
Děkujeme, že jste si zakoupili fax značky 
Panasonic.

Před použitím zařízení si nejprve přečtěte návod 
k obsluze a uložte jej na bezpečném místě pro 
budoucí použití.

Tato jednotka je kompatibilní s funkcí ID 
volajícího. Musíte se přihlásit k odběru 
příslušné služby u svého poskytovatele 
služeb/telefonní společnost.

Chcete-li tento model používat v České nebo 
Slovenské republice, změňte nastavení 
umístění (funkce #74: strana 35).

Pokyny pro obsluhu

Osobní faxový přístroj

Model č.KX-FT982FX
Faxový přístroj s digitálním záznamníkem

Model č.KX-FT988FX

KX-FT988
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1. Instalace a zahájení provozuPříslušenství1.1 Dodávané příslušenství

Poznámka:
L Pokud jsou některé položky poškozeny nebo chybí, 

obraùte se na prodejce.
L Původní krabici a balicí materiál si uchovejte pro 

případnou další přepravu zařízení.

1.2 Informace o příslušenství
1.2.1 Dostupné příslušenství
s Standardní papír pro tepelný tisk*1 (KX-A106): 

role 216 mm ×  30 m, průměr cívky 25 mm
*1 Používejte pouze dodaný nebo určený záznamový 

papír. Pokud použijete jiný záznamový papír, může 
dojít ke zhoršení kvality tisku nebo nadměrnému 
opotřebení tepelné hlavy.

Připojení a nastavení1.3 Připojení
Důležité:
L Zařízení nebude fungovat, pokud dojde k výpadku 

napájení. Chcete-li uskutečňovat volání 
v naléhavých případech, připojte k telefonní lince 
telefon, který bude fungovat i při selhání napájení.

Pozor:
L Zařízení by se mělo používat v blízkosti snadno 

dostupné napájecí zásuvky.
L Použijte kabel telefonní linky dodaný se zařízením.
L Kabel telefonní linky neprodlužujte.
L Umístěte jednotku v takové vzdálenosti od stěn, 

aby nedocházelo k uvíznutí záznamového papíru.

Poznámka:
L Dříve než bude možné telefonovat, je třeba změnit 

nastavení režimu vytáčení (strana 11).

1 Telefonní kabel 2 Mikrotelefon

3 Kabel mikrotelefonu 4 Záznamový papír

5 Výstupní zásobník 
papíru (pouze model 
KX-FT988)

6 Pokyny pro obsluhu

1 Výstupní zásobník papíru (pouze model KX-FT988)
L Ujistěte se, že zásobník papíru se nedotýká stěny.
L Výstupní zásobník papíru se nemusí objevit na 

všech ilustracích tohoto návodu k obsluze.
2 Napájecí kabel
L Připojuje se do napájecí zásuvky (220 V – 240 V, 

50/60 Hz).
3 Telefonní kabel
L Připojte jej do zásuvky [LINE] a do zásuvky 

samostatné telefonní linky.
4 [EXT] konektor
5 Kabel mikrotelefonu
6 Externí telefon (není součástí dodávky)

Tento model je výhradně určen pro použití ve východní 
Evropě, Česku a na Slovensku. CHCETE-LI TENTO 
MODEL POUŽÍVAT V ČESKÉ NEBO SLOVENSKÉ 
REPUBLICE, ZMĚŇTE NASTAVENÍ UMÍSTĚNÍ 
(funkce #74: strana 35).

4

6

32

5

1
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1.4 Záznamový papír
1 Stisknutím tlačítka pro otevření horního krytu otevřete 

horní kryt (1).

2 Vložení záznamového papíru.

3 Vložte zaváděcí hranu papíru do otvoru nad tepelnou 
hlavou (1).

4 Vytáhněte papír ze zařízení.

L Zkontrolujte, že papír není na roli uvolněný.

5 Zatlačením na obě strany horní kryt zajistěte.

6 Model KX-FT982:
Stiskněte tlačítko {FAX/START}, a potom odtrhněte 
nadbytečný papír zatažením za něj směrem k sobě.

Model KX-FT988:
Stisknutím tlačítka {FAX/START} odřízněte papír.

Správně

Nesprávně

11

1

Poznámka:
L Pokud je papír přilepen lepidlem nebo páskou, před 

vložením odřízněte přibližně 15 cm od začátku role.
L Je-li připojen napájecí kabel, zpráva se vytiskne po 

každém otevření a zavření horního krytu. Pokud je 
záznamový papír nainstalován naopak, zpráva se 
nevytiskne. Vložte papír správně.

L Informace o příslušenství naleznete na: strana 4.

{FAX/START}

{FAX/START}
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Zahájení provozu1.5 Odesílání faxu / Kopírování
1 Otevřete přihrádku podavače dokumentů.

2 Upravte vodítka dokumentu (1) a vložte dokument 
TISKEM DOLŮ.

3 Odeslání faxu:
Zvolte faxové číslo a stiskněte tlačítko {FAX/START}.
Vytvoření kopie:
Stiskněte tlačítko {COPY}.

L Více informací o odesílání faxů: strana 20.
Více informací o zhotovení kopií: strana 28.

1.6 Příjem faxu
1 Volání přijmete zvednutím sluchátka.
2 K příjmu faxových dokumentů slouží tlačítko 
{FAX/START}.

L Další podrobnosti: strana 24.
L Způsob přijímání volání si můžete na zařízení 

nastavit podle svých potřeb (strana 23).

1.7 Záznamník (pouze model 
KX-FT988)
1.7.1 Záznam vlastní uvítací zprávy

1 Stiskněte tlačítko {RECORD}.
2 Stiskněte tlačítko {SET}.
3 Mluvte zřetelně ve vzdálenosti asi 20 cm od mikrofonu 
{MIC} po dobu až 16 sekund.

4 Záznam lze zastavit stisknutím tlačítka {STOP}.
L Další podrobnosti: strana 29.

1.7.2 Poslech zaznamenaných zpráv
Na displeji je zobrazen celkový počet zaznamenaných 
vzkazů.

Když bliká indikátor {AUTO ANSWER}:
Stiskněte tlačítko {PLAYBACK}. Přehrají se nové vzkazy.

Když SVÍTÍ indikátor {AUTO ANSWER}:
Stiskněte tlačítko {PLAYBACK}. Přehrají se všechny 
vzkazy.

L Další podrobnosti: strana 30.

1

{COPY}
{FAX/START}

{FAX/START}

{STOP} {RECORD}

{MIC}
{SET}

 

{PLAYBACK}
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2. Důležité informaceDůležité bezpečnostní pokyny

2.1 Důležité bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto zařízení dodržujte bezpečnostní 
opatření, která snižují riziko požáru, úrazu elektrickým 
proudem a jiné úrazy.
1. Prostudujte si všechny pokyny.
2. Dbejte všech varování a pokynů vyznačených na 

zařízení.
3. Před čištěním zařízení odpojte ze zásuvky. 

Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čisticí prostředky.
4. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody, například 

blízko vany, umyvadla, dřezu a podobně.
5. Umístěte zařízení na pevný povrch. Při pádu zařízení 

může dojít k vážnému poškození nebo poranění.
6. Nezakrývejte otvory a štěrbiny zařízení. Slouží 

k ventilaci a ochraně před přehřátím. Nikdy zařízení 
neumísùujte v blízkosti topení nebo v místech 
s nedostatečnou ventilací.

7. Používejte pouze zdroj napájení vyznačený na zařízení. 
Pokud si nejste jisti, jaké napájení je ve vašem domě, 
zeptejte se místní elektrárenské společnosti.

8. Zařízení je z bezpečnostních důvodů vybaveno 
uzemněnou zástrčkou. Pokud tento druh zásuvky 
nemáte, nechejte si ji nainstalovat. Neobcházejte tuto 
bezpečnostní funkci úpravou zástrčky.

9. Na napájecí kabel nic nepokládejte. Umístěte zařízení 
na místo, kde kabel nebude překážet.

10. Zásuvky a prodlužovací kabely nepřetěžujte. Mohlo by 
dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

11. Do otvorů zařízení nic nevsunujte. Mohlo by dojít 
k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Do zařízení 
nesmí vniknout tekutiny.

12. Abyste snížili riziko elektrického úrazu, zařízení 
nerozebírejte. Pokud bude nutný servisní zásah, 
obraùte se na autorizované servisní středisko. Při 
otevírání a odstraňování krytů může dojít k úrazu 
elektrickým proudem. Další použití po rozebrání 
a složení zařízení může vést k úrazu elektrickým 
proudem.

13. Pokud dojde k uvedeným situacím, odpojte zařízení od 
zásuvky a obraùte se na autorizované servisní 
středisko:
A. Pokud je poškozený nebo odřený napájecí kabel.
B. Do zařízení vnikla tekutina.
C. Zařízení bylo vystaveno dešti nebo vodě.
D. Zařízení nepracuje správně, i když je dodržován 

návod k obsluze. Upravujte pouze ovládací prvky 
popsané v návodu k obsluze. Nevhodné úpravy 
mohou vyžadovat rozsáhlou opravu 
v autorizovaném servisním středisku.

E. Pokud zařízení spadlo nebo bylo poškozeno.
F. Pokud zařízení vykazuje výraznou změnu 

funkčnosti.
14. Během bouřky nepoužívejte telefony vyjma 

bezdrátových telefonů. Mohlo by dojít k poškození 
způsobenému bleskem.

15. Nepoužívejte zařízení k ohlášení úniku plynu, pokud 
jste v blízkosti havárie.

UPOZORNĚNÍ:
L V případě jakýchkoliv problémů byste měli nejdříve 

kontaktovat dodavatele zařízení.
L Tento přístroj je určen pro použití pouze v analogové 

telekomunikační síti České a Slovenské republiky.
L Pro užívání v jiných zemích kontaktujte dodavatele 

zařízení.
Instalace
L Telefonní kabely nikdy nepřipojujte během bouřky.
L Telefonní konektory nikdy neinstalujte ve vlhkém 

prostředí, pokud k tomu není konektor přímo určen.
L Nikdy se nedotýkejte neizolovaných telefonních kabelů 

a terminálů, nebyla-li telefonní linka odpojena od síùové 
přípojky.

L Při instalaci kabelů telefonní linky a jejich úpravách 
buďte opatrní.

VAROVÁNÍ:
L Zástrčky se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama. Hrozí 

nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
L Do síùové zásuvky plně připojte síùový adaptér/síùovou 

zástrčku. Pokud tak neučiníte, může dojít k zásahu 
elektrickým proudem a/nebo tvorbě nadměrného tepla, 
které může zapříčinit vznik požáru.

L Pravidelně z adaptéru střídavého proudu/zástrčky 
napájecího kabelu odstraňujte případný prach, atd. 
– nejprve odpojte zařízení od síùové zásuvky, a poté jej 
otřete suchým hadříkem. Nahromaděný prach může 
díky vlhkosti apod. způsobit poruchu izolace, což může 
mít za následek vznik požáru.

L Na zástrčku telefonní linky nelijte tekutiny (saponáty, 
čisticí prostředky atd.), ani ji nenechte jinak zvlhnout. 
Mohlo by dojít ke vzniku požáru. Pokud zástrčka 
telefonní linky zvlhne, okamžitě ji vytáhněte z telefonní 
zásuvky a nepoužívejte ji.

L Abyste zamezili nebezpečí požáru a úrazu elektrickým 
proudem, nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti.

L Pokud z jednotky vychází kouř, neobvyklý zápach nebo 
zvuk, vypněte ji z elektrické zásuvky. Za těchto 
podmínek může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu 
elektrickým proudem. Ujistěte se, že z jednotky již 
nevychází kouř, a spojte se s autorizovaným servisním 
střediskem.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE



2. Důležité informace

8

2.2 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 přijata 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.

2.3 Zásady pro zajištění 
nejvyššího výkonu
Prostředí
L Neumisùujte zařízení v dosahu zařízení vytvářejících 

elektrický šum, jako jsou zářivky a motory.
L Zařízení je třeba chránit před prachem, vysokou 

teplotou a vibracemi.
L Zařízení by nemělo být vystaveno přímému slunečnímu 

záření.
L Nepokládejte na zařízení těžké předměty.
L Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, například 

topných těles, sporáků atd. Používejte je výhradně 
v místnostech s teplotou v rozmezí od 5 °C do 35 °C. 
Zařízení rovněž nepoužívejte ve vlhkém prostředí.

Připojení
L Pokud je na stejnou linku připojeno další zařízení, toto 

zařízení může nepříznivě ovlivnit připojení zařízení 
k síti.

L Pokud zařízení používáte s počítačem a poskytovatel 
Internetu vám dá pokyn k instalaci filtru (1), připojte 
kabel telefonní linky následujícím způsobem.

Použití reproduktoru (pouze model KX-FT988)
L Používejte reproduktor v nehlučné místnosti.

Běžná péče
L Otřete vnější povrch zařízení měkkou látkou. 

Nepoužívejte benzín, ředidlo ani žádný čisticí prášek.

1
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3. Příprava

3.1 Ovládací prvky
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A {CALLER ID}
L Použití funkcí ID volajícího (strana 16, 18).

B {STOP}
L Zastavení operace nebo zrušení programování.
L Vymazání znaku nebo čísla (strana 12). Stisknutím 

a podržením tlačítka vymažete všechny znaky nebo 
čísla.

C {R}
L Přístup ke speciálním telefonním službám nebo 

přenos hovorů z externího telefonu.
D {REDIAL/PAUSE}

LOpakovaná volba posledního čísla. Pokud je linka 
obsazena při volbě telefonního čísla pomocí 
tlačítka {MONITOR} (KX-FT982)/
{DIGITAL SP-PHONE} (KX-FT988), zařízení číslo 
opakovaně automaticky navolí až jedenáctkrát u 
telefonních hovorů a až pětkrát u faxů.

L Umožňuje vložení pauzy během volby.
E {RECORD} (pouze model KX-FT988)

L Záznam vlastní uvítací zprávy (strana 29).
L Záznam memo zprávy (strana 29).

F {ERASE} (pouze model KX-FT988)
L Vymazání zpráv (strana 30).
L Slouží k vymazání uložené položky (strana 15).

G {PLAYBACK} (pouze model KX-FT988)
L Přehrávání zpráv (strana 30).

H {AUTO ANSWER}
L Slouží k zapnutí a vypnutí nastavení automatického 

příjmu (strana 23, 24, 25).
I Tlačítka předvolby

L Použití funkce rychlé volby (strana 15).
J {FAX/START}

L Zahájení odeslání nebo příjmu faxu.
K {COPY}

L Umožňuje kopírování dokumentu (strana 28).
L {MIC} (pouze model KX-FT988)

L Vestavěný mikrofon.
M {TONE}

L Umožňuje dočasné vypnutí režimu pulzní volby 
a zapnutí tónové volby během volby v případě, že 
linka disponuje funkcí pulzní volby.

N {HANDSET MUTE} (pouze model KX-FT982) 
{MUTE} (pouze model KX-FT988)
L Během rozhovoru s druhou osobou ztlumí mikrofon. 

Chcete-li pokračovat v hovoru s volaným, znovu 
stiskněte toto tlačítko.

O {MONITOR} (pouze model KX-FT982)
L Zahájení volby s položeným sluchátkem.

P {DIGITAL SP-PHONE} (pouze model KX-FT988)
LOvládání reproduktoru (strana 8,15).

Q {BROADCAST}
L Přenos dokumentu na více zařízení (strana 22).

R Navigátor/{VOLUME}{PHONEBOOK}
L Umožňuje hledání uložené položky (strana 14, 21).
L Volba funkcí nebo funkce během programování 

(strana 32).
L Umožňuje nastavení hlasitosti (strana 11).
LOtevírá telefonní seznam.

S {SET}
L Umožňuje uložení nastavení při programování.

T {MENU}
L Zahájení nebo ukončení programování.

U {LOWER}
L Umožňuje volbu stanic 6-10 pomocí funkce pro 

rychlou volbu (strana 15, 19, 21).
Rozložení ovládacích prvků

3.2 Přehled

* Na obrázku je model KX-FT988.

1 Reproduktor
2 Vodítka dokumentu
3 Výstupní zásobník papíru (pouze model KX-FT988)

L Výstupní zásobník papíru se nemusí objevit na 
všech ilustracích tohoto návodu k obsluze.

4 Přihrádka podavače dokumentu
5 Horní kryt
6 Výstup dokumentu
7 Vstup dokumentů
8 Tlačítko pro otevření horního krytu

1 2 4

6 7 85

3
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Hlasitost

3.3 Nastavení hlasitosti

Hlasitost vyzvánění
Zařízení musí být nečinné, stiskněte tlačítko {A} nebo 
{B}.
L Pokud se ve vstupu dokumentů nachází dokumenty, 

nelze hlasitost upravit. Zkontrolujte, že ve vstupu nejsou 
žádné dokumenty.

Vypnutí vyzvánění
1. Opakovaným stisknutím tlačítka {B} zobrazíte zprávu 

“VYP. VYZVANENI?”.
2. Stiskněte tlačítko {SET}.

L Při přijetí volání zařízení nezazvoní a na displeji se 
zobrazí “PŘÍCHOZÍ HOVOR”.

L Vyzvánění lze znovu zapnout tlačítkem {A}.
Typ vyzvánění
L K dispozici jsou tři typy vyzvánění (funkce #17, 

strana 33).

Hlasitost mikrotelefonu
Při použití mikrotelefonu stiskněte tlačítko {A} nebo {B}.

Hlasitost reproduktoru
Při použití odposlechu/reproduktoru stiskněte tlačítko 
{A} nebo {B}.

Hlasitost záznamníku (pouze model KX-FT988)
Při poslechu zpráv stiskněte tlačítko {A} nebo {B}.
Úvodní programování

3.4 Režim volby čísla
Pokud nelze provést volbu čísla (strana 20), změňte 
nastavení podle parametrů telefonní služby. Pro nastavení 
tónové volby vyberte “TÓNOVÁ” (výchozí). Pro nastavení 
pulzní volby vyberte “PULSNÍ”.

1 Stiskněte tlačítko {MENU}.

NAST. FUNKCI
STISKNĚTE [( )]

2 Následující informace zobrazíte opakovaným 
stisknutím tlačítka {<} nebo {>}.

TYP VOLBY
=TÓNOVÁ [±]

3 Požadované nastavení zobrazíte opakovaným 
stisknutím tlačítka {A} nebo {B}.

4 Stiskněte tlačítko {SET}.
L Zobrazí se další funkce.

5 Stiskněte tlačítko {MENU}.

3.5 Datum a čas
Musíte nastavit datum a čas.
L Faxové zařízení na druhé straně vytiskne datum a čas 

na každou vámi odeslanou stránku podle nastavení data 
a času zařízení.

L Hodiny mají odchylku přibližně ±60 sekund za měsíc.
L Při výpadku napájení může dojít k vymazání nastavení 

datumu a času. Pokud se po obnově napájení 
nezobrazuje správné datum a čas, proveď te nové 
nastavení.

1 Stiskněte tlačítko {MENU}.

NAST. FUNKCI
STISKNĚTE [( )]

2 Následující informace zobrazíte opakovaným 
stisknutím tlačítka {<} nebo {>}.

NAST. DATA/ČASU
STISKNĚTE SET

3 Stiskněte tlačítko {SET}.
L Na displeji se zobrazí kurzor (|).

D:|01/M:01/R:08
ČAS : 00:00

4 Zadejte aktuální den/měsíc/rok pomocí dvoumístného 
čísla pro každou část.
Příklad: 10 Srpna. 2008
Stiskněte {1}{0} {0}{8} {0}{8}.

D:10/M:08/R:08
ČAS : |00:00

{A}{B}{SET}

{A}{B}{<}{>} {MENU}{SET}

{<}{>}
{SET}

{MENU}
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5 Zadejte aktuální údaj o hodinách a minutách pomocí 
dvoumístných čísel. Opakovaný stisknutím tlačítka {*} 
vyberte “AM”, “PM” nebo 24hodinový formát.
L Není-li zobrazena položka “AM” ani “PM”, je 

nastaven 24hodinový formát.
Příklad: 15:20 (24hodinový formát)
Stiskněte {1}{5} {2}{0}.

D:|10/M:08/R:08
ČAS : 15:20

6 Stiskněte tlačítko {SET}.
L Zobrazí se další funkce.

7 Stiskněte tlačítko {MENU}.

Oprava chyby
Tlačítky {<} a {>} přesuňte kurzor na nesprávné číslo 
a proveďte opravu.

3.6 Vaše logo
Logo se vytiskne v horní části každé stránky odeslané 
z tohoto zařízení.
Pro logo lze použít vaše jméno nebo název společnosti.

1 Stiskněte tlačítko {MENU}.

NAST. FUNKCI
STISKNĚTE [( )]

2 Následující informace zobrazíte opakovaným 
stisknutím tlačítka {<} nebo {>}.

VAŠE LOGO
STISKNĚTE SET

3 Stiskněte tlačítko {SET}.
L Na displeji se zobrazí kurzor (|).

LOGO=|
[#:ABC]

4 Zadejte své logo, až 30 znaků (zadávání znaků, viz 
strana 48).
L Chcete-li zadat pomlčku, stiskněte tlačítko {R}.
L Chcete-li zadat mezeru, stiskněte tlačítko 
{HANDSET MUTE} (KX-FT982)/{MUTE} 
(KX-FT988).

5 Stiskněte tlačítko {SET}.
L Zobrazí se další funkce.

6 Stiskněte tlačítko {MENU}.

Oprava chyby
1. Stisknutím tlačítka {<} nebo {>} posuňte kurzor na 

nesprávný znak.
2. Stiskněte tlačítko {STOP}.

L Všechny znaky vymažete přidržením tlačítka 
{STOP}.

3. Zadejte správný znak.

{STOP} {SET}
{MENU}

{R}

{<}{>}
{HANDSET MUTE}

(KX-FT982)
{MUTE} (KX-FT988)
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3.7 Vaše faxové číslo
Číslo faxu se vytiskne v horní části každé stránky odeslané 
z tohoto zařízení.

1 Stiskněte tlačítko {MENU}.

NAST. FUNKCI
STISKNĚTE [( )]

2 Následující informace zobrazíte opakovaným 
stisknutím tlačítka {<} nebo {>}.

VAŠE FAX. ČÍSLO
STISKNĚTE SET

3 Stiskněte tlačítko {SET}.
L Na displeji se zobrazí kurzor (|).

ČÍSLO=|

4 Zadejte své faxové číslo, až 20 číslic.

Příklad: ČÍSLO=1234567|

5 Stiskněte tlačítko {SET}.
L Zobrazí se další funkce.

6 Stiskněte tlačítko {MENU}.
Poznámka:
L Tlačítkem {*} zadáte „+ “ a tlačítkem {#} zadáte 

mezeru.
Příklad: +234 5678
Stiskněte tlačítko {*}{2}{3}{4}{#}{5}{6}{7}{8}.

L Chcete-li do telefonního čísla vložit pomlčku, stiskněte 
tlačítko {R}.

Oprava chyby
1. Stisknutím tlačítka {<} nebo {>} posuňte kurzor na 

nesprávné číslo.
2. Stiskněte tlačítko {STOP}.

L Všechna čísla vymažete přidržením tlačítka 
{STOP}.

3. Zadejte správné číslo.

{STOP}

{<}{>}

{SET}
{MENU}

{R}
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4. TelefonUskutečňování a příjem hovorů

4.1 Telefonní seznam
Telefonní seznam umožňuje volání bez nutnosti ručního 
vytáčení. Do telefonního seznamu lze uložit až 100 jmen 
a telefonních čísel.
L Pomocí telefonního seznamu lze také rozesílat faxy 

(strana 21).

4.1.1 Ukládání položek do telefonního 
seznamu
1 Opakovaným stisknutím tlačítka {MENU} zobrazíte 

zprávu “NASTAV.SEZNAM”.
2 Stiskněte tlačítko {*}.
3 Stiskněte tlačítko {>}.

L Na displeji se krátce zobrazí počet dostupných 
položek v telefonním seznamu.

4 Zadejte jméno; maximálně 16 znaků (pokyny naleznete 
zde: strana 48).

5 Stiskněte tlačítko {SET}.
6 Zadejte telefonní číslo, až 24 číslic.
7 Stiskněte tlačítko {SET}.

L Chcete-li naprogramovat další položky, zopakujte 
kroky 4 až 7.

8 Stiskněte tlačítko {MENU}.
Užitečný tip:
L Uložené položky lze ověřit vytištěním seznamu 

telefonních čísel (strana 46).

Oprava chyby
1. Stisknutím tlačítka {<} nebo {>} posuňte kurzor na 

nesprávný znak nebo číslo.
2. Stiskněte tlačítko {STOP}.

L Všechny znaky a čísla vymažete přidržením tlačítka 
{STOP}.

3. Zadejte správný znak nebo číslo.

4.1.2 Uskutečnění telefonního hovoru 
pomocí telefonního seznamu
Před použitím této funkce uložte požadovaná jména 
a telefonní čísla do telefonního seznamu (strana 14).
1 Stiskněte tlačítko {>}.

2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným 
stisknutím tlačítka {A} nebo {B}.

3 Zvedněte mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko 
{MONITOR} (KX-FT982)/{DIGITAL SP-PHONE} 
(KX-FT988).
L Zařízení volbu zahájí automaticky.

Hledání jména podle počátečního písmene
Příklad: “LISA”
1. Stiskněte tlačítko {>}.
2. Stisknutím tlačítka {A} nebo {B} otevřete telefonní 

seznam.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka {5} zobrazíte libovolné 

jméno s počátečním písmenem “L” (viz tabulku znaků, 
strana 48).
L Symboly (nikoli písmena ani čísla) lze hledat 

tlačítkem {1}.
4. Opakovaným stisknutím tlačítka {B} zobrazíte zprávu 

“LISA”.
L Hledání lze zastavit tlačítkem {STOP}.
L Zobrazenému účastníkovi lze volat stisknutím 

tlačítka {MONITOR} (KX-FT982)/
{DIGITAL SP-PHONE}  (KX-FT988).

4.1.3 Úprava uložené položky
1 Stiskněte tlačítko {>}.
2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným 

stisknutím tlačítka {A} nebo {B}.
3 Stiskněte tlačítko {MENU}.
4 Stiskněte tlačítko {*}.

L Pokud jméno upravit nechcete, pokračujte krokem 6.
5 Upravte název. Další podrobné informace o postupu 

ukládání: strana 14.
6 Stiskněte tlačítko {SET}.

L Pokud nepotřebujete upravit telefonní číslo, 
pokračujte krokem 8.

7 Upravte telefonní číslo. Další podrobné informace 
o postupu ukládání: strana 14.

8 Stiskněte tlačítko {SET}.

4.1.4 Vymazání uložené položky
1 Stiskněte tlačítko {>}.
2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným 

stisknutím tlačítka {A} nebo {B}.
3 Stiskněte tlačítko {MENU}.
4 Stiskněte tlačítko {#}.

LMazání lze zrušit tlačítkem {STOP}.
5 Stiskněte tlačítko {SET}.

Další způsob vymazání položky (pouze model 
KX-FT988)
1. Stiskněte tlačítko {>}.
2. Požadovanou položku zobrazíte opakovaným 

stisknutím tlačítka {A} nebo {B}.
3. Stiskněte tlačítko {ERASE}.

LMazání lze zrušit tlačítkem {STOP}.
4. Stiskněte tlačítko {SET}.

{STOP} {A}{B}{<}{>} {SET}
{MENU}

{ERASE} 

{DIGITAL SP-PHONE}
{MONITOR} (KX-FT982)

 (KX-FT988)

 (KX-FT988)
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4.2 Funkce rychlé volby
Pro volbu často vytáčených čísel je zařízení vybaveno 
tlačítky funkce rychlé volby (až 10 čísel).
L Pomocí funkce rychlé volby lze také rozesílat faxy 

(strana 21).

4.2.1 Ukládání položek rychlé volby
1 Opakovaným stisknutím tlačítka {MENU} zobrazíte 

zprávu “NASTAV.SEZNAM”.
2 Stiskněte tlačítko {*}.
3 Vyberte požadované tlačítko předvolby.

Předvolby 1–5:
Stiskněte jedno z tlačítek předvolby.
Předvolby 6–10:
Stiskněte tlačítko {LOWER} a poté stiskněte jedno 
z tlačítek předvolby.

4 Zadejte jméno; maximálně 16 znaků (pokyny naleznete 
zde: strana 48).

5 Stiskněte tlačítko {SET}.
6 Zadejte telefonní číslo, až 24 číslic.
7 Stiskněte tlačítko {SET}.

L Chcete-li naprogramovat další položky, zopakujte 
kroky 3 až 7.

8 Stiskněte tlačítko {MENU}.

Oprava chyby
1. Stisknutím tlačítka {<} nebo {>} posuňte kurzor na 

nesprávný znak nebo číslo.
2. Stiskněte tlačítko {STOP}.

L Všechny znaky a čísla vymažete přidržením tlačítka 
{STOP}.

3. Zadejte správný znak nebo číslo.

4.2.2 Telefonování pomocí rychlé volby
Před použitím této funkce uložte požadovaná jména 
a telefonní čísla, která budete chtít vyvolávat pomocí 
funkce rychlé volby (strana 15).
1 Zvedněte mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko 
{MONITOR} (KX-FT982)/ 
{DIGITAL SP-PHONE} (KX-FT988).

2 Vyberte požadované tlačítko předvolby.
Předvolby 1–5:
Stiskněte požadované tlačítko předvolby.
Předvolby 6–10:
Stiskněte tlačítko {LOWER}, potom stiskněte jedno 
z tlačítek předvolby.
L Zařízení volbu zahájí automaticky.

4.2.3 Úprava uložené položky
1 Stiskněte tlačítko {>}.
2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným 

stisknutím tlačítka {A} nebo {B}.
3 Stiskněte tlačítko {MENU}.
4 Stiskněte tlačítko {*}.

L Pokud jméno upravit nechcete, pokračujte krokem 
6.

5 Upravte název. Další podrobné informace o postupu 
ukládání: strana 15.

6 Stiskněte tlačítko {SET}.
L Pokud nepotřebujete upravit telefonní číslo, 

pokračujte krokem 8.
7 Upravte telefonní číslo. Další podrobné informace 

o postupu ukládání: strana 15.
8 Stiskněte tlačítko {SET}.

4.2.4 Smazání uložené položky
1 Stiskněte tlačítko {>}.
2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným 

stisknutím tlačítka {A} nebo {B}.
3 Stiskněte tlačítko {MENU}.
4 Stiskněte tlačítko {#}.

LMazání lze zrušit tlačítkem {STOP}.
5 Stiskněte tlačítko {SET}.

Další způsob vymazání položky (pouze model 
KX-FT988)
1. Stiskněte tlačítko {>}.
2. Požadovanou položku zobrazíte opakovaným 

stisknutím tlačítka {A} nebo {B}.
3. Stiskněte tlačítko {ERASE}.

LMazání lze zrušit tlačítkem {STOP}.
4. Stiskněte tlačítko {SET}.
ID volajícího

{LOWER}Tlačitka předvolby

{STOP} {A}{B}{<}{>} {SET}
{MENU}

{ERASE

{DIGITAL SP-PHONE}
{MONITOR} (KX-FT982)

 (KX-FT988)

} (KX-FT988)
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4.3 Služba ID volajícího
Toto zařízení je kompatibilní se službou pro zjištění ID 
volajícího poskytovanou místní telefonní společností. 
Chcete-li tuto funkci využívat, musíte si objednat 
službu ID volajícího.
Důležité:
L Toto zařízení bylo vyrobeno podle normy ETS 

(Evropský telekomunikační standard) a podporuje 
pouze základní funkce CLIP (Calling Line 
Identification Presentation - identifikace volající 
linky).

L Na tomto zařízení se zobrazí pouze telefonní číslo 
a jméno volajícího.

L Toto zařízení nepodporuje budoucí dodatečné 
telefonní služby.

L V závislosti na službě místní telefonní společnosti 
se nemusí zobrazit datum a čas volání nebo jméno 
volajícího.

Nejprve ověřte, zda je následující zvonění nastaveno na 
2 a více zvonění.
j Model KX-FT982: nastavení zvonění v režimu FAX 

(funkce #06 - strana 32) a nastavení zvonění v režimu 
TEL/FAX (funkce #78 - strana 37)

j Model KX-FT988: nastavení zvonění v režimu FAX 
(funkce #06 - strana 32), nastavení zvonění v režimu 
TAM/FAX (funkce #06 - strana 33) a nastavení zvonění 
v režimu TEL/FAX (funkce #78 - strana 37)

4.3.1 Zobrazení ID volajícího
Je-li přijat vnější hovor, zobrazí se telefonní číslo a jméno 
volajícího účastníka. Potom se můžete rozhodnout, zda na 
volání budete reagovat.
Zařízení informace o volajícím (telefonní číslo, jméno 
a datum a čas hovoru) automaticky uloží pro posledních 30 
volání. Informace o volajícím jsou uloženy od posledního 
do nejstaršího volání. Po přijetí 31. volání se odstraní 
nejstarší volání. Informace o jednotlivých volajících lze 
zobrazit na displeji (strana 16) nebo je lze ověřit vytištěním 
seznamu ID volajících (strana 46).
Poznámka:
L Informace o volajícím může obsahovat až 16 
číslic/znaků.

L Jakmile zařízení přijme informace o volajícím, které se 
budou shodovat s telefonním číslem uloženým 
v telefonním seznamu, zobrazí se uložené jméno.

L Pokud je zařízení připojeno k pobočkové ústředně 
(systému PBX), informace o volajícím nemusejí být 
přijaty správně. Poraďte se s dodavatelem systému 
PBX.

L Pokud zařízení nemůže informace o volajícím přijmout, 
zobrazí se následující informace:
“MIMO DOSAH”: Volající uskutečňující volání v oblasti, 
v níž se služba ID volajícího neposkytuje.
“SOUKR. VOLAJÍCÍ”: Volající zakázal odesílání 
informací o volajícím.
“MEZIMÌSTSKÝ H.”: Volající uskutečnil meziměstský 
hovor.

Kontrola informací o volajícím vytištěním seznamu ID 
volajících
j Informace o ručním tisku: strana 46.
j Chcete-li seznam vytisknout vždy po každých 30 

voláních, aktivujte funkci #26 (strana 34).

4.4 Zobrazení a volba pomocí 
informací o volajícím
Informace o volajícím a zpětném volání lze snadno 
zobrazit. Pomocí těchto informací je také možné volat.
Důležité:
L Pokud je směrové číslo přijatého telefonního čísla 

stejné jako vaše, bude před voláním zpět nutné 
směrové číslo smazat. Tato podmínka nemusí platit 
pro všechna směrová čísla. Informace o úpravě čísla 
viz strana 17.

V pohotovostním režimu se na displeji zobrazí počet 
nových volání.

Příklad: 10 VOLÁNÍ
10:59

1 Stiskněte tlačítko {CALLER ID}.
2 Stisknutím tlačítka {B} vyhledáte informace 

o posledních volajících.
L Při stisknutí tlačítka {A} se pořadí položek na 

displeji obrátí.
3 Volání můžete opětovat zvednutím mikrotelefonu nebo 

stisknutím tlačítka {MONITOR} (KX-FT982)/ 
{DIGITAL SP-PHONE} (KX-FT988).
L Zařízení volbu zahájí automaticky.
L Pokud chcete odeslat fax, vložte dokument 

TISKOVOU STRANOU DOLŮ a stiskněte tlačítko 
{FAX/START}.

Změna způsobu zobrazení informací o volajících
Po zobrazení informací o volajícím stiskněte opakovaně 
tlačítko {CALLER ID}.

Příklad: SAM LEE
11:20 20 ČVC.,

b
1345678901
11:20 20 ČVC.,

{STOP}
{A}{B}

{CALLER ID}

{FAX/START}

{DIGITAL SP-PHONE}
{MONITOR} (KX-FT982)

 (KX-FT988)



4. Telefon

17

4.4.1 Symboly a činnosti pro informace 
ovolajícím

Co znamená „, “
Zaškrtávací znaménko  „, “ na displeji znamená, že volání již 
bylo zobrazeno nebo že na číslo volaného již bylo 
uskutečněno volání.

Pokud stejná osoba volá více než  jedenkrát
Zobrazí se počet jejího volání (“k2” až “k9”). Uložit lze 
pouze datum a čas posledního volání.
Příklad: Stejná osoba volala třikrát.

SAM LEE
10:30 20 ČVC.k3

Displej při zobrazení
L Pokud zařízení neobdrželo informaci o jménu, bude na 

displeji zobrazeno “NEPŘIJATO JMÉNO”.
L Pokud nebyly přijaty žádné hovory, na displeji se zobrazí 

zpráva “ZADNE ZAZNAMY”.

Vypnutí zobrazení
Stiskněte tlačítko {STOP}.

4.5 Úprava telefonního čísla 
volajícího před zpětným voláním

1 Stiskněte tlačítko {CALLER ID}.
2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným 

stisknutím tlačítka {A} nebo {B}.
3 Stisknutím tlačítka {CALLER ID} zobrazíte telefonní 

číslo.
4 Chcete-li před telefonní číslo zadat číslo, stiskněte 

požadované tlačítko na klávesnici ({0} až {9}).
L Stisknutím tlačítka {*} lze také inicializovat režim 

úprav.

5 Zpětné volání na upravené číslo lze uskutečnit 
zvednutím mikrotelefonu nebo stisknutím tlačítka  
{MONITOR} (KX-FT982)/{DIGITAL SP-PHONE} 
(KX-FT988).
L Zařízení volbu zahájí automaticky.
L Pokud chcete odeslat fax, vložte dokument 

TISKOVOU STRANOU DOLŮ a stiskněte tlačítko 
{FAX/START}.

Poznámka:
L Upravené telefonní číslo nebude uloženo do informací 

o volajícím. Pokud jej chcete uložit do telefonního 
seznamu, viz strana 18.

Oprava chyby
1. Stisknutím tlačítka {<} nebo {>} posuňte kurzor na 

nesprávné číslo.
2. Tlačítkem {STOP} odstraňte číslo.
3. Zadejte správné číslo.

Odstranění čísla
Stisknutím tlačítka {<} nebo {>} přesuňte kurzor na číslo, 
které chcete odstranit a stiskněte tlačítko {STOP}.

Vložení čísla
1. Pomocí tlačítek {<} nebo {>} přesuňte kurzor na pozici 

vpravo od místa, kam chcete číslo vložit.
2. Zadejte číslo.

{STOP}
{A}{B}{<}{>}

{CALLER ID}

{FAX/START}

{DIGITAL SP-PHONE}
{MONITOR} (KX-FT982)

 (KX-FT988)
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4.6 Vymazání informací o volajícím

Vymazání veškerých informací o volajícím
1. Opakovaným stisknutím tlačítka {MENU} zobrazíte 

zprávu “NASTAVENÍ VOL.”.
2. Stiskněte tlačítko {SET}.

L Zobrazí se údaj “MAZÁNÍ SEZN.HOV”.
3. Stiskněte tlačítko {SET}.

LMazání lze zrušit stisknutím tlačítka {STOP} třikrát 
po sobě.

4. Stiskněte tlačítko {SET}.
5. Stiskněte tlačítko {STOP}.

Vymazání určitých informací o volajícím
1. Stiskněte tlačítko {CALLER ID}.
2. Požadovanou položku zobrazíte opakovaným 

stisknutím tlačítka {A} nebo {B}.
3. Stiskněte tlačítko {<}.

LMazání lze zrušit dvojím stisknutím tlačítka {STOP}.
4. Stiskněte tlačítko {SET}.

L Chcete-li vymazat další položky, zopakujte kroky 2 
až 4.

5. Stiskněte tlačítko {STOP}.

Jiný způsob vymazání všech informací o volajícím 
(pouze model KX-FT988)
1. Stiskněte tlačítko {CALLER ID}.
2. Stiskněte tlačítko {ERASE}.

LMazání lze zrušit tlačítkem {STOP}.
3. Stiskněte tlačítko {SET}.

Další způsob vymazání určitých informací o volajícím 
(pouze model KX-FT988)
1. Stiskněte tlačítko {CALLER ID}.
2. Požadovanou položku zobrazíte opakovaným 

stisknutím tlačítka {A} nebo {B}.
3. Stiskněte tlačítko {ERASE}.

L Chcete-li vymazat další položky, zopakujte kroky 2 
až 3.

4. Stiskněte tlačítko {STOP}.

4.7 Uložení informací o volajícím 
do telefonního seznamu nebo do 
rychlé volby
Důležité:
L Tato funkce není dostupná, pokud informace 

o volajícím nezahrnují telefonní číslo.

4.7.1 Do telefonního seznamu

1 Stiskněte tlačítko {CALLER ID}.
2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným 

stisknutím tlačítka {A} nebo {B}.
3 Stiskněte tlačítko {MENU}.
4 Stiskněte tlačítko {>}.

L Pokud jméno upravit nechcete, pokračujte krokem 
6.

5 Pokud je vyžadováno jméno, zadejte je za použití až 16 
znaků (strana 48).

6 Stiskněte tlačítko {SET}.
L V případě, že je číslo třeba upravit, naleznete další 

informace na strana 17.
7 Stiskněte tlačítko {SET}.
Poznámka:
L Uložené položky v telefonním seznamu lze ověřit 

pomocí vytisknutého seznamu telefonních čísel 
(strana 46).

L Informace o úpravě jména viz strana 14.

{STOP} {A}{B}{<}

{CALLER ID}

{SET}
{MENU}

{ERASE} (KX-FT988)

{CALLER ID}

{A}{B}{>}
{SET}

{MENU}
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4.7.2 Do rychlé volby 

1 Stiskněte tlačítko {CALLER ID}.
2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným 

stisknutím tlačítka {A} nebo {B}.
3 Stiskněte tlačítko {MENU}.
4 Vyberte klávesu předvolby.

Předvolby 1–5:
Stiskněte požadované tlačítko předvolby.
Předvolby 6–10:
Stiskněte tlačítko {LOWER}, potom stiskněte jedno 
z tlačítek předvolby.
L Pokud jméno upravit nechcete, pokračujte krokem 

6.
5 Pokud je vyžadováno jméno, zadejte je za použití až 16 

znaků (strana 48).
6 Stiskněte tlačítko {SET}.

L V případě, že je číslo třeba upravit, naleznete další 
informace na: strana 17.

7 Stiskněte tlačítko {SET}.
Poznámka:
L Uložené položky v rychlé volbě lze ověřit pomocí 

vytisknutého seznamu telefonních čísel (strana 46).
L Informace o úpravě jména viz strana 14.

{SET}

{MENU}

{LOWER}{CALLER ID}

{A}{B}
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5. FaxOdesílání faxů

5.1 Ruční odesílání faxů 

1 Otevřete přihrádku podavače dokumentů (1) 
a nastavte šířku vodítek dokumentu (2) podle aktuální 
velikosti dokumentu.

2 Dokument (až 10 stran) vložte do podavače 
TISKOVOU STRANOU DOLŮ. Poté zazní jeden krátký 
signál a podavač dokument zavede.
L Pokud vodítka dokumentu nejsou nastavena podle 

dokumentu, upravte je.
3 Podle potřeby zvolte požadované rozlišení 

opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}.
4 Zvedněte mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko  
{MONITOR} (KX-FT982)/{DIGITAL SP-PHONE} 
(KX-FT988).

5 Zvolte faxové číslo.
6 Pokud slyšíte faxový tón:

Stiskněte tlačítko {FAX/START}.
Pokud volaná strana na volání odpoví:
Požádejte ji o stisknutí tlačítka start. Jakmile zazní 
faxový tón, stiskněte tlačítko {FAX/START}.
Pokud stisknete tlačítko {MONITOR} (KX-FT982) v 
kroku 4, zvedněte sluchátko.

Poznámka:
L Po stisknutí tlačítka {FAX/START} můžete mikrotelefon 

zavěsit.

Volba rozlišení 
Zvolte rozlišení v závislosti na typu dokumentu.
j “STANDARD”: Pro tištěné nebo strojově psané 

dokumenty se znaky běžné velikosti.
j “JEMNÉ”: Pro dokumenty s malými znaky.
j “VELMI JEMNÉ”: Pro dokumenty s velmi malými znaky. 

Toto nastavení je platné, jen pokud druhá strana 
disponuje kompatibilním faxovým přístrojem.

j “FOTO”: Pro dokumenty obsahující fotografie, 
stínované kresby atd.

L Při použití nastavení “JEMNÉ”, “VELMI JEMNÉ” 
a “FOTO” dojde k prodloužení doby přenosu.

L Pokud nastavení změníte během podávání, bude platné 
až od následující stránky.

Opakovaná volba posledního čísla 
1. Stiskněte tlačítko {REDIAL/PAUSE}.
2. Stiskněte tlačítko {FAX/START}.
L Pokud je linka obsazena, zařízení volbu tohoto čísla 

automaticky pětkrát zopakuje.
LOpakování volby lze zrušit tlačítkem {STOP}.

Odeslání více než 10 stránek současně
Vložte prvních 10 stran dokumentu. Před podáním poslední 
strany do zařízení přidejte další strany (až 10) na dříve 
vložené strany.

Volba faxového čísla předem
Číslo faxu lze zvolit před vložením dokumentu. To je 
vhodné, pokud potřebujete z dokumentu přečíst faxové 
číslo volaného.
1. Zadejte faxové číslo.
2. Vložte dokument.
3. Stiskněte tlačítko {FAX/START}.

Zastavení odesílání
Stiskněte tlačítko {STOP}.

Tisk zprávy o odeslání
Zpráva o odeslání bude obsahovat vytištěná data týkající 
se výsledků přenosu. Chcete-li zprávy o odeslání 
vytisknout, aktivujte funkci #04 (strana 32). Popis 
chybových zpráv viz strana 38.

Tisk výpisu
Výpis obsahuje tištěný záznam 30 posledních faxů. 
Informace o ručním tisku: strana 46. Chcete-li tisknout po 
každých nových 30 přijatých a odeslaných faxech, aktivujte 
funkci #22 (strana 33). Popis chybových zpráv viz 
strana 38.

5.2 Dokumenty, které lze odeslat 
Minimální rozměr dokumentu

Maximální rozměr dokumentu

2 1

{STOP}

{FAX/START}

{A}{B}{MONITOR} 
(KX-FT982)

{DIGITAL SP-PHONE} 
(KX-FT988)

{REDIAL/PAUSE}

128 mm

12
8 

m
m

60
0 

m
m

 

216 mm
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Skutečná plocha skenování
L Naskenována bude stínovaná oblast.

Gramáž dokumentu
L Jeden list: 45 g/m2 až 90 g/m2

L Více listů: 60 g/m2 až 80 g/m2

Poznámka:
LOdstraňte svorky, spony a jiné podobné předměty.
L Neodesílejte ani nekopírujte dokumenty, které jsou na 

následujících typech papíru (dokument zkopírujte na jiné 
kopírce a pak odešlete jeho kopii):
j Chemicky upravený papír, například kopírovací 

papír s obsahem nebo bez obsahu karbonu,
j Papír nabitý elektrostatickou elektřinou,
j Pomačkaný, přehnutý nebo potrhaný papír,
j Papír s potaženým povrchem,
j Papír s nevýrazným obrazem,
j Papír s prosvítajícím obsahem druhé strany 

(například noviny).
L Inkoust, kapalina na opravy nebo lepidlo v lepeném 

dokumentu musejí být zaschlé.
L Chcete-li odeslat dokument o šířce menší než 210 mm, 

doporučujeme originál zkopírovat na formát A4 nebo 
Letter. Potom takto zkopírovaný dokument odešlete.

5.3 Odeslání faxu pomocí 
telefonního seznamu / funkce 
rychlé volby
Před použitím této funkce uložte požadovaná jména 
a telefonní čísla do telefonního seznamu (strana 14) nebo 
do funkce rychlé volby (strana 15).

1 Otevřete přihrádku podavače dokumentů (1) 
a nastavte šířku vodítek dokumentu (2) podle aktuální 
velikosti dokumentu.

2 Dokument (až 10 stran) vložte do podavače 
POTIŠTĚNOU STRANOU DOLŮ. Poté zazní jeden 
krátký signál a podavač dokument zavede.
L Pokud vodítka dokumentu nejsou nastavena podle 

dokumentu, upravte je.
3 Podle potřeby stiskněte několikrát tlačítko {A} nebo 
{B} a zvolte požadované rozlišení (strana 20).

4 Zadejte faxové číslo.
Pomocí rychlé volby:
Předvolby 1–5
Stiskněte požadované tlačítko předvolby.
Předvolby 6–10
Stiskněte tlačítko {LOWER}, potom stiskněte jedno 
z tlačítek předvolby.
Použití telefonního seznamu:
Stiskněte tlačítko {>}, poté opakovaným stisknutím 
tlačítka {A} nebo {B} zobrazte požadovanou položku. 

5 Stiskněte tlačítko {FAX/START}.

Automatické opakování pokusu o odeslání faxu 
Pokud je linka obsazena nebo pokud zařízení na druhém 
konci linky neodpovídá, zařízení volbu tohoto čísla 
automaticky pětkrát zopakuje.
LOpakování volby lze zrušit tlačítkem {STOP}.

Pokud zařízení neodešle fax
L Zkontrolujte, zda jste číslo zadali správně a zda se jedná 

o faxové číslo.
L Zapnutím funkce spojovacího tónu (funkce #76, strana 

35) ověřte, zda faxový přístroj druhé strany odpovídá.

216 mm

208 mm

 4 mm  4 mm

 2 mm

 2 mm

{A}{B}{>}

Tlačitka předvolby

{LOWER}

{FAX/START}

{STOP}

2 1



5. Fax

22

5.4 Přenos hromadného rozesílání
Uložením položek telefonního seznamu (strana 14) nebo 
funkce rychlé volby (strana 15) do paměti hromadného 
rozesílání můžete ten samý dokument odeslat více 
příjemcům (až 20 příjemcům). Naprogramované položky 
zůstávají v paměti hromadného rozesílání pro časté 
opakované použití.
L Do paměti hromadného rozesílání lze uložit položky 

telefonního seznamu i funkce rychlé volby.

5.4.1 Programování položek do paměti 
funkce hromadné rozesílání
1 Opakovaným stisknutím tlačítka {MENU} zobrazíte 

zprávu “NASTAV.ROZESIL”.
2 Stiskněte tlačítko {#}.
3 Naprogramujte položky.

Použití předvoleb 1–5:
Stiskněte požadované tlačítko předvolby.
Použití předvoleb 6–10:
Stiskněte tlačítko {LOWER}, potom stiskněte jedno 
z tlačítek předvolby.
Použití telefonního seznamu:
Požadovanou položku zobrazíte opakovaným 
stisknutím tlačítka {A} nebo {B} a potom stisknutím 
tlačítka {SET}.
L Při programování dalších položek tento krok 

zopakujte (lze naprogramovat až 20 položek).
L Pokud naprogramujete nesprávnou položku, 

odstraňte tuto položku tlačítkem {STOP}.
4 Stiskněte tlačítko {SET}.
5 Stiskněte tlačítko {STOP}.
Poznámka:
L Chcete-li uložené položky zkontrolovat, vytiskněte 

seznam programování pro hromadné rozesílání 
(strana 46).

5.4.2 Přidání nové položky do paměti funkce 
rozesílání
Po provedení prvního programování lze přidat další položky 
(celkem až 20).
1 Stiskněte tlačítko {>}.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B} 

zobrazte zprávu “<ROZESÍLÁNÍ>”.
3 Stiskněte tlačítko {MENU}.
4 Stiskněte tlačítko {*}.
5 Položku, kterou chcete přidat, zobrazíte opakovaným 

stisknutím tlačítka {A} nebo {B}.
6 Stiskněte tlačítko {SET}.

L Pokud chcete přidat další položky, zopakujte kroky 5 
a 6 (lze přidat až 20 položek).

7 Stiskněte tlačítko {STOP}.

5.4.3 Vymazání položky uložené do paměti 
hromadného rozesílání
1 Stiskněte tlačítko {>}.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B} 

zobrazte zprávu “<ROZESÍLÁNÍ>”.
3 Stiskněte tlačítko {MENU}.
4 Stiskněte tlačítko {#}.
5 Položku, kterou chcete vymazat, zobrazíte 

opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}.
LMazání lze zrušit tlačítkem {STOP}.

6 Stiskněte tlačítko {SET}.
7 Stiskněte tlačítko {SET}.

L Chcete-li vymazat další položky, zopakujte kroky 5 
až 7.

8 Stiskněte tlačítko {STOP}.

5.4.4 Odeslání jednoho dokumentu na 
naprogramovaná čísla 
1 Vložte dokument TISKOVOU STRANOU DOLŮ.
2 Podle potřeby stiskněte několikrát tlačítko {A} nebo 
{B} a zvolte požadované rozlišení (strana 20).

3 Stiskněte tlačítko {BROADCAST}.
L Dokument bude zaveden do zařízení a naskenován 

do paměti. Zařízení poté odešle data postupně na 
všechna zadaná čísla.

L Po skončení přenosu se v paměti uložený dokument 
automaticky vymaže a zařízení automaticky 
vytiskne hlášení o přenosu (zpráva o odeslání pro 
hromadné rozeslání).

Poznámka:
L Pokud zvolíte rozlišení “JEMNÉ”, “VELMI JEMNÉ” nebo 

“FOTO”, počet stránek, které zařízení může odeslat, se 
sníží.

L Pokud je dokument pro kapacitu paměti příliš velký, 
odesílání bude zrušeno.

L Pokud je jedno z čísel obsazené nebo pokud zařízení na 
tomto čísle neodpovídá, číslo bude přeskočeno a jeho 
volba bude pětkrát zopakována.

{FAX/START}

{LOWER}Tlačítka předvolby

{A}{B}{>} {SET}

{MENU}{STOP} {BROADCAST}
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Odeslání stejného dokumentu jednorázové skupině 
volaných čísel
Jeden dokument lze také odeslat dočasně definované 
skupině čísel. Po přenosu bude tato skupina odstraněna.
1. Vložte dokument.
2. Stiskněte tlačítko {>}.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B} 

zobrazte zprávu “<JEDNORAZOVE>”.
4. Tlačítkem {SET} začněte programovat účastníky, 

kterým chcete dokument odeslat.
5. Naprogramujte položky.

Použití předvoleb 1–5:
Stiskněte požadované tlačítko předvolby.
Použití předvoleb 6–10:
Stiskněte tlačítko {LOWER}, potom stiskněte jedno 
z tlačítek předvolby.
Použití telefonního seznamu:
Požadovanou položku zobrazíte opakovaným 
stisknutím tlačítka {A} nebo {B} a potom stisknutím 
tlačítka {SET}.
L Při programování dalších položek tento krok 

zopakujte (lze naprogramovat až 20 položek).
L Pokud naprogramujete nesprávnou položku, 

odstraňte tuto položku tlačítkem {STOP}.
6. Tlačítkem {FAX/START} zahajte odesílání dat 

naprogramovaným účastníkům.

Zrušení přenosu hromadného rozesílání
1. Stiskněte opakovaně tlačítko {STOP}, dokud se 

nezobrazí položka “ZRUŠIT PŘENOS?”.
2. Stiskněte tlačítko {SET}.
Poznámka:
L Zrušené příjemce si můžete ověřit v hlášeních 

rozesílání, která se vytisknou po dokončení zrušení.
Příjem faxu

5.5 Volba způsobu použití faxu
Podle situace vyberte požadovaný způsob použití faxu.
j Používáte jej jako záznamník a/nebo fax (režim 

TAM/FAX) (pouze model KX-FT988)
j Používáte jej jen jako fax (režim FAX)
j Používáte jej většinou jako telefon (režim TEL)
j Používáte je jako telefon a/nebo fax (režim TEL/FAX)

5.5.1 Používáte jej jako záznamník a/nebo fax 
(režim TAM/FAX) (pouze model KX-FT988)
Vaše situace
Chcete automaticky přijímat telefonické hovory pomocí 
záznamníku a faxy.
Setup (Instalace)
Přepněte fax do režimu TAM/FAX (strana 25) opakovaným 
stisknutím tlačítka {AUTO ANSWER}.

L Indikátor {AUTO ANSWER} se rozsvítí.

Poznámka:
L Nejprve ověřte, zda je funkce #77 nastavena na hodnotu 

“TAM/FAX” (strana 35).
L Nepřipojujte záznamník ke stejné telefonní lince. Pokud 

je takto připojený, vypněte funkci automatického příjmu 
opakovaným stisknutím tlačítka {AUTO ANSWER}.

Příjem telefonních hovorů a faxů
Pokud se jedná o telefonní hovor, fax automaticky 
zaznamená zprávu volajícího.
Pokud je zjištěn faxový oznamovací tón, fax přijme faxovou 
komunikaci automaticky.

5.5.2 Používáte jej jen jako fax (režim FAX)
Vaše situace
Máte telefonní linku vyhrazenou pouze pro faxování.
Setup (Instalace)
Přepněte fax do režimu FAX (pouze fax) (strana 26) 
opakovaným stisknutím tlačítka {AUTO ANSWER}.
L Indikátor {AUTO ANSWER} se rozsvítí.

Poznámka:
L Nejprve ověřte, zda je funkce #77 nastavena na hodnotu 

“FAX” (strana 35) (pouze model KX-FT988).
Příjem faxů
Všechna příchozí volání budou přijata jako faxy.

{FAX/START}
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5.5.3 Používáte jej většinou jako telefon 
(režim TEL)
Vaše situace
Chcete volání přijímat sami. V případě faxového volání 
musíte fax přijmout ručně.
Setup (Instalace)
Přepněte fax do režimu TEL (strana 24) opakovaným 
stisknutím tlačítka {AUTO ANSWER}.
L Indikátor {AUTO ANSWER} zhasne.

Poznámka:
L Nejprve ověřte, zda je funkce #73 nastavena na hodnotu 

“TEL” (strana 35).
Příjem telefonních hovorů a faxů
Všechna volání je nutno přijmout ručně.
K příjmu faxů slouží tlačítko {FAX/START}.

5.5.4 Používáte jej jako telefon a/nebo fax 
(režim TEL/FAX)
Vaše situace
Chcete na telefonní hovory odpovídat sami a faxy 
automaticky přijímat bez zvonění.
Setup (Instalace)
Přepněte fax do režimu TEL/FAX (strana 25) opakovaným 
stisknutím tlačítka {AUTO ANSWER}.
L Indikátor {AUTO ANSWER} zhasne.

Poznámka:
L Nejprve ověřte, zda je funkce #73 nastavena na hodnotu 

“TEL/FAX” (strana 35).
Příjem telefonních hovorů a faxů
V případě telefonního hovoru zazvoní faxový přístroj.
Pokud je zjištěn faxový oznamovací tón, fax přijme faxovou 
komunikaci automaticky bez zvonění.

5.6 Ruční příjem faxů – režim 
automatického příjmu je vypnutý

5.6.1 Aktivace režimu TEL 
1 Nejprve ověřte, zda je funkce #73 nastavena na 

hodnotu “TEL” (strana 35).
2 Následující informace zobrazíte opakovaným 

stisknutím tlačítka {AUTO ANSWER}.

REŽIM TEL

L Indikátor {AUTO ANSWER} zhasne.

Příjem telefonních hovorů a faxů
1. Volání přijmete zvednutím sluchátka.
2. Pokud:

j je vyžadován příjem dokumentu,
j zazní faxový oznamovací tón (pomalé pípání),
j nebo není slyšet žádný zvuk,
stiskněte tlačítko {FAX/START}.

SPOJENÍ........

L Zařízení zahájí příjem faxu.
3. Zavěste mikrotelefon.
Poznámka:
L Pokud volání nepřijmete po 10 zvoněních:

Pro model KX-FT982:
Zařízení se dočasně přepne do režimu příjmu faxu. 
Volající může odeslat fax.
Pro model KX-FT988:
Zařízení dočasně odpoví na volání. Poté je třeba vložit 
identifikační číslo pro dálkový provoz a zapne se funkce 
automatického příjmu. Podrobné informace naleznete 
zde: strana 31.

Příjem hovorů a faxů pomocí externího telefonu
Pokud je ke stejné lince připojen další telefon (externí), 
tento externí telefon můžete použít k příjmu faxů.
1. Jakmile externí telefon zazvoní, zvedněte sluchátko.
2. Pokud:

j je vyžadován příjem dokumentu,
j zazní faxový oznamovací tón (pomalé pípání),
j nebo není slyšet žádný zvuk,
stiskněte tlačítko {*}{#}{9} (výchozí kód aktivace 
faxu) nadoraz.
L Faxový přístroj zahájí příjem faxu.

3. Zavěste mikrotelefon.
Poznámka:
L Chcete-li faxové dokumenty přijímat externím 

telefonem, zapněte nejprve dálkovou aktivaci faxu 
(funkce #41, strana 34). Výchozí nastavení je 
VYPNUTO.

Zastavení příjmu
Stiskněte tlačítko {STOP}.

{STOP}
{FAX/START}
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5.6.2 Aktivace režimu TEL/FAX
1 Nejprve ověřte, zda je funkce #73 nastavena na 

hodnotu “TEL/FAX” (strana 35).
2 Následující informace zobrazíte opakovaným 

stisknutím tlačítka {AUTO ANSWER}.

REŽIM TEL/FAX

L Indikátor {AUTO ANSWER} zhasne.
3 Nastavení hlasitosti zvonění musí být zapnuto 

(strana 11).

Příjem telefonních hovorů a faxů
1. Na displeji se zobrazí “PŘÍCHOZÍ HOVOR”, ale 

zařízení nezazvoní.
2. Zařízení bude čekat po dobu 2 zvonění a potom volání 

přijme.
L Počet zvonění je určován “nastavením 

zpožděného zvonění v režimu TEL/FAX” (funkce 
#78: strana 36).

L Během této doby bude zvonit externí telefon.
3. Zařízení přijme volání a pokusí se zjistit faxový 

oznamovací tón.
Je zjištěn faxový oznamovací tón
Zařízení přijme faxy automaticky bez zvonění.
Faxový oznamovací tón není zjištěn
1  Zařízení zazvoní. Volání můžete přijmout.
L Volající uslyší tón zpětného volání, který se bude lišit 

od tohoto tónu generovaného zařízením telefonní 
společnosti.

L Během této doby nebude zvonit externí telefon. 
Chcete-li volání přijmout externím telefonem (je-li 
připojen na stejné lince), během zvonění faxového 
přístroje zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko 
{*}{0} (výchozí kód automatického odpojení). 
Automatické odpojení lze změnit pomocí funkce #49 
(strana 35).

2 Pokud volání nepřijmete, zařízení aktivuje funkci 
faxu.

L Některé faxy nevydávají faxový oznamovací tón při 
odesílání faxů, proto se zařízení pokusí přijmout fax, 
i když nebyl zjištěn žádný faxový oznamovací tón.

Poznámka:
L Pokud na volání odpovíte pomocí externího telefonu, 

faxový přístroj může funkci faxu aktivovat v závislosti na 
typu externího telefonu. Chcete-li s volajícím 
účastníkem hovořit, stiskněte tlačítko {STOP} na 
faxovém přístroji.

5.7 Automatický příjem faxů – režim 
automatického příjmu je zapnutý

5.7.1 Aktivace režimu TAM/FAX (pouze 
model KX-FT988)
1 Nejprve ověřte, zda je funkce #77 nastavena na 

hodnotu “TAM/FAX” (strana 35).
2 Následující informace zobrazíte opakovaným 

stisknutím tlačítka {AUTO ANSWER}.

REZIM TAM/FAX

L Indikátor {AUTO ANSWER} se rozsvítí.
L Zařízení přehraje výchozí uvítací zprávu. Lze 

zaznamenat vlastní uvítací zprávu (strana 29).
L Zobrazí se zbývající čas pro záznam příchozích 

zpráv.

Poznámka:
LMaximální dobu záznamu pro příchozí zprávy lze změnit 

(funkce #10, strana 33).
L Při záznamu příchozího volání lze toto volání poslouchat 

z reproduktoru. Pokud tuto funkci nepotřebujete, 
vypněte funkci #67 (strana 35).

L Pokud zařízení oznámí zaplnění paměti, vymažte 
nepotřebné zprávy (strana 30).

Příjem telefonních hovorů a faxů
Při příjmu volání bude zařízení fungovat jako fax a/nebo 
záznamník.
L Pokud se jedná o telefonní hovor, zařízení automaticky 

zaznamená zprávu volajícího.
L Pokud je rozpoznán faxový oznamovací tón, zařízení fax 

automaticky přijme.

{STOP }
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Příjem hlasové zprávy a faxového dokumentu během 
jednoho volání
Volající může během jednoho volání zanechat hlasovou 
zprávu a odeslat faxový dokument. Sdělte volajícímu 
předem následující postup.
1. Volající zvolí číslo vašeho zařízení.

L Záznamník odpoví na volání.
2. Volající může po zaznění uvítací zprávy zanechat 

zprávu.
3. Volající stiskne {*}{9}.

L Zařízení aktivuje funkci faxu.
4. Volající stiskne tlačítko pro odeslání faxu.

Nastavení zvonění v režimu TAM/FAX 
Počet zazvonění před přijetím hovoru zařízením můžete 
změnit. Volit můžete z následujících možností: “2” 
(výchozí), “3”, “4”, “5”, “6”, “7” a “USPORA NAKL.”. 
Nastavení lze změnit pomocí funkce #06 (strana 33).
“USPORA NAKL.”: Zařízení odpoví po 2 nebo 3 zvoněních, 
pokud byly zaznamenány nové zprávy. Pokud nebyly 
zaznamenány žádné nové zprávy, odpoví po 5 nebo 6 
zvoněních. Pokud zavoláte své telefonní číslo z jiné stanice 
(strana 31) a zazní 4 zazvonění, poznáte, že nemáte žádné 
nové zprávy. Potom můžete zavěsit, aniž by volání bylo 
účtováno.

5.7.2 Aktivace režimu FAX (pouze fax) 
1 Nejprve ověřte, zda je funkce #77 nastavena na 

hodnotu “FAX” (strana 35) (pouze model KX-FT988).
2 Následující informace zobrazíte opakovaným 

stisknutím tlačítka {AUTO ANSWER}.

REŽIM FAX

L Indikátor {AUTO ANSWER} se rozsvítí.

Příjem faxů
Při přijímání volání zařízení automaticky odpoví na všechna 
volání a přijme pouze faxové dokumenty.
Poznámka:
L Počet zvonění, která zazní před přijetím volání v režimu 

FAX (Pouze fax), lze změnit (funkce #06: strana 32).

5.8 Vyžádaný příjem
Tato funkce vám umožňuje vyžádat si dokument 
prostřednictvím vytočení čísla dostupné rozesílací služby. 
Při použití této funkce za volání platíte vy. Ověřte si, že do 
zařízení nejsou zavedeny žádné dokumenty.

1 Opakovaným stisknutím tlačítka {MENU} zobrazíte 
zprávu “POLLING”.

2 Stiskněte tlačítko {SET}.
3 Zvolte faxové číslo.

Pomocí tlačítek na klávesnici ({0} až {9}, {*} nebo 
{#}):
Zadejte faxové číslo.
Pomocí rychlé volby:
Předvolby 1–5
Stiskněte požadované tlačítko předvolby.
Předvolby 6–10
Stiskněte tlačítko {LOWER}, potom stiskněte jedno 
z tlačítek předvolby.
Použití telefonního seznamu:
Požadovanou položku zobrazíte opakovaným 
stisknutím tlačítka {A} nebo {B}.

4 Stiskněte tlačítko {FAX/START}.
L Zařízení zahájí příjem faxu.

 

{FAX/START}

{LOWER}

{A}{B}

{SET}

{MENU}

Tlačítka předvolby
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5.9 Filtr nevyžádaných faxů 
(zabraňuje příjmu faxu, o který 
nemáte zájem)
Pokud máte objednánu službu zjišùování ID volajících 
(strana 16), tato funkce zabraňuje příjmu faxu zvolání, při 
nichž nejsou k dispozici informace ovolajícím.
Fax navíc nepřijme faxy z čísel, která se shodují stěmi, 
která jsou na seznamu odesílatelů nevyžádaných faxů.
Důležité:
L Tato funkce nefunguje, pokud provedete ruční 

příjem.

5.9.1 Aktivace filtru nevyžádaných faxů
1. Opakovaným stisknutím tlačítka {MENU} zobrazíte 

zprávu “VÝBĚROVÝ PŘÍJEM” .
2. Stiskněte tlačítko {>}.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B} zvolte 

“ZAP.”. 
4. Stiskněte tlačítko {SET}.
5. Operaci ukončete stisknutím tlačítka {MENU}.

5.9.2 Ukládání nežádoucích volajících
Ze seznamu ID volajících (strana 16) lze zaregistrovat až 10 
čísel, pokud faxy odesílané ztěchto linek nechcete přijímat.
1. Opakovaným stisknutím tlačítka {MENU} vyberte 

“VÝBĚROVÝ PŘÍJEM”.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka {>} vyberte 

“VÝB.PŘÍ.NASTAVEN”.
3. Stiskněte tlačítko {SET}.
4. Několikrát stiskněte tlačítko {A} nebo {B}, dokud se 

nezobrazí položka, kterou chcete zakázat. 
5. Stiskněte tlačítko {SET}.
6. Operaci ukončete stisknutím tlačítka {STOP}.

Zobrazení položek filtru nevyžádaných faxů
1. Opakovaným stisknutím tlačítka {MENU} vyberte 

“VÝBĚROVÝ PŘÍJEM”.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka {>} vyberte 

“SEZN.VÝBĚR.PŘÍJ.”.
3. Stiskněte tlačítko {SET}.
4. Požadovanou položku zobrazíte stisknutím tlačítka {A} 

nebo {B}.
5. Operaci ukončete stisknutím tlačítka {MENU}.

Tisk položek filtru nevyžádaných faxů
1. Opakovaným stisknutím tlačítka {MENU} vyberte 

“VÝBĚROVÝ PŘÍJEM”.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka {>} vyberte 

“TISK SEZ.VÝB.PŘ.”.
3. Stiskněte tlačítko {SET}.
4. Operaci ukončete stisknutím tlačítka {MENU}.

Vymazání položek filtru nevyžádaných faxů
1. Opakovaným stisknutím tlačítka {MENU} vyberte 

“VÝBĚROVÝ PŘÍJEM”.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka {>} vyberte 

“SEZN.VÝBĚR.PŘÍJ.”. 
3. Stiskněte tlačítko {SET}.
4. Požadovanou položku zobrazíte opakovaným 

stisknutím tlačítka {A} nebo {B} repeatedly to display 
the desired item. 

5. Stiskněte tlačítko {<}.
LMazání lze zrušit stisknutím tlačítka {STOP} a poté 

tlačítka {MENU}.
6. Stiskněte tlačítko {SET}.
7. Stiskněte tlačítko {MENU}.
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6. KopieKopírování

6.1 Zhotovení kopie

1 Otevřete přihrádku podavače dokumentů (1) 
a nastavte šířku vodítek dokumentu (2) podle aktuální 
velikosti dokumentu.

2 Dokument (až 10 stran) vložte do podavače 
TISKOVOU STRANOU DOLŮ. Poté zazní jeden krátký 
signál a podavač dokument zavede.
L Pokud vodítka dokumentu nejsou nastavena podle 

dokumentu, upravte je.
3 Podle potřeby zvolte požadované rozlišení 

opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}.
4 Stiskněte tlačítko {COPY}.

L Zařízení zahájí kopírování.
Poznámka:
L Kopírujete-li vícestránkový dokument, který má stránky 

delší než formát A4 (přibližně 300 mm), doporučujeme 
vkládat jej po stránkách.

L Každý dokument, který lze odeslat jako fax, lze také 
zkopírovat (strana 20).

L Kopírovaný záznamový papír bude mírně delší než 
dokument.

Volba rozlišení 
Zvolte rozlišení v závislosti na typu dokumentu.
j “JEMNÉ”: Pro tištěné nebo strojově psané dokumenty 

s malými znaky.
j “VELMI JEMNÉ”: Pro dokumenty s velmi malými znaky.
j “FOTO”: Pro dokumenty obsahující fotografie, 

stínované kresby atd.
L Pokud zvolíte nastavení “STANDARD”, kopírování 

proběhne v režimu “JEMNÉ”.

Zastavení kopírování
Stiskněte tlačítko {STOP}.

2 1

{STOP}

{A}{B}

{COPY}
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7. ZáznamníkUvítání

7.1 Záznam vlastní uvítací zprávy
Pro režim TAM/FAX můžete nahrát vlastní uvítací zprávu 
o maximální délce 16 (výchozí) nebo 60 sekund. Kvůli 
bezproblémovému příjmu faxů doporučujeme, aby zpráva 
nebyla delší než 12 sekund.

1 Nastavte nejprve funkci #77 na “TAM/FAX” (strana 35).
2 Stiskněte tlačítko {RECORD}.
3 Stiskněte tlačítko {SET}.

L Zazní dlouhý tón.
4 Mluvte zřetelně ve vzdálenosti asi 20 cm od mikrofonu 
{MIC}.
L Displej zobrazí zbývající čas záznamu.

5 Záznam lze zastavit stisknutím tlačítka {STOP}.
L Zařízení zprávu přehraje.

Poznámka:
LMaximální délku uvítací zprávy pro režim TAM/FAX lze 

prodloužit na 60 sekund (funkce #54, strana 35).
j Zvolíte-li 60 sekund, doporučujeme v uvítací zprávě 

TAM/FAX sdělit volajícímu, aby před zahájením 
faxového přenosu stisknul {*}{9}.

j Pokud změníte 60 sekund na 16 sekund, uvítací 
zpráva bude odstraněna. Při příjmu hovoru se 
přehraje zaznamenaná uvítací zpráva.

Ověření uvítací zprávy
1. Nejprve ověřte, zda je funkce #77 nastavena na 

hodnotu “TAM/FAX” (strana 35).
2. Opakovaným stisknutím tlačítka {AUTO ANSWER} 

zobrazíte zprávu “REZIM TAM/FAX”.
L Zařízení přehraje uvítací zprávu režimu TAM/FAX.

7.1.1 Mazání zaznamenané vlastní uvítací 
zprávy
1 Nastavte nejprve funkci #77 na “TAM/FAX” (strana 35).
2 Stiskněte dvakrát tlačítko {ERASE}.
3 Stiskněte tlačítko {SET}.

LMazání lze zrušit tlačítkem {STOP}.
4 Stiskněte tlačítko {SET}.

Poznámka:
L Pokud vymažete vlastní uvítací zprávu TAM/FAX, při 

příjmu hovoru se přehraje výchozí uvítací zpráva.
Poznámka

7.2 Zanechání hlasového sdělení 
pro jiné nebo pro sebe
Pokud chcete vytvořit zprávu pro sebe nebo někoho jiného, 
lze ji zaznamenat jako hlasovou poznámku. Takovou 
poznámku lze později přímo nebo vzdáleně přehrát.

1 Stiskněte dvakrát tlačítko {RECORD}.
2 Stiskněte tlačítko {SET}.

L Zazní dlouhý tón.
3 Mluvte zřetelně ve vzdálenosti asi 20 cm od mikrofonu 
{MIC}.

4 Záznam lze zastavit stisknutím tlačítka {STOP}.
Příchozí zprávy

{STOP} {RECORD}

{AUTO ANSWER}

{ERASE}

{MIC} {SET}

{STOP} {RECORD}

{MIC} {SET}
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7.3 Poslech zaznamenaných zpráv
Když zařízení zaznamená nové hlasové zprávy:
j Indikátor {AUTO ANSWER} bude po zapnutí nastavení 

automatického příjmu blikat.
j Na displeji bude blikat celkový počet zaznamenaných 

zpráv.
Příklad:

Stiskněte tlačítko {PLAYBACK}.
L Přehrají se jen nově zaznamenané zprávy.
L Upravte hlasitost reproduktoru tlačítky {A} a {B}.
L Po přehrání všech nových zpráv;

j indikátor {AUTO ANSWER} přestane blikat a bude 
svítit, je-li funkce nastavení automatického příjmu 
zapnuta.

j přestane blikat celkový počet zaznamenaných 
zpráv a zůstane zobrazen.
Pokud v tuto chvíli stisknete tlačítko {PLAYBACK}, 
přehrají se všechny zaznamenané zprávy.

Poznámka:
L Celkový doba záznamu pro všechny zprávy (pozdrav a 

zprávy příchozí) je přibližně 12 minut. Maximálně lze 
zaznamenat 59 zpráv. Pokud jsou zprávy zaznamenány 
v hlučném prostředí, skutečná délka záznamu může být 
menší.

Opakování zprávy
Při poslechu zprávy stiskněte tlačítko {<}.
L Pokud stisknete tlačítko {<} během prvních pěti sekund 

zprávy, přehraje se předchozí zpráva.
L Chcete-li přehrát konkrétní zprávu, stiskněte tlačítko {<} 

nebo {>} a vyhledejte požadovanou zprávu.

Přeskočení zprávy
Stisknutím tlačítka {>} přehrajete následující zprávu.

Zastavení přehrávání
Stiskněte dvakrát tlačítko {STOP}.

7.3.1 Mazání zaznamenaných zpráv
Vymazání určité zprávy

Při poslechu zprávy, kterou chcete vymazat, stiskněte 
tlačítko {ERASE}.
Vymazání všech zpráv

1 Stiskněte {ERASE} v době, kdy je zařízení nečinné.
2 Stiskněte tlačítko {SET}.

LMazání lze zrušit tlačítkem {STOP}.
3 Stiskněte tlačítko {SET}.

               02

{PLAYBACK}

{A}{B}{<}{>}

{ERASE}

{STOP}

 

{SET}
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Dálkové ovládání

7.4 Ovládání ze vzdáleného 
umístění
Důležité:
L Nejprve naprogramujte identifikační číslo pro 

dálkový provoz (funkce #11: strana 33).
L Před odchodem přepněte zařízení do režimu 

TAM/FAX (strana 25).
L Pro dálkové ovládání použijte telefon sfunkcí tónové 

volby.

7.4.1 Dálkové ovládání - shrnutí
1 Zavolejte na zařízení.
2 Během přehrávání nebo po přehrání uvítací zprávy pro 

režim TAM/FAX zadejte ID pro dálkové ovládání.
3 Pokud máte nově zaznamenané zprávy

1. Zazní dlouhý tón.
2. Zazní až 8 krátkých pípnutí.
LTy označují počet nových vzkazů.

3. Nové vzkazy budou přehrány.

Pokud nemáte nové zprávy
1. Zazní dlouhý tón (Neozve se krátký tón).
2. Počkejte čtyři sekundy, nebo stiskněte tlačítko {5}.
3. Všechny zaznamenané vzkazy budou přehrány.

4 Dálkové ovládání ukončíte stisknutím klávesy {9} 
apoté zavěšením.

Poznámka:
L Pokud je hlasová paměù zařízení zaplněna, po přehrání 

zaznamenaných zpráv se ozve 6 pípnutí. Vymažte 
nepotřebné zprávy.

7.4.2 Dálkové ovládání pomocí dálkových 
příkazů
1 Zavolejte na zařízení.
2 Během přehrávání nebo po přehrání uvítací zprávy pro 

režim TAM/FAX zadejte ID pro dálkové ovládání.
3 Během 10 sekund zadejte příkaz dálkového ovládání.

Poznámka:
L Tlačítka mačkejte dostatečně silně.

*1 Je-li toto tlačítko stisknuto během prvních 5 sekund 
zprávy, přehraje se předchozí zpráva.

*2 Chcete-li pokračovat v činnosti, stiskněte příkazovou 
klávesu a podržte ji po dobu deseti sekund, v opačném 
případě se spustí nahrávání poznámky.

Záznam poznámky
Po přehrání zpráv můžete zanechat další zprávu.
1. Počkejte na tři pípnutí, která označují ukončení 

vzdálené obsluhy.
2. Uslyšíte jeden tón.
3. Počkejte asi 10 sekund.
4. Uslyšíte hlasového průvodce a/nebo jeden tón.
5. Zanechejte vzkaz.

Zapnutí automatického příjmu
1. Zavolejte na zařízení apočkejte 10 zazvonění.

L Zazní tón.
2. Zadejte do osmi sekund ID pro dálkový provoz (funkce 

#11 na strana 33).
L Zařízení přehraje uvítací zprávu aautomatický 

příjem bude aktivní. Režim přijímání bude nastaven 
na TAM/FAX.

3. Zavěste mikrotelefon.

Poznámka:
Funkci automatického příjmu nelze zapnout, pokud je 
zařízení vrežimu TEL/FAX.

Monitorování místnosti
Po stisknutí tlačítka {6} budete po dobu 30 sekund 
monitorovat dění v místnosti, ve kterém je zařízení 
umístěno.
L Po 30 sekundách se ozve tón. Chcete-li pokračovat v 

monitorování, stiskněte do 10 sekund opět tlačítko {6}.

Tlačítko Vzdálený příkaz

{1} Znovu přehraje zprávu (během 
přehrávání)*1

{2} Přeskočí zprávu (během přehrávání)

{4} Přehraje nové zprávy

{5} Přehraje všechny zprávy

{6} Odposlech místnosti

{7} Zaznamená uvítací zprávu

{9} Zastaví aktuální činnost*2

{0} Vypne automatický příjem

{*}{4} Vymaže určitou zprávu (během 
přehrávání)

{*}{5} Vymaže všechny zprávy

{#} Přeskočí uvítací zprávu
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8. Programovatelné funkcePřehled funkcí

8.1 Programování

8.1.1 Programování základních funkcí
1 Stiskněte tlačítko {MENU}.
2 Vyberte funkci, kterou chcete naprogramovat.

Požadovanou funkci zobrazíte opakovaným 
stisknutím tlaèítka {<} nebo {>}.
L Zobrazí se aktuální nastavení vybrané funkce.

3 Požadované nastavení zobrazíte opakovaným 
stisknutím tlačítka {A} nebo {B}.
L Tento postup se v závislosti na vybrané funkci může 

nepatrně lišit.
4 Stiskněte tlačítko {SET}.

L Zvolená položka je nastavena. Zobrazí se 
následující funkce.

5 Programování ukončíte tlačítkem {MENU}.

8.1.2 Programování rozšířených funkcí
1 Stiskněte tlačítko {MENU}.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka {<} nebo {>} 

zobrazte zprávu “ROZSIRENE FUNKCE”.
3 Stiskněte tlačítko {SET}.
4 Vyberte funkci, kterou chcete naprogramovat.

Požadovanou funkci zobrazíte opakovaným stisknutím 
tlačítka {<} nebo {>}.
L Zobrazí se aktuální nastavení vybrané funkce.

5 Požadované nastavení zobrazíte opakovaným 
stisknutím tlačítka {A} nebo {B}.
L Tento postup se v závislosti na vybrané funkci může 

nepatrně lišit.
6 Stiskněte tlačítko {SET}.

L Zvolená položka je nastavena. Zobrazí se 
následující funkce.

7 Programování ukončíte tlačítkem {MENU}.

Programování přímým zadáním programového kódu
Kromě použití tlačítek {<} nebo {>} lze funkce vybírat i 
přímým zadáním programového kódu (# až dvoumístné 
číslo).
1. Stiskněte tlačítko {MENU}.
2. Stiskněte tlačítko {#} a zadejte dvoumístné číslo 

(strana 32 až strana 36).
3. Požadované nastavení zobrazíte opakovaným 

stisknutím tlačítka {A} nebo {B}.
L Tento postup se v závislosti na vybrané funkci může 

nepatrně lišit.
4. Stiskněte tlačítko {SET}.
5. Programování ukončíte tlačítkem {MENU}.

Zrušení programování
Operaci ukončete stisknutím tlačítka {MENU}.

8.2 Základní funkce 
Kód #01: Nastavení data a času

NAST. DATA/ČASU
STISKNĚTE SET

Podrobné informace naleznete zde: strana 11.

Kód #02: Nastavení logo

VAŠE LOGO
STISKNĚTE SET

Podrobné informace naleznete zde: strana 12.

Kód #03: Nastavení faxového čísla

VAŠE FAX. ČISLO
STISKNĚTE SET

Podrobné informace naleznete zde: strana 13.

Kód #04: Tisk zprávy o odeslání 

HLÁŠENÍ PŘENOSU
=CHYBA [±]

Slouží k tisku zprávy o výsledku odeslání faxů (strana 20).
“CHYBA” (výchozí): Zpráva o odeslání se vytiskne při 
selhání faxového přenosu.
“ZAP.”: Zpráva o odeslání se vytiskne po každém 
přenosu.
“VYP.”: Zpráva o odeslání se nevytiskne.

Kód #06: Změna nastavení zvonění v režimu FAX

POČ.VYZVÁN. FAX
VYZVÁNĚNÍ=2 [±]

Změna počtu zvonění, která zazní předtím, než zařízení 
odpoví na volání v režimu FAX (pouze fax).
Lze vybrat “1”,“2” (výchozí), “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8” 
nebo “9”.
Poznámka:
L Nastavte nejprve funkci #77 na “FAX” (strana 35).

{A}{B}{<}{>} {MENU}{SET}
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Kód #06: Změna nastavení zvonění v režimu TAM/FAX 
(pouze model KX-FT988)

POC.VYZVAN. TAM
VYZVÁNĚNÍ=2 [±]

Změna počtu zvonění, která zazní předtím, než zařízení 
odpoví na volání v režimu TAM/FAX. Lze vybrat “2” 
(výchozí), “3”, “4”, “5”, “6”, “7” nebo “USPORA NAKL.”. 
Podrobné informace naleznete zde: strana 26.
Poznámka:
L Nastavte nejprve funkci #77 na “TAM/FAX” (strana 35).

Kód #10: Změna maximální doby záznamu pro příchozí 
zprávy (pouze model KX-FT988)

DOBA ZÁZNAMU
=3 MINUTY [±]

“POUZE POZDRAV”: Zařízení přehrává uvítací zprávu, 
avšak nezaznamenává žádné příchozí zprávy.
“1 MINUTA”: 1 minuta
“2 MINUTY”: 2 minuty
“3 MINUTY” (výchozí): 3 minuty

Kód #11: Nastavení identifikačního čísla pro dálkové 
ovládání (pouze model KX-FT988)

DALK.OVLAD.ZAZN
KÓD=_ _ _

Jestliže chcete záznamník ovládat dálkově, musí být 
zadáno 3 místné ID pro dálkové ovládání. Toto ID zamezuje 
neoprávněnému dálkovému poslechu vašich zpráv jinými 
účastníky. Jakmile ID pro dálkové ovládání uložíte, dálkové 
ovládání bude zpřístupněno.
1. Stiskněte tlačítko {MENU}.
2. Stiskněte tlačítko {#} a potom {1}{1}.
3. Funkci dálkového ovládání aktivujte zadáním 3 

místného ID pro dálkové ovládání.
L Funkci dálkového ovládání vypnete stisknutím 

tlačítka {*}.
4. Stiskněte tlačítko {SET}.
5. Stiskněte tlačítko {MENU}.

Kód #13: Nastavení režimu volby čísla

TYP VOLBY
=TÓNOVÁ [±]

Podrobné informace naleznete zde: strana 11.

Kód #17: Nastavení vyzváněcího tónu

TYP VYZVANENI
=TON 1 [±]

Pro příchozí hovory lze nastavit jeden ze 3 vyzváněcích 
tónů. Můžete zvolit vyzvánění “TON 1” (výchozí), “TON 2” 
nebo “TON 3”.

8.3 Rozšířené funkce 
Informace o tom, jak programovat rozšířené funkce, viz 
strana 32.

Kód #22: Nastavení automatického tisku výpisu 

TISK DENÍKU
=ZAP. [±]

“ZAP.” (výchozí): Zařízení výpis vytiskne automaticky po 
každých 30 uskutečněných faxových komunikacích 
(strana 20).
“VYP.”: Zařízení výpis nevytiskne, ale uchová záznamy 
o posledních 30 přijatých a odeslaných faxech.

Kód #23: Odesílání dokumentů do zahraničí 

MEZINÁR.REŽIM
=CHYBA [±]

Pokud do zahraničí nelze fax odeslat, i když je číslo správné 
a linka připojena, tuto funkci aktivujte před zahájením 
odesílání faxu.
Tato funkce zvyšuje spolehlivost snížením rychlosti 
přenosu.
“CHYBA” (výchozí): Pokud přenos předchozího faxu selže 
a chcete dokument odeslat znovu.
“DALŠI FAX”: Toto nastavení je platné jen pro následující 
pokus o uskutečnění faxového přenosu. Po provedení 
přenosu se zařízení vrátí do předchozího nastavení.
“VYP.”: Deaktivuje tuto funkci.
Poznámka:
L Tato funkce není dostupná pro funkci přenosu 

hromadného rozesílání.
L Sazba za hovor může být vyšší než obvykle.

Kód #25: Odeslání faxu v určitou dobu 

ZPOŽDĚNÉ ODESL.
=VYP. [±]

Tato funkce využívá nízkých tarifů mimo špičku. Lze ji 
nastavit až 24 hodin předem.
Odeslání dokumentu:
1. Vložte dokument.
2. Podle potřeby stiskněte několikrát tlačítko {A} nebo 
{B} a zvolte požadované rozlišení (strana 20).

3. Stiskněte tlačítko {MENU}.
4. Stiskněte tlačítko {#} a potom tlačítka {2}{5}.
5. Opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B} zvolte 

“ZAP.”.
6. Stiskněte tlačítko {SET}.
7. Zadejte faxové číslo (strana 21).
8. Stiskněte tlačítko {SET}.
9. Zadejte čas zahájení přenosu.

L Pokud pro zadávání data a času vyberete 12 
hodinový formát času (strana 11), opakovaným 
stisknutím tlačítka {*} vyberte nastavení “AM” 
nebo “PM”.
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L Pokud pro zadávání data a času vyberete 24 
hodinový formát času (strana 11), čas bude 
nastaven ve 24 hodinovém formátu.

10. Stiskněte tlačítko {SET}.
11. Stiskněte tlačítko {MENU}.
Poznámka:
L Programování lze zrušit stisknutím tlačítka {STOP} 

a {SET}.

Kód #26: Nastavení automatického tisku seznamu ID 
volajících 

ID AUT. SEZNAM
=VYP. [±]

“ZAP.”: Seznam ID volajících se automaticky vytiskne po 
každých dalších zaznamenaných 30 volajících (strana 16).
“VYP.” (výchozí): Seznam ID volajících se nevytiskne, ale 
zařízení uchová záznamy o posledních 30 volajících.

Kód #36: Příjem dokumentů velkého formátu 

ZMENSENI PRIJMU
=ZAP. [±]

Chcete-li obraz přijatého faxu mírně zmenšit, aby měl přijatý 
dokument přibližně stejnou délku jako původní dokument.
“ZAP.” (výchozí): Obraz přijatého faxu bude mírně menší 
než původní obraz.
“VYP.”: Deaktivuje tuto funkci. Obraz přijatého faxu bude 
vytištěn ve velikosti shodné s velikostí původního obrazu.
Poznámka:
L K tištěným dokumentům bude přidán malý okraj, proto 

pokud je tato funkce vypnuta, bude přijatý dokument 
nepatrně delší než originální dokument.

Kód #39: Změna kontrastu displeje 

LCD KONTRAST
=NORMAL [±]

“NORMAL” (výchozí): Normální kontrast.
“TMAVÝ”: Toto nastavení použijte, pokud je displej příliš 
světlý.

Kód #41: Změna kódu pro aktivaci faxu 

AKTIVACE FAXU
=ZAP. [±]

Pokud chcete pro píjem faxů používat externí telefon 
(strana 24), aktivujte tuto funkci a naprogramujte aktivační 
kód.
1. Stiskněte tlačítko {MENU}.
2. Stiskněte tlačítko {#} a potom {4}{1}.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B} zvolte 

“ZAP.”.
4. Stiskněte tlačítko {SET}.
5. Zadejte kód (2 až 4 číslice) pomocí tlačítek na 

klávesnici {0}–{9}, {*} a {#}.
L Výchozí kód je; “;#9”.

6. Stiskněte tlačítko {SET}.
7. Stiskněte tlačítko {MENU}.

Kód #44: Nastavení upozornění na příjem faxu do 
paměti 

OZNÁMENÍ PŘÍJMU
=ZAP. [±]

Zařízení vás v případě nějakého problému může pomocí 
zvukového signálu upozornit na uložení přijatého faxového 
dokumentu do paměti.
Pomalé pípání bude pokračovat, dokud neodstraníte 
problém s tiskem a nezkontrolujete, zda je v zařízení 
dostatečné množství papíru k vytisknutí dokumentu 
uloženého v paměti.
“ZAP.” (výchozí): Zvukový signál vás upozorní při výskytu 
problému s příjmem.
“VYP.”: Deaktivuje tuto funkci.

Kód #46: Nastavení přátelského příjmu

AUT.PŘÍJEM FAXU
=ZAP. [±]

Slouží k automatickému přijetí faxu, pokud odpovíte na 
volání a uslyšíte faxový oznamovací tón (pomalé pípání).
“ZAP.” (výchozí): Při příjmu faxu není nutné stisknout 
tlačítko {FAX/START}.
“VYP.”: Při příjmu faxu musíte stisknout tlačítko 
{FAX/START}.

Kód #47: Nastavení hlasitosti hlasového průvodce 
(pouze model KX-FT988)

HLAS.PRUVODCE
=ZAP. [±]

Chcete-li používat hlasového průvodce, aktivujte tuto funkci.
“ZAP.” (výchozí): Uslyšíte hlasového průvodce pro přátelský 
příjem, výchozí zprávy a hlasový údaj o datu a času.
“VYP.”: Deaktivuje tuto funkci.

Kód #48: Volba jazyka 

JAZYK
=ANGLIČTINA [±]

Hlasový průvodce, údaje a hlášení na displeji budou ve 
zvoleném jazyce.
“ANGLIČTINA” (výchozí): Používá se angličtina.
“ČEŠTINA”: Používá se čeština.
“SLOVENŠTINA”: Používá se slovenština.
1. Stiskněte tlačítko {MENU}.
2. Stiskněte tlačítko {#} a potom {4}{8}.
3. Požadovaný jazyk vyberete opakovaným stisknutím 

tlačítka {A} nebo {B}.
4. Stiskněte tlačítko {SET}.
5. Stiskněte tlačítko {MENU}.
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Kód #49: Nastavení automatického odpojení 

AUTO. ROZPOJENÍ
=ZAP. [±]

Chcete-li v režimu TEL/FAX (strana 25) odpovědět na 
volání pomocí externího telefonu, aktivujte tuto funkci a 
naprogramujte kód.
1. Stiskněte tlačítko {MENU}.
2. Stisknutím tlačítka {#} a poté tlačítka {4}{9}.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B} zvolte 

“ZAP.”.
4. Stiskněte tlačítko {SET}.
5. Zadejte dvoj- až čtyřmístný kód. Použijte číslice 0 j 9 a 
{*}.
L Výchozí kód je “;0”

6. Stiskněte tlačítko {SET}.
7. Stiskněte tlačítko {MENU}.

Kód #54: Změna záznamového času pro vlastní uvítací 
zprávu pro režim TAM/FAX (pouze model KX-FT988)

DOBA UVOD.HLAS.
=16s [±]

“16s” (výchozí): Maximální záznamový čas je 16 sekund.
“60s”: Maximální záznamový čas je 60 sekund.
Podrobné informace naleznete zde: strana 29.

Kód #58: Nastavení kontrastu skenovaného obrazu

KONTRAST SKENERU
=NORMAL [±]

Chcete-li odeslat nebo kopírovat dokument se světlým 
nebo tmavým textem, nejprve nastavte tuto funkci.
“NORMAL” (výchozí): Používá se pro normální text.
“SVĚTLÝ”: Používá se pro tmavý text.
“TMAVÝ”: Používá se pro světlý text.
L Tato funkce není platná, pokud pro odesílání (strana 20) 

nebo kopírování (strana 28) dokumentu vyberete 
rozlišení “FOTO”.

Kód #59: Nastavení kontrastu výtisku

KONTRAST TISKU
=NORMAL [±]

Upravení kontrastu přijatých nebo kopírovaných 
dokumentů.
“NORMAL” (výchozí): Normální kontrast.
“TMAVÝ”: Vyšší kontrast.

Kód #67: Nastavení odposlechu příchozí zprávy  (pouze 
model KX-FT988)

MONITOR VZKAZU
=ZAP. [±]

Slouží k poslechu příchozí zprávy (ICM) z reproduktoru 
během zaznamenávání této zprávy na záznamník.
“ZAP.” (výchozí): Odposlech příchozí zprávy je aktivní.
“VYP.”: Deaktivuje tuto funkci.

Kód #72: Nastavení času zpětného volání a funkce 
Flash

NASTAVENÍ FLASH
=600msec [±]

Čas zpětného volání a funkce Flash závisí na vaší ústředně 
nebo na ústředně volaného. Lze vybrat “900msec”, 
“700msec”, “600msec” (výchozí), “400msec”, 
“300msec”, “250msec”, “200msec”, “160msec”, 
“110msec”, “100msec”, “90msec” nebo “80msec”.
Poznámka:
L Jednotka je připojena přes PBX - toto nastavení bude 

možná potřebovat změnit, aby funkce PBX (přenos 
čísla, atd.) pracovaly správně. Správné nastavení vám 
sdělí dodavatel ústředny.

L Pokud zvolíte pro nastavení umístění možnost “ČESKO” 
nebo “SLOVENSKO” (funkce #74: strana 35), bude 
výchozí nastavení “100msec”.

Kód #73: Změna nastavení příjmu v režimu ručního 
příjmu

RUČNÍ PŘÍJEM
=TEL [±]

“TEL” (výchozí): Režim telefonu (strana 24)
“TEL/FAX”: Režim telefonu a faxu (strana 25)

Kód #74: Nastavení místa umístění (země), kde se toto 
zařízení používá

OBLAST
=VYCH.EVROPA [±]

Toto nastavení musí odpovídat zemi, v níž zařízení 
používáte.
“VYCH.EVROPA” (výchozí): Pro použití ve východní 
Evropě.
“ČESKO”: Pro použití v Česku.
“SLOVENSKO”: Pro použití na Slovensku.

Kód #76: Nastavení spojovacího tónu
TÓN SPOJENÍ
=ZAP. [±]

Pokud při odesílání faxů dochází k problémům, můžete si 
pomocí této funkce poslechnout spojovací tón: faxový tón, 
tón zpětného volání a obsazovací tón. Tyto tóny lze použít 
k ověření stavu volaného zařízení.
“ZAP.” (výchozí): Uslyšíte spojovací tón.
“VYP.”: Deaktivuje tuto funkci.
Poznámka:
L Pokud nepřestane znít tón zpětného volání, není volané 

zařízení fax nebo v něm došel papír. Kontaktujte druhou 
stranu.

L Hlasitost spojovacího tónu nelze upravit.

Kód #77: Změna nastavení příjmu v režimu 
automatického příjmu (pouze model KX-FT988)

AUTOMAT.ODPOVĚĎ
=TAM/FAX [±]

“TAM/FAX” (výchozí): Režim záznamníku a faxu (strana 25)
“FAX”: Režim FAX (Pouze fax) (strana 26)
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Kód #78: Změna zpožděného zvonění v režimu 
TEL/FAX

VYZVÁN. TEL/FAX
VYZVÁNĚNÍ=2 [±]

Pokud používáte externí telefon v režimu TEL/FAX, vyberte 
požadovaný počet zvonění externího telefonu před příjmem 
volání na zařízení. Lze vybrat “1” “2” (výchozí), “3”, “4”, 
“5”, “6”, “7”, “8” nebo “9”. Podrobné informace 
naleznete zde: strana 25.

Kód #80: Obnova rozšířených funkcí na výchozí 
hodnoty

TOVARNI NASTAV.
RESET=NE [±]

Obnova nastavení rozšířených funkcí:
1. Stiskněte tlačítko {MENU}.
2. Stiskněte tlačítko {#} a potom {8}{0}.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B} zvolte 

“ANO”.
4. Stiskněte tlačítko {SET}.
5. Znovu stiskněte tlačítko {SET}.
6. Stiskněte tlačítko {MENU}.
L Nastavení jazyka (funkce #48, strana 34) a nastavení 

umístění (funkce #74, strana 35) nebudou resetovány.

8.4 Přímé ovládání pro 
programovací funkce
Požadované nastavení můžete také vybrat přímým 
zadáním programového kódů (znak # a dvoumístné číslo) 
a přímého příkazu.
Více informací o těchto funkcích: strana 32 až strana 36.
1 Stiskněte tlačítko {MENU}.
2 Stiskněte tlačítko {#} a potom zadejte dvoumístné 

číslo.
3 Stiskněte požadovaný přímý příkaz. Zobrazí se 

požadované nastavení.
L Tento postup se v závislosti na vybrané funkci může 

nepatrně lišit.
4 Stiskněte tlačítko {SET}.
5 Programování ukončíte tlačítkem {MENU}.

8.4.1 Programový kód a tlačítko přímého 
příkazu

{#}{0}{1} Datum a čas
L Pomocí klávesnice zadejte datum a čas. Podrobné 

informace naleznete zde: strana 11.

{#}{0}{2} Vaše logo
L Pomocí klávesnice zadejte vaše logo. Podrobné 

informace naleznete zde: strana 12.

{#}{0}{3} Vaše faxové číslo
L Pomocí klávesnice zadejte vaše faxové číslo. Podrobné 

informace naleznete zde: strana 13.

{#}{0}{4} Zpráva o odeslání
j {0}: “VYP.”
j {1}: “ZAP.”
j {2}: “CHYBA” (výchozí)

{#}{0}{6} Zvonění faxu
j {1}: “1”
j {2}: “2” (výchozí)
j {3}: “3”
j {4}: “4”
j {5}: “5”
j {6}: “6”
j {7}: “7”
j {8}: “8”
j {9}: “9”

{#}{0}{6} Počet zvonění TAM (pouze model KX-FT988)
j {0}: “USPORA NAKL.”
j {2}: “2”  (výchozí)
j {3}: “3”
j {4}: “4”
j {5}: “5”
j {6}: “6”
j {7}: “7”

{#}{1}{0} Doba záznamu zprávy (pouze model 
KX-FT988)
j {0}: “POUZE POZDRAV”
j {1}: “1 MINUTA”
j {2}: “2 MINUTY”
j {3}: “3 MINUTY” (výchozí)

{#}{1}{1} ID pro dálkové ovládání (pouze model 
KX-FT988)
L Funkci dálkového ovládání aktivujte zadáním 3 

místného čísla. Funkci dálkového ovládání vypnete 
stisknutím tlačítka {*}.

{#}{1}{3} Režim volby čísla
j {1}: “PULSNÍ”
j {2}: “TÓNOVÁ” (výchozí)

{#}{1}{7} Typ vyzvánéní
j {1}: “TON 1” (výchozí)
j {2}: “TON 2”
j {3}: “TON 3”

{#}{2}{2} Automatický výpis
j {0}: “VYP.”
j {1}: “ZAP.” (výchozí)

{#}{2}{3} Mezinárodní režim
j {0}: “VYP.”
j {1}: “DALŠI FAX”
j {2}: “CHYBA” (výchozí)

{#}{2}{5} Zpožděné odeslání
j {0}: “VYP.” (výchozí)
j {1}: “ZAP.”
L Pokud zvolíte “ZAP.”, zadejte faxové číslo a dobu 

odeslání pomocí klávesnice pro volbu čísla (podrobnosti 
viz funkce #25, strana 33).



8. Programovatelné funkce

37

{#}{2}{6} Automatický seznam ID volajících
j {0}: “VYP.” (výchozí)
j {1}: “ZAP.”

{#}{3}{6} Zmenšení příchozího faxu
j {0}: “VYP.”
j {1}: “ZAP.” (výchozí)

{#}{3}{9} Kontrast displeje
j {1}: “NORMAL” (výchozí)
j {2}: “TMAVÝ”

{#}{4}{1} Kód aktivace faxu
j {0}: “VYP.”
j {1}: “ZAP.” (výchozí)
L Pokud vyberete nastavení “ZAP.”, zadejte 2 až 4 

místný kód pomocí tlačítek {0}–{9}, {*} a {#}.

{#}{4}{4} Upozornění na příjem do paměti
j {0}: “VYP.”
j {1}: “ZAP.” (výchozí)

{#}{4}{6} Přátelský příjem
j {0}: “VYP.”
j {1}: “ZAP.” (výchozí)

{#}{4}{7} Hlasový průvodce (pouze model KX-FT988)
j {0}: “VYP.”
j {1}: “ZAP.” (výchozí)

{#}{4}{8} Jazyk
j {1}: “ANGLIČTINA” (výchozí)
j {2}: “ČEŠTINA”
j {3}: “SLOVENŠTINA”

{#}{4}{9} Automatické odpojení
j {0}: “VYP.”
j {1}: “ZAP.” (výchozí)

{#}{5}{4} Doba záznamu pro uvítací zprávu (pouze 
model KX-FT988)
j {1}: “16s” (výchozí)
j {2}: “60s”

{#}{5}{8} Kontrast skenovaného obrazu
j {1}: “NORMAL” (výchozí)
j {2}: “SVĚTLÝ”
j {3}: “TMAVÝ”

{#}{5}{9} Kontrast tisku
j {1}: “NORMAL” (výchozí)
j {2}: “TMAVÝ”

{#}{6}{7} Odposlech příchozí zprávy (pouze model 
KX-FT988)
j {0}: “VYP.”
j {1}: “ZAP.” (výchozí)

{#}{7}{2} Doba zpětného volání a funkce Flash
j {1}: “900msec”
j {2}: “700msec”
j {3}: “600msec” (výchozí nastavení pro východní 

Evropě)
j {4}: “400msec” 
j {5}: “300msec”
j {6}: “250msec” 
j {7}: “200msec”
j {8}: “160msec”
j {9}: “110msec”
j {*}: “100msec” (výchozí nastavení pro Česko a 

Slovensko)
j {0}: “90msec”
j {#}: “80msec”

{#}{7}{3} Režim ručního příjmu
j {1}: “TEL” (výchozí)
j {2}: “TEL/FAX”

{#}{7}{4} Umístění
j {1}: “VYCH.EVROPA” (výchozí)
j {2}: “ČESKO”
j {3}: “SLOVENSKO”

{#}{7}{6} Spojovací tón
j {0}: “VYP.”
j {1}: “ZAP.” (výchozí)

{#}{7}{7} Automatický příjem (pouze model 
KX-FT988)
j {1}: “TAM/FAX” (výchozí)
j {2}: “FAX”

{#}{7}{8} Nastavení zvonění v režimu TEL/FAX
j {1}: “1”
j {2}: “2” (výchozí)
j {3}: “3”
j {4}: “4”
j {5}: “5”
j {6}: “6”
j {7}: “7”
j {8}: “8”
j {9}: “9”

{#}{8}{0} Nastavit výchozí
j {0}: “NE” (výchozí)
j {1}: “ANO”
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9. Help (Nápověda)

9.1 Chybové zprávy – Hlášení
Pokud se během odesílání nebo příjmu faxu vyskytne problém, vytiskne se na výpisu a zprávě o odeslání jedna 
z následujících zpráv (strana 20).

9.2 Chybové zprávy – Displej
Pokud zařízení zjistí problém, na displeji se zobrazí jedna nebo více z níže uvedených zpráv.

Zpráva Kód Příčina a řešení

CHYBA PRI KOMUNIKACI 40-42
46-72

FF

L Chyba při vysílání nebo příjmu. Zkuste to znovu nebo 
ověřte stav zařízení druhé strany.

43
44

L Vyskytl se problém s telefonní linkou. Zapojte telefonní 
kabel do jiné telefonní zásuvky a zkuste to znovu.

L Vyskytla se chyba při přenosu do zahraničí. Zkuste 
použít mezinárodní režim (funkce #23, strana 33).

ZMACKANY DOKUMENT ----- L Dokument uvíznul. Odstraňte uvíznutý dokument 
(strana 44).

VAS FAX JE BEZ ZAVADY 53
54
59
70

L Během přenosu se vyskytla chyba způsobená faxovým 
přístrojem druhého účastníka. Kontaktujte druhou 
stranu.

VYBER.PRIJEM-ODMÍTNUTO ----- L Funkce filtru nevyžádaných faxů tohoto zařízení zamítla 
příjem faxu.

PREPLNENA PAMET ----- L Paměù je zaplněna přijatými dokumenty v důsledku 
chybějícího záznamového papíru nebo uvíznutí papíru. 
Vložte do zařízení papír (strana 5) nebo z něj odstraňte 
papír uvíznutý (strana 44).

CHYBI DOKUMENT ----- L Dokument nebyl do zařízení správně podán. Vložte 
dokument správně a zkuste to znovu.

PROTEJSI FAX NEKOMUNIKUJE ----- L Volaný faxový přístroj je obsazený nebo v něm došel 
záznamový papír. Akci opakujte.

L Faxové zařízení na druhé straně linky zvoní příliš 
dlouho. Odešlete fax ručně (strana 20).

L Zařízení na druhé straně linky není fax. Kontaktujte 
druhou stranu.

L Volané číslo neexistuje.

STISKNUTO TLACITKO STOP ----- L Bylo stisknuto tlačítko {STOP} a zrušen příjem nebo 
odeslání faxu.

OK ----- L Fax byl úspěšně přijat nebo odeslán.

Displej Příčina a řešení

“VOLEJTE SERVIS” L V zařízení došlo k poruše. Obraùte se na servis.

“CHYBÍ DOKUMENT” L Dokument nebyl do zařízení správně podán. Vložte dokument znovu. Pokud ke 
špatnému podání dochází často, vyčistěte válečky podavače dokumentů 
(strana 45) a zkuste to znovu.

L Pokusili jste se odeslat dokument, který je delší než 600 mm. Tlačítkem {STOP} 
dokument vyjměte. Rozdělte dokument na dva či více listů a pokus opakujte.

“OTEVŘENÝ KRYT”
“ZKONTROL. PAPÍR”

L Kryt je otevřený. Zavřete jej a stisknutím tlačítka {FAX/START} vymažte zprávu.
L V zařízení došel záznamový papír. Doplňte záznamový papír (strana 5) 

a tlačítkem {FAX/START} smažte zprávu.

“PŘÍJ. DO PAMĚTI” L Paměù zařízení obsahuje dokument. Druhá zpráva na displeji obsahuje pokyny 
pro tisk tohoto dokumentu. Informace o kapacitě paměti faxu: strana 47.
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“PLNA PAMET FAXU” L Paměù je zaplněna přijatými dokumenty v důsledku chybějícího záznamového 
papíru nebo uvíznutí papíru. Vložte do zařízení papír (strana 5) nebo z něj 
odstraňte papír uvíznutý (strana 44).

L Při přenosu hromadného rozesílání překročil ukládaný dokument kapacitu 
paměti zařízení. Odešlete celý dokument ručně.

“TEL.SEZ.JE PLNY” L Na uložení nových položek v telefonním seznamu není místo. Vymažte 
nepotřebné položky (strana 14).

“PLNA PAMET” L Pro zaznamenání hlasových zpráv není dostatek paměti. Vymažte nepotřebné 
zprávy (strana 30).

“CHYBA MODEMU” L V modemu zařízení došlo k poruše. Obraùte se na servis.

“CHYBÍ ODPOVĚĎ” L Volaný faxový přístroj je obsazený nebo v něm došel záznamový papír. Akci 
opakujte.

“ZMAČKANÝ PAPÍR”
“ZKONTR.ZAKLADAC”*1

L Došlo k uvíznutí záznamového papíru. Odstraňte uvíznutý papír (strana 44).
*1 Ujistěte se, že je vložený zásobník papíru (strana 4) (pouze model KX-FT988).

“ČEKEJTE” L Jednotka kontroluje a inicializuje papíru. Počkejte chvíli, dokud kontrola 
neskončí.

“CHYBA POLLINGU” L Faxový přístroj druhé strany nepodporuje funkci vyžádaného příjmu. Kontaktujte 
druhou stranu.

“KONEC OP. VOLBY” L Volaný faxový přístroj je obsazený nebo v něm došel záznamový papír. Akci 
opakujte.

“VYJMI DOKUMENT” L Dokument uvíznul. Odstraňte uvíznutý dokument (strana 44).
L Uvíznutý dokument vysuňte stisknutím tlačítka {STOP}.

“CHYBA PŘENOSU” L Došlo k chybě přenosu. Akci opakujte.

“PREHRATY STROJ” L Zařízení je přehřáté. Přestaňte zařízení na chvíli používat a nechejte je 
vychladnout.

Displej Příčina a řešení
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Řešení potíží

9.3 Řešení problémů souvisejících s určitými funkcemi
Pokud po provedení pokynů v této části problémy nezmizí, resetujte zařízení. Zařízení resetujte tím způsobem, že odpojíte 
napájecí kabel a znovu jej připojíte.

9.3.1 Původní nastavení

9.3.2 Obecné informace

Problém Příčina a řešení

Není slyšet žádný oznamovací 
tón.

L Telefonní kabel je připojen ke konektoru [EXT] na zařízení. Připojte kabel ke 
konektoru [LINE] (strana 4).

L Pokud pro připojení zařízení používáte rozbočku, odstraňte ji a připojte zařízení 
přímo do zásuvky ve zdi. Pokud zařízení funguje, zkontrolujte rozbočku.

LOdpojte zařízení od telefonní linky a připojte linku k fungujícímu telefonu. Pokud 
telefon s touto linkou funguje, obraùte se na servisního zástupce. Pokud 
telefonní přístroj s touto linkou nefunguje, obraùte se na telefonní společnost.

L Není připojen napájecí nebo kabel telefonní linky. Zkontrolujte připojení.
L Pokud jste faxový přístroj připojili přes modem počítače, připojte jej přímo do 

konektoru telefonního kabelu.

Nelze uskutečnit volání. LMožná byl nesprávně nastaven způsob volby. Změňte nastavení (funkce #13, 
strana 11).

Zařízení nezvoní. L Vyzvánění je vypnuté. Nastavte hlasitost (strana 11).

Problém Příčina a řešení

Volající slyší faxový tón, 
nemůže však hovořit.

L Je nastaven režim FAX (pouze fax). Sdělte volajícímu, že toto číslo je určeno 
výhradně pro faxy.

L Změňte režim příjmu:
j Model KX-FT982: Režim TEL (strana 24) nebo režim TEL/FAX (strana 25).
j Model KX-FT988: Režim TAM/FAX (strana 25), režim TEL (strana 24) nebo

režim TEL/FAX (strana 25).

Během programování nelze 
zadat kód nebo ID.

L Všechna nebo některá čísla se shodují s jiným kódem nebo ID. Změňte číslo:
j identifikační číslo pro dálkový provoz: funkce #11, strana 33 (pouze model 

KX-FT988).
j kód pro aktivaci faxu: funkce #41, strana 34.
j kód pro automatické odpojení: funkce #49, strana 35.

Zařízení pípá. L Došel záznamový papír. Tlačítkem {STOP} zastavte zvukové signály a vložte 
záznamový papír.

Informace o volajícím se 
nezobrazují.

L Nepřihlásili jste se k odběru služby ID volajícího.
L Volající zakázal odesílání informací o volajícím.

Při zobrazování informací 
o volajícím se displej vrátí do 
pohotovostního režimu.

L Při vyhledávání nedělejte pauzu delší než 3 minuty.

Reproduktor nefunguje (pouze 
model KX-FT988). 

L Používejte reproduktor v nehlučné místnosti.
L Pokud je druhá strana špatně slyšitelná, upravte hlasitost.
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9.3.3 Fax – odesílání

9.3.4 Fax – příjem

Problém Příčina a řešení

Nelze odeslat dokumenty. L Telefonní kabel je připojen ke konektoru [EXT] na zařízení. Připojte kabel ke 
konektoru [LINE] (strana 4).

L Volaný faxový přístroj je obsazený nebo v něm došel záznamový papír. Akci 
opakujte.

L Volaný nemá faxový přístroj. Kontaktujte druhou stranu.
L Faxový přístroj na druhé straně nepřijal fax automaticky. Odešlete fax ručně 

(strana 20).

Nelze odesílat faxy do 
zahraničí.

L Použijte mezinárodní režim funkce #23 (strana 33).
L Přidejte na konec telefonního čísla dvě pauzy nebo volbu proveďte ručně.

Podle sdělení volaného jsou 
znaky na přijatém dokumentu 
zdeformované nebo nevýrazné.

L Pokud je linka vybavena službou čekající hovor, tato služba mohla být během 
faxového přenosu aktivována. Připojte zařízení k lince, která touto službou 
nedisponuje.

L Další telefon na této lince je vyvěšen. Zavěste telefon a pokus opakujte.
L Zkuste dokument zkopírovat. Pokud je zkopírovaný obraz dobrý, může problém 

spočívat ve volaném zařízení.
L Upravte kontrast skenovaného obrazu pomocí funkce #58 (strana 35).

Podle informací od volaného se 
na přijatém dokumentu 
objevují šmouhy, bílé nebo 
černé čáry.

L Sklo skeneru, bílá deska nebo válečky jsou znečištěny například korekční 
kapalinou. Vyčistěte je (strana 45). Nevkládejte dokument, dokud kapalina na 
opravy zcela nezaschne.

Problém Příčina a řešení

Nelze přijímat dokumenty. L Telefonní kabel je připojen ke konektoru [EXT] na zařízení. Připojte kabel ke 
konektoru [LINE] (strana 4).

L Paměù je zaplněna přijatými dokumenty v důsledku chybějícího záznamového 
papíru nebo uvíznutí papíru. Vložte do zařízení papír (strana 5) nebo z něj 
odstraňte papír uvíznutý (strana 44).

Dokumenty nelze přijímat 
automaticky.

L Byl nastaven režim příjmu TEL.
Změňte režim příjmu:
j Model KX-FT982: Režim FAX (pouze fax) (strana 26) nebo režim TEL/FAX 

(strana 25).
j Model KX-FT988: Režim TAM/FAX (strana 25), režim FAX (pouze fax)  

(strana 26) nebo režim TEL/FAX (strana 25).
L Zařízení odpovídá na volání po příliš dlouhé době. Snižte počet zvonění, které 

zazní před přijetím volání (funkce #06, strana 32).
L Uvítací zpráva je příliš dlouhá. Zaznamenejte kratší zprávu (strana 29) (pouze 

model KX-FT988).

Na displeji se zobrazí 
“SPOJENÍ........”, faxy 
však nejsou přijaty.

L Byl zvolen režim příjmu FAX (pouze fax) a příchozí komunikace není faxovým 
voláním. Změňte režim příjmu:
j Model KX-FT982: Režim TEL (strana 24) nebo režim TEL/FAX (strana 25).
j Model KX-FT988: Režim TAM/FAX (pouze fax) (strana 25), režim TEL 

(strana 24) nebo režim TEL/FAX (strana 25).

Vysunutý papír je prázdný. L Záznamový papír je v zařízení nesprávně vložen. Zkontrolujte, zda je lesklá 
strana papíru dole, a vložte papír znovu (strana 5).

L Dokument mohl být do volajícího zařízení vložen nesprávně. Kontaktujte druhou 
stranu.
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9.3.5 Kopírování

Kvalita tisku je nízká. L Tepelná hlava je znečištěná. Očistěte ji (strana 45).
L Upravte kontrast výtisku pomocí funkce #59 (strana 35).
L Pokud dokumenty lze správně zkopírovat, zařízení funguje normálně. Volající 

mohl odeslat světlý dokument nebo jeho faxový přístroj funguje nesprávně. 
Požádejte o odeslání kvalitnější kopie dokumentu nebo o kontrolu faxového 
přístroje.

Podle sdělení volaného 
dokument nelze odeslat.

L Byl nastaven režim příjmu TEL. 
Přijměte dokument ručně (strana 24) nebo změňte režim přijímání:
j Model KX-FT982: Režim FAX ONLY (pouze fax) (strana 26) nebo režim 

TEL/FAX (strana 25).
j Model KX-FT988: Režim TAM/FAX (strana 25), režim FAX ONLY (pouze 

fax) (strana 26) nebo režim TEL/FAX (strana 25).
L Paměù je zaplněna přijatými dokumenty v důsledku chybějícího záznamového 

papíru nebo uvíznutí papíru. Vložte do zařízení papír (strana 5) nebo z něj 
odstraňte papír uvíznutý (strana 44).

Nelze vybrat požadovaný režim 
příjmu.

L Pokud chcete nastavit režim TAM/FAX (pouze pro model KX-FT988) nebo režim 
FAX ONLY:
j Model KX-FT982: Vyberte jej opakovaným stisknutím tlačítka 
{AUTO ANSWER}. 

j Model KX-FT988: Nastavte požadovaný režim pomocí funkce #77 
(strana 35) a opakovaným stisknutím tlačítka {AUTO ANSWER} vyberte 
požadovaný režim.

L Chcete-li nastavit režim TEL nebo TEL/FAX, vyberte požadovaný režim pomocí 
funkce #73 (strana 35) a několikrát stiskněte tlačítko {AUTO ANSWER}, dokud 
se neobjeví požadovaný režim.

Když je připojen externí 
telefon, nelze přijímat 
dokumenty tlačítkem 
{*}{#}{9}.

L Nejprve musíte aktivovat funkci dálkové aktivace faxu (funkce #41, strana 34).
L Stiskněte tlačítko {*}{#}{9}.
L Paměù je zaplněna přijatými dokumenty v důsledku chybějícího záznamového 

papíru nebo uvíznutí papíru. Vložte do zařízení papír (strana 5) nebo z něj 
odstraňte papír uvíznutý (strana 44).

Problém Příčina a řešení

Zařízení nebude kopírovat. L Funkci kopírování nelze používat během programování.
L Funkci kopírování nelze používat během telefonního rozhovoru.

Na zkopírovaném dokumentu 
se objeví černé nebo bílé čáry 
či šmouhy.

L Sklo skeneru, bílá deska nebo válečky jsou znečištěny například korekční 
kapalinou. Vyčistěte je (strana 45). Nevkládejte dokument, dokud kapalina na 
opravy zcela nezaschne.

Kopírovaný dokument je 
prázdný.

L Záznamový papír je v zařízení nesprávně vložen. Zkontrolujte, zda je lesklá 
strana papíru dole, a vložte papír znovu (strana 5).

Kopírovaný obraz je zkreslený. L Nastavte rozestupy vodítek dokumentu podle formátu dokumentu.

Kvalita tisku je nízká. L Tepelná hlava je znečištěná. Očistěte ji (strana 45).
L Upravte kontrast výtisku pomocí funkce #59 (strana 35).

Problém Příčina a řešení
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9.3.6 Záznamník (pouze model KX-FT988)

9.3.7 Pokud dojde k výpadku napájení 
L Zařízení nebude fungovat.
L Zařízení nedisponuje funkcí pro uskutečnění tísňových nouzových volání při výpadku napájení. Přístup k tísňovým 

službám si musíte zajistit jiným způsobem.
LOdesílání nebo příjem faxu budou přerušeny.
L Pokud je naprogramován zpožděný přenos (funkce #25, strana 33) a vinou výpadku napájení nedojde k odeslání 

dokumentu v určený čas, přenos může být zrušen.
L Pokud se v paměti nacházejí faxové dokumenty, budou tyto dokumenty z paměti odstraněny. Po obnovení napájení se 

vytiskne hlášení o výpadku napájení a dokumentech, které byly z paměti odstraněny.
L Nastavení data a času může být ztraceno. Jestliže po obnovení napájení není zobrazeno správné datum a čas, nastavte 

datum a čas znovu (strana 11).

Problém Příčina a řešení

Záznamník je zapnut, ale 
zprávy volajících se 
nezaznamenávají.

L Doba záznamu je nastavena na “POUZE POZDRAV”. Vyberte “1 MINUTA”, 
“2 MINUTY” nebo “3 MINUTY” (funkce #10 na strana 33).

L Paměù pro zprávy je plná. Vymažte nepotřebné zprávy (strana 30).

Ze vzdáleného umístění nelze 
získat zaznamenané zprávy.

L Nejprve aktivujte funkci dálkového ovládání nastavením ID pro dálkové ovládání 
(funkce #11, strana 33).

L Zadejte identifikační číslo pro dálkové ovládání správně (strana 31).
L Zařízení není v režimu TAM/FAX. Nastavte režim TAM/FAX (strana 25).

Podle sdělení volaného nelze 
zanechat hlasovou zprávu.

L Paměù je plná. Vymažte nepotřebné zprávy (strana 30).
L Doba záznamu je nastavena na “POUZE POZDRAV”. Vyberte “1 MINUTA”, 

“2 MINUTY” nebo “3 MINUTY” (funkce #10 na strana 33).

Během nahrávání uvítací 
zprávy nebo poslechu zpráv 
zařízení zazvoní a nahrávání se 
přeruší.

L Probíhá příjem hovoru. Přijměte hovor a nahrávání zopakujte později.
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10. ÚdržbaUvíznutí

10.1 Uvíznutí záznamového papíru 
1 Stisknutím tlačítka pro otevření horního krytu otevřete 

horní kryt (1).

2 Model KX-FT982:
Pokračujte krokem 3.
Model KX-FT988:
Uvolňovací páčku řezačky (1) posuňte směrem vpřed.
L Řezačka papíru bude uvolněna.

3 Vyjměte záznamový papír.

4 Odřízněte pomačkanou část.

5 Vložte záznamový papír a zavřete horní kryt 
zatlačením na obě jeho strany (podrobnosti najdete 
zde: strana 5).

Pozor:
L Ujistěte se, že je vložený zásobník papíru (strana 4) 

(pouze model KX-FT988).

10.2 Uvíznutí odesílaných 
dokumentů 
1 Stisknutím tlačítka pro otevření horního krytu (1) 

otevřete horní kryt a opatrně vyjměte uvíznutý 
dokument (2).

2 Zatlačením na obě strany horní kryt zajistěte a poté 
stiskněte tlačítko {FAX/START}.

Poznámka:
L Uvíznutý papír nevytahujte násilím, pokud není horní 

kryt otevřený.

1

1

2

1

{FAX/START}{FAX/START}
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Čištění

10.3 Čištění skla skeneru 
a podavače dokumentů
Podavač dokumentu vyčistěte v těchto případech:
j Často dochází k nesprávnému podání dokumentu.
j Na dokumentu se při odesílání nebo kopírování objeví 

černé a bílé čáry nebo šmouhy.
1 Odpojte napájecí kabel a kabel telefonní linky.
2 Stisknutím tlačítka pro otevření horního krytu otevřete 

horní kryt (1).

3 Očistěte válce podavače dokumentů (1) a gumovou 
podložku (2) látkou navlhčenou v čisticím lihovém 
roztoku a počkejte, až díly zcela oschnou. Bílou desku 
(3) a sklo skeneru (4) vyčistěte měkkou a suchou 
látkou.
Pozor:
L Nepoužívejte papírové výrobky, např. papírové 

ubrousky nebo utěrky.

4 Znovu připojte napájecí a kabel telefonní linky.
5 Zatlačením na obě strany horní kryt zajistěte a poté 

stiskněte tlačítko {FAX/START}.

10.4 Čištění tepelné hlavy
Pokud se na kopírovaném nebo přijatém dokumentu 
objevují šmouhy nebo černobílé čáry, zkontrolujte, zda 
tepelná hlava není zaprášená. Očistěte ji.
1 Odpojte napájecí kabel a kabel telefonní linky.
2 Stisknutím tlačítka pro otevření horního krytu (1) 

otevřete horní kryt a vyjměte záznamový papír.

3 Očistěte tepelnou hlavu (1) látkou navlhčenou 
v čisticím lihovém roztoku a počkejte, až všechny části 
zcela oschnou.
Pozor:
L Aby nedošlo k selhání způsobenému statickou 

elektřinou, nepoužívejte suchou látku 
a nedotýkejte se tepelné hlavy přímo.

4 Znovu připojte napájecí a kabel telefonní linky.
5 Vložte záznamový papír a zavřete horní kryt 

zatlačením na obě jeho strany (podrobnosti najdete 
zde: strana 5).

1

12
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{FAX/START}

11

1
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11. Obecné informaceTištěná hlášení

11.1 Referenční seznamy a hlášení
Lze vytisknout následující referenční seznamy a hlášení.
Seznam nastavení:
Obsahuje aktuální nastavení funkcí programování 
(strana 32 až strana 36).
Seznam telefonních čísel:
Obsahuje jména a čísla uložená v telefonním seznamu 
a pod tlačítky rychlé volby.
Výpis:
Obsahuje záznamy odeslaných a přijatých faxů. Toto 
hlášení lze automaticky vytisknout po každých 30 
uskutečněných faxových komunikacích (funkce #22: 
strana 33).
Seznam programování pro hromadné rozesílání:
Obsahuje jména a telefonní čísla, která jsou uložená 
v paměti hromadného rozesílání (strana 22).
Test tiskárny:
Slouží ke kontrole kvality tisku na zařízení. Pokud se na 
zkušební stránce objeví šmouhy, rozmazané tečky nebo 
čáry, vyčistěte tepelnou hlavu (strana 45).
Seznam ID volajících:
Obsahuje záznamy o posledních 30 volajících (pokud 
uživatel využívá službu pro zjištění ID volajícího). Chcete-li 
seznam vytisknout vždy po každých 30 voláních, aktivujte 
funkci #26 (strana 34).

1 Opakovaným stisknutím tlačítka {MENU} zobrazíte 
zprávu “TISK HLASENI”.

2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným 
stisknutím tlačítka {<} nebo {>}.

3 Stisknutím tlačítka {SET} zahajte tisk.
L Tisk lze zastavit tlačítkem {STOP}.

4 Stiskněte tlačítko {MENU}.

{<}{>} {MENU}{SET}{STOP}
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Technické údaje

11.2 Technické údaje
∫ Použitelné linky:
Veřejná telefonní síù
∫ Formát dokumentu:
Max. 216 mm na šířku, Max. 600 mm na délku
∫ Skuteèná šíøka skenování:
208 mm
∫ Formát záznamového papíru:
Role 216 mm ×  Max. 30 m
∫ Skuteèná šíøka tisku:
208 mm
∫ Doba pøenosu*1:
Přibližně 15 sekundy na stránku (režim Originál)*2

∫ Hustota skenování:
Vodorovně: 8 obrazových bodů na mm
Svisle: 3,85 čar/mm – při standardním rozlišení,
7,7 čar/mm – při jemném a fotografickém rozlišení,
15,4 čar/mm – při rozlišení velmi jemné
∫ Fotografické rozlišení:
64 odstínů šedi
∫ Typ skeneru:
Optický senzor skeneru
∫ Typ tiskárny:
Tepelný tisk
∫ Systém komprese dat:
Modified Huffman (MH), Modified READ (MR)
∫ Rychlost modemu:
9 600 / 7 200 / 4 800 / 2 400 bps; Automatické Zpomalení
∫ Provozní prostøedí:
5 ° C – 35 ° C, 20 % – 80 % RH (relativní vlhkost)
∫ Rozmìry:
Přibližná výška 121 mm ×  šířka 352 mm ×  délka 224 mm
∫ Hmotnost:
KX-FT982: Cca 2,7 kg
KX-FT988: Cca 2,8 kg
∫ Spotøeba energie:
Pohotovostní režim: Cca 1,5 W (KX-FT982)
Pohotovostní režim: Cca 1,8 W (KX-FT988)
Přenos: Cca 13 W
Příjem: Cca 30 W (při příjmu dokumentu s 20 % černé)
Kopírování: Cca 35 W (při kopírování dokumentu s 20 % 
černé)
Maximální: Cca 110 W (při kopírování 100 % černého 
dokumentu)
∫ Zdroj napájení:
220 V – 240 V, 50/60 Hz
∫ Kapacita pamìti faxu*3:
Přibližně 28 stránek pro přenos do paměti
(podle testovací tabulky ITU-T No. 1 ve standardním 
rozlišení, v režimu Originál.)

∫ Kapacita pamìti hlasové schránky*4 
(pouze model KX-FT988):

Přibližně 12 minut záznamu včetně uvítací zprávy, pokud 
nejsou v paměti žádné dokumenty.
*1 Přenosová rychlost závisí na obsahu stran, rozlišení, 

stavu telefonních linek a možnostech zařízení 
volaného.

*2 Rychlost přenosu je založena na testovací tabulce 
ITU-T No. 1 a režimu Originál. Pokud jsou možnosti 
zařízení volaného ve srovnání s tímto zařízením 
omezené, může přenos trvat delší dobu.

*3 Pokud během faxového přenosu dojde k chybě 
(například k uvíznutí papíru) nebo dojde záznamový 
papír, aktuální fax a následující faxy budou uloženy do 
paměti.

*4 Čas pro záznam může být kratší v důsledku šumu na 
pozadí na straně volajícího účastníka.

Testovací tabulka ITU-T No. 1

Poznámka:
L Design a technické údaje mohou být bez upozornění 

změněny.
LObrázky a ilustrace v těchto pokynech se mohou 

nepatrně lišit od skutečného produktu.
L Přípona v čísle modelu bude v těchto pokynech 

vypuštěna.
L Většina hodnot uvedených v tomto návodu k obsluze je 

založena na modelu KX-FT982.
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11.3 Zadávání znaků
K zadávání znaků a čísel se používají tlačítka klávesnice. Ke každému tlačítku klávesnice je přiřazeno několik znaků. K 
dispozici jsou tyto režimy zadávání znaků: abeceda (ABC), čísla (0-9), řecká (F), rozšířená 1 (G), rozšířená 2 (H) a 
cyrilice (I). V tomto režimu zadávání znaků, kromě režimu čísla, můžete opakovaným stisknutím tlačítka vybrat znak, který 
chcete vložit.
j Stisknutím tlačítek {<} a {>} lze přesunovat kurzor.
j Stisknutím tlačítek klávesnice zadáte znaky nebo čísla.
j Stisknutím tlačítka {STOP} vymažete znak nebo číslo zvýrazněné kurzorem. Stisknutím a podržením tlačítka {STOP} 

vymažete všechny znaky nebo čísla.
j Stisknutím tlačítka {*} můžete přepínat mezi velkými a malými písmeny.
j Chcete-li zadat další znak, který je na stejném tlačítku klávesnice, stisknutím tlačítka {>} přesuňte kurzor na další místo 

a potom stiskněte příslušné tlačítko klávesnice.

11.3.1 Režimy zadávání znaků
Při psaní textu lze použít několik režimů zadávání znaků. Znaky, které lze vložit, závisí na režimu zadávání znaků.

11.3.2 Znaky dostupné v každém režimu zadávání znaků
Když se na displeji jednotky objeví obrazovka pro zadávání znaků:
Opakovaným stisknutím tlačítka {#} vyberte režim zadávání znaků.

Tabulka abecedních znaků (ABC)

Tabulka čísel (0-9)

Tabulka řeckých znaků (M)

Tabulka rozšířených znaků 1 (N)

L Následující znaky se používají pro velká i malá písmena: 

Mezera
0

Mezera #

Mezera
0

Mezera #

Mezera #Mezera
0
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Tabulka rozšířených znaků 2 (O)

L Následující znaky se používají pro velká i malá písmena:

Tabulka znaků cyrilice (P)

Uživatelský záznam

11.4 Užitečné informace
Prohlášení o shodě (pro budoucí použití)

Připojte sem svoji stvrzenku o nákupu.

Upozornění týkající se likvidace, převedení nebo vrácení
LToto zařízení může uchovávat soukromé/důvěrné informace. Abyste chránili své soukromí/důvěrné informace, 

doporučujeme vám před likvidací, převedením nebo vrácením zařízení vymazat údaje jako např. telefonní seznam 
nebo údaje o volajících.

Mezera
0

Mezera #

Mezera #Mezera
0

Datum nákupu

Výrobní číslo (je uvedeno vzadu na přístroji)

Jméno a adresa prodejce

Telefonní číslo prodejce
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Prohlášení o shodě

11.5 Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě:
L Společnost Panasonic System Networks Co., Ltd. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky 

a jinými platnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních 
(Radio & Telecommunications Terminal Equipment - R&TTE).
Prohlášení o shodě pro jednotlivé produkty Panasonic popsané v tomto návodu jsou k dispozici ke stažení na 
stránkách:
http://www.doc.panasonic.de

Kontakt na autorizovaného zástupce:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg,
Germany

Cíl výše uvedeného prohlášení <A> je v souladu s požadavky následujících legislativních ustanovení EU 
<B> a harmonizovanými normami <C>.
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Podmínky připojení přístroje k veřejné telefonní síti v České 
republice a povinné nastavení uživatelských parametrů 

1. Toto faksimilní zařízení (dále jen zařízení) může být připojeno k veřejné telefonní síti v České 
republice jako průběžně zapojované koncové zařízení. Zařízení určené k začlenění do služby 
TELEFAX může být přímo připojeno jen ke koncovému bodu veřejné telefonní sítě se 
samostatným přípojným vedením. Nepřímo může být připojeno jen výjmečně a to pouze 
prostřednictvím pobočkové ústředny II. nebo vyšší generace s provolbou.

2. K zařízení může být připojen telefonní přístroj stanice, dodaný provozovatelem telefonní sítě 
nebo schválený v České republice pro samostatný provoz.

3. Při ukončení účastnického telefonního vedení zásuvkou podle bývalé normy ONS 35-4607 musí 
být pro připojení telefonního přístroje zřízena další telefonní zásuvka, tak aby zařízení bylo 
vřazeno před telefonní přístroj, odpojovaný od vedení vyvěšením zařízení.
V případě ukončení vedení modulární telefonní zásuvkou TUZ musí být použita varianta 
umožňující připojit zařízení (a event. další koncová zařízení) průběžně před telefonní přístroj. 
Při použití více průběžně zapojovaných koncových zařízení může být před faksimilním 
zařízením zapojena ochrana proti přepětí, tarifní indikátor a aut. linkový přepínač (event. i 
faksimilní utajovač).

4. Při poruše zařízení nebo je-li zkušebna přípojné telefonní ústředny žádána o lokalizaci závady, 
musí uživatel zařízení odpojit a uvést telefonní účastnickou stanici do stavu před připojením 
zařízení (tzn. připojit na vedení telefonní přístroj dodaný provozovatelem telefonní sítě nebo 
schválený v České republice pro samostatný provoz.)

5. Zařízení začleněné do služby TELEFAX musí používat digitální identifikaci účastníka 
TSI/CSI/CIG tvořenou mezinárodním telefonním číslem uvedeným v telefaxovém seznamu ve 
složení:

– znak + a platné mezinárodní směrové číslo ČR (tj. od 1. 3. 1997 +420)
– směrové číslo uzlového tel. obvodu UTO bez rozlišovacího čísla 0
– přípojné číslo telefonní stanice
Jednotlivé části mezinárodního telefonního čísla musí být odděleny mezerou. Číslo lze změnit 
jen po ohlášení provozovateli telefonní sítě. Obsluha nesmí vypínat identifikaci, tj. vysílání 
vlastního telefonního čísla při vysílání dokumentu.
U zařízení nezačleněného do služby TELEFAX nesmí být ani v digitální ani ve slovní části 
identifikace nastaveno telefonní číslo.

6. Funkce užívající časově naprogramovanou automatickou volbu v nepřítomnosti obsluhy, nelze 
využít v případě připojení zařízení na pobočkovou ústřednu s výstupem do veřejné telefonní 
sítě kalibrovaným přerušením nebo uzeměním.
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12.  Rejstřík

12.1 Rejstřík
# #01 Datum a čas: 11

#02 Vaše logo: 12
#03 Vaše fax. číslo: 13
#04 Zpráva o odeslání: 20, 32
#06 Počet zvonění faxu: 32
#06 Počet zvonění TAM: 26, 33
#10 Doba záznamu zprávy: 33
#11 Identifikační číslo pro dálkové ovládání: 33
#13 Režim volby: 11, 33
#17 Typ vyzvánění: 33
#22 Automatický výpis: 20, 33
#23 Mezinár. režim: 33
#25 Zpožděné odesl: 33
#26 Automatický seznam ID volajících: 34
#36 Zmenšení příchozího: 34
#39 Kontrast displeje: 34
#41 Kód aktivace faxu: 34
#44 Upozornění na příjem do paměti: 34
#46 Přátelský příjem: 34
#47 Hlasový průvodce: 34
#48 Jazyk: 34
#49 Automatické odpojení: 35
#54 Doba záznamu pro uvítací zprávu: 35
#58 Kontrast skenovaného obrazu: 35
#59 Kontrast výtisku: 35
#67 Odposlech příchozí zprávy: 35
#72 Nastavení času zpětného volání a funkce Flash: 35
#73 Režim ručního příjmu: 35
#74 Umístění: 35
#76 Spojovací tón: 35
#77 Automat. odpověď: 35
#78 Nastavení zvonění TEL/FAX: 36
#80 Nastavit výchozí: 36

A Automatické odpojení: 35
Č Čištění: 45
D Datum a čas: 11

Displej
Chybové zprávy: 38
Kontrast: 34

Doba záznamu zprávy volajícího: 34
Doba zpětného volání: 35

E Externí telefon: 24
F Faxové číslo: 13

Filtr nevyžádaných faxů: 27
Formát dokumentu: 20

H Hlasitost: 11
Hlasový průvodce: 34
Hlášení

Hromadné rozesílání: 22
Nastavení: 46
Odesílání: 20, 32
Ověření funkcí tiskárny: 42
Programování rozesílání: 46
Seznam ID volajících: 16, 34, 46
Telefonní číslo: 46
Výpadek napájení: 43
Žurnál: 20, 33, 46

Ch Chybové zprávy: 38
I Identifikační číslo pro dálkový provoz: 33

ID volajícího: 16
Ukládání: 18
Zpětné volání: 16

J Jazyk: 34
K Kontrast skenovaného obrazu: 35

Kontrast výtisku: 35
Kopie: 28
Kód aktivace faxu: 34

L Logo: 12
M Mezinárodní režim: 36
N Nastavení automatického příjmu: 35

Nastavení ručního příjmu: 35
Nastavení umístění: 35
Nastavení vyzvánění

FAX: 32
TAM/FAX: 33
TEL/FAX: 35

O Odesílání faxů
Hromadné rozesílání: 22
Ruční: 20
Telefonní seznam: 21

Odposlech příchozí zprávy: 35
Opakovaná volba: 20, 21

P Programování: 32
Přátelský příjem: 34
Přenos hromadného rozesílání: 22
Připojení: 4
Příjem faxů

Automaticky: 27
Ručně: 24

Příslušenství: 4
R Reset: 36, 40

Režim FAX (pouze fax): 23, 26
Režim TAM/FAX: 23, 25
Režim TEL: 23, 24
Režim TEL/FAX: 25
Režim volby čísla: 11, 34
Rozlišení: 20, 28
Rozšířené funkce: 33
Rychlá volba: 15, 19, 21

S Seznam ID volajících: 16, 34, 46
Spojovací tón: 35

T Telefonní seznam
Odesílání faxů: 21
Smazání: 14
Uložení: 14
Úprava: 14
Zahájení hovoru: 14

Typ vyzvánění: 33
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U Ukládání
Hromadné rozesílání: 22
Rychlá volba: 15
Telefonní seznam: 14

Upozornění na příjem do paměti: 34
Uvíznutí

Dokument: 44
Záznamový papír: 44

V Vyžádaný příjem: 26
Výpadek napájení: 43
Výpis: 20, 33

Z Zadávání znaků: 12
Základní funkce: 32
Záznamový papír: 5
Zmenšení příchozího faxu: 33
Zpožděné odeslání: 33
Zpráva o odeslání: 20, 32
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