
Návod k obsluze
Konferenční IP telefon

Model KX-NT700

Děkujeme vám za nákup výrobku Panasonic.
Před použitím přístroje si důkladně prostudujte tento návod. Po přečtení si jej uschovejte pro 
budoucí potřebu.

KX-NT700: Verze 1.1 nebo vyšší
M-KXNT700-CZ
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Úvod

Připojení k IP pobočkové ústředně Panasonic 
(režim IP-PBX)

Přístroj lze připojit k pobočkovým ústřednám Panasonic řady KX-TDE nebo KX-NCP a používat jako SIP 
pobočku. Tak budete moci uskutečňovat a přijímat volání prostřednictvím venkovních linek a IP sítě, jejíž 
součástí je i pobočková ústředna, volat na ostatní pobočky připojené k ústředně pomocí jejich pobočkových 
čísel, účastnit se konferenčních hovorů 4 a více účastníků atd.

Jestliže bude přístroj používán jako SIP pobočka, budete mít k dispozici následující funkce. Podrobnosti 
najdete v dokumentaci pobočkové ústředny.

– Zadání účtovacího kódu – Zrychlená volba čísla z osobního seznamu

– Automatická volba směru (ARS, Automatic 
Route Selection)

– Opakovaná volba (Redial)

– Konference (jen jako člen) – Přístup na samostatnou státní linku

– Potlačení funkce Nerušit – Zrychlená volba čísla ze systémového 
seznamu

– Volání na dveřní telefon – Volání prostřednictvím VPN sítě

– Blok čísel – Přístup na skupinu státních linek

– Volání na spojovatelku

KX-NT700

Počítač

Proprietární
IP telefon

Softwarový
IP telefon

Pobočka SIP

Analogový
telefon

Digitální
telefon

Jednolinkový
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Základnová
stanice

Přenosná
stanice

Venkovní telefonní
linky (veřejná síť)

IP síť Druhá strana 
IP volání

Druhá strana
telefonního
volání
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Standardní způsoby připojení
Umožňuje uskutečnit a přijmout IP volání mezi jednotlivými uzly (peer to peer), telefonní volání, volání na/z 
přenosné stanice nebo počítače.

Připojení do IP sítě (Intranet) nebo k IP pobočkové ústředně Panasonic
Umožňuje volat a přijímat volání v IP síti.

Tento způsob připojení je v tomto dokumentu označován jako "IP linka" a volání uskutečňovaná po IP lince 
jako "IP volání". Pro IP volání a příjem IP volání existují dva režimy. V režimu IP-PBX (viz Připojení k IP 
pobočkové ústředně Panasonic (režim IP-PBX) může přístroj uskutečnit a přijmout IP volání jako SIP 
pobočka ústředny Panasonic řady KX-TDE nebo KX-NCP. V režimu peer to peer přístroj komunikuje přímo 
se zařízením druhého účastníka.

Připojení k analogové telefonní síti nebo analogové pobočkové ústředně
Umožňuje uskutečňovat a přijímat normální telefonní hovory.

Tento způsob připojení je v tomto dokumentu označován jako "telefonní linka" a volání uskutečňovaná po 
telefonní lince jako "telefonní volání".

Připojení ke kompatibilní přenosné stanici Panasonic
Připojením přístroje ke kompatibilní přenosné stanici Panasonic (PS, Portable Station, řady KX-TCA155/255/
256/355) pomocí přiloženého kabelu PS Cable můžete využít mikrofony a reproduktory přístroje k volání a 
příjmu volání na přenosné stanici.

Tento způsob připojení je v tomto dokumentu označován jako "PS linka" a volání uskutečňovaná po PS lince 
jako "PS volání".

Připojení k počítači
Připojením přístroje k počítači pomocí přiloženého kabelu PC Cable můžete využít mikrofony a reproduktory 
přístroje k volání a příjmu volání na počítači s nainstalovaným softwarem pro IP telefonii.

Tento způsob připojení je v tomto dokumentu označován jako "PC linka" a volání uskutečňovaná po PC lince 
jako "PC volání".

Telefonní síť nebo
pobočková ústředna

IP síť nebo Intranet
Síťový kabel (LAN)

Druhá strana IP volání

Druhá strana 
telefonního volání

Telefonní kabel

Kabel přenosné stanice
nebo počítače

nebo

Druhá strana volání 
uskutečněného

z přenosné stanice

Druhá strana volání 
uskutečněného

 z počítače
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Další funkce
Konferenční hovory

Během probíhajícího hovoru můžete uskutečnit nebo přijmout další volání a vytvořit třístranný konferenční 
hovor (viz Konferenční hovory nebo Příjem druhého volání (čekající volání). Konferenční hovor lze uskutečnit 
následujícími způsoby připojení:

2 IP volání (jen v režimu peer to peer)

1 IP volání a 1 telefonní volání

1 IP volání a 1 PS volání nebo 1 PC volání

Zvuk vysoké kvality
Přístroj nabízí ojedinělou kvalitu zvuku a řadu dalších funkcí, zejména:

– podporu kodeku řeči G.722 (jen v režimu peer to peer),

– plně duplexní komunikaci,

– konverzi rychlosti řeči (viz Úprava kvality přenosu),

– omezení hluku mikrofonu (viz Omezení šumu mikrofonu),

– Připojení externích mikrofonů (External Wired MIC) (viz Používání mikrofonů).

Zatímco účastníci 1 a 2 hovoří, 1 volá nebo je volán 
účastníkem 3.

Zatímco účastníci 1 a 2 hovoří, 1 volá nebo je volán 
účastníkem 3.

Zatímco účastníci 1 a 2 hovoří, 1 použije PS nebo 
počítač k volání účastníka 3.

A

B

C

C

A

B

OR

C C

A

B
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Záznam na paměťovou kartu typu SD
Telefonní hovory a hlasové zprávy lze zaznamenat a přehrát na/z kompatibilní paměťové SD karty (viz 
Záznam).

Přizpůsobení pro napájení po síti (PoE, Power over Ethernet)
Přístroj vyhovuje standardu PoE (IEEE 802.3af) a obsahuje obvod, který umožňuje získávat napájecí napětí 
z kabelu, jímž je připojen do IP sítě. To dovoluje přístroj používat v místech, kde není v dosahu elektrická 
zásuvka, a ušetřit náklady za její instalaci. Napájení PoE vyžaduje použít rozbočovač či jiné odpovídající 
zařízení, která vyhovují standardu PoE. Přiložený napájecí adaptér lze použít místo napájení po síti (PoE), 
rozhodnete-li se pro napájení z elektrické zásuvky.

Vlastnosti softwaru Conferencing Phone Manager
Přístroj lze používat ve spojení s programem Conferencing Phone Manager. Tento software najdete na 
přiloženém CD-ROM. Slouží k ovládání a programování přístroje pomocí počítače (viz Použití programu 
Conferencing Phone Manager).
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Další informace

Dokumentace
Quick Reference Guide (Stručný návod k obsluze)

Popisuje ve stručnosti připojení přístroje a seznamuje s běžně používanými funkcemi.

Návod k obsluze (tento dokument)

Popisuje, jak přístroj zapojit, používat, programovat a udržovat.

Poznámka

• Některé produkty a funkce popisované v tomto dokumentu možná nebudou k dispozici ve vaší zemi. 
Potřebné informace vám sdělí nejbližší certifikovaný partner společnosti Panasonic.

• Označení typu jsou v této příručce uváděna bez koncových znaků.

Připojení k pobočkové ústředně
• Je-li přístroj připojen k pobočkové ústředně, najdete informace o volání, příjmu volání a ostatních 

funkcích v její dokumentaci.

• Nepřipojujte tento přístroj k analogové telefonní lince, k níž jsou připojeny ještě další telefony.

Snímky obrazovky počítače
• Snímky obrazovky s produkty Microsoft jsou použity se svolením společnosti Microsoft Corporation.

• Snímky použité v tomto dokumentu byly pořízeny v prostředí Microsoft Windows XP a slouží jen pro 
ilustraci.

Obchodní značky
• Logo SD je obchodní značka.

• Microsoft®, Windows®, Windows Vista® a Windows Media® jsou obchodní značky nebo registrované 
obchodní značky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.

• Termín Windows XP se používá pro označení operačního systému Microsoft Windows XP.

• QuickTime® je obchodní značka společnosti Apple Inc. registrovaná ve Spojených státech a dalších 
zemích.

• Intel®, Pentium® a Celeron® jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Intel 
Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.

• Všechny další obchodní značky zmíněné v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

MD5 Copyright
Tento software používá zdrojový kód společnosti RSA Data Security, Inc. popsaný v dokumentu RFC1321 
(MD5 Message-Digest Algorithm).

Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Vytvořeno 1991. Všechna práva vyhrazena.

Licence ke kopírování a používání tohoto softwaru je poskytována za předpokladu, že bude označen jako 
"Algoritmus MD5 Message-Digest společnosti RSA Data Security, Inc." ve všech materiálech, které zmiňují 
nebo odkazují na tento software nebo tuto funkci.

Rovněž je poskytována licence na vytváření a používání odvozených produktů za předpokladu, že takové 
produkty jsou označeny jako "odvozené z algoritmu MD5 Message-Digest společnosti RSA Data Security, 
Inc." a to ve všech materiálech, které zmiňují nebo odkazují na odvozený produkt.
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Společnost RSA Data Security, Inc. se nevyjadřuje k obchodovatelnosti tohoto softwaru ani k jeho vhodnosti 
k jakémukoli konkrétnímu účelu. Je poskytován "jak je", bez jakékoli výslovné nebo implikované záruky.

Tyto poznámky musí být obsaženy ve všech kopiích této dokumentace a softwaru.

Poznámka k firmwaru
• Firmware přístroje je chráněn autorským zákonem, mezinárodními smlouvami a dalšími aplikovatelnými 

zákony. Dekompilace a zpětný překlad firmwaru nejsou dovoleny.

Pro budoucí potřebu
Pro budoucí potřebu si vyplňte níže uvedené údaje o přístroji.

Poznámka

• Výrobní číslo najdete na štítku přilepeném na spodní části přístroje. Výrobní číslo byste si měli 
poznamenat do příslušného políčka a dokumentaci si uložit jako trvalý doklad o nákupu a identifikaci 
přístroje pro případ odcizení.

MODEL

VÝROBNÍ Č.

DATUM NÁKUPU

JMÉNO PRODEJCE

ADRESA PRODEJCE

TEL.Č. PRODEJCE
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Bezpečnost
Za všech okolností dodržujte následující bezpečnostní 
pokyny, abyste snížili riziko poranění, úrazu 
elektrickým proudem, ohrožení života, vzniku požáru, 
nesprávné funkce, či poškození přístroje nebo jiného 
majetku.

Popis symbolů
Následující symboly upozorňují na míru rizika v 
případě, že bude symbol ignorován, popř. přístroj 
používán nesprávným způsobem.

Následující symboly se používají ke klasifikaci 
a popisu pokynů, které je třeba dodržovat.

Všeobecné bezpečnostní zásady

Instalace

Označuje potenciální nebezpečí, které může 
vyústit ve vážná až smrtelná zranění.

Označuje nebezpečí, které může mít za 
následek lehčí poranění nebo poškození 
přístroje či jiného zařízení.

Tento symbol se používá k vyznačení spe-
cifických úkonů, které jsou výslovně zakázány.

Tento symbol se používá k označení spe-
cifických úkonů, které je nutné dodržet, 
aby byla práce s přístrojem bezpečná.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

Přístroj nerozebírejte. Servis smí provádět jen 
kvalifikovaný personál. Při rozebírání přístroje 
mohou být odkryta místa, na nichž se nachází 
nebezpečné napětí, nebo jsou jinak nebez-
pečná. Při nesprávném sestavování roze-
braného přístroje může rovněž dojít k úrazu 
elektrickým proudem.

Do přístroje nevsunujte cizí předměty.

S napájecím adaptérem nemanipulujte, 
jestliže máte mokré ruce.

Odpojte přístroj z elektrické zásuvky, odpojte 
síťový (LAN) kabel a obraťte se na prodejce 
v následujících situacích:
– Jsou prodřené nebo jinak poškozené 

kabely nebo konektory napájecího adap-
téru.

– Přístroj byl vystaven dešti, vodě nebo jiné 
kapalině.

– Přístroj spadl nebo je jinak mechanicky 
poškozený.

– Je rozbitý kryt, a tudíž jsou dosažitelné 
vnitřní součástky.

– Přístroj nepracuje správně.
– Výkon přístroje se zhoršuje.

Přístroj odpojte od elektrické zásuvky 
a počítačové sítě, jestliže z něj vychází kouř, 
nenormální zápach nebo vydává nezvyklé 
zvuky. Za podobné situace může dojít 
k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 
Ujistěte se, že z přístroje již nevychází kouř, 
a obraťte se na autorizované servisní stře-
disko.

Zástrčku napájecího adaptéru pravidelně 
otírejte od prachu a jiných nečistot měkkým, 
suchým hadříkem.

Přístroj nepřipojujte do elektrické zásuvky 
nebo prodlužovacího kabelu, pokud by došlo 
k překročení jejich jmenovitých parametrů 
nebo by neodpovídaly požadavkům 
uvedeným v tomto dokumentu.

VAROVÁNÍ
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Umístění přístroje

Poznámka

• Přečtěte si a dodržujte všechny pokyny, varování, 
upozornění atd., včetně těch, která jsou 
vyznačena na samotném přístroji. 

• Než přístroj připojíte, ověřte si, že je 
přizpůsoben pro zamýšlené provozní prostředí.

• Nebude-li přístroj správně fungovat, odpojte jej 
od napájecího adaptéru a místní sítě a poté jej 
znovu připojte.

• Při výpadku dodávky elektrické energie telefon 
nemusí správně pracovat. Zajistěte si náhradní 
telefonní přístroj, který nepotřebuje napájení 
z elektrické sítě a který byste mohli použít v 
případě nouze.

• Je-li přístroj používán, nepřemísťujte jej.

• Aby nedocházelo k poruchám, deformacím, 
přehřívání, korozi nebo ztrátě barevné úpravy 
povrchu, neinstalujte přístroj v těchto 
podmínkách:

– na místech vystavených přímému 
slunečnímu záření,

– na místech, kde je teplota nižší než 0 °C 
nebo vyšší než 40 °C,

– na místech s vysokou vlhkostí,

– na špatně větraných místech,

– na místech s větší koncentrací sirných 
výparů, např. v blízkosti termálních 
pramenů,

– v blízkosti topných těles,

Nedotýkejte se přístroje, napájecího adaptéru 
nebo elektrického a telefonního kabelu během 
bouřky.

Telefonní zásuvku neinstalujte na vlhké místo, 
pokud není pro takové prostředí speciálně 
konstruovaná.

Nedotýkejte se neizolovaných vodičů nebo 
svorek telefonního kabelu, pokud není odpo-
jen od síťového rozhraní.

Chcete-li používat napájení z elektrické sítě, 
použijte jen přibalený napájecí adaptér.

Napájecí adaptér zapojujte pouze do zásuvek 
orientovaných svisle nebo instalovaných v 
podlaze. Nezapojujte jej do zásuvek insta-
lovaných ve stropě, protože by mohl vlastní 
vahou vypadnout.

Přístroj připojujte jen k takovým zdrojům ele-
ktrického proudu, které odpovídají specifikaci 
uvedené na jeho štítku. V případě potřeby si 
nechte prověřit parametry napájecího napětí 
v místě instalace.

Při instalaci nebo úpravách telefonních linek 
buďte opatrní.

Přístroj nevystavujte kontaktu s kapalinami 
(voda, déšť, vlhkost, olej apod.) a nadměrným 
množstvím kouře nebo prachu. Chraňte 
přístroj před silnými otřesy.

Dbejte, aby na síťovém kabelu a kabelech 
napájecího adaptéru neležely nějaké těžké před-
měty, součásti nábytku apod. Přístroj nenechá-
vejte stát tam, kde by přítomné osoby šlapaly po 
napájecích nebo síťových kabelech.

Přístroj umístěte na pevnou, rovnou plochu. 
Při pádu se přístroj může poškodit nebo způ-
sobit zranění osob.

Kolem přístroje nechte aspoň 10 cm volného 
místa kvůli správné ventilaci.

Na horní plochu přístroje nepokládejte žádné 
těžké předměty.

UPOZORNĚNÍ

Pokud je přístroj napájen ze síťového adap-
téru, stává se adaptér hlavním odpojovacím 
zařízením. K napájení použijte elektrickou 
zásuvku v blízkosti přístroje a zajistěte, aby 
byla dobře přístupná a bylo snadné v případě 
potřeby napájecí adaptér ze zásuvky odpojit.

Před čištěním přístroje odpojte napájecí adap-
tér a všechny ostatní kabely. Na čištění 
používejte suchou, měkkou látku. Nepouží-
vejte kapalné čisticí prostředky nebo pros-
tředky ve sprejích, čisticí prášky nebo jiné 
chemické látky.

Paměťová SD karta může při náhodném 
spolknutí způsobit udušení. Ukládejte ji mimo 
dosah dětí.

Pokud přístroj nebude delší dobu používán, 
odpojte jeho napájecí adaptér ze zásuvky. 
Je-li napájen z počítačové sítě (PoE), odpojte 
jeho síťový (LAN) kabel.
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– v blízkosti zařízení, která vyzařují 
elektromagnetické rušení, jako jsou 
radiopřijímače a televizory,

– poblíž zařízení, která vyzařují 
vysokofrekvenční rušení, jako jsou šicí stroje 
nebo svářečky,

• Na přístroj nepokládejte platební nebo 
podobné magnetické karty. Magnety 
v reproduktoru a mikrofonech mohou 
magnetické karty poškodit.

• Objeví-li se na displeji přístroje chybové 
hlášení, obraťte se na správce své sítě.

• Uspokojivou funkci, interoperabilitu a 
kompatibilitu nelze zaručit u všech zařízení 
připojených k přístroji a u všech služeb 
poskytovaných telefonním operátorem 
prostřednictvím síťového připojení.

Podmínky nejlepšího 
využití
• Přístroj používejte v tiché místnosti. Hladina 

okolního hluku by neměla překročit 50 dBA.

• V konferenční místnosti by měla být minimální 
ozvěna. Přístroj neinstalujte poblíž stěn, oken, 
dělicích přepážek apod.

• Během prvních 30 vteřin telefonního hovoru si 
přístroj sám nastaví optimální kvalitu zvuku. S 
druhou stranou hovořte jeden po druhém, zejména 
na začátku konverzace. (Potřebná doba je závislá 
na stavu telefonní linky a zvukových 
charakteristikách místnosti.) V počáteční fázi může 
zvuk vypadávat, může se zesilovat a zeslabovat. 
To je naprosto normální jev.

• Přístroj během volání nezakrývejte. Ruce a běžné 
předměty, jako složky s dokumenty, šálky 
a konvice, držte během konverzace dál od 
přístroje.

Bezpečnost dat
Doporučujeme dodržovat bezpečnostní opatření 
popisovaná v této části, která pomohou předejít 
následujícím problémům:

– ztrátám, úniku, zfalšování nebo krádeži informací 
uživatelů,

– neoprávněnému použití přístroje,

– narušení nebo znemožnění provozu zaviněnému 
neoprávněnou osobou.

Nemůžeme odpovídat za škody zaviněné 
nesprávným používáním přístroje.

Poznámka

• Přístroj lze použít pro uložení a sledování 
uživatelských údajů. Mezi uživatelské údaje 
patří:

– jména v telefonním seznamu, telefonní 
čísla a IP adresy,

– historie volání,

– záznamy uložené na paměťové kartě SD.

Prevence ztráty dat
• Záznamy uložené na paměťové kartě SD 

pravidelně zálohujte na počítači.

• Veškeré záznamy telefonního seznamu mějte 
uloženy zvlášť.

Prevence odhalení dat
• Přístroj nebo paměťovou kartu SD nenechávejte 

na místech, kde by k nim měly přístup 
neoprávněné osoby.

• Zálohy ukládejte na bezpečné místo.

• Citlivé osobní údaje neukládejte v přístroji.

• V situacích uvedených dále si udělejte záznam 
informací uložených v telefonním seznamu, 
proveďte inicializaci přístroje (viz Reset všech dat) 
a vyndejte z něj paměťovou kartu:

– chystáte-li se přístroj likvidovat,

– před předáním přístroje novému uživateli,

– před odesláním přístroje do servisního 
střediska.

• Servis přístroje by měl provádět pouze 
certifikovaný technik.
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Prevence úniku dat prostřednictvím 
počítačové sítě
• Chcete-li si zajistit bezpečnou konverzaci, 

připojujte telefon jen do zabezpečené sítě.

• Chcete-li zabránit neoprávněnému přístupu, 
připojte telefon jen do takové sítě, která je řádně 
spravována.

• Ujistěte se, že jsou na všech počítačích v síti 
aplikovány aktuální prostředky zabezpečení.
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Doplňkové informace

Pro uživatele ve Spojeném 
království
• Tento přístroj je konstruován tak, aby umožnil 

osobám s poruchou zraku snadno lokalizovat 
číselná a funkční tlačítka.

Pro uživatele v Kanadě
• Tento digitální přístroj třídy B vyhovuje kanadské 

normě ICES-003.

• Toto zařízení vyhovuje aplikovatelným kanadským 
technickým specifikacím pro koncová zařízení.

• Údaj Ringer Equivalence Number (REN) přiřazený 
každému koncovému zařízení udává maximální 
počet zařízení, která smí být připojena 
k telefonnímu rozhraní. Zakončení telefonního 
rozhraní se může skládat z libovolné kombinace 
zařízení, jedinou podmínkou je to, aby součet jejich 
čísel REN nepřekročil hodnotu 5.

Ringer Equivalence Number tohoto přístroje 
najdete na štítku umístěném na spodní straně 
telefonu.

UPOZORNĚNÍ
• Kvůli prevenci vzniku požáru používejte pouze 

telefonní kabel obsahující vodiče o průměru 
nejméně 0,41 mm.

Pouze pro uživatele na Novém 
Zélandu
• Toto zařízení nesmí být nastaveno tak, aby mohlo 

uskutečňovat automatická volání na nouzovou 
linku '111' poskytovatele telekomunikačních služeb.

• Udělení povolení Telepermit pro kterékoli koncové 
zařízení znamená pouze to, že telekomunikační 
společnost souhlasí, že zařízení splňuje minimální 
podmínky pro připojení do jeho sítě. Neznamená to 
žádné schválení výrobku telekomunikační 
společností, ani tím není poskytnut žádný druh 
záruky. Zejména platí, že není poskytována žádná 
záruka správné funkce kterékoli součásti ve vztahu 
k jiné součásti opatřené povolením Telepermit, je-li 
odlišné značky nebo modelu, ani z toho nevyplývá, 
že je dané zařízení kompatibilní se všemi službami 
sítě, které poskytuje telekomunikační společnost.

• Toto zařízení není za žádných podmínek schopné 
správného provozu při vyšších rychlostech, než 
pro jaké bylo konstruováno. Telefonní operátor 
neodpovídá za žádné problémy, které by se za 
takových podmínek mohly vyskytnout.

• Všechny osoby využívající toto zařízení pro 
záznam telefonické konverzace musí postupovat 
v souladu s platnými zákony. Podmínkou je, 
že alespoň jedna strana účastnící se konverzace 
musí být informována, že je hovor zaznamenáván. 
Kromě toho je nutné dodržovat Zákon o zachování 
soukromí z roku 1993 s ohledem na povahu 
shromažďovaných osobních údajů, účel jejich 
shromažďování, jak je s těmito údaji zacházeno 
a jaké z těchto údajů jsou poskytovány kterékoli 
třetí straně.

• Telefon podporuje impulzní volbu. V sítích 
některých operátorů se používá pouze tónová 
volba.

• DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Při výpadku elektrického proudu tento telefon 
nebude fungovat. Zajistěte si náhradní telefonní 
přístroj, který nepotřebuje napájení z elektrické sítě 
a který byste mohli použít v případě nouze.
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Pro uživatele na Tchai-wanu
Deska s elektronikou tohoto přístroje obsahuje 
lithiovou baterii.

Poznámka

• Při likvidaci některého z výše uvedených 
výrobků je nutné vyjmout všechny baterie. Při 
likvidaci baterií postupujte v souladu 
s příslušnou legislativou.

• Při výměně použijte buď stejný typ baterie, 
nebo ekvivalent doporučený jejím výrobcem.

Poznámka

• Před vyjmutím nebo výměnou baterie z desky 
s plošnými spoji se poraďte s prodejcem.

Informace pro uživatele o sběru 
a likvidaci použitého zařízení a baterií

Tyto symboly na zařízení, obalu 
a v přiložených dokumentech znamenají, 
že použité elektrické nebo elektronické 
zařízení a baterie nelze vyhodit do běžného 
komunálního odpadu.
Nepotřebné výrobky a použité baterie 
odevzdejte na příslušném sběrném místě, 
jak vám ukládá místní zákonná úprava 
a evropské směrnice 2002/96/EC a 2006/66/
EC. Tam bude zajištěna jejich správná likvi-
dace a recyklace.
Řádná likvidace takového výrobku pomůže 
chránit hodnotné zdroje a předcházet pří-
padným negativním dopadům na lidské 
zdraví a životní prostředí, které by mohly 
vzniknout při nesprávné likvidaci odpadu.
Pro další informace o sběru a recyklaci 
použitých výrobků a baterií se obraťte na své 
místní úřady, firmy likvidující odpad nebo na 
místo zakoupení vašeho výrobku.
Za nesprávnou likvidaci tohoto druhu 
odpadu může být uložen postih podle míst-
ních předpisů.

Pro firemní uživatele v Evropské unii
Se žádostí o podrobnější informace o likvi-
daci elektrického a elektronického zařízení 
se obracejte na vašeho prodejce nebo doda-
vatele.

Informace o likvidaci v zemích mimo 
Evropskou unii
Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské 
unii. Pokud chcete výrobek řádně zlikvido-
vat, vyžádejte si potřebné informace u míst-
ních úřadů nebo u prodejce.

Poznámka k symbolu baterie (příklad 
dvou symbolů):
Tento symbol může být použit v kombinaci 
s chemickou značkou. V takovém případě 
odpovídá požadavkům stanoveným směrnicí 
pro obsažené chemikálie.
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Na úvod ...

Na úvod ... 
Přehled příslušenství

Přibalené příslušenství

*1 Skutečný vzhled napájecího adaptéru se v jednotlivých zemích liší.

Volitelné příslušenství

Přehled příslušenství

USB kabel (1)
Délka asi 1,8 m

PS kabel (1)
Délka asi 1 m

PC kabel (1)
Délka asi 1,8 m

Paměťová karta SD (1)
(KX-NT700 jen model NE)

Napájecí adaptér (1)
KX-NT700C: PQLV206 (asi 1,8 m)

KX-NT700AL/NZ: PQLV206AL (asi 1,8 m)
KX-NT700NE/UK/RU/BX: PQLV216 (asi 3 m)

Napájecí kabel (1)
Délka asi 1,8 m

(KX-NT700 jen modely NE/UK/RU/BX)

(s feritovým jádrem)

Pro
KX-NT700NE
KX-NT700RU

Pro
KX-NT700UK
KX-NT700BX

Externí mikrofon
Kabel: asi 3 m

KX-NT701

*1

PQLV206
PQLV206AL

PQLV216
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Popis přístroje

Celkový pohled

Popis přístroje

Celkový pohled

1 Reproduktor

2 LED Indikátory (4 místa)
Indikují stav přístroje.
Nesvítí: Přístroj je v pohotovostním režimu (tj. 
právě se nepoužívá).
Modrý bliká: Příchozí volání.
Modrý svítí: Probíhá hovor.
Červený svítí: Jsou vypnuty mikrofony nebo se 
vyskytla chyba.

3 Interní mikrofony (4 místa)
Viz Interní mikrofony.

4 Zásuvka USB (USB)
Používá se ke spojení přístroje s počítačem 
s instalovaným programem Conferencing Phone 
Manager (viz Použití programu Conferencing 
Phone Manager).

5 Slot pro paměťovou kartu SD
Umožňuje vložit paměťovou kartu typu SD 
a zaznamenávat probíhající konverzaci. Viz 
Použití paměťové karty SD - podrobnější infor-
mace o paměťových kartách SD.

6 AUDIO IN/OUT konektor
Umožňuje připojit kompatibilní přenosnou stanici 
Panasonic (PS; viz Použití přenosné stanice (PS) 
nebo počítač (viz Použití počítače).

C B

C B

B

C

E

F

A

B

C

D

7 Konektory externích mikrofonů (EXT MIC1, 
EXT MIC2)
Umožňují k přístroji připojit Externí mikrofony (viz 
Externí mikrofon). Lze připojit 2 mikrofony.

8 Vstup stejnosměrného napájecího napětí (DC 
IN)
Slouží k připojení napájecího adaptéru.

9 LAN konektor (LAN)
Slouží k připojení přístroje k IP síti. Můžete se 
také použít pro napájení přístroje technikou PoE 
(Power over Ethernet - z počítačové sítě) za před-
pokladu, že je připojen k přepínači, který vyhovuje 
technologii PoE nebo odpovídajícímu napájecímu 
zdroji (viz Základní zapojení).

0 Konektor telefonního kabelu (LINE)
Slouží pro připojení k telefonní lince nebo poboč-
kové ústředně.

G

H

I

J
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Přední panel

Vzhled přístroje se v jednotlivých zemích liší.

Přední panel

H I J K L

D

A

B

C

E GF

H I J K L

D

A

B

C

E GF

H I J K L

D

A

B

C

E GF

KX-NT700NE

KX-NT700RU

KX-NT700C/UK/AL/NZ/BX
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1  Tlačítko reproduktoru

Používá se při zahájení, přijetí a ukončení hovoru.

2 Navigační tlačítka/hlasitost ([ ] a [ ])

Používají se při listování položkami na displeji, např. telefonním seznamem, parametry nastavení atd. 
Dále slouží k úpravě hlasitosti reproduktoru během hovoru (viz Úprava hlasitosti reproduktoru) 
a hlasitosti vyzvánění (viz Úprava hlasitosti vyzvánění).

3  Tlačítko Ztišit/Vymazat

Používá se k mazání znaků a číslic při vkládání položky telefonního seznamu nebo při volbě čísla. 
Během hovoru slouží také k vypnutí mikrofonů přístroje (viz Ztišit).

4 Tlačítko FLASH/R

Používá se při obsluze volitelné služby telefonního operátora, jako je čekající hovor, nebo u funkce 
pobočkové ústředny, jako je přepojení hovoru na jinou pobočku (viz Flash).

5 Tlačítko REDIAL/PAUSE/  

Slouží k opakování volby dříve volaného čísla (viz Opakovaná volba) nebo k vložení pauzy mezi volené 
číslice (viz Vkládání mezer (pauz) do vytáčeného čísla).

6 Displej

Viz Popis displeje.

7 Funkční tlačítka ([F1], [F2] a [F3])

Slouží k vyvolání funkcí, které korespondují se symboly zobrazenými ve spodní části displeje (viz 
Funkční tlačítka a jejich symboly).

8 Tlačítko MIC NOISE CUT/   

Slouží k omezení okolního hluku ve zvukovém signálu, který je vysílán během hovoru volanému 
účastníkovi (viz Omezení šumu mikrofonu).

9 Tlačítko BACK

Používá se pro návrat na předcházející stránku displeje.

0 Tlačítko MENU

Slouží k vyvolání programovací nabídky nebo návratu přístroje do pohotovostního stavu.

qa Tlačítko ENTER

Slouží k uložení nebo potvrzení informace zobrazené na displeji.

qs Ovládací tlačítka přehrávání

Pomocí těchto tlačítek se ovládá přehrávání záznamů (viz Přehrávání záznamů).
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Popis displeje

Displej usnadňuje ovládání a programování přístroje tím, že zobrazuje celou řadu hlášení a symbolů.

1 Symbol SD

Indikuje, že je v přístroji vložena paměťová karta SD (viz Použití paměťové karty SD).

2 Symbol USB

Indikuje, že je k USB portu připojen počítač (viz Připojení počítače).

3 Symbol linky (IP, TEL, PS, PC)

Indikuje, jaká linka bude použita pro uskutečnění volání.

4 Symboly funkčních tlačítek

Indikují, jaké funkce jsou právě k dispozici stisknutím odpovídajících funkčních tlačítek. Zobrazené 
symboly se mění podle toho, v jakém stavu se právě přístroj nachází (tzn., že se budou 
v průběhu hovoru zobrazovat jiné symboly než například při ukládání nové položky do telefonního 
seznamu).

5 Indikátor stránkování

Ukazuje, že pro zobrazení předcházející nebo následující stránky lze použít [ ] nebo [ ].

Symboly záznamu

: Indikuje zaznamenanou konverzaci.

: Indikuje zaznamenanou hlasovou zprávu.

Popis displeje

Pohotovostní stav Telefonní seznam 

DA B C E
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Funkční tlačítka a jejich symboly

Stisknutím funkčních tlačítek ([F1], [F2] a [F3]) můžete vybrat ty funkce, které jsou znázorněny symboly 
přímo nad nimi. Funkce, které odpovídají jednotlivým tlačítkům, jsou indikovány příslušnými symboly.

Symboly funkčních tlačítek

Funkční tlačítka a jejich symboly

V tomto dokumentu se při odkazech na funkční tlačítka používají jim 
odpovídající symboly.
Pro zde uvedený příklad:

"Stiskněte ",

"Stiskněte " nebo

"Stiskněte "
by znamenalo stisknout [F1], [F2] nebo [F3].

Operace Symbol Popis

Volba linky

Používá se pro volbu telefonní (TEL) linky.
Zobrazuje se, jen pokud je parametr "Line Selection" nastaven na "IP 
+ TEL" (viz Výběr dostupných linek).

Používá se pro volbu IP linky.

Používá se pro volbu PS linky.
Zobrazuje se, jen pokud je parametr "Line Selection" nastaven na "IP 
+ PS" (viz Volba linky (IP + PS).

Používá se pro volbu PC linky.
Zobrazuje se, jen pokud je parametr "Line Selection" nastaven na "IP 
+ PC" (viz Volba linky (IP + PS).

Používá se pro změnu parametru "Line Selection" (viz Výběr dos-
tupných linek).

Zahájení a 
ukončení volání

Používá se pro přijetí příchozího volání (viz Příchozí volání).

Používá se pro odmítnutí příchozího volání (viz Příchozí volání).

Používá se pro uskutečnění volání (viz Odchozí volání).

Používá se pro ukončení probíhajícího volání.

Používá se k zahájení konferenčního hovoru (viz Konferenční hovory 
a Příjem druhého volání (čekající volání).

Používá se během hovoru pro úpravu kvality přenosu hlasu. (Viz Úprava 
kvality hlasu).

PLAY

TEL

TEL

IP

PS

PC

LINE

ANSWER

REJECT

END

CONF

SPEED
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Telefonní seznam 

Slouží k otevření telefonního seznamu.

Používá se pro přidání položky do telefonního seznamu (viz Přidání položky 
do telefonního seznamu).

Používá se pro úpravu položky telefonního seznamu (viz Úpravy položek 
seznamu).

Slouží k přepínání mezi abecedním a rozšířeným režimem vkládání znaků 
(viz Tabulky znaků).

Slouží k posunutí kurzoru doleva.

Slouží k posunutí kurzoru doprava.

Používá se pro vymazání položky telefonního seznamu (viz Odstranění 
položek seznamu).

Záznam a pře-
hrávání

Používá se k zahájení záznamu na SD kartu (viz Záznam konverzace).

Používá se pro přehrání vybraného záznamu (viz Přehrávání záznamů).

Slouží k zastavení záznamu (viz Přehrávání záznamů).

Používá se pro návrat na začátek aktuálního záznamu (viz Funkce dos-
tupné během přehrávání).

Používá se pro rychlé posunutí aktuálního záznamu vpřed (viz Funkce dos-
tupné během přehrávání).

Slouží k vymazání záznamu (viz Vymazání 1 záznamu).

Ostatní

Používá se pro návrat na předcházející stránku displeje.

Používá se pro výběr zobrazené položky.

Slouží k uložení všech změn provedených během programování přístroje.

Slouží pro akceptování zobrazené položky nebo pro pokračování aktuální 
operace.

Slouží pro odmítnutí zobrazené položky nebo pro stornování aktuální ope-
race.

Slouží k formátování paměťové karty (viz Formátování paměťové karty SD).

Operace Symbol Popis

ADD

EDIT

CHAR

ERASE

REC

PLAY

STOP

ERASE

BACK

SELECT

SAVE

YES

NO

FORMAT
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Příprava

Příprava 
Základní zapojení

Tato část popisuje všechna zapojení potřebná pro uskutečnění a přijetí volání po IP nebo telefonní lince.

Připojení přenosné stanice (PS) nebo počítače, viz Používání přenosné stanice nebo připojení počítače.

1. Přístroj připojte do IP sítě a/nebo k telefonní lince.

• K připojení do IP sítě použijte kabel kategorie 5 a připojte jej do LAN portu a druhý konec do 
přepínače.

• Chcete-li připojit telefonní linku, připojte telefonní kabel do konektoru LINE a opačný konec do modulární 
telefonní zásuvky.

2. Kabel napájecího adaptéru připojte do konektoru označeného písmeny DC.

• Chcete-li využít napájení z počítačové sítě (PoE), zapojte síťový kabel do přepínače, který vyhovuje 
standardu IEEE802.3af, nebo do odpovídajícího napájecího zdroje. Používáte-li napájení přístroje 
z počítačové sítě, přiložený napájecí adaptér již nemusíte připojovat.

• Chcete-li používat napájení z elektrické sítě, použijte jen přibalený napájecí adaptér.

• Kabel napájecího adaptéru vložte do drážky ve spodní části telefonu.

3. KX-NT700C/AL/NZ: Napájecí adaptér připojte do elektrické zásuvky.

KX-NT700NE/UK/RU/BX: Síťový kabel připojte jedním koncem do napájecího adaptéru a druhým do elektrické 
zásuvky.

Základní zapojení

1 Napájecí kabel 5 K přepínači

2 Síťový kabel (LAN) 6 Drážka

3 Telefonní kabel 7 Telefonní zásuvka nebo pobočková ústředna

4 Do elektrické zásuvky
KX-NT700NE/UK/RU/BX: použijte přiložený 
napájecí kabel

E G

F

D

D

A

B

C

LINE DC INLAN

KX-NT700NE

KX-NT700UK

KX-NT700RU

KX-NT700BX
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• Jestliže se po zapnutí telefonu na displeji zobrazí "Select Country", vyberte pomocí tlačítek [ ] 

nebo [ ] požadovanou zemi a potom stiskněte .

Poznámka

• Napájecí adaptér musí zůstat stále připojený (pokud nepoužíváte napájení z počítačové sítě (PoE). 
Je zcela normální, že se napájecí adaptér během provozu mírně zahřívá.

SAVE
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Výběr jazyka

1. Stiskněte [MENU].

2. Stiskněte 10x [ ].

3. Dvakrát stiskněte [ENTER].

4. Opakovaným stisknutím [ ] nebo [ ] vyberte 
požadovaný jazyk.

5. Stiskněte [ENTER] a pak [MENU].

Nastavení data a času

Než začnete telefon používat, nastavte správné datum 
a čas. Datum a čas se zobrazuje na displeji 
v pohotovostním stavu a během přehrávání 
konverzace zaznamenané na SD kartu.

1. Stiskněte [MENU].

2. Vyberte "Basic Settings" a stiskněte .

3. Vyberte "Date & Time" a stiskněte .

4. Na numerické klávesnici zadejte vždy dvouciferný 
údaj pro rok, měsíc, den, hodiny (ve 24hodinovém 
formátu) a minuty.

Příklad: Chcete-li zadat "23. ledna, 2008, 7:45 
odpoledne", stiskněte [0801231945].

• Uděláte-li chybu, stiskněte , aby se 
kurzor posunul do požadované pozice 
a zadejte správnou číslici.

5. Stiskněte .

6. Stiskněte [MENU].

Poznámka

• Můžete používat jak 12hodinový, tak 
24hodinový formát zobrazení času (viz Formát 
času).

• Formát data se mění v závislosti na výběru 
"Language". Podrobnosti viz Jazyk.

Nastavení telefonní linky

Výběr dostupných linek
Chcete-li používat telefonní (TEL) linku, parametr 
"Line Selection" musí být nastavený na "IP + 
TEL". (Toto je výchozí nastavení.)

1. Stiskněte [MENU].

2. Stiskněte .

3. Vyberte "IP + TEL".

• Když je parametr "Line Selection" 
nastaven na "IP + PC" nebo "IP + PS", 
nelze volat a přijímat volání na/z telefonní linky.

4. Stiskněte .

5. Stiskněte [MENU].

Nastavení způsobu volby čísla
Způsob volby nastavte na "Pulse", jestliže telefonní 
linka nepodporuje tónovou volbu.

1. Stiskněte [MENU].

2. Vyberte "TEL Settings" a stiskněte .

3. Vyberte "Dial Mode" a stiskněte .

4. Vyberte "Pulse" nebo "Tone".

5. Stiskněte .

6. Stiskněte [MENU].

Výběr jazyka 

Nastavení data a času 

SELECT

SELECT

SAVE

Nastavení telefonní linky

LINE

SAVE

SELECT

SELECT

SAVE
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Nastavení IP sítě

Aby připojení k IP síti fungovalo správně, je třeba 
provést následující nastavení podle parametrů sítě. Se 
správným nastavením vám poradí váš správce 
počítačové sítě.

– Režim přidělení IP adresy: Automatické (DHCP) 
nebo ruční (statické) přidělení IP adresy (výchozí: 
statické).

– IP adresa (je-li vybráno statické přidělení; výchozí: 
192.168.0.2).

– Maska podsítě (je-li vybráno statické přidělení; 
výchozí: 255.255.255.0).

– Výchozí brána (je-li vybráno statické přidělení; 
výchozí: 0.0.0.0).

Poznámka

• IP adresu lze zadat pomocí numerické 
klávesnice. Tlačítka [0]–[9] se používají pro 
zadání číselných hodnot a [ ] slouží pro 
vložení teček. Chcete-li nastavit např. 
"192.168.0.1", stiskněte [192 168 0 1].

Automatické přidělení IP adresy 
(DHCP)
1. Stiskněte [MENU].

2. Vyberte "IP Network Settings" a stiskněte 

.

3. Vyberte "IP Address Mode" a stiskněte .

4. Vyberte "DHCP" a stiskněte .

5. Stiskněte [MENU].

Poznámka

• Pokud byla provedena změna způsobu 
přidělení IP adresy, je nutné telefon restartovat, 
aby se nové nastavení projevilo (viz Restart 
přístroje).

• Pro kontrolu IP adresy stiskněte 

[MENU]→"Show IP Address"→ .

Ruční přidělení IP adresy (statické)
1. Stiskněte [MENU].

2. Vyberte "IP Network Settings" a stiskněte 

.

3. Vyberte "IP Address Mode" a stiskněte .

4. Vyberte "Static" a stiskněte .

5. Vyberte "IP Address" a stiskněte .

6. Zadejte IP adresu, kterou má telefon mít, 

a stiskněte .

7. Vyberte "Subnet Mask" a stiskněte .

8. Zadejte masku podsítě a stiskněte .

9. Vyberte "Default Gateway" a stiskněte .

10. Zadejte adresu výchozí brány a stiskněte .

11. Stiskněte [MENU].

Poznámka

• Pokud byla provedena změna způsobu 
přidělení IP adresy, je nutné telefon restartovat, 
aby se nové nastavení projevilo (viz Restart 
přístroje).

• Pro kontrolu IP adresy stiskněte 

[MENU]→[Show IP Address]→ .

Nastavení IP sítě 

SELECT

SELECT

SAVE

SELECT

SELECT

SELECT

SAVE

SELECT

SAVE

SELECT

SAVE

SELECT

SAVE

SELECT
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Nastavení SIP

Chcete-li používat telefon jako SIP pobočku ústředny, je 
třeba jej takto zaregistrovat při programování pobočkové 
ústředny: "Operation Mode" musí být nastaven na 
"IP-PBX" (viz režim provozu IP linky) a následující 
parametry se musí přizpůsobit konfiguraci ústředny.

Se správným nastavením vám poradí váš správce 
počítačové sítě. Jak se telefon registruje jako SIP 
pobočka, se dočtete v dokumentaci k pobočkové 
ústředně.

1. Stiskněte [MENU].

2. Vyberte "Protocol Settings" a stiskněte 

.

3. Vyberte "SIP Ext. No." a stiskněte .

4. Zadejte pobočkové číslo telefonu (max. 32 číslic) 

a stiskněte .

5. Vyberte "SIP Password" a stiskněte .

6. Zadejte heslo (max. 32 znaků) a stiskněte 
[ENTER].

• Pomocí  se přepíná režim vkládání 
číslic a abecedních znaků.

• Pomocí [ ] se přepíná vkládání velkých 
a malých písmen.

• Informace o zadávání a opravě znaků 
viz Oprava chyby a Tabulky znaků.

7. Vyberte "SIP User Domain Name" a stiskněte 

.

8. Zadejte adresu pobočkové ústředny a stiskněte 

.

9. Vyberte "SIP Proxy Server IP Address" 

a stiskněte .

10. Zadejte adresu pobočkové ústředny a stiskněte 

.

11. Vyberte "SIP Registrar IP Address" 

a stiskněte .

12. Zadejte adresu pobočkové ústředny a stiskněte 

.

13. Stiskněte [MENU].

Poznámka

• Pokud byla provedena změna způsobu 
přidělení IP adresy, je nutné telefon restartovat, 
aby se nové nastavení projevilo (viz Restart 
přístroje).

Provozní režim IP linky

Budou-li IP volání uskutečňována a přijímána v režimu 
IP-PBX nebo peer to peer, je tento výběr nastaven 
v parametru "Operation Mode".

1. Stiskněte [MENU].

2. Vyberte "Operation Mode" a stiskněte .

3. Vyberte požadované nastavení.

• "IP-PBX": Telefon může volat a přijímat 
IP volání jako SIP pobočka ústředny. (To je 
výchozí nastavení.)

• "Peer to Peer": Lze volat a přijímat IP volání 
v režimu peer to peer. Pro uskutečnění volání 
je třeba specifikovat IP adresu volané strany.

4. Stiskněte .

5. Stiskněte [MENU].

Poznámka

• Pokud byla provedena změna způsobu 
přidělení IP adresy, je nutné telefon restartovat, 
aby se nové nastavení projevilo (viz Restart 
přístroje).

Nastavení SIP 

SELECT

SELECT

SAVE

SELECT

CHAR

SELECT

SAVE

SELECT

SAVE

SELECT

SAVE

Provozní režim IP linky 

SELECT

SAVE
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Použití paměťové karty SD

Konverzaci je možné zaznamenávat na paměťovou 
kartu. Podrobné informace o záznamu konverzace 
najdete v části Záznam.

Vkládání a vyjímání karty
SD kartu vložte podle obrázku, přičemž strana s 
etiketou musí směřovat nahoru. Chcete-li ji vyjmout, 
mírně na ni zatlačte, aby se uvolnila a pak ji vytáhněte.

• Po vložení SD karty se v levém horním rohu 

displeje zobrazí symbol .

Důležité informace
Aby nedošlo ke ztrátě dat nebo poškození paměťové 
karty, což může ovlivnit i funkci telefonu, dodržujte 
následující zásady:

• Nevyjímejte SD kartu, neodpojujte síťový kabel 
(LAN) a kabel napájecího adaptéru během 
záznamu, přehrávání záznamu, formátování 
a mazání dat na paměťové kartě.

• Během záznamu, přehrávání, formátování nebo 
mazání dat přístrojem nepohybujte.

• Nedotýkejte se kontaktů na spodní straně SD karty.

• Nevkládejte do telefonu jiné paměťové karty než 
typ SD, mohli byste jej tím poškodit.

Kompatibilní karty
Přístroj podporuje následující paměťové karty SD:

– Karty SD, miniSD a microSD.

• Chcete-li používat paměťové karty miniSD 
nebo microSD, použijte odpovídající adaptér. 
Kartu nejprve vložte do adaptéru a teprve 
potom, i s adaptérem, do telefonu.

– Karty o kapacitě 32 MB až 2 GB.

– Karty Class 2, Class 4 a Class 6.

Poznámka

• V přístroji nelze používat paměťové karty 
SDHC, miniSDHC a microSDHC.

Přibližná délka záznamu
Přibalená paměťová karta SD poskytuje kapacitu asi 
pro 2 hodiny záznamu.

Ochrana proti přepsání (LOCK)
Paměťové karty SD lze uzamknout na ochranu proti 
formátování, vymazání a zápisu. Chcete-li SD kartu 
zajistit proti přepsání, přesuňte přepínač na straně 
karty do polohy "LOCK".

Zálohování dat
Data zapsaná na paměťové kartě se mohou porušit, 
jestliže je karta vystavena působení 
elektromagnetického pole, statické elektřiny apod. Z 
uvedeného důvodu doporučujeme obsah paměťové 
karty zálohovat na počítači.

Použití paměťové karty SD 

SD

Kapacita Přibližná délka záznamu

2 GB 67 hodin

1 GB 33 hodin

512 MB 17 hodin

256 MB 8 hodin

128 MB 4 hodiny

64 MB 2 hodiny

32 MB 1 hodina

ZÁPIS

ZÁMEK
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Formátování paměťové karty SD

Jestliže se na displeji zobrazí výzva , je třeba 
paměťovou kartu naformátovat. Formátování zahájíte 

stisknutím .

Poznámka

• Při formátovaní SD karty se vymažou všechna 
data.

• V průběhu formátování paměťovou kartu 
nevyjímejte, neodpojujte síťový kabel (LAN) 
a neodpojujte kabel napájecího adaptéru.

• Během formátování telefonem nehýbejte.

Poznámka

• Telefon neumí formátovat paměťové karty, 
které nepoužívají souborový systém FAT. 
K naformátování takové paměťové karty 
použijte počítač s příslušným SW.

Formátování pomocí počítače
Při formátování pomocí počítače zvolte formát FAT 
(FAT16).

Poznámka

• Při formátovaní SD karty se vymažou všechna 
data.

Formátování paměťové karty SD

FORMAT

FORMAT
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Používání mikrofonů

Interní mikrofony
Při použití interních mikrofonů dosáhnete nejlepšího 
výsledku, budete-li hovořit z okruhu asi 3 m.

Poznámka

• Citlivost interních mikrofonů je ovlivněna 
charakterem místnosti.

Externí mikrofon
Volitelný externí mikrofon KX-NT701 se k telefonu 
připojuje prostřednictvím zásuvek EXT MIC1 (1) nebo 
EXT MIC2 (2). Lze připojit 2 mikrofony.

Dosažení nejlepších výsledků při použití externích 
mikrofonů:

– Během hovoru externím mikrofonem nehýbejte. 
(Mohli byste vyvolat zpětnou vazbu.)

– Každý z externích mikrofonů umístěte asi 1 m od 
telefonu.

– Hovořte z okruhu asi 2 m.

Poznámka

• Citlivost externích mikrofonů ovlivňuje 
akustický charakter místnosti.

• Interní mikrofony zůstávají stále v činnosti, i 
když jsou připojeny externí mikrofony.

• Indikátor externího mikrofonu ukazuje stav 
přístroje stejně jako indikátor interních 
mikrofonů (viz Celkový pohled).

Používání mikrofonů 

3 m 3 m

1

2

2 m 2 m
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Instalace a odinstalace programu Conferencing Phone Manager

Přístroj lze používat ve spojení s programem 
Conferencing Phone Manager. Tento software najdete 
na přiloženém CD-ROM. Slouží k ovládání 
a programování přístroje pomocí počítače. 
(viz Conferencing Phone Manager - Správce 
konferenčního telefonu).

Systémové požadavky

Podporované operační systémy
– Microsoft Windows XP (všechny edice)

– Windows Vista (všechny edice)

Požadavky na hardware (pro Windows XP)
– CPU: 1 GHz procesory Intel Pentium nebo Celeron 

(nebo CPU srovnatelného výkonu)

– Pevný disk: nejméně 1 GB volné kapacity

– RAM: alespoň 256 MB

Požadavky na hardware (pro Windows Vista)
– CPU: 1 GHz procesory Intel Pentium nebo Celeron 

(nebo CPU srovnatelného výkonu)

– Pevný disk: nejméně 1 GB volné kapacity

– RAM: alespoň 512 MB

Instalace programu Conferencing 
Phone Manager
Instalaci proveďte podle následujících pokynů a telefon 
připojte k počítači USB kabelem teprve v kroku 8.

1. Do jednotky počítače vložte přiložený disk CD-
ROM.

• Zobrazí se nabídka CD-ROM.

2. Klepněte na [Conferencing Phone Manager].

3. Klepněte na [OK].

• Zobrazí se složka obsahující soubor 
[Setup.exe].

4. Poklepejte na [Setup.exe].

5. Vyberte preferovaný jazyk instalace a klepněte na 
[OK].

• Zobrazí se Průvodce instalací.

6. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

• Pravděpodobně se zobrazí upozornění, že 
instalovaný software neprošel testem pro 
Windows. To je naprosto normální jev. Tento 
software nebude ve vašem operačním systému 
dělat žádné problémy. Pokračujte v instalaci 
klepnutím na [Pokračovat].

7. Klepněte na [Dokončit].

• Je-li zaškrtnuto políčko [Launch 
Conferencing Phone Manager], 
Conferencing Phone Manager se automaticky 
spustí hned po instalaci.

8. Do USB portů telefonu a počítače připojte USB 
kabel (1) .

• Zobrazí se hlášení, že byl detekován nový 
hardware.

9. Vyberte [Install the software automatically 
(Recommended)] a klepněte na [Další].

• Pravděpodobně se zobrazí upozornění, že 
instalovaný software neprošel testem pro 
Windows. To je naprosto normální jev. Tento 
software nebude ve vašem operačním systému 
dělat žádné problémy. Pokračujte v instalaci 
klepnutím na [Pokračovat].

10. Klepněte na [Dokončit].

Poznámka

• Po dokončení instalace se na ploše obrazovky 
zobrazí nový zástupce.

Odinstalace Conferencing Phone 
Manager
1. Klepněte na [Start]→[Všechny 

programy]→[Panasonic]→[Conferencing 
Phone Manager] a nakonec na [Odebrat].

2. Klepněte na [Ano].

3. Klepněte na [Dokončit].

Instalace a odinstalace 
programu Conferencing 
Phone Manager

Pomocí tohoto zástupce můžete 
spouštět program Conferencing 
Phone Manager.

USB1
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Volání a příjem volání

Volání a příjem volání 
Volba linky

Tento telefon je schopen uskutečňovat volání na 
následujících typech linek:

– IP linka (viz Odchozí volání),

– Telefonní (TEL) linka (viz Odchozí volání),

– PS linka (viz Použití přenosné stanice (PS),

– PC linka (viz Použití počítače).

Když budete volat, objeví se v pravém horním rohu 
displeje symbol typu linky, která bude pro uskutečnění 
volání použita. Tento symbol byste měli při každém 
volání zkontrolovat. 

Vybranou linku můžete změnit stisknutím prostředního 
funkčního tlačítka ([F2]). Linka, na kterou tímto 
tlačítkem přepnete, je indikována symbolem 
zobrazeným nad funkčním tlačítkem.

Příklad:
1. Je nastavena IP linka.

2. Bylo stisknuto tlačítko . Nyní je vybrána 
telefonní linka (TEL).

Poznámka

• Jestliže telefon není připojený do IP sítě, 

 se nezobrazí a IP linku nebude možné 
zvolit.

Výběr dostupných linek
IP linka je dostupná vždy, když je telefon připojený do 
IP sítě; pokud právě není vybrána (tzn. indikována 
v pravém horním rohu displeje), můžete ji zvolit 

stisknutím .

Bude-li dostupná telefonní linka, PS linka nebo PC 
linka, je dáno nastavením parametru "Line 
Selection". Je-li parametr nastaven například na "IP 
+ PS", bude dostupná IP a PS linka.

Parametr "Line Selection" lze upravit následujícím 
způsobem:

1. Stiskněte [MENU].

2. Stiskněte .

3. Vyberte požadované nastavení.

• "IP + TEL": K dispozici je IP a telefonní (TEL) 
linka.

• "IP + PS": K dispozici je IP a PS linka.

• "IP + PC": K dispozici je IP a PC linka.

4. Stiskněte .

5. Stiskněte [MENU].

Volba linky

TEL

IP

IP

LINE

SAVE
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Odchozí volání

1. Zkontrolujte, jestli je vybrána ("IP" nebo "TEL") linka.

• Vybranou linku můžete změnit stisknutím 
prostředního funkčního tlačítka ([F2]).

• Nemůžete-li přepnout na požadovanou linku, 
upravte nastavení parametru "Line 
Selection" (viz Výběr dostupných linek).

2. Stiskněte [ ].

3. Pro telefonní volání: Volte telefonní číslo.

Pro IP volání přes pobočkovou ústřednu: Volte 
telefonní číslo.

Pro IP volání typu peer to peer: Zadejte IP 
adresu a stiskněte [#] nebo [ENTER].

• IP adresu lze zadat pomocí numerické 
klávesnice. [0]–[9] se používají pro zadání 
číselných hodnot a [ ] slouží pro vložení teček. 
Chcete-li nastavit např. "192.168.0.1", 
stiskněte [192 168 0 1].

• Pro krátkodobé přepnutí na tónovou volbu, je-li 
telefon nastaven na pulzní volbu, stiskněte [ ].

• Jakmile je hovor zahájen, zobrazuje se na 
displeji přibližná délka hovoru.

4. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Poznámka

• Uskutečnění volání s využitím telefonního 
seznamu, viz Volání na číslo z telefonního 
seznamu.

• Uskutečnění volání pomocí přenosné stanice 
nebo počítače připojeného k telefonu, viz 
Použití přenosné stanice (PS) nebo Použití 
počítače.

• Během prvních 30 vteřin telefonního hovoru si 
přístroj sám nastaví optimální kvalitu zvuku. S 
druhou stranou hovořte jeden po druhém, 
zejména na začátku konverzace. (Potřebná 
doba je závislá na stavu telefonní linky 

a zvukových charakteristikách místnosti.) V 
počáteční fázi může zvuk vypadávat, může se 
zesilovat a zeslabovat. To je naprosto normální 
jev.

• Jestliže telefon není připojený do IP sítě, 

 se nezobrazí a IP linku nebude možné 
zvolit.

• Délka hovoru zobrazená na displeji je jen 
orientační a od skutečné délky se může lišit. 
Telefonní poplatek se začne načítat, jakmile 
druhá strana zvedne telefon.

Úprava hlasitosti reproduktoru
Během hovoru můžete opakovaným mačkáním tlačítek 
[ ] nebo [ ] upravovat hlasitost reproduktoru. 
Hlasitost lze nastavit v 8 úrovních.

• Jestliže vás druhá strana špatně slyší, snižte 
tlačítkem [ ] hlasitost vlastního reproduktoru. Váš 
hlas bude na druhé straně slyšet hlasitěji.

Volání po zadání telefonního čísla 
nebo IP adresy 
1. Zkontrolujte, jestli je vybrána ("IP" nebo "TEL") 

linka.

• Vybranou linku můžete změnit stisknutím 
prostředního funkčního tlačítka ([F2]).

• Nemůžete-li přepnout na požadovanou linku, 
upravte nastavení parametru "Line 
Selection" (viz Výběr dostupných linek).

2. Pro telefonní volání: Volte telefonní číslo.

Pro IP volání přes pobočkovou ústřednu: Volte 
telefonní číslo.

Odchozí volání 

Je nastavena IP linka. Je nastavena TEL linka.

[F2] [F2]

Tišší Hlasitější

Je nastavena IP linka. Je nastavena TEL linka.

[F2] [F2]

IP



34 Návod k obsluze

Pro IP volání typu peer to peer: Zadejte IP 
adresu.

• Jestliže se spletete, stiskněte [ ] a zadejte 
telefonní číslo nebo IP adresu správně. 
Chcete-li vymazat všechny číslice, podržte 

tlačítko [ ] stisknuté.

• Pokud je potřeba při volání na telefonní lince 
vložit do vytáčeného čísla pauzu, stiskněte mezi 
číslicemi tlačítko [REDIAL/PAUSE/ ].

3. Stiskněte [ ] nebo .

4. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Opakovaná volba
Posledních 10 volaných čísel se ukládá v seznamu 
opakované volby v pořadí od nejnovějšího po nejstarší.

1. Stiskněte [REDIAL/PAUSE/ ].

• Zobrazí se naposled volané číslo.

2. Pomocí [ ] nebo [ ] můžete listovat seznamem 
volaných čísel.

• Stisknutím  můžete zobrazenou položku 
odstranit.

• Seznam opakované volby opustíte stisknutím 
[MENU].

3. Když najdete požadované číslo, stiskněte [ ] 

nebo .

Poznámka

• Linka, která byla pro volání použita ("IP" nebo 
"TEL"), se zobrazuje v pravém dolním rohu 
displeje. Stejná linka bude použita při 
opakované volbě.

Příklad:

• Jestliže parametr "Line Selection" není 
nastaven na "IP + TEL" (viz Výběr 
dostupných linek), nebude možné provádět 
opakovanou volbu na TEL lince.

• Pokud vytáčené číslo obsahuje příliš mnoho 
číslic (více než 32 číslic při IP volání přes 
pobočkovou ústřednu nebo 128 číslic při volání 
po telefonní lince), nebude při opakované volbě 
vytočeno správně.

Vkládání mezer (pauz) do 
vytáčeného čísla
Do vytáčeného čísla při volání po telefonní lince přes 
pobočkovou ústřednu nebo v případě dálkových 
hovorů je někdy třeba vložit pauzu. Na příklad, když 
musíte vytočit "9" před volbou venkovního telefonního 
čísla, pravděpodobně po vytočení "9" čekáte (pauza), 
až se ozve oznamovací tón.

Stisknutím [REDIAL/PAUSE/ ] během vytáčení si 
telefon pauzu uloží spolu s voleným číslem do seznamu 
opakované volby. Použijete-li později toto číslo ze seznamu 
opakované volby, telefon v každém místě pauzy přeruší 
vytáčení na předem naprogramovaný počet sekund 
(výchozí hodnota: 3 s; viz Délka pauzy (Pause Time)) 
přesně tak, jak jste číslo zadali.

Příklad:
1. Stiskněte ([9] nebo [0], dle naprogramování PBX) 

pro přístup na venkovní linku pobočkové ústředny.

2. Stiskněte [REDIAL/PAUSE/ ].

• Chcete-li zadat delší pauzu, stiskněte 
[REDIAL/PAUSE/ ] několikrát. Při 
každém stisknutí [REDIAL/PAUSE/ ] 
bude vložena další pauza.

3. Volte telefonní číslo.

4. Stiskněte [ ] nebo .

Volání na číslo z telefonního 
seznamu
Zadání čísla do telefonního seznamu, viz Přidání 
položky do telefonního seznamu.

1. Stiskněte .

2. Pomocí [ ] nebo [ ] můžete listovat položkami 
telefonního seznamu.

• Při stisknutí [ ] se položky seznamu zobrazují 
v následujícím pořadí:

Symboly→Čísla→Písmena

• Stiskněte tlačítko volby odpovídající požadovanému 
písmenu a pak v případě potřeby listujte tlačítky [ ] 
nebo [ ].

• Telefonní seznam opustíte stisknutím [MENU].

3. Když najdete požadované číslo, stiskněte [ ] 

nebo .

Poznámka

• Linka, která byla zvolena při ukládání položky 
do telefonního seznamu ("IP" nebo "TEL"), se 

Bude použita 
telefonní (TEL) 
linka, provedete-li 
opakování volby 
této položka.

ERASE
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zobrazuje v pravém dolním rohu displeje. 
Stejná linka bude použita při volání na položku 
seznamu.

Příklad:

• Jestliže parametr "Line Selection" není 
nastaven na "IP + TEL" (viz Výběr 
dostupných linek), nebude možné volat na 
položky, u nichž je uložena telefonní (TEL) 
linka.

Konferenční hovory

Během jednoho hovoru můžete zavolat dalšímu účastníkovi 
a vytvořit tak konferenční hovor (tzn. třístrannou konverzaci), 
vy a další dva účastníci. Konferenční hovor můžete vytvořit 
s následujícími typy volání:

– 2 IP volání (jen v režimu peer to peer Viz Provozní 
režim IP linky),

– 1 IP volání a 1 telefonní volání,

– 1 IP volání a 1 PS volání,

– 1 IP volání a 1 PC volání.

Vytvoření konferenčního hovoru, když jste vy přijali 
volání, viz Příjem druhého volání (čekající volání).

Konferenční hovory na IP a TEL linkách

1. Stiskněte , aby byl aktuální hovor přidržen.

2. Zkontrolujte, jestli je vybrána ("IP" nebo "TEL") linka.

• Je-li telefon v režimu IP-PBX, dostupná linka 
se vybere automaticky. Pokračujte krokem 3.

• Je-li telefon v režimu peer to peer a aktuálním 
hovorem je IP hovor, můžete vybranou linku změnit 
stisknutím levého funkčního tlačítka ([F1]).

• Nemůžete-li přepnout na požadovanou linku, 

stiskněte  a pak změňte parametr "Line 
Selection" (viz Výběr dostupných linek). Po 
změně nastavení postup opakujte od kroku 1.

3. Zavolejte účastníka, kterého chcete připojit do 
konverzace.

• Druhý hovor můžete ukončit a vrátit se 

k původnímu hovoru stisknutím .

• Volání účastníka uloženého v telefonním 
seznamu, viz Volání na číslo z telefonního 
seznamu.

4. Jakmile volaný účastník přijme hovor, stisknutím 

 zahájíte konferenční hovor.

• Před zahájením konferenčního hovoru 

stiskněte  pro ukončení druhého hovoru 
a návrat k původnímu.

Poznámka

• Při vytváření konferencí z hovorů využívajících 
telefonní (TEL) linky doporučujeme nastavit 
parametr "TEL Line Level Reduction" na 
hodnotu "On" (viz Omezení úrovně signálu 
telefonní linky (TEL Line Level Reduction)).

Přidání PS nebo PC volání k IP volání
1. Zkontrolujte, že je parametr "Line Selection" 

nastaven na "IP + PS" nebo "IP + PC" (podle 
potřeby) (viz Výběr dostupných linek).

2. Stiskněte , aby byl aktuální hovor přidržen.

• Je-li telefon v režimu IP-PBX, vybere se 
automaticky PS nebo PC linka. Pokračujte 
krokem 4.

3. Pouze v režimu peer to peer: Vyberte PS nebo 
PC linku stisknutím levého funkčního tlačítka 
([F1]).

Příklad: Stisknutím  vyberte PS linku.

4. Uskutečněte volání pomocí přenosné stanice nebo 
počítače.

Bude použita 
telefonní (TEL) 
linka, budete-li 
volat na toto 
číslo.

Konferenční hovory

Je nastavena IP linka. Je nastavena TEL linka.

[F1] [F1]

CONF

Je nastavena IP linka. Je nastavena PS linka.

[F1]

BACK

BACK

CONF

END

CONF

PS
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5. Jakmile volaný účastník přijme hovor, stisknutím 

 zahájíte konferenční hovor.

• Před zahájením konferenčního hovoru 

stiskněte  pro ukončení druhého hovoru 
a návrat k původnímu.

Ukončení konferenčního hovoru

Stisknutím [ ] odpojte obě zúčastněné strany.

nebo

1. Stiskněte .

• Pro pokračování hovoru stiskněte .

2. Pomocí [ ] nebo [ ] vyberte účastníka, kterého 

chcete vyřadit z konference, a stiskněte .

• Vybraný účastník bude odpojen a vy můžete 
pokračovat v hovoru se zbývající stranou.

• Chcete-li odpojit obě strany, vyberte "All" 

a stiskněte .

CONF

END

END

BACK

SELECT

SELECT
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Příjem volání

Při příchozím volání se na displeji zobrazí typ volání.

Příklad: "Incoming Call on IP Line"

Poznámka

• Jestliže je parametr "Line Selection" (viz 
Výběr dostupných linek) nastaven na "IP + 
PC" nebo "IP + PS", nelze volat a přijímat 
volání na telefonní (TEL) lince.

1. Stiskněte [ ] nebo .

• Tento telefon nepodporuje funkci identifikace 
volajícího (Caller ID), tzn. při příchozím volání 
se nezobrazuje číslo volajícího.

• Příchozí volání můžete odmítnout stisknutím 

.

• Jakmile je hovor zahájen, zobrazuje se na 
displeji přibližná délka hovoru.

2. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Poznámka

• Druhá strana musí znát IP adresu vašeho 
přístroje, aby vám mohla volat po IP lince, je-li 
váš telefon v režimu peer to peer (viz Provozní 
režim IP linky). Chcete-li zkontrolovat IP 
adresu, stiskněte [MENU]→"Show IP 

Address"→ .

• Během prvních 30 vteřin telefonního hovoru si 
přístroj sám nastaví optimální kvalitu zvuku. 
S druhou stranou hovořte jeden po druhém, 
zejména na začátku konverzace. (Potřebná doba 
je závislá na stavu telefonní linky 
a zvukových charakteristikách místnosti.) 
V počáteční fázi může zvuk vypadávat, může se 
zesilovat a zeslabovat. To je naprosto normální jev.

• V režimu Tel stiskem tlačítka REJECT je ukončeno 
vyzvánění na telefonu.Volající slyší ve sluchátku 
stále vyzváněcí tón.

Úprava hlasitosti vyzvánění
Když je telefon v pohotovostním stavu nebo přijímá 
volání, můžete opakovaným stisknutím [ ] nebo [ ] 
upravit hlasitost vyzvánění. Hlasitost lze nastavit ve 4 
úrovních, včetně Off.

Příjem druhého volání (čekající 
volání)
Během hovoru můžete přijmout druhé volání a potom 
vstoupit do obou hovorů a vytvořit konferenci.

Během IP volání:

Můžete přijmout TEL volání. V režimu peer to peer (viz 
Provozní režim IP linky) můžete přijmout další IP volání.

Během TEL, PS nebo PC volání:

Můžete přijmout IP volání.

Poznámka

• Abyste mohli využít tuto funkci, musí být 
parametr "Call Waiting" (viz Čekjící volání 
(Call Waiting)) nastaven na "Enable" (toto je 
výchozí nastavení).

• Když je přijato druhé volání, ozve se tón 
čekajícího volání. Nastavení hlasitosti tónu 
čekajícího volání, viz Hlasitost tónu čekajícího 
volání (Call Waiting Tone Volume).

Odmítnutí druhého volání

Stiskněte . Druhý účastník je odpojen a původní 
hovor pokračuje.

Ověření volajícího a následné vytvoření 
konferenčního hovoru

1. Stiskněte .

• První volání je přidrženo a můžete hovořit 
s druhým účastníkem.

• Pro ukončení druhého hovoru stiskněte  
a pokračujte v prvním hovoru.

2. Stisknutím  vytvořte konferenční hovor.

Okamžité vytvoření konferenčního hovoru

Stiskněte .

Ukončení konferenčního hovoru

Stisknutím [ ] odpojte obě zúčastněné strany.

nebo

1. Stiskněte .

• Pro pokračování hovoru stiskněte .

2. Pomocí [ ] nebo [ ] vyberte účastníka, kterého 

chcete vyřadit z konference, a stiskněte .

• Vybraný účastník bude odpojen a vy můžete 
pokračovat v hovoru se zbývající stranou.

• Chcete-li odpojit obě strany, vyberte "All" 

a stiskněte .

Příchozí volání 

ANSWER

REJECT

SELECT

Off

Low High

REJECT

ANSWER

END

CONF

CONF

END

BACK

SELECT

SELECT
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Užitečné funkce dostupné během hovoru

Vypnutí mikrofonu
Během konverzace můžete vypnout mikrofony na 
telefonu. Jeli tato funkce použita, vy uslyšíte druhou 
stranu, ale druhá strana neuslyší vás.

Svůj mikrofon  vypnete stisknutím [ ]. 

Opakovaným stisknutím [ ] se opět vrátíte do 
konverzace.

Poznámka

• Při zapnuté funkci Vypnutí mikrofonu, se na 
displeji zobrazí "Mute" a indikátory svítí 
červeně.

• Při zapnuté funkci Mikrofony Vypnuty, jsou 
všecny interní a externí mikrofony vypnuty.

Flash
Stisknutím tlačítka [FLASH/R] získáte přístup k 
volitelným službám telefonního operátora, např. 
čekající volání, nebo funkcím pobočkové ústředny, 
např. přepojení volání na jinou pobočku.

Poznámka

• Nastavení funkce Flash, viz Nastavení Flash 
(Flash Time).

• Tato funkce není dostupná v případě IP volání.

Úprava kvality přenosu

Stisknutím  můžete během hovoru upravit 
kvalitu přenosu hlasu.( větší zpoždění hlasu).

K dispozici jsou tyto režimy přenosového pásma:

– Talking Mode (Hovorová kvalita)

Doporučeno při voláních, při nichž se vy i druhá 
strana účastníte konverzace stejnou měrou.

– Listening Mode (Poslechová kvalita)

Doporučeno při voláních, při nichž druhá strana 
hovoří více a vy spíše posloucháte.

Vhodný režim můžete nastavit během hovoru 

stisknutím . S každým stisknutím tlačítka se 
nastavení změní a změna se krátce zobrazí na displeji.

Poznámka

• Když je tato funkce zapnuta, zobrazuje se na 
displeji "Slow".

• Pokud druhá strana hovoří déle než 5 sekund 
bez přerušení, funkce se vypne. Jakmile se 
druhá strana asi na 1 sekundu odmlčí, funkce 
se opět aktivuje.

• Je-li tato funkce vypnuta, mohou se v řeči 
druhé strany projevovat krátkodobé výpadky.

Omezení šumu mikrofonu
Během hovoru můžete stisknout tlačítko [MIC NOISE 

CUT/ ], aby se omezilo snímání okolního šumu 
mikrofonem a vysílání druhé straně.

S každým stisknutím tlačítka se nastavení změní 
a změna se krátce zobrazí na displeji.

Poznámka

• Když je tato funkce zapnuta, zobrazuje se na 
displeji "Noise Cut ON".

• Kvalita zvuku se tím druhé straně o něco 
zlepší.

Užitečné funkce 
dostupné během hovoru

SPEED

SPEED

Conversion Mode
Talking Mode

↓

Conversion Mode
Listening Mode

↓

Conversion Mode
Off

Mic Noise Cut
High

↓

Mic Noise Cut
Low

↓

Mic Noise Cut
Off
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Telefonní seznam

Telefonní seznam 
Přidání položky do telefonního seznamu

Do telefonního seznamu můžete uložit 100 jmen 
a telefonních čísel nebo IP adres.

Uskutečnění volání s využitím telefonního seznamu, 
viz Volání na číslo z telefonního seznamu.

1. Stiskněte .

• Displej ukazuje počet položek uložených 
v telefonním seznamu.

• Je-li vybrána PS nebo PC linka, nelze do 
telefonního seznamu přidávat další položky.

2. Stiskněte .

3. Zadejte jméno (max. 16 znaků) a stiskněte 
[ENTER].

• Informace o vkládání znaků, viz Tabulky znaků.

• Chcete-li vložit mezeru do místa, kde není pod 
kurzorem žádný znak, stiskněte .

• Chcete-li vložit mezeru za poslední znak, 
stiskněte  dvakrát.

• Je-li aktivní abecední nebo rozšířený režim 
vkládání, můžete vložit mezeru také stisknutím 
[0].

4. Pomocí tlačítek [ ] nebo [ ] vyberte linku ("IP" 
nebo "TEL"), která se má při volbě tohoto čísla 

použít, a stiskněte .

5. Zadejte telefonní číslo (max. 32 číslic) nebo IP 

adresu a stiskněte [ENTER] nebo .

• Jestli je položce telefonního seznamu, u které 
je nastavena IP linka, přiřazeno telefonní číslo 
nebo IP adresa je dáno nastavením 
"Operation Mode" (viz Provozní režim IP 
linky). Když je telefon v režimu IP-PBX, každé 
nové položce s IP linkou bude přiřazeno 
telefonní číslo. Když je telefon v režimu peer to 
peer, každé nové položce s IP linkou bude 
přiřazena IP adresa.

• IP adresu lze zadat pomocí numerické 
klávesnice. [0]–[9] se používají pro zadání 
číselných hodnot a [ ] slouží pro vložení teček. 
Chcete-li nastavit např. "192.168.0.1", 
stiskněte [192 168 0 1].

• Pro krátkodobé přepnutí na tónovou volbu, je-li 
telefon nastaven na pulzní volbu, stiskněte [ ].

• Pokud je potřeba při volání po telefonní lince 
vložit do vytáčeného čísla pauzu (viz Vkládání 

mezer (pauz) do vytáčeného čísla), stiskněte 
mezi číslicemi [REDIAL/PAUSE/ ].

• Chcete-li vložit další položku, stiskněte  
a pokračujte od kroku 3.

6. Stiskněte [MENU].

Poznámka

• Pokud během 1 minuty nestisknete žádné 
tlačítko, telefon přejde automaticky do 
pohotovostního stavu.

• Jedna položka seznamu nemůže mít zároveň 
telefonní číslo i IP adresu.

Psaní textu
Tlačítka volby se používají pro vkládání číslic i znaků. 
Ke každému tlačítku je přiřazeno několik znaků. Pro 
vložení znaku stiskněte příslušné tlačítko, v případě 
potřeby několikrát. Potřebujete-li vložit jiný znak, který 
je přiřazen stejnému tlačítku, stiskněte nejdříve 

, aby se kurzor posunul doprava.

Režimy vkládání znaků
Při zadávání položek do telefonního seznamu můžete 
použít následující způsoby vkládání znaků. Aktuálně 
použitý režim je zobrazen v pravém horním rohu 
displeje.

[ABC2]: se zobrazuje, je-li vybrán abecední režim,

[1234]: se zobrazuje, je-li vybrán numerický režim,

[AÄĹ2]: se zobrazuje, je-li vybrán rozšířený režim.

Přepnutí režimu vkládání dosáhnete stisknutím 

. Pomocí [ ] se přepíná vkládání velkých 
a malých písmen.

Seznam dostupných znaků, viz Tabulky znaků.

Oprava chyby
Chcete-li opravit chybu, posuňte tlačítkem  
nebo  kurzor do potřebné pozice a použijte 
některý z následujících postupů:

– Chcete-li vložit znak nebo číslici, stiskněte 
příslušné tlačítko.

– Chcete-li vybraný znak nebo číslici vymazat, 

stiskněte [ ].

Chcete-li vymazat všechny znaky a číslice, podržte 

tlačítko [ ] stisknuté.

Přidání položky do 
telefonního seznamu

ADD

SELECT

SAVE

ADD

CHAR
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Úpravy položek seznamu

1. Vyhledejte potřebnou položku seznamu (viz Volání 
na číslo z telefonního seznamu).

2. Stiskněte .

3. Upravte jméno podle své představy a stiskněte 
[ENTER].

4. Pomocí tlačítek [ ] nebo [ ] vyberte linku ("IP" 
nebo "TEL"), která se má při volbě tohoto čísla 

použít, a stiskněte .

5. Upravte telefonní číslo nebo IP adresu podle své 

představy a stiskněte [ENTER] nebo .

6. Stiskněte [MENU].

Poznámka

• Pokud během 1 minuty nestisknete žádné 
tlačítko, telefon přejde automaticky do 
pohotovostního stavu.

Odstranění položek seznamu

Odstranění 1 položky
1. Vyhledejte potřebnou položku seznamu (viz Volání 

na číslo z telefonního seznamu).

2. Stiskněte .

3. Stiskněte .

• Rozhodnete-li se položku nemazat, stiskněte 

.

4. Stiskněte [MENU].

Odstranění všech položek
1. Stiskněte .

2. Stiskněte .

3. Stiskněte .

4. Stiskněte [MENU].

Poznámka

• Telefonní seznam můžete také vymazat 
pomocí funkce "Erase All Phonebook 
Data" (viz Vymazání telefonního seznamu).

Úpravy položek seznamu

Odstranění položek 
seznamu 

EDIT

SELECT

SAVE

ERASE

YES

NO

ERASE

YES
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Tabulky znaků

Tabulky znaků

Poznámka

• Mezera se počítá jako jeden znak.

Tabulky znaků 

Tlačítko 
volby

Abecední režim Rozšířený režim

0 Mezera Mezera

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Přepíná mezi vkládáním velkých a malých 
znaků.

Přepíná mezi vkládáním velkých a malých 
znaků.

#

( ) < > [ ] { } 0 ( ) < > [ ] { } 0

 A B C 2

 a b c 2

 D E F 3

 d e f 3

 G H I 4

 g h i 4

 J K L 5

 j k l 5

 M N O 6

 m n o 6

 P Q R S 7

 p q r s 7

 T U V 8

 t u v 8

 W X Y Z 9

 w x y z 9
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Záznam

Záznam 
Záznamové funkce

Konverzace a hlasové zprávy si můžete zaznamenat 
na paměťovou kartu SD.

Informace k paměťové kartě SD
Než přistoupíte k záznamu na paměťovou kartu, 
zkontrolujte následující:

– Zda je vložena kompatibilní paměťová karta (viz 
Kompatibilní karty).

• Když je SD karta vložena, měl by být v levém 

horním rohu displeje zobrazen symbol .

– Zda byla karta naformátována správným formátem 
(viz Formátování paměťových karet SD).

– Zda karta není zamknutá (viz Ochrana proti 
přepsání (LOCK).

• Pokud vložíte kartu se zapnutou ochranou proti 
zápisu, zobrazí se na displeji "Write 
Protected".

Poznámka

• Bez ohledu na kapacitu paměťové karty lze 
na ni nahrát max. 100 záznamů.

• Když se na displeji objeví hlášení "Memory 
Full", nebudete moci pořídit další záznam, 
dokud některý jiný nevymažete. Jestliže se 
karta zaplní během záznamu, nahrávání se 
ukončí.

Informace o přibližných dobách záznamu, viz 
Přibližná délka záznamu.

• Pokud během nahrávání klesne zbývající 
kapacita pod 6 minut, zobrazí se krátce na 
displeji zpráva "Remaining Time Less 
Than 6 Min." a až do ukončení záznamu 
bude blikat podsvícení displeje. Jestliže již 
zbývá méně než 1 minuta, zobrazí se krátce na 
displeji zpráva "Remaining Time Less 
Than 1 Min.".

• Jestliže telefonický rozhovor nahráváte, je 
vhodné o tom uvědomit druhou stranu.

• Při záznamech telefonních hovorů dodržujte 
aplikovatelné právní předpisy (zákony, 
vyhlášky, pokyny apod.).

Záznam konverzace

1. Během rozhovoru stiskněte .

• Na displeji se krátce zobrazí text "Remaining 
Time" a doba záznamu, která je k dispozici, 
a potom ještě "Conf Recording" a přibližná 
délka trvání rozhovoru.

2. Záznam ukončíte stisknutím .

• Záznam se ukončí automaticky po stisknutí 

[ ].

Záznam hlasových zpráv

Hlasové zprávy (tzn. nahrávky pořízené za vaší 
nepřítomnosti) se mohou rovněž zaznamenat.

1. Pokud nebudete na telefonu, stiskněte [MENU].

2. Vyberte "Voice Memo" a stiskněte .

• Na displeji se krátce zobrazí text "Remaining 
Time" a doba záznamu, která je k dispozici, 
a potom ještě "Memo Recording" a přibližná 
délka trvání rozhovoru.

3. Záznam ukončíte stisknutím .

• Záznam se automaticky ukončí, jakmile 
přijmete volání.

Přehrávání záznamů

1. Stiskněte .

2. Pomocí [ ] nebo [ ] můžete listovat seznamem 

záznamů a pak stiskněte .

• Zaznamenané konverzace se zobrazí jako 
 plus datum a čas pořízení záznamu. 

Hlasové zprávy se zobrazí jako  plus 
datum a čas záznamu.

3. Stiskněte .

• Stisknutím [BACK] ukončíte přehrávání.

• Je-li vybraný záznam kratší než 1 sekunda, 
zobrazí se "Unable To Use" a takový 
záznam nepůjde přehrát.

4. K návratu použijte tlačítko [MENU].

Poznámka

• Záznamy se ukládají ve formátu PCM 
a můžete je přehrávat na počítači pomocí 
programu Windows Media® Player nebo 

Záznamové funkce

SD

Záznam konverzace 

Záznam hlasových zpráv

Přehrávání záznamů 

REC

STOP

REC

STOP

PLAY

SELECT

PLAY
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QuickTime®. Ukládají se na SD kartu 
do následující složky: 
"\\PRIVATE\MEIGROUP\PCC\IPSP".

• Podíváte-li se do této složky z počítače, uvidíte 
záznamy pojmenované jako "REC" plus 
třímístné číslo (000–100; při uložení souboru 
na SD kartu bude použito nejnižší dostupné 
číslo). Soubory mají příponu ".WAV".

Příklad: "REC001.WAV"

• Jestliže z počítače změníte jména souborů 
nebo složek, nepůjde již nahrávky přehrát 
pomocí telefonu.

Funkce dostupné během přehrávání
Během přehrávání máte k dispozici tyto funkce:

Vymazání záznamů

Vymazání 1 záznamu

1. Stiskněte .

2. Pomocí [ ] nebo [ ] můžete listovat seznamem 

záznamů a pak stiskněte .

3. Stiskněte .

• Zobrazí se "Erased".

4. Stiskněte [MENU].

Poznámka

• Chcete-li vymazat záznam, který právě 

posloucháte, stiskněte  a potom .

Vymazání všech záznamů

1. Stiskněte .

2. Stiskněte .

3. Stiskněte .

• Zobrazí se "All Erased".

Funkce Operace

Ovládání 
hlasitosti

Stiskněte [ ] nebo [ ].

Přehrát další 
záznam

Stiskněte [#] ([ ]) a pak .

Přehrát aktuální 
záznam znovu

Stiskněte [ ] ([ ]) a pak .

Přehrát před-
cházející záznam

Stiskněte dvakrát [ ] ([ ]) a 

potom .

Rychlý posun 
dopředu

Stiskněte  pro 4× rychlost
Stiskněte znovu  pro 60× 
rychlost.

Stisknutím  spustíte pře-
hrávání.

Převinutí zpět Stiskněte  pro 4× rychlost
Stiskněte znovu  pro 60× 
rychlost.

Stisknutím  spustíte pře-
hrávání.

Pauza Stiskněte [0] ([ ]).

Stisknutím  obnovíte pře-
hrávání.

Vymazat aktuální 
záznam

Stiskněte  a pak .

PLAY

PLAY

PLAY

PLAY

PLAY

PLAY

ERASE YES

Vymazání záznamů

PLAY

ERASE

YES

ERASE YES

PLAY

ERASE

YES
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Použití přenosné stanice (PS) nebo počítače

Použití přenosné stanice (PS) nebo počítače 
Použití přenosné stanice (PS)

Po spojení telefonu s přenosnou stanicí můžete využít 
mikrofony a reproduktor telefonu k volání z/na 
přenosnou stanici.

Kompatibilní přenosné stanice (k červenci 2008)

Poznámka

• Dostupnost výrobku se v jednotlivých zemích 
liší.

Volba linky (IP + PS)
1. Stiskněte [MENU].

2. Stiskněte .

3. Vyberte "IP + PS".

• Když je parametr "Line Selection" 
nastaven na "IP + PS", nelze volat a přijímat 
volání na/z telefonní linky.

4. Stiskněte .

5. Stiskněte [MENU].

Použití přenosné stanice
1. Zkontrolujte, jestli je v pravém horním rohu displeje 

zobrazeno "PS".

• Vybranou linku můžete změnit stisknutím 
prostředního funkčního tlačítka ([F2]).

• Nemůžete-li vybrat "PS", změňte nastavení 
"Line Selection" na "IP + PS" (vysvětleno 
na této stránce).

2. Uskutečněte volání pomocí přenosné stanice.

3. Přiložený PS kabel připojte do konektoru [AUDIO 
IN/OUT] telefonu (1) a k přenosné stanici.

• Zkontrolujte, jestli jsou konektory PS kabelu 
důkladně zasunuty do telefonu a přenosné 
stanice, jinak by mohly nastat problémy se 
slyšitelností zvuku, případně s ozvěnami či 
zpětnou vazbou.

• Přenosnou stanici umístěte co nejdále od 
telefonu.

4. Mikrofony a reproduktor telefonu můžete používat 

po stisknutí [ ].

• Novým stisknutím [ ] se funkce mikrofonů 
a reproduktoru zase vypne.

5. Volání ukončete z přenosné stanice.

6. Mikrofony a reproduktor telefonu vypněte tlačítkem 

[ ].

Poznámka

• Kvůli dosažení co nejlepšího komfortu 
doporučujeme nastavit hlasitost příjmu na 
přenosné stanici takto:

– modely se 4 úrovněmi hlasitosti: úroveň 3,

– modely se 6 úrovněmi hlasitosti: úroveň 4.

• Hlasitost reproduktoru (sluchátka) přenosné 
stanice neměňte během hovoru příliš často. 

Použití přenosné stanice 
(PS) 

– KX-TCA155 – KX-TCA256

– KX-TCA255 – KX-TCA355

– KX-TD7680 – KX-TD7685

– KX-TD7690 – KX-TD7695

– KX-TD7684 – KX-TD7696

– KX-TD7694

LINE

SAVE

Je nastavena IP linka. Je nastavena PS linka.

[F2] [F2]

1
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Mohly by se projevovat ozvěny nebo zpětná 
vazba.

• Mikrofon a sluchátko přenosné stanice nelze 
použít, je-li stanice připojena k telefonu.

• Funkci nelze vůbec použít, pokud k telefonu 
připojíte mobilní telefon nebo nekompatibilní 
přenosnou stanici.
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Použití počítače

Po připojení přístroje k počítači můžete využít 
mikrofony a reproduktory telefonu k volání a příjmu 
volání na počítači s nainstalovaným softwarem pro IP 
telefonii.

Připojení počítače
Přiložený PC kabel připojte do konektoru [AUDIO IN/
OUT] telefonu (1) a konektorů mikrofonu (červený; 
2) a sluchátek (zelený; 3) počítače.

Poznámka

• Mikrofon a sluchátka počítače není možné 
používat, je-li počítač připojen k telefonu.

Volba linky (IP + PS)
1. Stiskněte [MENU].

2. Stiskněte .

3. Vyberte "IP + PS".

• Když je parametr "Line Selection" 
nastaven na "IP + PS", nelze telefonovat po 
telefonní lince.

4. Stiskněte .

5. Stiskněte [MENU].

Použití počítače
1. Zkontrolujte, jestli je v pravém horním rohu displeje 

zobrazeno "PC".

• Vybranou linku můžete změnit stisknutím 
prostředního funkčního tlačítka ([F2]).

• Nemůžete-li vybrat "PC", změňte nastavení 
"Line Selection" na "IP + PS" (vysvětleno 
na této stránce).

2. Mikrofony a reproduktor telefonu můžete používat 

po stisknutí [ ].

• Novým stisknutím [ ] se funkce mikrofonů 
a reproduktoru zase vypne.

3. K volání a příjmu volání pomocí počítače použijte 
vhodný software.

4. Volání ukončete z počítače.

5. Mikrofony a reproduktor telefonu vypněte tlačítkem 

[ ].

Poznámka

• Telefon by měl být umístěn nejméně 50 cm od 
počítače.

Použití počítače 

1
3

2

LINE

SAVE

Je nastavena IP linka. Je nastavena PC linka.

[F2] [F2]
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Programování přístroje

Programování přístroje 
Úprava a ověření nastavení

Nastavení se programuje a kontroluje prostřednictvím 
předního panelu. Použití programu Conferencing 
Phone Manager, který si můžete nainstalovat z 
přiloženého disku CD-ROM, k programování z 
počítače popisuje část Programování přístroje pomocí 
Správce konferenčního telefonu.

Změny nastavení

Pomocí předního panelu
1. Stiskněte [MENU].

2. Tlačítky [ ] nebo [ ] vyberte programování 

potřebné kategorie a stiskněte .

3. Tlačítky [ ] nebo [ ] vyberte potřebný parametr 

a stiskněte .

4. Podle potřeby upravte nastavení.

• Chcete-li operaci stornovat bez provedení 
jakýchkoli změn, stiskněte [MENU].

5. Stiskněte .

6. Stiskněte [MENU].

Poznámka

• Programujete-li telefon pomocí předního panelu, 
zobrazuje se aktuální nastavení na displeji "�".

• K návratu na předcházející stránku stiskněte 
[BACK].

• Pokud během 1 minuty nestisknete žádné 
tlačítko, telefon přejde automaticky do 
pohotovostního stavu.

• Když se telefon používá, následující parametry 
nelze programovat, a tudíž se ani nezobrazují:

– Provozní režim (Operation Mode)

– Jazyk (Language)

– Datum a čas (Date & Time)

– Formát zobrazení času (Time 
Format)

– Hlasitost vyzvánění (Ringer 
Volume)

– Tón vyzvánění (Ringtone)

– Nastavení IP sítě (IP Network 
Settings) (všechny parametry)

– Nastavení protokolu (Protocol 
Settings) (všechny parametry)

– Nastavení VoIP (VoIP Settings) 
(všechny parametry)

– Nastavení QoS (QoS Settings) 
(všechny parametry)

Když se navíc používá linka TEL, PS nebo PC, 
nelze programovat ani další parametry, a ty se 
rovněž nezobrazují:

– Volba linky (Line Selection)

– Nastavení telefonní linky (TEL 
Settings) (všechny parametry)

Použití programu Conferencing 
Phone Manager (Správce 
konferenčního telefonu)
Použití programu Conferencing Phone Manager, který 
si můžete nainstalovat z přiloženého disku CD-ROM, k 
programování z počítače popisuje část Programování 
přístroje pomocí Správce konferenčního telefonu.

Restart přístroje

Po úpravě následujících parametrů je třeba přístroj 
restartovat, aby se provedené změny projevily. (Při 
restartu se nevymažou žádná data.)

– Provozní režim (Operation Mode) (Provozní režim)

– Způsob přidělení IP adresy (IP Address Mode) 
(Režim přidělení IP adresy)

– IP adresa (IP Address) (IP adresa)

– Maska podsítě (Subnet Mask) (Maska podsítě)

– Výchozí brána (Default Gateway) (Výchozí brána)

– Číslo SIP pobočky (SIP Ext. No.) (číslo SIP 
pobočky)

– Heslo SIP (SIP Password) (heslo SIP)

– Doménové jméno uživatele SIP (SIP User Domain 
Name) (doménové jméno uživatele SIP)

– IP adresa proxy serveru SIP (SIP Proxy Server IP 
Address) (IP adresa proxy serveru SIP)

– IP adresa registrátora SIP (SIP Registrar IP 
Address) (IP adresa registrátora SIP)

– Způsob přidržení (Hold Method) (způsob přidržení)

– Číslo signalizačního portu SIP (SIP Signalling Port 
Number) (číslo signalizačního portu SIP)

– VLAN ID (identifikace VLAN)

– VLAN Priority (priorita VLAN)

– SIP ToS Field (pole ToS SIP)

Úprava a ověření 
nastavení 

Změny nastavení

SELECT

SELECT

SAVE

Restart přístroje 
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– RTP ToS Field (pole RTP ToS)

1. Stiskněte [MENU].

2. Vyberte "Systémové volby (System 

Options)" a stiskněte .

3. Vyberte "Restart (Reboot)" a stiskněte .

4. Vyberte "Yes" a stiskněte .

Poznámka

• Restart z programu Conferencing Phone 
Manager, viz Restart přístroje pomocí 
programu Conferencing Phone Manager.

• Telefon můžete také restartovat vypnutím 
a opětovným zapnutím:

– Používáte-li napájecí adaptér: Vytáhněte 
adaptér z elektrické zásuvky a po chvíli jej 
zase zapněte.

– Používáte-li napájení z počítačové sítě 
(PoE): Z telefonu odpojte síťový kabel 
(LAN) a zase jej připojte.

SELECT

SELECT

SELECT
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Seznam parametrů

Seznam všech programovatelných parametrů. Pomocí odkazů ve sloupci Reference si můžete vyhledat 
informace o jednotlivých parametrech.

Seznam parametrů 

Kategorie programování Parametr Reference

Zobrazení IP adresy 
(Show IP Address)

Zobrazení IP adresy

Provozní režim (Oper-
ation Mode)

Provozní režim

Základní nastavení 
(Basic Setting)

Jazyk (Language) Jazyk

Datum a čas (Date & Time) Datum a čas

Formát zobrazení času 
(Time Format)

Formát zobrazení času

Hlasitost vyzvánění 
(Ringer Volume)

Hlasitost vyzvánění

Tón vyzvánění (Ringtone) Tón vyzvánění

Kontrast LCD displeje (LCD 
Contrast)

Kontrast LCD

Tóny tlačítek (Key Tones) Tóny tlačítek

Hlasitost tónu čekajícího 
volání (Call Waiting Tone 
Volume)

Hlasitost tónu čekajícího 
volání

Čekjící volání (Call Wait-
ing)

Čekající hovor

Volba linky (Line 
Selection)

Volba linky

Nastavení telefonní 
linky (TEL Settings)

Režim volby (Dial Mode) Režim volby

Nastavení Flash (Flash 
Time)

Čas. údaj funkce Flash

Délka pauzy (Pause Time) Trvání pauzy

Omezení úrovně signálu 
telefonní linky (TEL Line 
Level Reduction)

Omezení úrovně signálu 
telefonní linky

Nastavení IP sítě (IP 
Network Settings)

Způsob přidělení IP adresy 
(IP Address Mode)

Způsob přidělení IP adresy

IP adresa (IP Address) IP adresa

Maska podsítě (Subnet 
Mask)

Maska podsítě
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Výchozí brána (Default 
Gateway)

Výchozí brána

Nastavení protokolu 
(Protocol Settings)

Číslo SIP pobočky (SIP 
Ext. No.)

číslo SIP pobočky

Heslo SIP (SIP Password) heslo SIP

Doménové jméno uživatele 
SIP (SIP User Domain Name)

doménové jméno uživatele SIP

IP adresa proxy serveru SIP 
(SIP Proxy Server IP 
Address)

IP adresa proxy serveru SIP

IP adresa registrátora SIP 
(SIP Registrar IP Address)

IP adresa registrátora SIP

Způsob přidržení (Hold 
Method)

způsob přidržení

Nastavení VoIP (VoIP 
Settings)

Preferovaný kodek (Pre-
ferred CODEC)

Preferovaný kodek

Délka RTP paketu (RTP 
Packet Size)

velikost paketu RTP

Číslo signalizačního portu 
SIP (SIP Signalling Port 
Number)

číslo signalizačního portu 
SIP

Nejmenší číslo portu RTP 
(RTP Port Number (Minimum))

číslo portu RTP (nejnižší)

Nejvyšší číslo portu RTP 
(RTP Port Number (Maximum))

číslo portu RTP (nejvyšší)

Nastavení QoS (QoS 
Settings)

Identifikace VLAN (VLAN ID) identifikace VLAN

Priorita VLAN (VLAN Prior-
ity)

priorita VLAN

Pole ToS SIP (SIP ToS Field) pole ToS SIP

Pole ToS SIP (RTP ToS Field) pole ToS RTP

Ověření stavu sys-
tému (System Status 
Confirmation)

Verze softwaru (Software 
Version)

Ověření stavu systému

IP adresa (IP Address) Ověření stavu systému

Maska podsítě (Subnet Mask) Ověření stavu systému

Výchozí brána (Default 
Gateway)

Ověření stavu systému

Server DHCP (DHCP Server) Ověření stavu systému

Kategorie programování Parametr Reference
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MAC adresa (MAC Address) Ověření stavu systému

Systémové volby (Sys-
tem Options)

Vymazat celou historii 
volání (Erase All Call Log 
Data)

Vymazat celou historii volání

Vymazat kompletní tele-
fonní seznam (Erase All 
Phonebook Data)

Vymazat kompletní telefonní 
seznam

Reset systémových dat 
(Reset System Data)

Vymazání systémových dat

Vymazání všech dat (Reset 
All Data)

Vymazání veškerých dat

Restart (Reboot) Restart
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Parametry

Programujete-li telefon pomocí předního panelu, je aktuální nastavení na displeji označeno symbolem "�".

Zobrazení IP adresy

Provozní režim

Parametry

Zobrazení IP adresy (Show IP Address)

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Slouží k zobrazení IP adresy telefonu.
Změna IP adresy, viz Nastavení IP sítě.

— 192.168.0.2

Provozní režim (Operation Mode)

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Určuje způsob IP volání a přijímání IP volání.
• Pokud byla provedena změna způsobu přidělení IP 

adresy, je nutné telefon restartovat, aby se nové nas-
tavení projevilo (viz Restart přístroje).

IP-PBX

Peer to Peer
IP-PBX
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Základní nastavení

Jazyk (Language)

Základní nastavení

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Určuje jazyk displeje.
Chcete-li změnit jazyk, 
postupujte takto:
1. Stiskněte [MENU].
2. Stiskněte 10x [ ].
3. Dvakrát stiskněte 

[ENTER].
4. Opakovaným stisknutím 

[ ] nebo [ ] vyberte 
požadovaný jazyk.

5. Stiskněte [ENTER].
6. Stiskněte [MENU].

Dostupné jazyky se liší podle 
jednotlivých zemí.

Deutsch

English (UK)

English (US)

Español

Français

Français (C)

Italiano

Nederlands

Português

KX-NT700C: English (US)
KX-NT700UK: English (UK)
KX-NT700AL: English (UK)
KX-NT700NZ: English (UK) (angličtina (VB))

KX-NT700BX: English (UK) (angličtina (VB))
KX-NT700NE:

Liší se podle nastavení parametru "Select 
Country", které je k dispozici při prvním zap-
nutí přístroje nebo po použití funkce 
"Vymazání všech dat (Reset All 
Data)" k resetování telefonu.
German: "Deutsch"
Italy: "Italiano"
Netherlands: "Nederlands"
Norway: "English (UK)"
Portugal: "Português"
Spain: "Español"
Sweden: "English (UK)"
Switzerland: "Deutsch"
Austria: "Deutsch"
Belgium: "Deutsch"
Denmark: "English (UK)"
Finland: "English (UK)"
Francie: "Français"
Others: "English (UK)"

русский
українська

KX-NT700RU: русский
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Datum a čas (Date & Time)

Formát zobrazení času (Time Format)

Hlasitost vyzvánění (Ringer Volume)

Tón vyzvánění (Ringtone)

Kontrast LCD displeje (LCD Contrast)

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Datum a čas se zobrazuje na dis-
pleji v pohotovostním stavu a 
během přehrávání konverzace 
zaznamenané na SD kartu.
• Na numerické klávesnici zadejte 

vždy dvouciferný údaj pro rok, 
měsíc, den, hodiny (ve 
24hodinovém formátu) a minuty.
Příklad: Chcete-li zadat "23. 
ledna, 2008, 7:45 odpoledne", 
stiskněte tedy [0801231945].

• Potřebujete-li opravit chybu, 
stiskněte , aby se kurzor 
posunul do požadované pozice, 
a zadejte správnou číslici.

Rok, měsíc, den, hodiny 
(24hodinový formát), minuty

Jan. (Leden) 1, 2008, 12:00 
AM(dopoledne)

Formát data je určen použitým 
jazykem displeje (viz Změna jazyka 
displeje).
Deutsch: DD.MM.RRRR
English (UK): DD/MM/RRRR
English (US): MM/DD/RRRR
Espańol: DD/MM/RRRR
Français: DD/MM/RRRR
Français (C): RRRR-MM-DD
Italiano: DD/MM/RRRR
Nederlands: DD-MM-RRRR
Portuguęs (portugalčina): DD-MM-
RRRR

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Určuje formát zobrazení času. 12-hodinový

24-hodinový
12-hodinový

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Určuje hlasitost vyzvánění. 4 úrovně včetně "Off 
(Vyp.)"

Vysoká

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Určuje tón vyzvánění. Tón 1

Tón 2

Tón 3

Tón 1

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Určuje kontrast LCD displeje. 6 úrovní úroveň 3

русский: DD.MM.YYYY
українська: DD.MM.YYYY
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Tóny tlačítek (Key Tones)

Hlasitost tónu čekajícího volání (Call Waiting Tone Volume)

Čekjící volání (Call Waiting)

Volba linky

Nastavení telefonní linky

Režim volby (Dial Mode)

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Určuje, jestli se má ozývat tón při stisknutí tlačítek 
telefonu.

On (Zap.)

Off (Vyp.)
On (Zap.)

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Určuje hlasitost tónu, který oznamuje čekající 
volání, pokud bylo přijato druhé volání.

High (Vysoká)

Low (Nízká)
High (Vysoká)

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Určuje, jestli bude možné přijmout volání během již 
probíhajícího hovoru.

Enable (Povoleno)

Disable (Nepovoleno)
Enable (Povoleno)

Volba linky (Line Selection)

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Určuje, které linky je možné použít k uskutečnění 
volání.

IP + TEL

IP + PC

IP + PS

IP + TEL

Nastavení telefonní linky (TEL Settings)

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Určuje způsob volby čísla pro telefonní linku.
• Tento parametr nastavte podle specifikace tele-

fonní linky.

Pulse (Pulzní)

Tone (Tónová)
Tone (Tónová)
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Nastavení Flash (Flash Time)

Délka pauzy (Pause Time)

Omezení úrovně signálu telefonní linky (TEL Line Level Reduction)

Nastavení IP sítě

Se správným nastavením vám poradí váš správce počítačové sítě.

Způsob přidělení IP adresy (IP Address Mode)

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Určuje délku funkce Flash.
• Tento parametr nastavte 

podle specifikace tele-
fonní linky.

900 ms

700 ms

600 ms

400 ms

300 ms

250 ms

200 ms

160 ms

110 ms

100 ms

90 ms

80 ms

KX-NT700C: 700 ms
KX-NT700UK: 100 ms
KX-NT700AL: 100 ms
KX-NT700NZ: 600 ms
KX-NT700RU: 700 ms
KX-NT700NE:

Liší se podle nastavení parametru "Select 
Country", které je k dispozici při prvním zapnutí 
přístroje nebo po použití funkce "Vymazání 
všech dat (Reset All Data)" k resetování 
telefonu.
Francie: "250 ms"
Všechny ostatní: "100 ms"

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Určuje délku pauzy vkládané mezi volená čísla při stisknutí 
[REDIAL/PAUSE/ ].

3 s

5 s
3 s

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Určuje, jestli má být omezen příchozí signál telefonní linky. 
Tento parametr nastavte na "On (Zap.)", jestliže je váš 
hlas z reproduktoru příliš silný.
• Při nastavení na "On (Zap.)" bude hlas druhé strany 

rovněž o něco tišší.
• Tento parametr doporučujeme nastavit na "On (Zap.)", 

budete-li pořádat konferenční hovory na telefonní lince.

On (Zap.)

Off (Vyp.)
Off (Vyp.)

Nastavení IP sítě (IP Network Settings)

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Určuje, jestli bude IP adresa telefonu nastavována auto-
maticky (DHCP), nebo ručně (statická IP adresa).
• Pokud byla provedena změna způsobu přidělení 

IP adresy, je nutné telefon restartovat, aby se nové
nastavení projevilo (viz Restart přístroje).

DHCP (Ze serveru 
DHCP)

Static (Statická)

Static 
(Statická)
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IP adresa (IP Address)

Maska podsítě (Subnet Mask)

Výchozí brána (Default Gateway)

Nastavení protokolu

Se správným nastavením vám poradí váš správce počítačové sítě.

Číslo SIP pobočky (SIP Ext. No.)

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Určuje IP adresu telefonu.
• Parametr je dostupný, jen pokud je "Způsob 

přidělení IP adresy (IP Address Mode)" nas-
taven na hodnotu "Static (Statická)".

• Pokud byla provedena změna způsobu přidělení 
IP adresy, je nutné telefon restartovat, aby se nové 
nastavení projevilo (viz Restart přístroje).

— 192.168.0.2

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Tento parametr nastavte tak, aby odpovídal konfiguraci vaší 
IP sítě.
• Parametr je dostupný, jen pokud je "Způsob 

přidělení IP adresy (IP Address Mode)" nas-
taven na hodnotu "Static (Statická)".

• Pokud byla provedena změna způsobu přidělení 
IP adresy, je nutné telefon restartovat, aby se nové 
nastavení projevilo (viz Restart přístroje).

— 255.255.255.0

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Tento parametr nastavte tak, aby odpovídal konfiguraci vaší 
IP sítě.
• Parametr je dostupný, jen pokud je "Způsob 

přidělení IP adresy (IP Address Mode)" nas-
taven na hodnotu "Static (Statická)".

• Pokud byla provedena změna způsobu přidělení 
IP adresy, je nutné telefon restartovat, aby se nové 
nastavení projevilo (viz Restart přístroje).

— 0.0.0.0

Nastavení protokolu (Protocol Settings)

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Parametr nastavte tak, aby odpovídal číslu pobočky přiřa-
zené telefonu při programování pobočkové ústředny.
• Pokud byla provedena změna způsobu přidělení 

IP adresy, je nutné telefon restartovat, aby se nové 
nastavení projevilo (viz Restart přístroje).

Max. 32 číslic —
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Heslo SIP (SIP Password)

Doménové jméno uživatele SIP (SIP User Domain Name)

IP adresa proxy serveru SIP (SIP Proxy Server IP Address)

IP adresa registrátora SIP (SIP Registrar IP Address)

Způsob přidržení (Hold Method)

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Parametr nastavte tak, aby odpovídal heslu přiřazenému 
telefonu při programování pobočkové ústředny.
• Pokud byla provedena změna způsobu přidělení 

IP adresy, je nutné telefon restartovat, aby se nové 
nastavení projevilo (viz Restart přístroje).

Max. 32 znaků —

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Tento parametr nastavte tak, aby odpovídal IP adrese 
pobočkové ústředny.
• Pokud byla provedena změna způsobu přidělení 

IP adresy, je nutné telefon restartovat, aby se nové 
nastavení projevilo (viz Restart přístroje).

— —

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Tento parametr nastavte tak, aby odpovídal IP adrese 
pobočkové ústředny.
• Pokud byla provedena změna způsobu přidělení 

IP adresy, je nutné telefon restartovat, aby se nové 
nastavení projevilo (viz Restart přístroje).

— 0.0.0.0

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Tento parametr nastavte tak, aby odpovídal IP adrese 
pobočkové ústředny.
• Pokud byla provedena změna způsobu přidělení 

IP adresy, je nutné telefon restartovat, aby se nové 
nastavení projevilo (viz Restart přístroje).

— 0.0.0.0

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Určuje protokol přidržení použitý pro IP linku.
• Pokud byla provedena změna způsobu přidělení 

IP adresy, je nutné telefon restartovat, aby se nové 
nastavení projevilo (viz Restart přístroje).

RFC2543

RFC3264
RFC3264
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Nastavení VoIP

Preferovaný kodek (Preferred CODEC)

Délka RTP paketu (RTP Packet Size)

Číslo signalizačního portu SIP (SIP Signalling Port Number)

Nejmenší číslo portu RTP (RTP Port Number (Minimum))

Nejvyšší číslo portu RTP (RTP Port Number (Maximum))

Nastavení VoIP (VoIP Settings)

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Určuje preferovaný kodek pro IP volání. G.722

G.711µ-law

G.711A-law

G.729a

G.722

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Určuje délku odchozích paketů RTP. 20 ms

30 ms

40 ms

50 ms

60 ms

20 ms

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Určuje číslo signalizačního portu SIP.
• Pokud byla provedena změna způsobu přidělení 

IP adresy, je nutné telefon restartovat, aby se nové 
nastavení projevilo (viz Restart přístroje).

5060–5070 5060

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Určuje nejnižší číslo portu pro RTP.
• Nastavte nižší hodnotu než pro "Nejvyšší číslo 

portu RTP (RTP Port Number (Maximum))".

51000–51998
(jen sudá čísla)

51000

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Určuje nejvyšší číslo portu pro RTP.
• Nastavte vyšší hodnotu než pro "Nejmenší číslo 

portu RTP (RTP Port Number (Minimum))".

51002–52000
(jen sudá čísla)

52000
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Nastavení QoS

Identifikace VLAN (VLAN ID)

Priorita VLAN (VLAN Priority)

Pole ToS SIP (SIP ToS Field)

Pole ToS SIP (RTP ToS Field)

Nastavení QoS (QoS Settings)

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Určuje identifikátor VLAN.
• Pokud byla provedena změna způsobu přidělení 

IP adresy, je nutné telefon restartovat, aby se nové 
nastavení projevilo (viz Restart přístroje).

0001–4095 4095

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Určuje prioritu VLAN.
• Pokud byla provedena změna způsobu přidělení 

IP adresy, je nutné telefon restartovat, aby se nové 
nastavení projevilo (viz Restart přístroje).

0–7 0

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Určuje hodnotu pole ToS SIP.
• Pokud byla provedena změna způsobu přidělení 

IP adresy, je nutné telefon restartovat, aby se nové 
nastavení projevilo (viz Restart přístroje).

8bitový binární kód 00000000

Popis Možnosti nastavení Výchozí nastavení

Určuje hodnotu pole ToS RTP.
• Pokud byla provedena změna způsobu přidělení 

IP adresy, je nutné telefon restartovat, aby se nové 
nastavení projevilo (viz Restart přístroje).

8bitový binární kód 00000000
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Ověření stavu systému

Systémové volby

Vymazat celou historii volání (Erase All Call Log Data)

Vymazat kompletní telefonní seznam (Erase All Phonebook Data)

Reset systémových dat (Reset System Data)

Ověření stavu systému (System Status Confirmation)

Popis

Nastavení následujících parametrů lze zobrazit kvůli kontrole:
– Verze softwaru (Software Version)
– IP adresa (IP Address)
– Maska podsítě (Subnet Mask)
– Výchozí brána (Default Gateway)
– Server DHCP (DHCP Server)
– MAC adresa (MAC Address)

Systémové volby (System Options)

Popis

Dovoluje vymazat všechny záznamy v seznamu opakované volby.

Popis

Dovoluje vymazat všechny záznamy v telefonním seznamu.

Popis

Dovoluje vymazat všechna systémová data (tj. parametry popisované v této části) a nahradit je výchozími hod-
notami.
• Po použití této funkce se telefon automaticky restartuje.
• Při použití této funkce nebudou vymazána následující data:

– Nastavení "Datum a čas (Date & Time)" (Uvědomte si, že nastavení parametru "Formát zobra-
zení času (Time Format)" resetováno bude.)

– Položky telefonního seznamu
– Seznam čísel pro opakovanou volbu
– Záznamy na paměťové kartě
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Vymazání všech dat (Reset All Data)

Restart (Reboot)

Popis

Dovoluje vymazat všechna systémová data (tj. parametry popisované v této části), uživatelská data a všechna 
nastavení. Přístroj se vrátí do výchozího stavu, tak jak vyšel z výroby.
• Po použití této funkce se telefon automaticky restartuje.
• Při použití této funkce nebudou vymazána následující data:

– Záznamy na paměťové kartě
• Při použití této funkce budou vymazána následující data:

– Nastavení "Datum a čas (Date & Time)"
– Položky telefonního seznamu
– Seznam čísel pro opakovanou volbu

Popis

Slouží k restartování přístroje.
• Při použití této funkce se nemažou žádná data.
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Inicializační funkce

Inicializační funkce 
Vymazání dat

Následující funkce umožňují vymazat systémová 
a uživatelská data uložená v telefonu.

Vymazání historie volání (Erase All Call Log Data)

Dovoluje vymazat všechny záznamy v seznamu 
opakované volby.

Vymazání celého telefonního seznamu (Erase All 
Phonebook Data)

Dovoluje vymazat všechny záznamy v telefonním 
seznamu.

Reset systémových dat (Reset System Data)

Slouží k obnovení všech parametrů na výchozí 
hodnoty.

• Při použití této funkce nebudou vymazána 
následující data:

– Nastavení "Date & Time" (Uvědomte si, 
že nastavení parametru "Time Format" 
resetováno bude)

– Položky telefonního seznamu

– Seznam čísel pro opakovanou volbu

– Záznamy na paměťové kartě

Reset všech dat (Reset All Data)

Slouží k vymazání všech systémových a 
uživatelských dat a všech nastavení. Přístroj se 
vrátí do výchozího stavu, tak jak vyšel z výroby.

• Při použití této funkce nebudou vymazána 
následující data:

– Záznamy na paměťové kartě

• Při použití této funkce budou vymazána 
následující data:

– Nastavení "Date & Time"

– Položky telefonního seznamu

– Seznam čísel pro opakovanou volbu

Poznámka

• Funkce nemaže obsah paměťové karty. 
Vymazání paměťové karty, viz Vymazání všech 
záznamů.

Vymazání seznamu pro opakovanou volbu

1. Stiskněte [MENU].

2. Vyberte "System Options" a stiskněte .

3. Vyberte "Vymazání historie volání (Erase 
All Call Log Data)" 

a stiskněte .

4. Vyberte "Yes" a stiskněte .

5. Stiskněte [MENU].

Vymazání telefonního seznamu

1. Stiskněte [MENU].

2. Vyberte "System Options" a stiskněte .

3. Vyberte "Vymazání celého telefonního 
seznamu (Erase All Phonebook Data)" a 

stiskněte .

4. Vyberte "Yes" a stiskněte .

5. Stiskněte [MENU].

Reset systémových dat

1. Stiskněte [MENU].

2. Vyberte "System Options" a stiskněte .

3. Vyberte "Reset systémových dat (Reset 

System Data)" a stiskněte .

4. Vyberte "Yes" a stiskněte .

• Přístroj se automaticky restartuje.

Reset všech dat

Poznámka

• Přístroj se vrátí do výchozího stavu, tak jak 
vyšel z výroby. Budou vymazána všechna 
uživatelská data (kromě obsahu paměťové 
karty).

1. Stiskněte [MENU].

2. Vyberte "System Options" a stiskněte .

3. Vyberte "Reset všech dat (Reset All 

Data)" a stiskněte .

4. Vyberte "Yes" a stiskněte .

• Přístroj se automaticky restartuje.

• Jestliže se po restartu telefonu na displeji 
zobrazí "Select Country", vyberte pomocí 
tlačítek [ ] nebo [ ] požadovanou zemi 

a potom stiskněte .

Vymazání dat

Vymazání seznamu pro 
opakovanou volbu

SELECT

Vymazání telefonního seznamu

Reset systémových dat

Reset všech dat

SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

SAVE
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Conferencing Phone Manager (Správce konferenčního telefonu)

Conferencing Phone Manager
Použití programu Conferencing Phone Manager

Přístroj lze používat ve spojení s programem 
Conferencing Phone Manager. Tento software najdete 
na přiloženém CD-ROM. Slouží k ovládání 
a programování přístroje pomocí počítače.

Pokyny pro instalaci, viz Instalace programu 
Conferencing Phone Manager.

Připojení počítače
Do USB portů telefonu a počítače připojte USB kabel 
(1) .

Poznámka

• Pro připojení telefonu k počítači doporučujeme 
používat pouze USB kabel, který byl dodán 
s telefonem.

Spuštění programu Conferencing 
Phone Manager
Program Conferencing Phone Manager můžete spustit 
kterýmkoli z uvedených způsobů:

– Pomocí zástupce (ikony)

Poklepejte na zástupce programu (ikonu) 
Conferencing Phone Manager na ploše (vytvořila 
se při instalaci programu).

– Z nabídky [Start]

Klepněte na [Start]→[Všechny 
programy]→[Panasonic]→[Conferencing 
Phone Manager]→[Conferencing Phone 
Manager].

Po spuštění programu Conferencing Phone Manager 
se na monitoru zobrazí přední panel. 

Poznámka

• Vzhled se liší podle země (viz Přední panel).

Ukončení programu Conferencing 
Phone Manager

Klepněte na ikonu ( ) v pravém horním rohu okna 
programu.

Ovládání přístroje pomocí programu Conferencing Phone Manager

V okně, které zobrazuje přední panel telefonu, můžete 
přístroj ovládat úplně stejně, jako byste měli v rukou 
samotný telefon. Informace o používání běžných 
funkcí, viz následující odkazy na příslušné stránky:

• Making Calls (Volání)

• Answering Calls (Příjem volání)

• Adding Entries to the Phonebook (Přidávání 
položek do telefonního seznamu)

Informace o dalších funkcích najdete v příslušných 
částech tohoto dokumentu.

Použití programu 
Conferencing Phone 
Manager

USB1

Ovládání přístroje 
pomocí programu 
Conferencing Phone 
Manager
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Programování přístroje pomocí programu Conferencing Phone Manager

1. Spusťte program Conferencing Phone Manager 
(viz Spuštění programu Conferencing Phone 
Manager).

2. Klepněte na ikonu ( ) v levém horním rohu okna 
programu.

• Zobrazí se stránka programování.

3. Klepněte na jméno požadované kategorie 
programování v levé části obrazovky.

• V pravé části okna se zobrazí odpovídající 
parametry.

4. Podle potřeby parametry upravte.

5. Klepněte na [OK].

• Opět se zobrazí přední panel.

• Chcete-li operaci stornovat bez provedení 
jakýchkoli změn, klepněte na [Cancel] 
(Storno).

Poznámka

• Je-li nutné telefon restartovat, aby se 
provedené změny projevily, zobrazí se výzva 
k restartu přístroje. Klepnutím na [Yes] telefon 
restartujte.

Restart přístroje pomocí programu Conferencing Phone Manager

1. Klepněte na ikonu ( ) v levém horním rohu okna 
programu.

• Zobrazí se stránka programování.

2. Klepněte na [Restart].

3. Klepněte na [Restart] a potom na [Yes].

• Opět se zobrazí přední panel.

Programování přístroje 
pomocí programu 
Conferencing Phone 
Manager

Restartování přístroje 
pomocí programu 
Conferencing Phone 
Manager
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Odstraňování problémů

Odstraňování problémů 
Odstraňování problémů 

Setkáte-li se s nějakým problémem, prostudujte si tuto část. Než se pustíte do hledání příčiny problému, 
zkontrolujte připojení všech potřebných kabelů (viz Základní zapojení) a přesvědčte se, že funguje-li 
napájení telefonu, ať z napájecího adaptéru, nebo z počítačové sítě (PoE).

Běžné používání

Volání a příjem volání

Odstraňování problémů 

Běžné používání

Závada Možná příčina a její odstranění Reference

Displej je prázdný. • Přístroj není napájen.
→ Přístroj je konstruován tak, že při výpadku napájení 

přestává fungovat. Ověřte si, že je k přístroji připojen 
napájecí adaptér a v jeho zásuvce je proud. Pokud 
používáte napájení z počítačové sítě, zkontrolujte, že je 
zdrojové zařízení PoE pod napětím a síťový kabel (LAN) je 
připojen spolehlivě.

Základní 
zapojení

Přístroj nefunguje správně. • Nejsou správně zapojeny kabely.
→ Zkontrolujte všechna připojení.

Základní 
zapojení

• Došlo k poruše.
→ Proveďte reset telefonu. Odpojte napájecí adaptér ze 

zásuvky, počkejte aspoň 10 sekund a potom jej zase zap-
něte. Používáte-li PoE, odpojte síťový kabel (LAN), 
počkejte aspoň 10 sekund a pak jej zase připojte.

Základní 
zapojení

Volání a příjem volání

Závada Možná příčina a její odstranění Reference

Nelze uskutečnit IP volání. • Není vybraná IP linka.
→ Než vytočíte číslo, zkontrolujte, jestli je v pravém horním 

rohu displeje zobrazeno "IP". Stiskněte prostřední funkční 
tlačítko ([F2]), je-li třeba linku změnit.

Volba linky

• IP adresa nebyla zadána správně.
→ Zkontrolujte, jestli jste zadali IP adresu volané strany 

správně.

Odchozí 
volání

• Není správně nastaven "Operation Mode" (Režim provozu).
→ Změňte nastavení režimu na "Peer to Peer", jestliže 

chcete volat nebo přijímat volání v režimu peer to peer (tj. 
volání, u nichž je třeba zadat IP adresu volaného).

→ Změňte nastavení režimu na "IP-PBX", jestliže chcete 
volat nebo přijímat místní a venkovní volání jako SIP 
pobočka připojená k pobočkové ústředně.

Provozní 
režim IP linky

• Požádejte o pomoc správce systému. —
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Nelze uskutečnit telefonní 
(TEL) volání.

• Není vybraná TEL linka.
→ Než vytočíte číslo, zkontrolujte, jestli je v pravém horním 

rohu displeje zobrazeno "TEL". Stiskněte prostřední 
funkční tlačítko ([F2]), je-li třeba linku změnit.

Volba linky

• Telefon není nastaven pro volání po telefonní lince.
→ Ujistěte se, že je parametr "Line Selection" nastaven 

na "IP + TEL".

Výběr dos-
tupných linek

• Není správný způsob volby.
→ Zkontrolujte, jestli nastavený způsob volby odpovídá tele-

fonní službě, kterou používáte (tónová nebo pulzní volba).

Nastavení 
způsobu volby 

čísla

Nelze přijímat IP volání. •  Není správně nastaven "Operation Mode" (Režim 
provozu). 
→ Změňte nastavení režimu na "Peer to Peer", jestliže 

chcete volat nebo přijímat volání v režimu peer to peer (tj. 
volání, u nichž je třeba zadat IP adresu volaného).

→ Změňte nastavení režimu na "IP-PBX", jestliže chcete 
volat nebo přijímat místní a venkovní volání jako SIP 
pobočka připojená k pobočkové ústředně.

Provozní 
režim IP linky

Nelze přijímat TEL volání. • Telefon není nastaven pro příjem volání po telefonní lince.
→ Ujistěte se, že je parametr "Line Selection" nastaven 

na "IP + TEL".

Výběr dos-
tupných linek

Telefon nelze použít pro 
volání PS nebo PC.

• Přenosná stanice (PS) nebo počítač nejsou správně připojeny.
→ Ověřte si, že pro připojení používáte správný typ kabelu 

a že je spolehlivě připojený.

Použití 
přenosné sta-

nice (PS)
Použití 

počítače

• PS nebo PC linka není vybrána.
→ Zkontrolujte, jestli je v pravém horním rohu displeje zobra-

zeno "PS" nebo "PC". Stiskněte prostřední funkční tlačítko 
([F2]), je-li třeba linku změnit.

→ Zkontrolujte, jestli je parametr "Line Selection" na-
staven na "IP + PS" (pro PS volání) nebo "IP + PC" (pro 
PC volání).

Volba linky (IP 
+ PS)

Volba linky (IP 
+ PC)

• Přenosná stanice nebo počítač nemohou volat nebo přijímat 
volání.
→ Odpojte od zařízení audio kabel a ověřte si, jestli je 

samotné zařízení schopné volat a přijímat volání. Pokud 
zařízení nemůže volat a přijímat volání, nelze telefon 
použít pro PS nebo PC volání. Prostudujte si návod k obs-
luze zařízení.

—

Závada Možná příčina a její odstranění Reference
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Kvalita zvuku

Nelze použít opakování 
volby stisknutím tlačítka 
[REDIAL/PAUSE/ ].

• Číslo, které se snažíte vytočit opakovanou volbou, je příliš 
dlouhé.
→ Pokud vytáčené číslo obsahuje příliš mnoho číslic (více 

než 32 číslic při IP volání přes pobočkovou ústřednu nebo 
128 číslic při volání po telefonní lince), nebude při opako-
vané volbě vytočeno správně.

—

• Stiskli jste tlačítko [REDIAL/PAUSE/ ] až poté, co jste 
začali vytáčet číslo.
→ Když stisknete [REDIAL/PAUSE/ ] až poté, co jste 

začali vytáčet telefonní číslo, funguje toto tlačítko jako 

pauza. Chcete-li volit posledně volané číslo, stiskněte [ ] 

a potom [REDIAL/PAUSE/ ]. Pro opakovanou volbu 
některého z 10 naposledy volaných čísel stiskněte 
[REDIAL/PAUSE/ ], potom pomocí [ ] nebo [ ] 

vyberte požadované číslo a stiskněte [ ].

Opakovaná 
volba

• Pokoušíte se o opakovanou volbu volání na TEL lince, ale 
přístroj není nastaven na telefonní volání.
→ Ujistěte se, že je parametr "Line Selection" nastaven 

na "IP + TEL".

Výběr 
dostupných 

linek

• "Operation Mode" (Provozní režim) je nastaven jinak, než 
byl v okamžiku původního volání. (Pokoušíte se např. 
o opakovanou volbu IP volání v režimu IP-PBX, ale přístroj je 
nyní v režimu peer to peer.)
→ Upravte nastavení.

Provozní 
režim IP linky

Nelze uskutečnit dálkové 
volání.

• Váš telefonní operátor vám nepovoluje dálková volání.
→ Ujistěte se, že služby telefonního operátora zahrnují 

i dálková volání.
—

• Pokud je telefon připojen k pobočkové ústředně, musí mít 
vaše pobočka dálková volání povolena v konfiguraci ústředny.
→ Požádejte o pomoc správce ústředny.

—

Telefon při příchozím volání 
nevyzvání.

• Vyzvánění je vypnuto.
→ Stiskněte při příchozím volání [ ] nebo upravte hlasitost 

vyzvánění.

Úprava 
hlasitosti 

vyzvánění

Kvalita zvuku

Závada Možná příčina a její odstranění Reference

Druhá strana mne neslyší. • Telefon má ztišený mikrofon (funkce Mute).
→ Jestliže je na displeji "Mute", vypněte stisknutím [ ] 

funkci Ztišit.
Ztišit

• Nějaké předměty zastiňují mikrofon.
→ Během volání ničím nezakrývejte telefon nebo externí 

mikrofon. Ruce a obvyklé předměty, jako složky, šálky 
a konvice na kávu, pokládejte během hovoru dále od tele-
fonu nebo externího mikrofonu.

—

Závada Možná příčina a její odstranění Reference
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Projevují se výpadky 
zvuku; slyším sám sebe 
z reproduktoru.

• Telefon se při probíhajícím hovoru ještě nepřizpůsobil okol-
nímu prostředí.
→ S druhou stranou hovořte jeden po druhém, zejména na 

začátku konverzace. To umožní telefonu přizpůsobit se 
prostředí, aby byla konverzace obou stran co nejsrozu-
mitelnější.

—

• Používáte-li přenosnou stanici, mačkáte patrně tlačítko [ ] 
ještě před začátkem konverzace.
→ Nejprve zahajte volání z přenosné stanice a potom 

stiskněte [ ].

Použití 
přenosné 
stanice

• Pokud používáte přenosnou stanici, možná není PS kabel 
dostatečně pevně připojený k PS.
→ Zkontrolujte, aby byl konektor kabelu PS spolehlivě zasu-

nutý do přenosné stanice, jinak mohou vznikat ozvěny a 
zpětná vazba.

Použití 
přenosné 
stanice

• Používáte-li službu DSL, může rušení způsobovat zařízení 
zapojené mezi telefonní zásuvku a telefon.
→ Je-li to možné, připojte telefon přímo do telefonní zásuvky, 

případně požádejte o radu poskytovatele služby DSL.

—

• Hovoříte do mikrofonu z příliš velké vzdálenosti.
→ Zkuste hovořit blíže k mikrofonu.

Používání
mikrofonů

• Prostředí není vhodné pro použití reproduktoru.
→ Nepoužívejte telefon v okruhu 2 m od projektorů, klimati-

začních jednotek, ventilátorů a ostatních zařízení, která 
jsou zdrojem slyšitelného hluku nebo elektrického rušení.

→ Používáte-li telefon v místnosti s okny, zatáhněte záclony 
nebo závěsy, které omezí ozvěnu.

→ Přístroj používejte v tiché místnosti.

—

• Telefon nebo externí mikrofon byl během hovoru přemístěn.
→ Během hovoru telefonem nebo externím mikrofonem 

nehýbejte.
—

• Nějaké předměty zastiňují mikrofon.
→ Během volání ničím nezakrývejte telefon nebo externí 

mikrofon. Ruce a obvyklé předměty, jako složky, šálky 
a konvice na kávu, pokládejte během hovoru dále od tele-
fonu a externího mikrofonu.

—

• Druhá strana používá hlasitý telefon s poloduplexním 
přenosem.
→ V takovém případě může během konverzace docházet ke 

krátkodobým výpadkům zvuku. Druhá strana by měla 
použít hlasitý telefon s plně duplexním provozem.

—

Závada Možná příčina a její odstranění Reference
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Paměťové karty SD

Telefonní seznam

Paměťové karty SD

Závada Možná příčina a její odstranění Reference

Na paměťovou kartu nelze 
nic zaznamenat.

• Paměťová karta není s přístrojem kompatibilní.
→ Zkontrolujte, jestli je použitá SD karta kompatibilní s tele-

fonem. (Paměťové karty typu SDHC, miniSDHC a microS-
DHC nejsou s telefonem kompatibilní.)

Kompatibilní 
karty

• Paměťová karta není naformátovaná nebo je naformátovaná 
špatně.
→ SD kartu zformátujte v souborovém systému FAT (FAT16) 

pomocí počítače.

Formátování 
paměťové 
karty SD

• Paměťová karta není vložena správně.
→ Zatlačte kartu opatrně, ale pevně, až na konec jejího slotu.

Vkládání a 
vyjímání karty

Telefonní seznam 

Závada Možná příčina a její odstranění Reference

Nelze přidávat nebo upra-
vovat položky telefonního 
seznamu.

• Právě hovoříte nebo přehráváte záznam konverzace.
→ Během hovoru nebo přehrávání záznamů nelze přidávat 

ani upravovat položky telefonního seznamu.
—

• Není správně nastaven "Operation Mode" (Režim provozu).
→ Změňte nastavení režimu na "Peer to Peer", jestliže 

chcete přidávat nebo upravovat položky IP volání v režimu 
peer to peer (tzn. položky obsahující IP adresu volaného).

→ Jestliže chcete přidat nebo upravit položky, které mohou 
být použity k volání v režimu SIP pobočky pobočkové 
ústředny, změňte provozní režim na "IP-PBX".

Provozní 
režim 

IP linky

• Je přijímáno volání.
→ Jednotka automaticky opustí telefonní seznam v okamžiku 

příchozího volání. Položku telefonního seznamu přidejte 
nebo upravte po dokončení hovoru.

—

• V telefonním seznamu již je 100 záznamů.
→ Telefonní seznam je plný. Vymažte nepotřebné položky.

Odstranění 
položek 

seznamu

Nelze volat na čísla z tele-
fonního seznamu.

• Pokoušíte se o volání na TEL lince, ale přístroj není nastaven 
na telefonní volání.
→ Ujistěte se, že je parametr "Line Selection" nastaven 

na "IP + TEL".

Výběr 
dostupných 

linek

•  Pokoušíte se o volání po IP lince, ale "Operation Mode" 
není správně nastaven. 
→ Změňte nastavení režimu na "Peer to Peer", jestliže 

chcete volat nebo přijímat volání v režimu peer to peer (tj. 
volání, u nichž je třeba zadat IP adresu volaného).

→ Změňte nastavení režimu na "IP-PBX", jestliže chcete 
volat nebo přijímat místní a venkovní volání jako SIP 
pobočka připojená k pobočkové ústředně.

Provozní 
režim IP linky
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Programování

Hlášení na displeji

Během práce s telefonním 
seznamem telefon přešel 
do pohotovostního stavu.

• Od chvíle, kdy jste stiskli poslední tlačítko, již uplynula 1 
minuta.
→ Jestliže během úprav telefonního seznamu nestisknete po 

dobu 1 minuty žádné tlačítko, telefon se automaticky vrátí 
do pohotovostního stavu.

—

Programování

Závada Možná příčina a její odstranění Reference

Během programování 
se telefon vrací do 
pohotovostního stavu.

• Od chvíle, kdy jste stiskli poslední tlačítko, již uplynula 1 
minuta.
→ Jestliže během programování nestisknete po dobu 1 

minuty žádné tlačítko, telefon se automaticky vrátí do 
pohotovostního stavu.

—

Telefon nelze programovat. • Probíhá hovor.
→ Pokračujte v programování až dokončíte hovor.

—

• Je přijímáno volání.
→ Jednotka automaticky opustí režim programování v 

okamžiku příchozího volání. Pokračujte v programování až 
dokončíte hovor.

—

Po úpravě nastavení se 
provedené změny nepro-
jevily.

• Telefon je třeba restartovat, aby se provedené změny projevily.
→ Proveďte reset telefonu.

Restart 
přístroje

Hlášení na displeji

Hlášení Možná příčina a její odstranění Reference

Busy • Volaný účastník má obsazeno 
(zobrazuje se jen u IP volání).
→ Zkuste volat později.

—

Reject Call • Volaný účastník odmítl vaše volání 
(zobrazuje se jen u IP volání).
→ Zkuste volat později.

—

Not Found • S volaným účastníkem se nelze spojit 
(zobrazuje se jen u IP volání).
→ Zkontrolujte, jestli jste zadali IP adresu volané strany 

správně.
→ Zkuste volat později.

—

Phonebook
No Items Stored

• Telefonní seznam je prázdný.
→ Nejprve musíte do telefonního seznamu přidat položky 

a teprve potom je bude možné použít.

Přidání 
položky 

do telefon-
ního seznamu

Závada Možná příčina a její odstranění Reference
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Phonebook Error • Došlo k poruše.
→ Stiskněte [BACK] a potom pomocí funkce "Erase All 

Phonebook Data" vymažte všechny položky ze 
seznamu.

Vymazání
telefonního 
seznamu

Call Log Error • Došlo k poruše.
→ Stiskněte [BACK] a potom pomocí funkce "Erase All 

Call Log Data" vymažte všechny položky seznamu 
opakované volby.

Vymazání 
seznamu 

volaných čísel 
(Redial)

Please Wait • Byla vložena paměťová karta.
→ Počkejte, než telefon kartu zkontroluje.

—

Format Error • Při formátování paměťové karty došlo k chybě.
→ Vyndejte SD kartu a použijte jinou.

—

Unable To Use • Paměťová karta není s přístrojem kompatibilní.
→ Zkontrolujte, jestli je použitá SD karta kompatibilní s tele-

fonem.
→ Paměťové karty typu SDHC, miniSDHC a microSDHC 

nejsou s telefonem kompatibilní.

Kompatibilní 
karty

• Paměťová karta není ve formátu FAT.
→ Použijte paměťovou kartu ve formátu FAT.

Formátování 
paměťové 
karty SD

• Vybraný záznam je kratší než 1 sekunda.
→ Záznamy kratší než 1 sekunda nelze přehrávat.

—

Memory Full • SD kartu nelze použít pro záznam, protože je plná.
→ Vymažte nepotřebné záznamy.

Vymazání 
záznamů

Write Protected • Přepínač ochrany proti přepsání je v poloze uzamčeno 
("LOCK").
→ Vyndejte kartu, přepněte přepínač a vložte ji zpět.

Ochrana proti 
přepsání 
(LOCK)

System Data Err
Clear Data?

• Došlo k poruše.

→ Vymažte všechna systémová data stisknutím  
a restartujte telefon.

Restartujte telefon stisknutím  bez vymazání dat.

—

No Connection To 
Analogue Line

• Pokusili jste se uskutečnit volání okamžitě po odmítnutí jiného 
volání.
→ Počkejte, až se na displeji objeví "TEL", a teprve potom 

volejte.

—

No Connection To SIP 
Server

• Síťové nastavení telefonu nebo nastavení SIP není správné.
→ Požádejte o pomoc správce systému.

—

No Connection To IP 
Network

• Není připojený síťový (LAN) kabel.
→ Zkontrolujte všechna připojení.

Základní 
zapojení

• Telefon nedostává IP nastavení ze serveru DHCP.
→ Požádejte o pomoc správce systému.

—

Hlášení Možná příčina a její odstranění Reference

YES

NO
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Další informace

Další informace
Péče o přístroj

Přístroj pravidelně čistěte suchou, měkkou látkou.

Při čištění dbejte následujících pokynů:

• Aby se přístroj při čištění nepoškodil, odpojte 
nejprve napájecí adaptér a všechny ostatní kabely.

• Pokud je přístroj silně zašpiněný, naneste na kus 
měkké látky trochu kuchyňského čisticího 
prostředku, důkladně jej vyždímejte a opatrně 
přístroj otřete. Nakonec telefon důkladně otřete 
suchou, měkkou látkou.

• Aby se přístroj nepoškodil a neztratil barevnou 
úpravu, nepoužívejte k čištění následující látky 
a prostředky, které by tyto látky mohly obsahovat:

– petrolej,

– brusný prášek,

– alkohol,

– ředidlo,

– benzin,

– vosk,

– horkou vodu,

– mýdlový prášek,

• Při použití chemických čisticích prostředků si 
důkladně přečtěte a dodržujte návod k použití.

Péče o přístroj
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Technické údaje

Technické údaje 
Technické údaje 

Technické údaje 

Parametr Specifikace

Komunikační linky 4 (IP, TEL, PS, PC)
IP: Komunikace v IP síti je možná v režimu peer to peer a IP-PBX
TEL: Komunikace na telefonní lince
PS: Komunikace prostřednictvím audio spojení s kompatibilní 
přenosnou stanicí
PC: Komunikace prostřednictvím audio spojení s počítačem

Nejvyšší počet hovořících účastníků 
(stran)

3
– Uživatel hlavní jednotky + 2 IP hovory (jen v režimu peer to 

peer)
– Uživatel hlavní jednotky + 1 IP hovor + 1 telefonní hovor
– Uživatel hlavní jednotky + 1 IP hovor + 1 PS hovor
– Uživatel hlavní jednotky + 1 IP hovor + 1 PC hovor

Způsob spojení VoIP SIP

Audio kodek pro VoIP G.722 (jen v režimu peer to peer), G.711 (µ-law/A-law), G.729a

Rozhraní LAN IEEE802.3/IEEE802.3u (10/100Base-TX)
Přímé/křížené s automatickou detekcí (Auto MDI/MDX)

Režim přidělení IP adresy Automatický (DHCP), ruční (statický)

Režim volby Tónová, pulzní

Reproduktor 1 (Výstup: 85 dB; Frekvenční rozsah: 300 Hz–7000 Hz)

Interní mikrofon Na 4 místech, celkem 8 (Dosah: asi 3 m)

Konektor IP sítě (LAN) 1 (RJ45)

Telefonní konektor (LINE) 1 (RJ11)

Zásuvka USB 1 (USB 2.0, Full speed)

Slot pro paměťovou kartu SD 1 (32 MB–2 GB)

Konektor audio rozhraní (AUDIO IN/OUT) 1 (ø 3,5 mm, mono)

Konektor externího mikrofonu 
(EXT MIC1, EXT MIC2)

2 (modulární "jack")

Rozměry hlavní jednotky Přibližně 55 mm (V) × 275 mm (Š) × 275 mm (H)

Hmotnost hlavní jednotky Přibližně 1300 g

Napájecí adaptér PQLV206
Vstup: 120 V, 60 Hz
Výstup: 9 Vss, 750 mA

PQLV206AL
Vstup: 220 V–240 V, 50 Hz/60 Hz
Výstup: 9  Vss, 750 mA

PQLV216
Vstup: 220 V–240 V, 50 Hz/60 Hz
Výstup: 9  Vss, 750 mA

Rozhraní PoE Odpovídá IEEE802.3af
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Příkon Pohotovostní stav: asi 4,8 W
Během hovoru: asi 6,5 W

Provozní prostředí Teplota: 0 °C – 40 °C
Vlhkost: Menší než 90 % (bez kondenzace)
Okolní hluk: Menší než 50 dBA (doporučená hodnota)

Parametr Specifikace
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Rejstřík 
B
Bezpečnost 10

C
Chybová hlášení 71
Conferencing Phone Manager (Správce konferenčního 

telefonu)
Instalace 31
Odinstalace 31
Ovládání přístroje 64
Připojení počítače 64
Programování přístroje 65
Restart 65
Spuštění programu 64

D
Datum a čas 25, 54
Délka Flash 56
Délka záznamu 28
Displej 19, 20
Doménové jméno uživatele SIP 58

E
Čekající hovor 19, 37, 55
Čištění 73
číslo portu RTP (nejnižší) 59
číslo portu RTP (nejvyšší) 59
Číslo signalizačního portu SIP 59
číslo SIP pobočky 57
Externí mikrofon 16, 30

F
Format 29
Formát zobrazení času 54
Funkční tlačítka ([F1], [F2], [F3]) 21

H
Heslo SIP 58
Hlášení na displeji 71
Hlasitost reproduktoru 33, 37
Hlasitost tónu čekajícího volání 55
Hlasitost vyzvánění 37, 54
Hlasová zpráva 42

I
identifikace VLAN 60
Indikátory 17
Inicializovat 63
Interní mikrofony 17, 30
IP adresa 57
IP adresa proxy serveru SIP 58
IP adresa registrátora SIP 58

J
Jazyk 53

K
Kabel k počítači 16
Kabel k přenosné stanici 16
Konektor síťového kabelu (LAN) 17

Konektor telefonního kabelu (LINE) 17
Konektor vstupu/výstupu zvuku 17
Konektory pro externí mikrofony (EXT MIC1, EXT MIC2) 17
Konferenční hovory 35, 37
Kontrast LCD 55
Kvalita přenosu 38

M
Maska podsítě 57
Mazání dat 63
Mikrofony 30

N
Napájecí adaptér 16, 23
Napájecí kabel 16, 23
Nastavení 47
Nastavení IP sítě 26
Nastavení SIP 27
Navigační tlačítka/hlasitost 19

O
Odchozí volání 33
Odstraňování problémů 66
Omezení šumu 38
Omezení úrovně signálu telefonní linky 56
Opakovaná volba (Redial) 34
Ověření stavu systému 61
Ovládací tlačítka přehrávání 19

P
Paměťová karta SD 28
Přehrávání 42
Počítač 46
Přenosná stanice (PS) 44
Příjem volání 37
Příslušenství 16
pole ToS RTP 60
Pole ToS SIP 60
Preferovaný kodek 59
priorita VLAN 60
Programování 47, 65
Provozní režim 27, 52

R
Režim IP-PBX 27
Režim peer to peer 27
Režim volby 55
Reproduktor 17
Reset 63
Restart 47, 62, 65

S
Seznam funkcí 49
Seznam parametrů 49
Síťový kabel (LAN) 23
Slot pro paměťovou kartu SD 17
Symbol linky (IP, TEL, PS, PC) 20
Symbol SD 20
Symbol USB 20
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T
Technické údaje 74
Telefonní kabel 23
Telefonní seznam 34, 39
Tlačítka 18
Tlačítko BACK 19
Tlačítko ENTER 19
Tlačítko FLASH 19, 38
Tlačítko MENU 19
Tlačítko REDIAL/PAUSE 19
Tlačítko reproduktoru 19
Tlačítko Ztišit/Vymazat 19
Tón vyzvánění 54
Tóny tlačítek 55
Trvání pauzy 56

U
USB kabel 16
USB port 17

V
Výchozí brána 57
Velikost paketu RTP 59
Volba linky 32, 55
Volba s pauzami 34
Vymazání systémových dat 61
Vymazání veškerých dat 62
Vymazat celou historii volání 61
Vymazat kompletní telefonní seznam 61

Z
Zapojení 23
Záznam 42
Znaky 41
Zobrazení IP adresy 52
Způsob přidělení IP adresy 56
Způsob přidržení 58
Ztišit 38















Více informací získáte na adrese:

Panasonic Czech Republic, s.r.o.:
Thámova 289/13
186 00 Praha 8

Telefon: + 420 236 032 511
Zákaznická linka: + 420 236 032 911

Centrální fax: + 420 236 032 411
E-mail: panasonic.praha@eu.panasonic.com

Aktuální info na www.panasonic.cz
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