volič RINGER (Zvonění) na HIGH 
(Hlasité), LOW (Potiché) nebo OFF (Vypnuté).

 (V příkladu je zvolena možnost „LOW“ (Potiché).)

RINGER
HIGH OFF

● Když je zvolena možnost OFF (Potiché), zařízení 
nebude zvonit.

2 Ovládání

1 Zvedněte sluchátko.

2 Vytočte telefonní číslo
● Pokud vytočíte nesprávné telefonní číslo, zavěste a 

začněte znovu od kroku 1.

3 Až bude hovor u konce, zavěste.

Opětovné vytočení naposledy volaného čísla
Zvedněte sluchátko. � Stiskněte tlačítko 
(REDIAL) (Znovu vytočit).

Úprava hlasitosti sluchátka během hovoru
(4 úrovně)
Chcete-li hlasitost zvýšit, stiskněte tlačítko (^).
Chcete-li ji snížit, stiskněte tlačítko 

(^)

.
● Až zavěsíte, nastavená hlasitost bude uložena.

2-A Telefonování

2-B Přijímání hovorů
1 Když přístroj zazvoní, zdvihněte sluchátko.

2 Až bude hovor u konce, zavěste.

3-A Pro uživatele služby čekání na hovor
Pokud během hovoru uslyšíte tón čekajícího 
hovoru, stiskněte tlačítko (FLASH) (Přepojení 
hovoru).
● První hovor bude pozastaven a vy budete moci 

přijmout druhý hovor.
● Abyste se navrátili k prvnímu volajícímu, stiskněte 

znovu tlačítko (FLASH) (Přepojení hovoru).

3-B Dočasné vytáčení pomocí 
        tónové volby
Než zadáte přístupová čísla, která vyžadují 
vytáčení pomocí tónové volby, stiskněte 
tlačítko ($) (TONE) (Tónová volba).

● Režim vytáčení se změní na tónový. Budete tak 
moci zadávat čísla a používat tak odpovědní 
služby, služby elektronického bankovnictví 
apod. Když zavěsíte, režim se změní na pulzní.

3 Zvláštní funkce

Co byste měli vědět4
4-A Montáž na stěnu

Tento přístroj lze také připevnit na zeď.
1 Stiskněte výčnělky ve směru šipek (1), potom 

sejměte nástavec pro montáž na zeď (2).

2 Zastrčte kabel telefonní linky do nástavce pro 
montáž na zeď a zatlačte ho ve směru šipky 
(1 a 2).
● Výraz „UP WALL“ by měl směřovat směrem nahoru.

Nástěnná šablona

8,3 cm

8,3 cm

Šrouby

Háčky

K jednolinkové 
telefonní zásuvce

Chcete-li si během 
telefonátu dočasně 
odložit sluchátko, 
položte je tak, jak lze 
znázorněno zde.

4-B Řešení problémů

Problém Nápravné opatření
Přístroj nefunguje.

Hovor nelze spojit, 
i když jste jej 
vytočili správně.

Přístroj nezvoní.

● Zkontrolujte nastavení 
(1-B).

● Zkontrolujte, zda je 
nastavení voliče DIALING 
MODE (Režim vytáčení) 
správné, nebo ne (1-B).

● Volič RINGER (Zvonění) 
je nastaven na OFF 
(Vypnuté). Nastavte jej na 
HIGH (Hlasité) nebo LOW 
(Potiché) (1-B).

4-C Bezpečnostní pokyny
Věnujte zvýšenou pozornost dodržování 
bezpečnostních pokynů uvedených níže.
Prostředí pro instalaci
1) Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody 

– například v blízkosti vany, umyvadla, 
kuchyňského dřezu apod. Vyhýbejte se také 
vlhkým sklepům.

2) Přístroj udržujte mimo zdroje tepla, jako jsou 
topení, sporáky apod. Také jej neumisťujte do 
místností, ve kterých je teplota nižší než 5 °C 
nebo vyšší než 40 °C.

Umístění
1) Nepokládejte na tento přístroj žádné těžké 

předměty.
2) Dbejte na to, aby na přístroj nenapadaly 

cizí předměty a aby do něj nepronikla 
žádná kapalina. Nevystavujte tento přístroj 
nadměrnému množství kouře, prachu, 
mechanickým vibracím nebo nárazům.

3) Umístěte přístroj na rovný povrch.
VAROVÁNÍ:
ABYSTE ZABRÁNILI POŽÁRU NEBO ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE 
TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI ANI JINÝM 
FORMÁM VLHKOSTI.

3 Namontujte šrouby pomocí nástěnné šablony 
níže. Připojte kabel telefonní linky. Upevněte 
jednotku, poté ji posuňte směrem dolů.
● Zajistěte kabel, aby se nemohl náhodně odpojit.

4-D Technické údaje
Zdroj napájení:  Z telefonní linky
Rozměry (V x Š x H):

Přibl. 96 mm x 150 mm x 200 mm
Hmotnost:  Přibl. 475 g
Režim vytáčení:              Tónový (DTMF)/Pulzní
Provozní prostředí: 5 °C - 40 °C
Technické údaje se mohou změnit bez 
předchozího upozornění.
Pokud dojde k potížím, odpojte zařízení od 
telefonní linky a připojte ji k telefonu, o kterém 
víte, že funguje. Pokud bude tento telefon 
fungovat normálně, znovu tento přístroj k 
telefonní lince nepřipojujte, dokud nebude závada 
opravena. Pokud telefon, o kterém víte, že 
funguje, nebude normálně fungovat, obraťte se 
na telefonní společnost.

Autorská práva:
Tento materiál je chráněn autorskými právy 
společnosti Panasonic System Networks 
Malaysia Sdn. Bhd. a smí být reprodukován 
pouze pro interní účely. Veškeré jiné reprodukce, 
ať již celku nebo částí materiálu, bez písemného 
svolení společnosti Panasonic System Networks 
Malaysia Sdn. Bhd. jsou zakázány.
© Panasonic System Networks Co. Ltd. 2009




