Analogový telefonní přístroj

Model KXT480
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FUNKCE PŘÍSTROJE

■ LCD s CLIP - identifikace příchozích čísel
■ DTMF a FSK
■ tónová volba
■ čas, datum
■ 3x jednotlačítková paměť s piktogramy
■ 10x dvoudotyková paměť
■ paměť na 20 příchozích hovorů
■ paměť na 20 odchozích hovorů
■ flash (100/300/600/1000 ms)
■ hlasitý telefon
■ pauza / mute / redial
■ ovládání hlasitosti vyzvánění
■ ovládání hlasitosti sluchátka
■ plynulé ovládání hlasitosti reproduktoru
■ optická indikace vyzvánění (červená LED)
■ nastavení kontrastu LCD
■ ukazatel délky hovorů
■ kompatibilní s naslouchátky

2

OBSAH BALENÍ

■ Telefon
■ Sluchátko
■ Kroucená šňůra
■ Telefonní kabel
■ Návod k použití

Důležitá poznámka - baterie
Před používáním vložte do telefonu 2 x 1.5V AAA alkalické baterie (nejsou součástí dodávky).
Upozornění: Pokud nejsou v telefonu vloženy baterie nebude funkční displej. Volání a příjem
hovorů bude možný.
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POPIS TLAČÍTEK TELEFONU
14
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Telefonní zásuvka

1. Tlačítka přímé paměti (M1,M2,M3)
2. Optická indikace vyzvánění
3. Tlačítka pro ovládání menu LCD
4. Optická indikace zmeškaného hovoru
5. Tlačítko potvrzení (SET/STO)
6. Tlačítko Vymazání (Delete)
7. Tlačítko paměti
8. OUT/R(Recall) button
9. Tlačítko Mute
10. (Redial)/P(Pause)

11. Optická indikace SPEAKERPHONE
12. Tlačítko SPEAKERPHONE
13. Ovládání hlasitosti sluchátka
14. LCD
15. Konektor pro kroucenou šňůru
16. Konektor pro kroucenou šňůru
17. Ovládaní hlasitosti SPEAKERPHONE
18. Nastavení hlasitosti vyzvánění
19. Konektor pro telefonní linku
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INSTALACE

1. Umístění telefonu
Telefon umístěte na rovný povrch tak aby:
 šňůra pro připojení telefonní linky dosáhla do telefonní zásuvky.
 nebyl v dosahu dřezu, vany nebo sprchového koutu nebo v prostoru kde je vysoká vlhkost
 nebyl v blízkosti jiných el. zařízení – lednice, pračka, mikrovlnná trouba, TV atd.
2. Zapojte kroucenou šňůru do sluchátka
3. Připojte druhý konec do zdířky na levé straně základny telefonu.
4. Umístěte sluchátko na základnu telefonu
5. Zapojte telefonní kabel do zdířky na zadní straně telefonu a druhý konec do telefonní zásuvky
6. Zvedněte sluchátko a zkontrolujte, zda uslyšíte oznamovací tón ve sluchátku

4.1

Instalace baterií

DŮLEŽITÉ:
Před otevřením krytu baterií se přesvědčte, že je přístroj odpojen od telefonní linky.
Vložte 2 ks mikrotužkové baterie AAA a uzavřete krytem.
Poznámky:
 Prosím nepoužívejte nabíjecí baterie.
 Baterie nejsou součástí dodávky.
 Typická životnost baterií je cca 6 měsíců, záleží na
četnosti používaní telefonu.
Pokud jsou baterie slabé začne na LCD blikat ikona
.
Pokud včas baterie nevyměníte, dojde k úplnému vybití a
přestane fungovat LCD a může dojit ke ztrátě nastavení a obsahu pamětí telefonu.

NASTAVENÍ TELEFONU

5

Stiskněte tlačítko SET/STO pro vstup do menu.
V menu se pohybujete tlačítky, která jsou označeny symbolem šípky nahoru a dolu .

SET 1 DATE

SET 2 LCD

SET 3 FLASH
Poznámka: Menu nastavení bude ukončeno po uplynutí 8s kdy nebude stisknuto žádné další tlačítko.

5.1

Natavení Čas/Datum

Datum a čas se nastaví automaticky při prvním příchozím hovoru v případě, že linka podporuje funkci CLIP.
Rok budete muset nastavit manuálně.
Pro korekci času a datumu postupujte následovně:

1

V klidovém stavu stiskněte tlačítko SET/STO.
Na LCD se zobrazí ' SET 1 DATE '.

2

Stiskněte tlačítko SET/STO pro potvrzení.
Ikona 'rok' začne blikat
Pomocí tlačítek  nastavíte požadovaný rok

3

4

Stiskněte tlačítko SET/STO pro potvrzení.
Ikona 'měsíc' začne blikat.
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Pomocí tlačítek  nastavíte požadovaný měsíc.

6

Stiskněte tlačítko SET/STO pro potvrzení.
Ikona 'datum' začne blikat.

7

Pomocí tlačítek  nastavíte požadovaný den.

8

Stiskněte tlačítko SET/STO pro potvrzení.
Ikona 'hodiny' začne blikat.

9

Pomocí tlačítek  natavíte požadovanou hodinu.

10

Stiskněte tlačítko SET/STO pro potvrzení.
Ikona 'minuty' začne blikat.

11

Pomocí tlačítek  nastavíte požadované minuty.

12

Stiskněte tlačítko SET/STO pro potvrzení natavení.
Na displeji se zobrazí ' SET 2 LCD '
Můžete pokračovat v nastavení,
nebo stiskněte tlačítko DELETE pro ukončení natavení.

5.2

Nastavení kontrastu LCD

1

V klidovém stavu stiskněte tlačítko SET/STO.
Na displeji se zobrazí ' SET 1 DATE '.

2

Pomocí tlačítek  se přesuňte na 'SET 2 LCD'.

3
4
5

Stiskněte tlačítko SET/STO pro potvrzení.
Pomocí tlačítek  natavte požadovaný kontrast displeje.
Standardní nastavení je na pozici 3.
Stiskněte tlačítko SET/STO pro potvrzení natavení.
Na displeji se zobrazí ' SET 3 FLASH’
Můžete pokračovat v nastavení,
nebo stiskněte tlačítko DELETE pro ukončení natavení.

5.3

Nastavení Flash Time

Během hovoru stisknutí tlačítka RECALL způsobí krátkodobé přerušení průchodu proudu v telefonní lince.
Spolu s pobočkovou ústřednou umožňuje toto tlačítko přístup k funkcím ústředny. Standardní nastavení je
100 ms.
V klidovém stavu stiskněte tlačítko SET/STO.
1
2
3

Na displeji se zobrazí ' SET 1 DATE '.

Pomocí tlačítek  se přesuňte na 'SET 3 FLASH'.
Stiskněte tlačítko SET/STO pro potvrzení.

4

Pomocí tlačítek  natavte hodnotu 100 (standardně),300, 600, nebo
1000.

5

Stiskněte tlačítko SET/STO pro potvrzení natavení.
Na displeji se zobrazí ' SET 1 DATE '
Můžete pokračovat v nastavení,
nebo stiskněte tlačítko DELETE pro ukončení natavení.
7
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OVLÁDÁNÍ TELEFONU

6
6.1

Vyzvednutí hovoru
Když začne telefon zvonit;
Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko SPEAKERPHONEt
.
Na displeji se začne počítat délka hovoru.

6.2

Uskutečnění hovoru
Zvedněte sluchátko a počkejte na oznamovací tón
Na displeji se zobrazí ' 00-00 '.

1

Vytočte telefonní číslo.

Číslo se začne zobrazovat na displeji (max. 14 číslic).

2

Pro ukončení hovoru zavěste sluchátko.

6.3

Ukončení hovoru
Zavěste sluchátko na vidlici telefonu nebo stiskněte tlačítko SPEAKERPHONE.
Optická indikace SPEAKERPHONE zhasne.

6.4

Funkce během hovoru

Natavení
hlasitosti
sluchátka

Ovladač nastavení hlasitosti sluchátka je na horní straně
telefonu pod sluchátkem.

Funkce MUTE vypnutí
mikrofonu

Během hovoru stiskněte tlačítko MUTE – vypnutí
mikrofonu.
Po stisknutí tohoto tlačítka Vás osoba na druhém
konci linky neuslyší.

Přepnutí mezi
sluchátkem a
hlasitým
telefonem SPEAKERPHONE

Během telefonního hovoru přes sluchátko stiskněte
tlačítko SPEAKERPHONE.
Hovor se přepne na hlasitý telefon a optická
indikace se rozsvítí, sluchátko můžete zavěsit.
Během hlasitého telefonu můžete zvednout
sluchátko a hovor bude pokračovat přes něj.

Nastavení
hlasitosti
SPEAKERPHONE

Ovladač nastavení hlasitosti SPEAKERPHONE je na pravé
straně telefonu.

7

CLIP

Funkce identifikace čísla volající osoby CLIP nebo Caller ID je služba poskytovaná operátorem telefonní
sítě. Pokud je služba aktivována a telefon zvoní, na displeji se ukáže telefonní číslo volajícího. Pokud hovor
nebude přijat, pak se číslo a čas volaní uloží do paměti. Později je možné si zkontrolovat, kdo a kdy volal.
Popis:

Zobrazení na LCD:

Opakované volání
Nové volání
Číslo nebylo možné identifikovat
Skrytá identifikace
Chybný signál pro identifikaci

REP
NEW
UNAVAILABLE
WITHHELD
ERROR

Máte novou hlasovou zprávu
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Seznam příchozích hovorů

7.1

Telefon KXT480 automaticky ukládá do paměti posledních 20 tel. čísel příchozích volání. Pokud je příchozí
hovor zmeškán bude blikat LED a na displeji se zobrazí ikona NEW s počtem zmeškaných hovorů.
Kompletní počet příchozích hovorů je zobrazen na displeji - '00 CALL', '01 CALL' or ' XX CALLS'. Pokud je
seznam příchozích hovorů zaplněn, nový záznam maže ten nejstarší v paměti..
Zobrazení
příchozích
hovorů

1

2
Vytáčení čísla
ze seznamu
příchozích
hovorů

Stiskněte znovu tlačítka pro procházení seznamu
příchozích hovorů.

Při zobrazeném číslu zvedněte sluchátko nebo stiskněte
tlačítko SPEAKERPHONE
Číslo bude automaticky vytočeno.

Vymazání čísla
ze seznamu
příchozích
hovorů

8

V klidovém stavu stiskněte jedno z tlačítek .
Na displeji se zobrazí nejnovější příchozí číslo.Pokud žádný
nový hovor nebyl zaznamenán zobrazí se End.

Při zobrazeném číslu stiskněte tlačítko DELETE pro vymazání.
Na displeji se zobrazí další uložené číslo.
Pro vymazání všech čísel příchozích hovorů stiskněte a držte
tlačítko DEL po dobu 3s.
Displej se automaticky vrátí do klidového stavu..

SEZNAM ODCHOZÍCH HOVORŮ

Telefon KXT480 automaticky ukládá do paměti posledních 20 tel.čísel odchozích volání.
Zobrazení
odchozích
hovorů

1

V klidovém stavu stiskněte tlačítko OUT/P.
Na displeji se obrazí poslední volané číslo.
Pokud žádné číslo nebylo voláno, zobrazí se END

2

Stiskněte znovu tlačítko OUT/P a zobrazíte délku hovoru.
Dalším stisknutím tlačítka OUT/P se přesunete na další
zaznamenané číslo.

Vytáčení ze
seznamu
odchozích
hovorů

Při zobrazeném číslu zvedněte sluchátko nebo stiskněte
tlačítko SPEAKERPHONE.

Vymazání čísla
ze seznamu
odchozích
hovorů

V klidovém stavu stiskněte tlačítko OUT/P pro výběr čísla které
budete chtít vymazat.
Stiskněte tlačítko DEL pro vymazání.
Na displeji se zobrazí další uložené číslo

Číslo bude automaticky vytočeno.

Pro vymazání všech čísel odchozích hovorů stiskněte a držte
tlačítko DEL po dobu 3s.
Displej se automaticky vrátí do klidového stavu.
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PAMĚŤ

9
9.1

Přímá paměť M1, M2, M3 – obrázková tlačítka

Uložení čísla do
přímé paměti
M1,M2,M3

V klidovém stavu telefonu napište číslo, které chcete uložit do
paměti.
Maximálně14 číslic.

1

2

Stiskněte tlačítko SET/STO.
Na displeji se zobrazí SAVE -.
Stiskněte jedno z tlačítek M1.M2 nebo M3 pro uložení do
paměti.

3

Vymazání čísla
z přímé paměti
M1, M2, M3

Volání na číslo
z pamětí M1,
M2, M3

1
V klidovém stavu stiskněte tlačítko M1,M2 nebo M3.
Na displeji se zobrazí uložené číslo.
2

Stiskněte tlačítko DEL pro vymazání uloženého čísla.
Na displeji se zobrazí dEL - -.

1

Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko SPEAKERPHONE a
příslušné tlačítko paměti M1,M2 nebo M3.
Číslo uložené v paměti bude automaticky vytáčeno.

2

9.2

Dvoudotyková paměť 0-9

Uložení čísla do
paměti (0-9)

1

V klidovém stavu telefonu napište číslo, které chcete uložit do
paměti.
Maximálně14 číslic.

2
Stiskněte tlačítko SET/STO.
Na displeji se zobrazí SAVE -.

Vymazání čísla
z paměti (0-9)

3

Stiskněte jedno z tlačítek 0-9 pro uložení do paměti.

1

V klidovém stavu stiskněte tlačítko MEMO
Na displeji se zobrazí LoAd -.

2

Stiskněte jedno z tlačítek paměti 0-9.
Na displeji se zobrazí číslo z paměti.

3

Volání na číslo
z paměti (0-9)

1

Stiskněte tlačítko DEL pro vymazání uloženého čísla.
Na displeji se zobrazí dEL - -.
Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko SPEAKERPHONE.

2

Stiskněte tlačítko MEMORY.
Na displeji se zobrazí LoAd –

3

Stiskněte jedno z tlačítek paměti 0-9.
Číslo bude automaticky vytáčeno.
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9.3

Funkce Pause

Pauza se zadává pomocí tlačítek [

9.4

/P] při zadávání telefonního čísla, na displeji se zobrazí symbol P.

Použití s PBX

Pro použití s PBX má telefon tlačítko RECALL.

REDIAL – POSLEDNÍ VOLANÉ ČÍSLO

10

1

Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko SPEAKERPHONE.
Stiskněte tlačítko

2

11

/P.

Telefon začne automaticky vytáčet poslední volané číslo.

HLASITOST VYZVÁNĚNÍ

Změnu hlasitosti vyzvánění je možné provést přepnutím tlačítka na boku telefonu.
1

2

Nízká hlasitost
Vysoká hlasitost

.
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