Uživatelská příručka
IP pobočková ústředna
Model

KX-NS1000

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Panasonic.
Před uvedením přístroje do provozu si důkladně prostudujte tuto příručku a po přečtení si ji pečlivě uschovejte.
Před použitím výrobku si pozorně přečtěte část „1.1 Bezpečnost (str. 3)“.
KX-NS1000: Soubor softwaru PCMPR Verze 002.10000 nebo novější

M-PNQX6469ZA-CS

Část 1
Bezpečnostní pokyny
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1.1 Bezpečnost

1.1 Bezpečnost
Abyste předešli zranění osob a/nebo poškození majetku, nezapomeňte dodržovat následující bezpečnostní
pokyny.
Následující symboly klasifikují a popisují úroveň ohrožení včetně možných zranění způsobených
nesprávnou obsluhou nebo manipulací.

VAROVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ

Toto varování znamená, že nedodržení pokynu
může vést ke smrtelnému nebo vážnému zranění.
Toto upozornění znamená, že nesprávné používání
může vést ke zranění nebo poškození majetku.

Následující typy symbolů se používají ke klasifikaci a popisu pokynů, které je třeba dodržovat.
Tento symbol se používá k vyznačení specifických úkonů, které jsou výslovně zakázány.

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

VAROVÁNÍ
Pro všechna telefonní zařízení

• Neinstalujte výrobek jiným způsobem, než jaký je popsán v příslušných příručkách.
• Výrobek neinstalujte na místech, kde by byl vystavený dešti či vlhkosti a ani tam, kde by mohl být
•

•
•

postříkán vodou, olejem nebo jinými kapalinami. Za takového stavu může dojít k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem, a může být ovlivněn výkon přístroje.
Výrobek neinstalujte na následujících místech:
a. Tam, kde se projevují silné nebo časté vibrace. Výrobek by se mohl převrátit nebo spadnout
a někoho poranit, nemluvě o riziku poruchy.
b. Na prašných místech. Nadměrné množství prachu může způsobit požár nebo úraz elektrickým
proudem a může ovlivnit výkon přístroje.
Přístroj nestavějte na nestabilní nebo nerovné plochy. Při pádu přístroje by mohlo dojít ke zranění osob
nebo k poškození přístroje.
Nepřetěžujte síťovou zásuvku napájením kombinace několika přístrojů, jejichž celkový proudový odběr
překračuje kapacitu zásuvky nebo prodlužovacího kabelu. Pokud jsou zásuvky, napájecí rozdvojky,
prodlužovací kabely a podobná zařízení používána tak, že je překročena jejich celková jmenovitá
proudová kapacita, dochází k jejich značnému zahřívání, což může způsobit vznik požáru.

Uživatelská příručka
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• Výrobek smí být instalován a opravován jen kvalifikovaným servisním technikem. Výrobek musí být
•
•
•
•
•

•

používán v takovém stavu, v jakém byl v okamžiku nákupu; nesmí být rozebírán ani upravován.
Rozebírání nebo úpravy mohou vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo k poškození výrobku.
Dodržujte veškerá varování a pokyny, vyznačené na výrobku.
Háček na sluchátko představuje riziko udušení. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
Výrobky, které vyžadují elektrické napájení, by měly být vždy připojeny k takovému typu zdroje, jaký
je uvedený na štítku přístroje. Pokud si nejste jisti, jaký typ síťového napětí máte ve své domácnosti,
obraťte se na svého prodejce nebo na dodavatele elektrické energie.
Z bezpečnostních důvodů jsou některé výrobky opatřeny uzemněnou síťovou zástrčkou. Pokud nemáte
uzemněnou síťovou zásuvku, nechejte si ji nainstalovat. Neobcházejte toto bezpečnostní opatření
úpravami síťové zástrčky.
Při používání tohoto přístroje je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní zásady, aby se snížilo
nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, a to včetně následujících zásad:
a. Telefonní kabely neinstalujte během bouřky.
b. Telefonní zásuvky neinstalujte do vlhkého prostředí, pokud nejsou pro takové prostředí speciálně
vyrobené.
c. Nedotýkejte se neizolovaných telefonních vodičů a konektorů, pokud není druhý konec telefonní linky
odpojený od síťového rozhraní.
d. Při instalaci nebo úpravách telefonního vedení pracujte opatrně.
e. Při instalaci používejte pomůcky proti účinkům elektrostatické elektřiny.
V následujících případech výrobek odpojte od elektrické zásuvky a nechte jej prohlédnout kvalifikovaným
servisním pracovníkem:
a. Pokud zjistíte poškozený nebo prodřený napájecí kabel nebo zástrčku.
b. Pokud se na přístroj vylila nějaká kapalina.
c. Pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vodě.
d. Pokud výrobek nefunguje podle údajů v dokumentaci. Nastavujte pouze ty ovládací prvky, jejichž
funkce je vysvětlena v této příručce. Nesprávné nastavení ostatních ovládacích prvků může výrobek
poškodit a může být nutný zásah kvalifikovaného servisního technika, aby se obnovil normální provoz
přístroje.
e. Pokud výrobek spadl nebo má poškozenou skříň.
f. Pokud se zhoršuje výkon přístroje.

Pro pobočkovou ústřednu

• Do přístroje nestrkejte žádné předměty, protože by mohlo dojít ke kontaktu s nebezpečným vysokým
napětím uvnitř přístroje nebo ke zkratování součástek, k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

• Napájecí kabel zbytečně nenapínejte, neohýbejte a nestavějte na něj těžké předměty. Poškozený
•

napájecí kabel může přivodit úraz elektrickým proudem.
Napájecí kabel a jeho vidlici se nepokoušejte opravovat. Jestliže se napájecí kabel nebo jeho vidlice
jakýmkoli způsobem poškodí, objednejte si náhradu u prodejce výrobku nebo v továrním servisním
středisku.

• Budete-li pobočkovou ústřednu instalovat do 19“ skříně, použijte odpovídající montážní příslušenství
(plechové držáky, šrouby) dodané s ústřednou.
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• Pokud po poškození z přístroje vyčnívají nějaké vnitřní součástky, neprodleně odpojte napájecí kabel
a vraťte přístroj prodejci.

• Při jakékoli manipulaci s kabeláží ústředny striktně dodržujte tyto bezpečnostní pokyny, abyste předešli

•
•
•
•

•
•
•
•
•

nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem:
a. Než začnete pracovat s kabeláží, odpojte napájecí kabel ústředny od elektrické zásuvky. Napájecí
kabel opět připojte do zásuvky až po dokončení práce.
b. Při ukládání kabelů nedávejte do společného svazku napájecí kabel ústředny s napájecími kabely
dalších zařízení.
c. Na kabely připojené do pobočkové ústředny nepokládejte žádné předměty.
d. Jestliže kabely z ústředny povedete po podlaze, opatřete je vhodným zakrytím, aby se po nich nechodilo.
e. Kabely nepokládejte pod koberce.
Výrobek odpojte od elektrické zásuvky, jestliže zpozorujete, že se z něho kouří, je z něho cítit neobvyklý
zápach, nebo vydává neobvyklý zvuk. Za tohoto stavu může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Ujistěte se, že z přístroje již nevychází kouř, a obraťte se na autorizované servisní středisko Panasonic.
Ujistěte se, že stěna, na kterou hodláte přístroj upevnit, unese jeho celkovou hmotnost (přibližně 35 kg).
Nebude-li dostatečně pevná, bude třeba ji vhodným způsobem vyztužit.
K připevnění použijte příslušenství (hmoždinky, šrouby, kovové držáky) a montážní sadu přibalenou
k ústředně. Ujistěte se, že je stěna postavená z betonu.
Zemnící vodič napájecího kabelu do jisté míry chrání ústřednu před externím rušením a přepětím
např. při bouřce, ale nemusí to být dostatečné ochranné opatření a nemusí zajistit odpovídající
elektromagnetickou kompatibilitu. Je zcela nezbytné zajistit trvalé připojení uzemňovací svorky ústředny
k uzemnění elektrické soustavy.
Správně provedené uzemnění je velice důležité jednak ke snížení nebezpečí úrazu elektrickým proudem
a dále k ochraně proti externímu rušení v případě úderu blesku. (Viz „3.1 Uzemnění skříně (str. 18)“.)
Napájecí kabel připojte spolehlivě do elektrické zásuvky. Uvolněná vidlice kabelu může vyvolat požár
nebo úraz elektrickým proudem.
Buďte opatrní, aby vám žádná součástka neupadla. Pád může součástku poškodit a způsobit poranění.
Zkontrolujte správné uzemnění elektrické zásuvky a potom do ní spolehlivě zasuňte vidlici napájecího
kabelu s uzemňovacím kontaktem.
Na základní desce ústředny a na deskách STACK-S (NCP) a STACK-S (TDE) se používají lithiové
baterie. Při jejich výměně za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu. Použité baterie zlikvidujte
v souladu s pokyny výrobce.

UPOZORNĚNÍ
Pro všechna telefonní zařízení

• Výrobek by měl být instalován na bezprašném a suchém místě, kde nebude vystavený teplotám nad
•

40°C a přímému slunečnímu záření.
Před čištěním přístroje odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Přístroj otírejte měkkým hadříkem. K čištění
nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo chemické prostředky, jako je benzín nebo rozpouštědla.
Pro čištění nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe.

Pro pobočkovou ústřednu

• Výrobek neinstalujte na následujících místech:
a. Na přímém slunci, na místech s vysokou nebo nízkou teplotou a vysokou vlhkostí.
(Teplotní rozsah: 0 °C až 40 °C)

b. Na místech, kde se objevují páry s obsahem síry, např. poblíž termálních pramenů.

Uživatelská příručka
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c. U zařízení, která generují vysokofrekvenční rušení, jako jsou šicí stroje nebo svářečky.
d. Na místech, kde by ostatní předměty bránily v přístupu k ústředně. Zvlášť dbejte, aby po stranách

•
•
•
•
•
•

ústředny zůstalo aspoň 5 cm volného místa kvůli větrání.
e. Na místech, kde dochází ke kondenzaci vlhkosti.
Nezakrývejte větrací otvory ústředny. Nad ústřednou by mělo zůstat aspoň 20 cm volného prostoru
a po stranách aspoň 10 cm.
Bude-li ústředna instalovaná v 19“ skříni, nezarývejte větrací otvory. V místě ventilátoru ústředny nechte
aspoň 10 cm volného místa.
Při instalaci nebo výměně paměťového modulu příliš netlačte na žádnou část základní desky. Mohli byste
ústřednu poškodit.
Při instalaci nebo výměně volitelné servisní karty příliš netlačte na žádnou část základní desky. Mohli
byste ústřednu poškodit.
V paměťovém modulu je uložený software, který řídí všechny procesy ústředny, a všechny uživatelské
údaje. Abyste zabránili ztrátě těchto dat, omezte přístup k ústředně.
Kdybyste odpojili napájecí kabel už spuštěné ústředny, neprovádějte její novou inicializaci, jak je
popsána v části „3.2 Postup inicializace systému (str. 19)“. Vymazali byste si už naprogramované údaje.
Potřebujete-li restartovat ústřednu, přečtěte si část „3.3 Restart ústředny KX-NS1000 (str. 20)“.

• Než se dotknete výrobku (ústředny, jednotlivých modulů (karet) apod.), zbavte se elektrostatického
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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náboje dotykem na uzemněný předmět nebo nasazením uzemňovacího náramku. Jinak by účinky
statické elektřiny mohly ústřednu poškodit.
Před přemístěním zařízení vždy odpojte nejprve telekomunikační linku a teprve poté napájecí kabel.
Na novém místě připojte nejprve napájení a teprve pak telekomunikační linku.
Napájecí kabel umožňuje zařízení odpojit od elektrické sítě. Zajistěte, aby síťová zásuvka byla umístěna
v blízkosti zařízení, a aby byla snadno přístupná.
Výřezy a otvory na přední, zadní a spodní straně skříně slouží k větrání a jako ochrana přístroje před
přehříváním, proto je nezbytné, aby nebyly ničím zablokovány nebo zakryty. Tyto otvory nesmí být při
provozu nikdy zablokovány umístěním přístroje na postel, sofa, pléd nebo podobný měkký povrch.
Přístroj by neměl být provozován v blízkosti radiátoru topení nebo jiného zdroje tepla nebo nad ním.
Tento přístroj nesmí být nainstalován v uzavřeném prostoru, pokud není zajištěno jeho dostatečné
větrání.
Zajistěte, aby v prostoru za ústřednou nezůstaly nějaké předměty, které by mohly blokovat větrací otvory.
Povrch, na kterém bude ústředna postavená, především jeho část za ústřednou, nesmí být vyrobený ze
dřeva.
Pokud nebudete přístroj již dále používat, nezapomeňte jej demontovat z racku nebo sundat ze stěny.
Používejte pouze napájecí kabel dodaný s ústřednou.
Bude-li ústředna nainstalovaná v 19“ racku, ujistěte se, že po instalaci nestoupne teplota uvnitř racku
nad povolený limit.
Než ústřednu pověsíte na zeď, nainstalujte do ní všechny potřebné volitelné moduly. Pokud bude nutné
doinstalovat nebo vyměnit některý modul, nejprve ústřednu sundejte ze zdi.
Při šroubování šroubů do zdi dávejte pozor, aby se nedostaly do kontaktu s nějakými kovovými příčkami,
dráty nebo deskami.
Budete-li ústřednu věšet na zeď, zkontrolujte, jestli šipky na kovových držácích směřují nahoru. Jinak by
mohla spadnout a někoho poranit.
Před otevřením horního krytu je nutné ústřednu vypnout.
Z bezpečnostních důvodů nejprve nasaďte horní kryt, přišroubujte jej a teprve potom ústřednu zapněte.
Nebude-li ústředna správně nainstalovaná a zajištěná, může spadnout a vážně se poškodit.

Uživatelská příručka
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• Bude-li ústředna stát na stole, zajistěte, aby byla v poloze, která je popsána v části „3.4 Umístění
ústředny na stole (str. 22)“. Nesmí být postavená na bok nebo vzhůru nohama.

• Zajištění ochrany proti přepětí je nezbytné. Řiďte se pokyny v části „3.5 Instalace ochrany proti přepětí
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(str. 23)“.
Důrazně doporučujeme používat při připojování počítače k ústředně přes internet SSL šifrovanou
komunikaci. Abyste mohli používat SSL zabezpečení, musí mít router nastavený příslušný port na https
komunikaci.
Abyste zabránili úniku dat při likvidaci přístroje, fyzicky znehodnoťte paměťový modul.
Zásuvku, ze které bude napájena ústředna, nepoužívejte k napájení počítačů a jiných kancelářských
zařízení, protože mohou generovat rušení, které ovlivní nebo zcela přeruší funkci systému.
Před manipulací s kabeláží ústřednu odpojte od zdroje napájení a připojte ji teprve po dokončení všech
prací s kabely.
Linky veřejné telefonní sítě by měly být opatřeny přepěťovou ochranou. Podrobnosti viz „3.5 Instalace
ochrany proti přepětí (str. 23)“.
Před instalací nebo výměnou paměťového modulu je nutné ústřednu vypnout.
Před instalací nebo výměnou karet volitelných služeb je nutné ústřednu vypnout.
Vodič uzemnění musí mít izolaci v kombinaci zelené a žluté barvy a průřez větší než 0,75 mm2 nebo 18
AWG.
Připojujete-li kartu SLC2/BRI4, SLC2/PRI30 nebo SLC2/PRI23 k trunku, připojte ji přes NT1; nepřipojujte
ji k U rozhraní trunku přímo.
Porty PRI karet SLC2/PRI30 a SLC2/PRI23 jsou porty SELV a měly by být připojeny jen k službám SELV.
Port MOH a Pager jsou porty SELV a měly by být připojeny pouze ke schváleným SELV zařízením, nebo
jde-li o připojení v Austrálii, přes izolační jednotku linky opatřenou štítkem potvrzujícím telekomunikační
shodu.
Z hlediska ochrany systému mějte na paměti následující:
a. Zajistěte, aby byly kryty konektorů (uzemnění skříně) kříženého kabelu RS-232 vodivé. Pokud
nebudou, musíte zajistit, aby byly oba konektory pevně a spolehlivě připojené.
b. Jestliže ani to není možné, spojte skříň ústředny se skříní počítače nebo tiskárny uzemňovacím
vodičem, aby se vyloučil případný rozdíl potenciálů.

Uživatelská příručka
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Upozornění
Pro všechna telefonní zařízení
• Přečtěte si a pochopte všechny pokyny.
Pro pobočkovou ústřednu

• Neumisťujte přístroj do blízkosti zdrojů tepla a zařízení vytvářejících silné elektrické pole, jako jsou
•

zářivky, elektrické motory a televizory. Tyto zdroje elektrického rušení mohou mít negativní vliv
na funkci pobočkové ústředny.
Budete-li mít problémy s uskutečněním hovorů na venkovní stanice, proveďte následující kontrolu
linek veřejné telefonní sítě:
a. Pobočkovou ústřednu odpojte od všech veřejných linek.
b. K těmto linkám postupně připojte telefonní přístroj, o kterém víte jistě, že je funkční.
c. Z tohoto přístroje zavolejte na externí číslo. Vyzkoušejte na všech veřejných linkách.
Nebude-li hovor na externí číslo u některé z veřejných linek možný, bude se zřejmě jednat
o poruchu příslušné linky, k níž je telefon připojený. Se žádostí o odstranění problému se obraťte
na telekomunikačního operátora, jenž linku provozuje.
Fungují-li všechny veřejné linky správně, může být problém v pobočkové ústředně. Dokud nebude
problém odstraněn autorizovaným servisním střediskem Panasonic, nepřipojujte pobočkovou
ústřednu k veřejným linkám.

1.2 Důležité bezpečnostní pokyny
Při používání vašeho telefonního zařízení je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní zásady, aby se
snížilo nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, a to včetně následujících zásad:
• Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody, například poblíž vany, výlevky nebo podobně a rovněž
ve vlhkých prostorách (sklepy, prádelny a podobně) nebo v blízkosti bazénu.
• Telefonní přístroje připojené kabelem nepoužívejte při bouřce. Existuje nebezpečí úrazu elektrickým
proudem v důsledku přepětí vznikajícího při úderu blesku.
• Nepoužívejte telefon v blízkosti unikajícího plynu k ohlášení poruchy.
• Pokyny k montáži do racku—Následující pokyny k montáži ústředny do racku, nebo jim podobné, jsou
obsaženy v návodu k instalaci:
a. Zvýšená provozní teplota—Při instalaci do uzavřeného racku nebo racku obsahujícího více jednotek
je nutné počítat s vyšší provozní teplotou, než jaká je v místnosti. Bude tedy třeba posoudit,
jestli prostředí v místě instalace nepřekročí nejvyšší povolenou provozní teplotu (Tma) udávanou
výrobcem.
b. Spolehlivé uzemnění—Je třeba zajistit spolehlivé uzemnění montážního racku. Zvláštní pozornost
je třeba věnovat jinému než přímému připojení napájecích kabelů do elektrického okruhu (např.
prodlužovacím kabelům s více zásuvkami).

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE
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1.3 Bezpečnostní opatření

1.3 Bezpečnostní opatření
Pro uživatele v rámci Evropské unie
Informace pro uživatele o sběru a likvidaci použitého zařízení a baterií
Tyto symboly na zařízení, obalu a/nebo v přiložených dokumentech znamenají, že použité
elektrické a elektronické zařízení a baterie nelze vyhodit do běžného komunálního odpadu.
Za účelem správného zpracování a recyklace použitých výrobků a baterií tyto výrobky
odevzdejte na příslušném sběrném místě v souladu s národní legislativou a směrnicemi
2002/96/EC a 2006/66/EC.
Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit potenciálním nebezpečným
vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by hrozily při nesprávné likvidaci tohoto
výrobku.
Další informace o sběru a recyklaci použitých výrobků a baterií vám poskytnou místní
úřady, firmy likvidující odpad nebo dodavatel vašeho výrobku.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být udělovány pokuty nebo jiné druhy
postihů, a to v souladu s platnými právními úpravami příslušné země.
Pro firemní uživatele v Evropské unii
Budete-li chtít provést likvidaci elektrických spotřebičů nebo elektronického zařízení,
obraťte se prosím na svého prodejce nebo na dodavatele s žádostí o další informace.
Informace o likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské unii. Pokud chcete tento produkt zlikvidovat,
obraťte se na místní úřady nebo prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace.
Poznámka k symbolu baterie (příklad dvou symbolů):
Tento symbol může být použit v kombinaci s chemickým symbolem. V takovém případě
odpovídá požadavkům stanovenými Směrnicí pro chemikálie.

Uživatelská příručka
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Část 2
Základní informace
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2.1 Názvy a umístění

2.1 Názvy a umístění
Zepředu

A BCD EF GH

Zezadu

I

J

L

K

O

Uvnitř
S

T

U

A. Indikátor STATUS (Stav)
B. Indikátor MASTER (Hlavní)*1
C. Přepínač režimu systému
D. USB port
E. MNT port
F. LAN port
G. WAN port*2
H. MOH port
I. Slot pro vchodový telefon (vrátný)
J. Volný slot
K. Indikátor BATT ALARM (alarm baterie)
L. Pager port
M. Vypínač
N. Svorka uzemnění
O. Konektor napájení
P. Otvor pro kabelovou sponu
Q. Štítek MPR ID
R. RS-232C port
S. Horní kryt
T. Výztuha
U. Základní deska

12
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M N

P

Q R

2.1 Názvy a umístění

*1
*2

Podrobnosti o indikátoru MASTER najdete v části „2.2 Indikátory LED (str. 14)“.
WAN port se u této verze nepoužívá.
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2.2 Indikátory LED

2.2 Indikátory LED
Indikátor
STATUS (Stav)

Barva

Popis

Zelená

Indikátor stavu ústředny
• NESVÍTÍ: Vypnuto
• SVÍTÍ: Ústředna je zapnutá a pracuje
• Bliká: Start ústředny / Přihlašování

Žlutá

Indikátor stavu ústředny
• SVÍTÍ: Ústředna je připravená na vypnutí
• Bliká: Vypínání

Červená

Indikátor stavu ústředny
• SVÍTÍ: Alarm
Příčinou může být některá z následujících
možností:
– Bylo odpojeno napájení, aniž by proběhla
vypínací procedura.
– DHCP server nepřidělil kartě (kartám) DSP
IP adresu (adresy).
– Alarm pro některou kartu volitelné služby.
• Bliká: Nezdařila se inicializace

BATT ALARM (Alarm baterie)

Červená

Indikátor alarmu
• NESVÍTÍ: Normal (Normální)
• SVÍTÍ: Alarm

MASTER (Hlavní)

Zelená

Indikátor stavu hlavní jednotky
• SVÍTÍ: Master
Indikátor stavu podřízené jednotky
• Bliká: Pracuje jako záložní hlavní jednotka

Žlutá

Indikátor stavu hlavní jednotky
• Bliká: Tovární nastavení
Indikátor stavu podřízené jednotky
• SVÍTÍ: Podřízená
• Bliká: Tovární nastavení / Startuje

Červená

Indikátor stavu hlavní jednotky
• SVÍTÍ: Obnovena (Čeká na přepnutí se záložní
hlavní jednotkou)
Indikátor stavu podřízené jednotky
• Bliká: Odpojená od hlavní jednotky

14

Uživatelská příručka

2.2 Indikátory LED

Indikátor
10BASET/100BASETX/1000BASE-T

MNT

LAN

WAN*1

*1

Barva

Popis

LINK

Zelená

Indikátor stavu připojení
• NESVÍTÍ: Nepřipojeno
• SVÍTÍ: Normální připojení
• Bliká: Probíhá komunikace

1000

Zelená/žlutá

Indikace rychlosti přenosu dat
• NESVÍTÍ: 10 Mb/s
• Svítí žlutě: 100 Mb/s
• Svítí zeleně: 1000 Mb/s

LINK

Zelená

Indikátor stavu připojení
• NESVÍTÍ: Nepřipojeno
• SVÍTÍ: Normální připojení
• Bliká: Probíhá komunikace

1000

Zelená/žlutá

Indikace rychlosti přenosu dat
• NESVÍTÍ: 10 Mb/s
• Svítí žlutě: 100 Mb/s
• Svítí zeleně: 1000 Mb/s

LINK

Zelená

Indikátor stavu připojení
• NESVÍTÍ: Nepřipojeno
• SVÍTÍ: Normální připojení
• Bliká: Probíhá komunikace

1000

Zelená/žlutá

Indikace rychlosti přenosu dat
• NESVÍTÍ: 10 Mb/s
• Svítí žlutě: 100 Mb/s
• Svítí zeleně: 1000 Mb/s

WAN port se u této verze nepoužívá.
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16

Uživatelská příručka

Část 3
Příloha
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3.1 Uzemnění skříně

3.1 Uzemnění skříně
1. Povolte šroub.
2. Připojte uzemňovací vodič

Šroub

(není součástí dodávky).

3. Šroub dotáhněte.
4. Druhý konec vodiče připojte na uzemnění.

Uzemňovací vodič
K uzemnění

VAROVÁNÍ

• Správně provedené uzemnění je velice důležité jednak ke snížení nebezpečí úrazu elektrickým
proudem a dále k ochraně proti externímu rušení v případě úderu blesku.

• Zemnící vodič napájecího kabelu do jisté míry chrání ústřednu před externím rušením

a přepětím např. při bouřce, ale nemusí to být dostatečné ochranné opatření a nemusí zajistit
odpovídající elektromagnetickou kompatibilitu. Je zcela nezbytné zajistit trvalé připojení
uzemňovací svorky ústředny k uzemnění elektrické soustavy.

UPOZORNĚNÍ

Vodič uzemnění musí mít izolaci s kombinací zelené a žluté barvy a průřez větší než 0,75 mm2 nebo
18 AWG.

Upozornění
Použité řešení musí odpovídat místním předpisům (např. zákonu, vyhlášce).
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3.2 Postup inicializace systému

3.2 Postup inicializace systému
1. Přepínač režimu systému přesuňte do polohy „SYSTEM INITIALIZE“.

Indikátor STATUS

Přepínač režimu systému

2. Zapněte vypínač ústředny. Indikátor STATUS začne zeleně blikat.
3. Zatímco indikátor STATUS bliká, přepněte přepínač režimu systému zpět do polohy „NORMAL“.

Inicializace trvá asi 2,5 minuty, záleží na konfiguraci ústředny. Jestliže inicializace proběhla úspěšně,
indikátor STATUS přestane blikat a zůstane rozsvícený.
Poznámka
Pokud je instalovaná DSP karta (karty) a ústředna nemá přístup k DHCP serveru, karty nezískají IP
adresu a indikátor STATUS bude svítit červeně.
Veškerá data kromě hlášení systému a souborů aktivačních klíčů se vymažou. Mezi smazaná data
patří unifikované zprávy, záznamy volání apod. Nastavení ústředny a všech volitelných modulů se vrátí
na výchozí hodnoty.
Poznámka
• Po inicializaci ústředny můžete provést obnovu systémových dat, která jste si dříve zazálohovali.
• Po inicializaci ústředny budete muset pomocí Průvodce snadným nastavením provést povinnou
konfiguraci potřebnou jak pro autonomní ústředny, tak pro ústředny v síti One-look.
• Pokud je připojený záložní zdroj (UPS), zajistěte, aby se spustil tak, jak popisuje jeho
dokumentace.

Uživatelská příručka
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3.3 Restart ústředny KX-NS1000

3.3 Restart ústředny KX-NS1000
Pokud ústředna nefunguje správně, restartujte ji pomocí konzoly webové údržby. Než přistoupíte k restartu
ústředny, vyzkoušejte příslušnou funkci ještě jednou, abyste si ověřili, jestli problém skutečně existuje.
Poznámka
• Je-li přepínač režimu systému v poloze „NORMAL“, restart ústředny způsobí toto:
–
Čekající hovory se vymažou.
–
Přidržené hovory se ukončí.
–
Exkluzivně přidržené hovory se ukončí.
–
Probíhající hovory se ukončí.
–
Zaparkovaný hovor se vymaže.
Ostatní data v paměti, kromě výše uvedených, zůstanou zachována.
• Mějte na paměti, že restart ústředny při přepínači režimu v poloze „SYSTEM INITIALIZE“ vymaže
veškerá data. Tuto operaci neprovádějte, pokud opravdu nemáte v úmyslu vymazat z ústředny
veškerá data.
• Bude-li ústředna nastavená tak, aby získávala IP adresu (adresy) automaticky z externího DHCP
serveru, ale z nějakého důvodu ji (je) neobdrží, spustí se s výchozí IP adresou (adresami) a indikátor
STATUS na předním panelu se rozsvítí červeně.

Provoz
Pokud ústředna nefunguje normálně:
1. Přepínač režimu systému přesuňte do polohy „NORMAL“.

Přepínač režimu systému

2. Spusťte konzolu webové údržby.
3. Přihlaste se pomocí účtu s oprávněním Installer (instalační technik).
4. Na domovské stránce klikněte na Maintenance (údržba) → System Control (ovládání systému) →
System Reset (reset systému).

5. Postupujte podle pokynů.

Zahájí se restart ústředny.

Poznámka
• Když se zapne vypínač, nebo když se ústředna zotavuje po výpadku proudu, provádí rovněž restart.
Doba potřebná na restart záleží na počtu připojených pobočkových linek a počtu registrovaných míst
sítě One-look.
20
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3.3 Restart ústředny KX-NS1000

Příklad:
Ústředna

Pobočky

Přibližná doba spouštění

1 pobočková ústředna
(autonomní)

128 SIP telefonů řady KX-UT

více než 5 minut

16 pobočkových ústředen
(v síti One-look)

256 SIP telefonů řady KX-UT

více než 15 minut

• Funkce ústředny nelze používat, dokud se restart nedokončí. Doporučujeme používat záložní zdroj
(UPS), protože jinak i krátkodobé přerušení proudu způsobí dlouhý výpadek funkce ústředny - viz
výše uvedené časy, kvůli restartu.

Uživatelská příručka
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3.4 Umístění ústředny na stole

3.4 Umístění ústředny na stole
Budete-li ústřednu instalovat na stůl, dodržte následující pokyny.

VAROVÁNÍ

Buďte opatrní, aby vám žádná součástka neupadla. Pád může součástku poškodit a způsobit
poranění.

UPOZORNĚNÍ

• Bude-li ústředna stát na stole, zajistěte, aby byla v poloze jako na obrázku níže. Nesmí být
•
•

postavená na bok nebo vzhůru nohama.
Nezakrývejte větrací otvory ústředny. Nad ústřednou by mělo zůstat aspoň 20 cm volného prostoru
a po stranách aspoň 10 cm.
Povrch, na kterém bude ústředna postavená, především jeho část za ústřednou, nesmí být vyrobený
ze dřeva.

Deska nebo stůl
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3.5 Instalace ochrany proti přepětí

3.5 Instalace ochrany proti přepětí
UPOZORNĚNÍ

Zajištění ochrany proti přepětí je nezbytné. Dodržte pokyny v této části.

Úvod

Impuls o vysokém napětí může způsobit úder blesku do telefonního kabelu 10 m nad zemí, případně
dostane-li se telefonní linka do kontaktu s elektrickým vedením. Ochrana proti přepětí je zařízení připojené
k linkám veřejné telefonní sítě, které brání průniku nebezpečných elektrických impulzů do budovy
a poškození pobočkové ústředny a připojených zařízení.
K ochraně systému proti vysokonapěťovým impulzům důrazně doporučujeme použít ochranu proti přepětí
s následujícími parametry:
– Typ svodiče přepětí: 3 pólový svodič
– Stejnosměrné přepěťové jiskřiště: 230 V
– Maximální špičkový proud nejméně 10 kA
Kromě uvedeného, dokonalé uzemnění je velmi důležité při přepěťové ochraně systému.
V mnoha zemích je použití přepěťové ochrany nařízeno příslušnými předpisy. Dbejte všech aplikovatelných
zákonů, vyhlášek a instrukcí.

Instalace
Trunk
(linky veřejné
telefonní sítě)

Trunk
(linky veřejné
telefonní sítě)

Trunk
(linky veřejné
telefonní sítě)

Ochrana
proti
přepětí
Rozvaděč

Pob.

PBX
(Pobočková
ústředna)

Pob.
telefon

Uzemnění

Uzemnění
skříně

Pob.: Pobočková

Uživatelská příručka
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3.5 Instalace ochrany proti přepětí

Instalace ve více budovách
(Hlavní budova)

Trunk
(linky veřejné
telefonní sítě)

Ochrana proti přepětí
Trunk (linky veřejné
telefonní sítě)

Rozvaděč
Pob.

PBX
(Pobočková
ústředna)

(Další budova)

Pob.
Ochrana
proti přepětí

telefon

Pob.

Pob.

telefon
Uzemnění
Pob.: Pobočková
Jestliže budete instalovat pobočkové linky mimo budovu, doporučujeme dodržet následující:
a. Kabely pobočkových linek vést pod zemí.
b. K ochraně kabelů použít kabelové žlaby nebo chráničky.
Poznámka
Ochrana proti přepětí na pobočkové linky se liší od ochrany používané na venkovní linky.

Instalace na zemnící desku
Trunk
(linky veřejné
telefonní sítě)

Ochrana proti přepětí

Uzemňovací
vodič

PBX
(Pobočková
ústředna)

(Pod zemí)
Zemnící deska
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3.5 Instalace ochrany proti přepětí

1. Přepěťovou ochranu spojte se zemnící deskou vodičem o průřezu nejméně 1,3 mm2.
2. Zemnící desku zakopejte co nejblíž k zařízení přepěťové ochrany. Spojovací vodič by měl být co

nejkratší.
3. Spojovací vodič by měl vést přímo k zemnící desce. Vodič by neměl kličkovat kolem dalších objektů.
4. Zemnící deska by měla být uložená nejméně 50 cm hluboko v zemi.
Poznámka
• Uvedená čísla jsou jen doporučená.
• Délka zemnící desky a hloubka jejího uložení záleží na složení půdy.

Uživatelská příručka
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3.6 Základy obsluhy (řady KX-NT500/KX-DT500)

3.6 Základy obsluhy
(řady KX-NT500/KX-DT500)

Před používáním telefonu
Hlasitost reproduktoru
V průběhu konverzace hands-free
Stisknutím tlačítek [▲] nebo [▼] nastavte hlasitost.
Hlasitost sluchátka/náhlavní soupravy*1
Při používání sluchátka nebo náhlavní soupravy
Stisknutím tlačítek [▲] nebo [▼] nastavte hlasitost.
Hlasitost vyzvánění
Při zavěšeném sluchátku nebo při příjmu
hovoru
Stisknutím tlačítek [▲] nebo [▼] nastavte hlasitost.
Kontrast LCD displeje
Při zavěšeném sluchátku
1. Stiskněte PROG tlačítko na displeji (S1).
2. Volte -1.
3. Stiskněte tlačítko [ENTER] (Potvrzení).
4. Pomocí tlačítek [▲] nebo [▼] nastavte kontrast
LCD displeje.
5. Stiskněte tlačítko [ENTER] (Potvrzení).
6. Stiskněte tlačítko [CANCEL] (Zrušit).
Vyzváněcí tón

1. Stiskněte PROG tlačítko na displeji (S1).
2. Stiskněte flexibilní tlačítko CO nebo dvakrát
stiskněte tlačítko

[INTERCOM] (Interkom).

3. Tlačítky volby (0-9) zadejte 2 číslice (01-30)
nebo pomocí tlačítek [▲] nebo [▼] vyberte
vyzváněcí tón.
4. Stiskněte tlačítko [ENTER] (Potvrzení).
5. Stiskněte tlačítko [CANCEL] (Zrušit).
Podsvícení LCD displeje
Při zavěšeném sluchátku
1. Stiskněte PROG tlačítko na displeji (S1).
2. Volte -4.
3. Stiskněte tlačítko [ENTER] (Potvrzení).
4. Stisknutím tlačítka volby vyberte režim
podsvícení LCD displeje.
-: Automatický
1: Vždy ZAPNUTÝ
2: Vždy VYPNUTÝ
5. Stiskněte tlačítko [ENTER] (Potvrzení).
6. Stiskněte tlačítko [CANCEL] (Zrušit).
*1
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Pokud slyšíte ze sluchátka nebo z náhlavní soupravy svůj
vlastní hlas, snižte hlasitost.

3.6 Základy obsluhy (řady KX-NT500/KX-DT500)

Uskutečnění hovorů

V průběhu konverzace

Volání

Přidržení hovoru

Na pobočku
1. Zvedněte sluchátko.
2. Navolte číslo pobočky.

Přidržet
1. Stiskněte tlačítko
[HOLD] (Přidržet).
2. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.

Na vnějšího účastníka

1. Zvedněte sluchátko.
2. Stiskněte flexibilní tlačítko CO.
3. Navolte telefonní číslo venkovního účastníka.
Opakování volby

1. Zvedněte sluchátko.
2. Stiskněte tlačítko [REDIAL] (Opakovat).
Rychlá volba

1. Zvedněte sluchátko.
2. Navolte číslo rychlé volby.
Volání vstupního telefonu

1. Zvedněte sluchátko.
2. Volte 31.
3. Zadejte číslo vstupního telefonu (vrátného)
(2 číslice).
4. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.
Volba čísla ze systémového seznamu

1. Zvedněte sluchátko.
2. Stiskněte tlačítko

[AUTO DIAL/STORE]
(Automatická volba/Uložit).
3. Navolte číslo rychlé volby ze systémového
seznamu (3 číslice).

Vyvolání hovoru na pobočce, která jej přidržela

1. Zvedněte sluchátko.
2. Stiskněte flexibilní tlačítko CO nebo tlačítko

[INTERCOM] (Interkom).
3. Navolte telefonní číslo venkovního účastníka.
Vyvolání venkovního hovoru z jiné pobočky

1. Zvedněte sluchátko.
2. Stiskněte flexibilní tlačítko CO.
Přepojení hovoru
Na pobočku

1. Stiskněte tlačítko
[TRANSFER] (Přepojit).
2. Jakmile se ozve potvrzovací tón, navolte číslo
pobočky.
3. Hovořte.
4. Zavěste sluchátko.

Na venkovního účastníka

1. Stiskněte tlačítko
[TRANSFER] (Přepojit).
2. Jakmile se ozve potvrzovací tón, stiskněte
flexibilní tlačítko CO.
3. Navolte venkovní telefonní číslo.
4. Hovořte.
5. Zavěste sluchátko.

Osobní rychlá volba
Uložení
Zvedněte sluchátko.
Volte
3-.
Navolte číslo osobní rychlé volby (2 číslice).
Volte telefonní číslo, které hodláte uložit (max.
32 číslic).*1
5. Stiskněte tlačítko .
6. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.

1.
2.
3.
4.

Rychlá volba

1. Zvedněte sluchátko.
2. Stiskněte tlačítko

[AUTO DIAL/STORE]
(Automatická volba/Uložit).
3. Zadejte .
4. Navolte číslo osobní rychlé volby (2 číslice).
*1

Před volbou venkovního telefonního čísla zadejte číslo pro
přístup k venkovní lince.
Uživatelská příručka
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3.6 Základy obsluhy (řady KX-NT500/KX-DT500)

Nastavení telefonu podle vašich
potřeb
Nerušit (Do Not Disturb)

1. Zvedněte sluchátko.
2. Volte 71.
3. Stiskněte tlačítko volby pro výběr nastavení.

-: Jak pro venkovní hovory, tak hovory
prostřednictvím interkomu
1: Pouze pro venkovní hovory
2: Pouze pro hovory prostřednictvím interkomu
4. Chcete-li povolit funkci Do Not Disturb (Nerušit),
volte 1.
Chcete-li zrušit funkci Do Not Disturb (Nerušit),
volte -.
5. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.
Nastavení upomínání (Timed Reminder)
Nastavení
Zvedněte sluchátko.
Volte 76-1.
Zadejte hodinu a minutu (4 číslice).
Pokud máte nastavené zobrazení času
ve 12hodinovém formátu, volte - (AM)
(dopoledne) nebo 1 (PM) (odpoledne).
5. Volte - (jednorázově) nebo 1 (denně).
6. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.

1.
2.
3.
4.

Zrušení

1. Zvedněte sluchátko.
2. Volte 76--.
3. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.
Ukončit nebo odpovědět na zpětné vyzvánění
[INTERCOM] (Interkom)
nebo zvedněte sluchátko.

1. Stiskněte tlačítko
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Užitečné funkce
Konverzace více účastníků
Přidat další účastníky do probíhající konverzace
1. Stiskněte tlačítko [CONF] (Konference).
2. Jakmile se ozve potvrzovací tón, navolte
telefonní číslo účastníka, kterého chcete přidat.
3. Nyní můžete hovořit s novým účastníkem.
4. Stiskněte tlačítko [CONF] (Konference).
5. Jakmile se ozve potvrzovací tón, můžete hovořit
s několika účastníky.
Opuštění konference

1. Stiskněte tlačítko [CONF] (Konference).
2. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.

3.6 Základy obsluhy (řady KX-NT500/KX-DT500)

Než opustíte své pracoviště
Přesměrování hovoru (Call Forwarding)
Přidat další účastníky do probíhající konverzace
1. Zvedněte sluchátko.
2. Volte 71.
3. Stiskněte tlačítko volby pro výběr typů hovorů,
pro něž se má tato funkce použít.
-: Jak pro venkovní hovory, tak hovory
prostřednictvím interkomu
1: Pouze pro venkovní hovory
2: Pouze pro hovory prostřednictvím interkomu
4. Stiskněte tlačítko volby pro výběr stavu.
2: Všechny hovory
3: Obsazeno
4: Nikdo nezvedá
5: Obsazeno/Nikdo nezvedá
-: Zrušit*1
5. Zadejte číslo pobočky a pak zadejte , nebo
zadejte přístupové číslo CO linky nebo venkovní
telefonní číslo a pak zadejte .
6. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.
*1

Jestliže jste volili - v kroku 4, můžete kroky 5 a 6 přeskočit.

Uživatelská příručka
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Více informací získáte na adrese:
Panasonic Marketing Europe GmbH,
organizační složka Česká republika
Thámova 289/13
186 00 Praha 8, Karlín
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

Používateľská príručka
Ústredňa na báze IP
Model

KX-NS1000

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si tento výrobok značky Panasonic.
Pred uvedením tohto zariadenia do činnosti si dôkladne prečítajte tento návod. Návod si odložte pre prípadné
neskoršie použitie.
Pred použitím zariadenia si predovšetkým prečítajte časť 1.1 Bezpečnostné upozornenia (str. 3).
KX-NS1000: PCMPR, verzia soft. súboru 002.10000 alebo novšia

Časť 1
Bezpečnostné opatrenia

2
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1.1 Bezpečnostné upozornenia

1.1 Bezpečnostné upozornenia
Aby ste predišli zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné
opatrenia.
Nasledujúce symboly klasifikujú a popisujú úroveň nebezpečenstva a zranenia spôsobeného
nesprávnym používaním alebo manipuláciou so zariadením.

VÝSTRAHA

Toto upozornenie znamená, že nesprávne použitie
môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

UPOZORNENIE

Toto upozornenie znamená, že nesprávne použitie
môže mať za následok zranenie alebo škodu
na majetku.

Nasledujúce typy symbolov sa používajú na klasifikáciu a popísanie typu pokynov, ktoré je potrebné
dodržiavať.
Tento symbol sa používa na upozornenie používateľa na určitý prevádzkový postup, ktorý sa
nesmie vykonať.
Tento symbol sa používa na upozornenie používateľa na určitý prevádzkový postup, ktorý sa
pre bezpečné používanie zariadenia musí dodržať.

VÝSTRAHA
Pre všetky telefónne prístroje

• Výrobok neinštalujte žiadnym iným spôsobom okrem spôsobu, ktorý je uvedený v príslušných návodoch.
• Výrobok neinštalujte na miesta vystavené dažďu alebo vlhkosti, ani na miesta, kde na výrobok môže
•

•
•

kvapkať alebo vystreknúť voda, olej alebo iné kvapaliny. Takéto podmienky môžu viesť k požiaru alebo
zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom a môžu negatívne ovplyvniť výkon výrobku.
Systém neinštalujte na nasledujúce miesta:
a) Miesta vystavené častým alebo silným otrasom alebo vibráciám. Takéto podmienky môžu viesť
k pádu výrobku a následnému zraneniu osôb, prípadne k zhoršeniu výkonu výrobku.
b) Miesta s veľkým množstvom prachu. Veľké množstvo prachu môže viesť k požiaru alebo
zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom a môže negatívne ovplyvniť výkon výrobku.
Výrobok neumiestňujte na nestabilný alebo nerovný povrch. V prípade pádu výrobku by mohlo dôjsť
k zraneniu osôb alebo k poškodeniu výrobku.
K napájaniu nepripájajte kombináciu zariadení, ktorých príkon presahuje celkovú menovitú kapacitu
použitých elektrických zásuviek alebo predlžovacích káblov. Ak sa zásuvky, elektrické rozvodky,
predlžovacie káble a podobné zariadenia používajú spôsobom, ktorý presahuje ich menovitú kapacitu,
môžu produkovať veľké množstvo tepla, ktoré by mohlo spôsobiť požiar.

Používateľská príručka
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• Tento výrobok smú inštalovať a opravovať len kvalifikovaní servisní pracovníci. Výrobok by sa mal používať
•
•
•
•
•

•

v stave, v akom bol pri zakúpení; nemal by sa rozoberať ani upravovať. Rozoberanie alebo upravovanie
môže viesť k vzniku požiaru, zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom alebo k poškodeniu výrobku.
Dodržiavajte všetky výstrahy a pokyny vyznačené na výrobku.
Spona na zavesenie predstavuje riziko udusenia. Sponu na zavesenie nenechávajte v dosahu detí.
Výrobky, ktoré vyžadujú napájanie, pripájajte len k takému typu elektrického napájania, ktoré je uvedené
na štítku výrobku. Ak nemáte istotu o type sieťového napájania do vašej domácnosti, obráťte sa
na predajcu alebo miestneho dodávateľa elektrickej energie.
Z bezpečnostných dôvodov sú niektoré výrobky vybavené zástrčkou s uzemnením. Ak nemáte uzemnenú
zásuvku, nechajte si ju nainštalovať. Nevyraďujte túto bezpečnostnú funkciu úpravou zástrčky.
Aby sa znížilo riziko vzniku požiaru, zasiahnutia osôb elektrickým prúdom a zranenia osôb, je pri
inštalácii telefónneho vedenia vždy potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane
nasledujúcich:
a) Telefónne vedenie nikdy neinštalujte počas búrky s bleskami.
b) Telefónne konektory nikdy neinštalujte vo vlhkých priestoroch, pokiaľ nie sú pre použitie v takýchto
priestoroch výslovne navrhnuté.
c) Nikdy sa nedotýkajte telefónnych vodičov alebo koncoviek, ktoré nie sú zaizolované, pokiaľ ste
telefónnu linku neodpojili zo sieťového rozhrania.
d) Pri inštalovaní a úpravách telefónnej linky dodržiavajte všetky upozornenia.
e) Počas inštalácie dodržiavajte antistatické opatrenia.
V nasledujúcich prípadoch výrobok odpojte od elektrickej zásuvky a jeho opravu prenechajte
kvalifikovaným servisným pracovníkom:
a) Ak došlo k poškodeniu alebo opotrebovaniu sieťového napájacieho kábla alebo zástrčky,
b) ak do výrobku vnikla kvapalina,
c) ak bol výrobok vystavený pôsobeniu dažďa alebo vody,
d) ak výrobok nepracuje v súlade s návodom na obsluhu. Nastavujte len tie ovládacie prvky, ktoré
sú uvedené v návode na obsluhu. Nesprávne nastavenie iných ovládacích prvkov môže viesť
k poškodeniu, pričom môže byť vyžadovaná oprava výrobku kvalifikovaným technikom, aby ho bolo
možné znova uviesť do normálnej prevádzky.
e) ak došlo k pádu výrobku alebo poškodeniu jeho skrinky,
f) ak sa zhorší činnosť výrobku.

Pre ústredňu

• Nevkladajte cudzie predmety do tohto výrobku, pretože by sa mohli dotknúť miest pod nebezpečným
•
•

napätím alebo by mohli skratovať vnútorné časti výrobku, čo by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo
zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom.
Sieťový napájací kábel a zástrčku neťahajte, neohýbajte, neklaďte na ne predmety a dbajte na to, aby
sa neodreli. Poškodenie sieťového napájacieho kábla alebo zástrčky môže viesť k vzniku požiaru alebo
zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom.
Sieťový napájací kábel ani zástrčku sa nepokúšajte opraviť. Ak došlo k poškodeniu alebo opotrebovaniu
sieťového napájacieho kábla alebo zástrčky, požiadajte o výmenu autorizované servisné stredisko
výrobného zariadenia spoločnosti Panasonic.

• Pri montáži ústredne na 19-palcový stojan používajte len montážne príslušenstvo určené pre 19-palcový
stojan (montážna konzola, skrutky) dodané s ústredňou.
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• Ak dôjde pri poškodení zariadenia k odkrytiu vnútorných častí, okamžite odpojte sieťový napájací kábel
a zariadenie vráťte predajcovi.

• Aby ste predišli vzniku požiaru, zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom, zraneniu osôb alebo poškodeniu

•

•
•
•
•
•
•
•
•

zariadenia, pri vykonávaní akéhokoľvek zapojenia alebo kabeláže dodržiavajte tieto pokyny:
a) Pred vykonávaním akéhokoľvek zapojenia alebo kabeláže odpojte sieťový napájací kábel zariadenia
od elektrickej zásuvky. Po dokončení všetkých zapojení a kabeláže zapojte sieťový napájací kábel
späť do zásuvky.
b) Pri kladení káblov nezväzujte sieťový napájací kábel zariadenia do zväzkov so sieťovými napájacími
káblami iných zariadení.
c) Na káble pripojené k ústredni neklaďte žiadne predmety.
d) Pri vedení káblov po podlahe používajte chrániče, ktoré zabezpečia, aby sa na káble nestúpalo.
e) Žiadne káble neveďte pod kobercom.
Ak zistíte, že zo zariadenia vychádza dym, nezvyčajný zápach alebo vydáva nezvyčajný zvuk, odpojte
ho od elektrickej zásuvky. Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo zasiahnutia osôb elektrickým prúdom.
Presvedčte sa, že dym už zo zariadenia nevychádza a kontaktujte autorizované servisné stredisko
výrobného zariadenia spoločnosti Panasonic.
Uistite sa, že stena, na ktorú bude zariadenie pripevnené, má dostatočnú nosnosť, aby zariadenie
uniesla (približne 35 kg). Ak nie, potom je nutné stenu vystužiť.
Používajte len príslušenstvo určené pre montáž na stenu (kotviace hmoždinky, skrutky, kovové konzoly)
dodané s ústredňou a súpravu pre montáž na stenu. Uistite sa, že stena je betónová.
Uzemňovací vodič sieťového prívodu pôsobí proti vonkajšiemu šumu a zasiahnutiu bleskom, nemusí
to však postačovať na ochranu ústredne a zabezpečenie elektromagnetickej kompatibility. Musí byť
vytvorené trvalé prepojenie medzi zemou a uzemňovacou svorkou ústredne.
Správne uzemnenie (pripojenie k zemi) je veľmi dôležité v záujme zníženia rizika smrteľného zasiahnutia
používateľa elektrickým prúdom ako aj ochrany ústredne pred nepriaznivými účinkami vonkajšieho šumu
v prípade zasiahnutia bleskom. (Pozrite si časť 3.1 Pripojenie kostry na zem (str. 18).)
Sieťový napájací kábel pevne zapojte do elektrickej zásuvky. Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo
zasiahnutia osôb elektrickým prúdom.
Dávajte pozor, aby vám nespadli žiadne diely. Pri páde sa diely môžu poškodiť alebo môže dôjsť
k zraneniu osôb.
Uistite sa, že je elektrická zásuvka riadne uzemnená, potom do nej bezpečne zapojte 3-kolíkovú sieťovú
zástrčku obsahujúcu uzemňujúci kolík.
Lítiová batéria sa používa v základnej doske, karte STACK-S (NCP) a karte STACK-S (TDE). V prípade
výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Opotrebované batérie zlikvidujte podľa
pokynov výrobcu.

UPOZORNENIE
Pre všetky telefónne prístroje

• Výrobok nevystavujte prachu, vlhkosti, vysokým teplotám (nad 40 °C) a vibráciám, ani pôsobeniu
•

priameho slnečného svetla.
Pred čistením odpojte výrobok od elektrickej zásuvky. Výrobok utrite mäkkou handričkou. Na čistenie
nepoužívajte abrazívne čistiace prášky ani chemické čistiace prostriedky, ako je benzín alebo riedidlo.
Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky.

Pre ústredňu

• Systém neinštalujte na nasledujúce miesta:
a) miesta vystavené priamemu slnečnému svetlu, vysokým teplotám, chladu alebo vlhkosti
(Teplotný rozsah: 0 °C až 40 °C);

b) miesta, kde môžu byť prítomné sírové plyny, napríklad v blízkosti termálnych prameňov;
Používateľská príručka
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c) v blízkosti zariadení, ktoré vytvárajú vysoké frekvencie, napríklad šijacie stroje alebo elektrické
zváračky;

d) miesta, kde budú na ploche okolo ústredne prekážať iné predmety; Osobitne dbajte na to, aby ste

•
•
•
•
•
•

po stranách ústredne ponechali aspoň 5 cm na vetranie;
e) miesta, kde môže dochádzať ku kondenzácii.
Neblokujte otvory ústredne. Ponechajte aspoň 20 cm voľného priestoru nad a 10 cm po stranách
ústredne.
Pri montáži ústredne na 19-palcový stojan neblokujte otvory ústredne. Ponechajte aspoň 10 cm voľného
priestoru okolo ventilátora ústredne.
Pri inštalácii alebo vyberaní pamäťovej karty netlačte na žiadnu časť základnej dosky. Mohli by ste
poškodiť ústredňu.
Pri inštalácii alebo vyberaní voliteľných servisných kariet netlačte na žiadnu časť základnej dosky. Mohli
by ste poškodiť ústredňu.
Pamäťová karta obsahuje softvér pre všetky procesy ústredne a všetky údaje o zákazníkoch. Preto k nej
neumožnite neoprávnený prístup, aby ste zabránili úniku údajov.
Ak po spustení ústredne neskôr ústredňu odpojíte od sieťového napájania, neinicializujte ju znova podľa
popisu v časti 3.2 Postup inicializácie systému (str. 19). Vymazali by sa tým naprogramované údaje. Ak
chcete ústredňu reštartovať, prečítajte si časť 3.3 Reštartovanie systému KX-NS1000 (str. 20).

• Predtým než sa dotknete výrobku (ústredňa, karty atď.), vybite statickú elektrinu dotykom zeme alebo
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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noste uzemňujúci pásik. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k poruche ústredne v dôsledku statickej
elektriny.
Pri premiestňovaní zariadenia najprv odpojte telekomunikačné pripojenie, až potom odpojte pripojenie
k napájaniu. Pri inštalácii zariadenia na novom mieste najprv pripojte napájanie, až potom opätovne
vytvorte telekomunikačné pripojenie.
Sieťový napájací kábel sa používa ako hlavný prostriedok odpojenia prívodu energie. Zariadenie
umiestnite v blízkosti ľahko prístupnej elektrickej zásuvky.
Výrezy a otvory na prednej, zadnej a spodnej strane skrinky sú určené na vetranie. Aby ste zabránili
prehriatiu zariadenia, tieto otvory nezakrývajte ani neblokujte. Počas používania otvory nikdy
neblokujte umiestnením výrobku na posteľ, pohovku, koberec alebo iný podobný povrch. Výrobok nikdy
neumiestňujte na radiátor ani na iné zdroje tepla a ani do ich blízkosti. Tento výrobok neumiestňujte
do uzavretých priestorov, pokiaľ nie je zabezpečené riadne vetranie.
Uistite sa, že povrch za ústredňou je rovný a bez prekážok, aby otvory na zadnej strane ústredne neboli
blokované.
Uistite sa, že povrch za ústredňou nie je drevený.
Keď tento výrobok už nepoužívate, zložte ho zo stojana alebo zo steny.
Používajte iba sieťový napájací kábel dodaný s ústredňou.
Pri montáži ústredne na 19-palcový stojan sa uistite, že inštalácia zariadenia nespôsobí prekročenie
dovoleného teplotného rozsahu stojana.
Pred vykonaním postupu montáže na stenu sa uistite, že ste do ústredne nainštalovali všetky potrebné
voliteľné servisné karty. Ak je potrebné nainštalovať alebo vybrať kartu, pred inštaláciou alebo výberom
karty ústredňu najprv zložte zo steny.
Pri skrutkovaní skrutiek do steny dávajte pozor, aby ste sa nedotkli žiadnych kovových líšt, kovových
sieťok, mriežok či kovových plátov v stene.
Pri umiestňovaní ústredne na stenu skontrolujte, či šípky na kovových konzolách smerujú nahor. Ak
šípky nesmerujú nahor, ústredňa môže spadnúť, čo môže viesť k zraneniu osôb.
Pri otváraní horného krytu musí byť vypínač vypnutý.
Predtým, ako začnete ústredňu používať, z bezpečnostných dôvodov zatvorte horný kryt a utiahnite
skrutky.
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1.1 Bezpečnostné upozornenia

• Ak ústredňa nie je nainštalovaná správne s použitím správnych spôsobov zabezpečenia, môže spadnúť
a spôsobiť vážne škody.

• Keď je ústredňa umiestnená na stole, uistite sa, že je umiestnená podľa popisu v časti 3.4 Umiestnenie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ústredne na stôl (str. 22). Neumiestňujte ju na bok alebo prevrátenú.
Vykonanie ochrany proti prepätiu je podstatné. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti 3.5
Inštalácia prepäťovej ochrany (str. 23).
Ak počítač pristupuje k ústredni cez internet, dôrazne vám odporúčame použiť komunikáciu šifrovanú
pomocou SSL. Pre používanie šifrovania pomocou SSL musia mať smerovače port nastavený
na komunikáciu cez https.
Aby ste zabránili prezradeniu údajov, pred likvidáciou pamäťovú kartu fyzicky znefunkčnite.
Vyhnite sa používaniu rovnakej elektrickej zásuvky aj pre počítače a iné kancelárske zariadenia, pretože
šum vytváraný týmito zariadeniami môže obmedzovať výkon systému alebo rušiť systém.
Pred zapájaním vedenia odpojte systém od zdroja napájania a späť k napájaniu ho pripojte až
po dokončení celého zapojenia.
Vonkajšie linky by sa mali nainštalovať s prepäťovou ochranou. Podrobnejšie informácie nájdete v časti
3.5 Inštalácia prepäťovej ochrany (str. 23).
Pri inštalácii alebo vyberaní pamäťovej karty musí byť vypínač vypnutý.
Pri inštalácii alebo vyberaní voliteľných servisných kariet musí byť vypínač vypnutý.
Pre uzemňovací vodič sa vyžaduje zeleno-žltá izolácia a prierezová plocha vodiča musí byť viac ako
0,75 mm2 alebo 18 AWG.
Keď pripájate kartu SLC2/BRI4, SLC2/PRI30 alebo SLC2/PRI23 k vonkajšej linke, pripojte ju cez NT1;
nepripájajte ju k U rozhraniu vonkajšej linky priamo.
Porty PRI kariet SLC2/PRI30 a SLC2/PRI23 sú porty SELV a mali by sa pripájať len k službám SELV.
Port MOH a port na pripojenie pagera sú porty SELV a mali by sa pripájať len k schváleným zariadeniam
SELV alebo v Austrálii prostredníctvom zariadenia Line Isolation Unit so štítkom telekomunikačnej zhody.
V záujme ochrany systému majte na pamäti nasledujúce:
a) Uistite sa, že oba kryty konektorov (pripojenie kostry na zem) kríženého kábla RS-232C (tienený
kábel) sú vodivé. Ak nie sú vodivé, uistite sa, že oba kryty konektorov kábla sú pevne zapojené.
b) Ak to nie je možné, pripojte kostru ústredne ku kostre počítača/tlačiarne prostredníctvom
uzemňovacieho vodiča, aby sa zabránilo rozdielu elektrických potenciálov.

Používateľská príručka
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1.2 Dôležité bezpečnostné pokyny

Upozornenie
Pre všetky telefónne prístroje
• Pozorne si prečítajte všetky pokyny.
Pre ústredňu

• Zariadenie umiestnite do dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov a zariadení generujúcich
elektrický šum, teda ďalej od žiariviek, motorov a TV prijímačov. Môžu rušiť činnosť ústredne.

• Ak máte problémy pri volaní na vonkajšie telefónne stanice, pomocou nasledujúceho postupu

skontrolujte vonkajšie linky:
a) Odpojte ústredňu od všetkých vonkajších liniek.
b) K vonkajším linkám pripojte známe správne fungujúce štandardné telefóny (SLT).
c) Prostredníctvom skúšobných štandardných telefónov uskutočnite volania na čísla externých
telefónnych staníc.
Ak sa nedá správne uskutočniť volanie, problém môže byť vo vonkajšej linke, ku ktorej je štandardný
telefón pripojený. Obráťte sa na prevádzkovateľa telefónnej siete.
Ak všetky skúšobné štandardné telefóny pracujú bezchybne, problém môže byť v ústredni. Ústredňu
k vonkajším linkám nepripojte, kým jej servis nevykoná autorizované servisné stredisko výrobného
zariadenia spoločnosti Panasonic.

1.2 Dôležité bezpečnostné pokyny
V záujme zníženia rizika vzniku požiaru, zasiahnutia osôb elektrickým prúdom a zranenia osôb, sa pri
používaní tohto telefónneho prístroja vždy musia dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane
nasledujúcich:
• Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody, napríklad pri vani, umývadle, kuchynskom dreze alebo výlevke
v práčovni, vo vlhkom suteréne alebo v blízkosti bazéna.
• Vyhýbajte sa používaniu drôtových telefónov počas búrky s bleskami. Existuje malé riziko zasiahnutia
elektrickým prúdom v dôsledku blesku.
• Na ohlásenie úniku plynu nepoužite telefón, ktorý je v blízkosti miesta úniku.
• Pokyny pre montáž na stojan—Nasledujúce alebo podobné pokyny pre montáž na stojan sú uvedené
v návode na inštaláciu:
a) Zvýšená prevádzková teplota okolitého prostredia—Ak zariadenie nainštalujete do uzavretej
stojanovej zostavy alebo stojanovej zostavy obsahujúcej viacero zariadení, prevádzková teplota
prostredia v stojane môže byť vyššia ako teplota v miestnosti. Mala by sa preto zvážiť inštalácia
zariadenia v prostredí kompatibilnom s maximálnou teplotou okolia (Tma), ktorú uvádza výrobca.
b) Spoľahlivé uzemnenie—Malo by sa zachovať spoľahlivé uzemnenie zariadenia namontovaného
v stojane. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať iným pripojeniam napájania, ako sú priame
pripojenia k prúdovým odbočkám (napríklad využívaniu elektrických rozvodiek).

TENTO NÁVOD SI ODLOŽTE PRE NESKORŠIE POUŽITIE!

8

Používateľská príručka

1.3 Opatrenia

1.3 Opatrenia
Pre používateľov iba v krajinách Európskej únie
Informácie pre používateľov o zbere a likvidácii opotrebovaných elektrických a elektronických
zariadení a batérií
Tieto symboly uvádzané na výrobkoch, ich obaloch a/alebo v sprievodnej dokumentácii
informujú o tom, že opotrebované elektrické a elektronické výrobky a batérie sa nesmú
likvidovať ako bežný domový odpad.
V záujme zabezpečenia správneho spôsobu likvidácie, spracovania a recyklácie starých
výrobkov a batérií, odovzdajte ich na špecializovanom zbernom mieste, v súlade s platnou
legislatívou a smernicami 2002/96/ES a 2006/66/ES.
Správnym spôsobom likvidácie predídete zbytočnému plytvaniu cennými zdrojmi
a prípadným negatívnym dosahom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré vznikajú
ako dôsledok nesprávneho zaobchádzania s odpadmi.
Podrobnejšie informácie o zbere a recyklácii opotrebovaných výrobkov a batérií vám
poskytnú miestne úrady, zberné stredisko alebo predajca, u ktorého ste výrobok alebo
batérie zakúpili.
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s platnou legislatívou
udelené pokuty.
Pre firmy a podniky v krajinách Európskej únie
V prípade potreby likvidácie elektrického alebo elektronického výrobku sa, prosím, obráťte
na predajcu alebo dodávateľa a informujte sa o správnom spôsobe jeho likvidácie.
Informácie o likvidácii v iných krajinách mimo Európskej únie
Tieto symboly platia len v Európskej únii. V prípade potreby likvidácie opotrebovaného
výrobku alebo batérií sa, prosím, obráťte na miestne úrady alebo svojho predajcu
a informujte sa o správnom spôsobe jeho likvidácie.
Poznámka týkajúca sa symbolu batérie (dva príklady symbolov v spodnej časti):
Tento symbol môže byť použitý spolu so symbolom chemickej značky. V takom prípade
značí, že boli dodržané smernice týkajúce sa daného chemického prvku.
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1.3 Opatrenia
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Časť 2
Základné informácie
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2.1 Prehľad súčastí a ich umiestnení

2.1 Prehľad súčastí a ich umiestnení
Predný panel

A BCD EF GH

Zadný panel

I

J

L

K

O

Vo vnútri
S

T

U

A. Indikátor STATUS
B. Indikátor MASTER*1
C. Prepínač režimov systému
D. Port USB
E. Port MNT
F. Port LAN
G. Port WAN*2
H. Port MOH
I. Slot na pripojenie dverového telefónu
J. Voľný slot
K. Indikátor BATT ALARM
L. Port na pripojenie pagera
M. Vypínač
N. Uzemňovacia svorka
O. Vstup sieťového napájania
P. Otvor na pripevnenie spony na zavesenie
Q. ID MPR
R. Port RS-232C
S. Horný kryt
T. Podperná lišta
U. Základná doska
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2.1 Prehľad súčastí a ich umiestnení

*1
*2

Podrobnejšie informácie o indikátore MASTER nájdete v časti 2.2 Indikácie LED diódami (str. 14).
Port WAN sa s touto verziou nepoužíva.
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2.2 Indikácie LED diódami

2.2 Indikácie LED diódami
Indikácia
STATUS

Farba
Zelená

Oranžová

Červená

BATT ALARM

Červená

MASTER

Zelená

Popis
Indikácia stavu ústredne
• Nesvieti: Vypnutá
• Svieti: Zapnutá a v prevádzke
• Bliká: Spúšťanie/Prihlasovanie
Indikácia stavu ústredne

• Svieti: Pripravená na vypnutie
• Bliká: Vypínanie
Indikácia stavu ústredne
• Svieti: Poplach
Príčinou môže byť jedno z nasledujúcich:
– Napájanie bolo prerušené bez vykonania postupu
vypnutia.
– DSP karte(-ám) nebola DHCP serverom priradená žiadna
IP adresa(-y).
– Poplach týkajúci sa voliteľnej servisnej karty.
• Bliká: Inicializácia nebola úspešná
Indikácia poplachu

• Nesvieti: Normálna prevádzka
• Svieti: Poplach
Indikácia stavu riadiaceho zariadenia Master

• Svieti: Master

Indikácia stavu riadeného zariadenia Slave

• Bliká: Beží ako záložné riadiace zariadenie Backup Master
Oranžová

Indikácia stavu riadiaceho zariadenia Master

• Bliká: Predvolené továrenské nastavenie
Indikácia stavu riadeného zariadenia Slave

• Svieti: Slave
• Bliká: Predvolené továrenské nastavenie/Spúšťanie
Červená

Indikácia stavu riadiaceho zariadenia Master

• Svieti: Obnovené (Čaká na prepnutie s jednotkou Backup
Master.)

Indikácia stavu riadeného zariadenia Slave

• Bliká: Izolované od zariadenia Master

14
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2.2 Indikácie LED diódami

Indikácia
10BASET/100BASETX/1000BASE-T

MNT

LAN

WAN*1

*1

Farba
LINK

Zelená

1000

Zelená/Žltá

LINK

Zelená

1000

Zelená/Žltá

LINK

Zelená

1000

Zelená/Žltá

Popis
Indikácia stavu prepojenia
• Nesvieti: Off-line
• Svieti: Normálne prepojené
• Bliká: Prebieha komunikácia
Indikácia rýchlosti prenosu dát

• Nesvieti: 10 Mb/s
• Svieti nažlto: 100 Mb/s
• Svieti nazeleno: 1000 Mb/s

Indikácia stavu prepojenia
• Nesvieti: Off-line
• Svieti: Normálne prepojené
• Bliká: Prebieha komunikácia
Indikácia rýchlosti prenosu dát

• Nesvieti: 10 Mb/s
• Svieti nažlto: 100 Mb/s
• Svieti nazeleno: 1000 Mb/s
Indikácia stavu prepojenia

• Nesvieti: Off-line
• Svieti: Normálne prepojené
• Bliká: Prebieha komunikácia
Indikácia rýchlosti prenosu dát

• Nesvieti: 10 Mb/s
• Svieti nažlto: 100 Mb/s
• Svieti nazeleno: 1000 Mb/s

Port WAN sa s touto verziou nepoužíva.
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2.2 Indikácie LED diódami
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Časť 3
Príloha
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3.1 Pripojenie kostry na zem

3.1 Pripojenie kostry na zem
1. Uvoľnite skrutku.
2. Vložte uzemňovací vodič

Skrutka

(zabezpečený používateľom).

3. Utiahnite skrutku.
4. Pripojte uzemňovací vodič k zemi.

Uzemňovací vodič
K zemi

VÝSTRAHA

• Správne uzemnenie (pripojenie k zemi) je veľmi dôležité v záujme zníženia rizika smrteľného
•

zasiahnutia používateľa elektrickým prúdom ako aj ochrany ústredne pred nepriaznivými
účinkami vonkajšieho šumu v prípade zasiahnutia bleskom.
Uzemňovací vodič sieťového prívodu pôsobí proti vonkajšiemu šumu a zasiahnutiu bleskom,
nemusí to však postačovať na ochranu ústredne a zabezpečenie elektromagnetickej
kompatibility. Musí byť vytvorené trvalé prepojenie medzi zemou a uzemňovacou svorkou
ústredne.

UPOZORNENIE

Pre uzemňovací vodič sa vyžaduje zeleno-žltá izolácia a prierezová plocha vodiča musí byť viac ako
0,75 mm2 alebo 18 AWG.

Upozornenie
Dodržiavajte platné miestne predpisy (napr. zákony, smernice).
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3.2 Postup inicializácie systému

3.2 Postup inicializácie systému
1. Posuňte prepínač režimov systému do polohy inicializácie systému „SYSTEM INITIALIZE“.

Indikátor STATUS

Prepínač režimov systému

2. Vypínačom zapnite ústredňu. Indikátor STATUS začne blikať nazeleno.
3. Kým indikátor STATUS bliká nazeleno, posuňte prepínač režimov systému späť do polohy normálnej

prevádzky „NORMAL“. V závislosti od konfigurácie trvá inicializácia približne 2,5 minúty. Ak inicializácia
prebehla úspešne, indikátor STATUS prestane blikať a zostane svietiť.
Poznámka
Keď je nainštalovaná DSP karta(-y) a DHCP server nie je pripojený, každá nainštalovaná DSP
karta nemôže získať IP adresu a farba indikátora STATUS sa zmení na červenú.

Všetky dáta, okrem výziev systému a súborov aktivačných kľúčov, sa vymažú. Medzi dáta, ktoré sa vymažú,
patria dáta služby Unified Messaging, register volaní atď. Nastavenia ústredne ako aj všetkých voliteľných
servisných kariet sa inicializujú na predvolené hodnoty.
Poznámka
• Po inicializácii ústredne môžete v ústredni obnoviť systémové dáta, ktoré ste predtým zálohovali.
• Po inicializácii ústredne musíte pomocou sprievodcu ľahkým nastavením Easy Setup Wizard
nastaviť povinné nastavenia, vyžadované pre samostatné ústredne, ako aj ústredne v sieti „Onelook“.
• Ak je pripojený záložný zdroj UPS, zaistite jeho spustenie podľa pokynov uvedených
v dokumentácii k záložnému zdroju UPS.

Používateľská príručka
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3.3 Reštartovanie systému KX-NS1000

3.3 Reštartovanie systému KX-NS1000
Ak ústredňa nepracuje správne, reštartujte ju prostredníctvom programu Web Maintenance Console. Pred
reštartovaním ústredne znovu vyskúšajte funkciu systému, aby ste sa jednoznačne uistili, či ide o problém
alebo nie.
Poznámka
• Ak je prepínač režimov systému nastavený do polohy normálnej prevádzky „NORMAL“, reštartovanie
ústredne spôsobí nasledujúce:
–
Rezervovanie obsadenej linky (Camp-on) sa zruší.
–
Pridržané volania sa ukončia.
–
Výlučne pridržané volania sa ukončia.
–
Prebiehajúce volania sa ukončia.
–
Parkovanie nadviazaných spojení sa zruší.
Iné dáta uložené v pamäti, okrem vyššie uvedených, sa nevymažú.
• Majte na pamäti, že reštartovaním ústredne s prepínačom režimov systému nastaveným do polohy
inicializácie systému „SYSTEM INITIALIZE“ sa vymažú všetky dáta uložené v ústredni. Tento úkon
nevykonávajte, ak nechcete z ústredne vymazať všetky dáta.
• Ak je ústredňa nastavená na automatické získavanie informácií o IP adresách a ústredňa
nedokáže získať príslušné informácie o IP adresách z externého DHCP servera, ústredňa sa spustí
so svojimi predvolenými IP adresami a farba indikátora STATUS na prednej strane skrinky sa zmení
na červenú.

Prevádzka
Ak ústredňa nepracuje správne:
1. Posuňte prepínač režimov systému do polohy normálnej prevádzky „NORMAL“.

Prepínač režimov systému

2. Spustite program Web Maintenance Console.
3. Prihláste sa s použitím konta na úrovni inštalátora.
4. Na domovskej obrazovke kliknite na Maintenance (Údržba) → System Control (Ovládanie systému) →
System Reset (Vynulovanie nastavenia systému).

5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Spustí sa reštartovanie ústredne.

Poznámka
• Ak sa zapne vypínač, alebo keď sa ústredňa zotavuje z výpadku napájania, ústredňa sa reštartuje.
Čas vyžadovaný na reštartovanie závisí od počtu pripojených klapiek a počtu zaregistrovaných lokalít
siete One-look.
20

Používateľská príručka

3.3 Reštartovanie systému KX-NS1000

Príklad:
Ústredňa

Klapky

Odhadovaný čas na spustenie

1 ústredňa
(samostatná)

128 SIP telefónov radu KX-UT

viac ako 5 minút

16 ústrední
(sieť One-look)

256 SIP telefónov radu KX-UT

viac ako 15 minút

• Funkcie ústredne nie je možné používať, kým sa nedokončí reštartovanie. Odporúča sa používanie
záložného zdroja UPS; aj chvíľkový výpadok napájania môže viesť k dlhému oneskoreniu, keďže
ústredňa sa reštartuje, čo vyžaduje vyššie uvedený čas.

Používateľská príručka
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3.4 Umiestnenie ústredne na stôl

3.4 Umiestnenie ústredne na stôl
Pri umiestňovaní ústredne na stôl dodržiavajte tieto pokyny.

VÝSTRAHA

Dávajte pozor, aby vám nespadli žiadne diely. Pri páde sa diely môžu poškodiť alebo môže dôjsť
k zraneniu osôb.

UPOZORNENIE

• Ak je ústredňa umiestnená na stole, uistite sa, že je umiestnená podľa nasledujúceho obrázka.
•
•

Neumiestňujte ju na bok alebo prevrátenú.
Neblokujte otvory ústredne. Ponechajte aspoň 20 cm voľného priestoru nad a 10 cm po stranách
ústredne.
Uistite sa, že povrch za ústredňou nie je drevený.

Pracovný alebo písací stôl
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3.5 Inštalácia prepäťovej ochrany

3.5 Inštalácia prepäťovej ochrany
UPOZORNENIE

Vykonanie ochrany proti prepätiu je podstatné. Dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v tejto časti.

Prehľad

Ak blesk udrie do telefónneho kábla 10 m nad zemou, alebo ak sa telefónna linka dostane do kontaktu
s elektrickým vedením, môže dôjsť k masívnemu elektrickému rázu. Prepäťová ochrana je zariadenie,
ktoré je pripojené k vonkajšej linke a jeho účelom je zabrániť potenciálne nebezpečným elektrickým rázom
vniknúť do budovy prostredníctvom vonkajšej linky a poškodiť ústredňu a pripojené zariadenia.
Aby ste systém chránili pred elektrickými rázmi, dôrazne vám odporúčame pripojiť systém k prepäťovej
ochrane, ktorá spĺňa nasledujúce špecifikácie:
– Typ prepäťovej poistky: 3-elektródová bleskoistka
– Jednosmerné doskokové napätie: 230 V
– Maximálny špičkový prúd: aspoň 10 kA
Okrem toho je pre ochranu systému veľmi dôležité správne uzemnenie.
Mnoho krajín/oblastí má predpisy, vyžadujúce prepäťovú ochranu. Dodržiavajte všetky platné zákony,
predpisy a smernice.

Inštalácia
Vonk.
linka

Vonk.
linka

Vonk.
linka

Prepäťová
ochrana
Svorkovnica

Klapka

Ústredňa

Klapka
Štand. tel.

Zem

Pripojenie
kostry
na zem
Klapka: linka klapky

Používateľská príručka
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3.5 Inštalácia prepäťovej ochrany

Vonkajšia inštalácia
(Hlavná budova)
Vonk.
linka

Prepäťová ochrana
(Ďalšia budova)

Vonk. linka

Ústredňa

Svorkovnica
Klapka

Klapka
Prepäťová
ochrana

Štand. tel.

Klapka

Klapka

Štand. tel.
Zem
Klapka: linka klapky
Ak nainštalujete klapku mimo budovy, odporúčame vám vykonať nasledujúce opatrenia:
a) Nainštalujte vodič klapky pod zemou.
b) Na ochranu vodiča použite inštalačnú rúrku.
Poznámka
Prepäťová ochrana pre klapku je odlišná od prepäťovej ochrany pre vonkajšie linky.

Inštalácia uzemňovacej tyče
Vonk.
linka

Prepäťová ochrana

Uzemňovací
vodič

Ústredňa

(pod zemou)
Uzemňovacia tyč
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3.5 Inštalácia prepäťovej ochrany

1. Pripojte uzemňovaciu tyč k prepäťovej ochrane prostredníctvom uzemňovacieho vodiča s prierezovou
plochou aspoň 1,3 mm2.
2. Uzemňovaciu tyč zakopte v blízkosti prepäťovej ochrany. Uzemňovací vodič by mal byť čo najkratší.
3. Uzemňovací vodič by mal viesť priamo k uzemňovacej tyči. Vodič neveďte okolo iných predmetov.
4. Uzemňovaciu tyč zakopte aspoň 50 cm pod zemou.
Poznámka
• Vyššie uvedené hodnoty sú iba odporúčané.
• Dĺžka uzemňovacej tyče a požadovaná hĺbka závisia od zloženia pôdy.

Používateľská príručka
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3.6 Základná obsluha (rad KX-NT500)

3.6 Základná obsluha
(rad KX-NT500)

Pred uvedením telefónu do činnosti
Hlasitosť reproduktora
Počas hlasitej komunikácie
Tlačidlom [▲] alebo [▼] upravte hlasitosť.
Hlasitosť slúchadla/náhlavnej súpravy*1
Počas používania slúchadla alebo náhlavnej
súpravy
Tlačidlom [▲] alebo [▼] upravte hlasitosť.
Hlasitosť vyzváňania
Počas zavesenia alebo prijímania hovoru
Tlačidlom [▲] alebo [▼] upravte hlasitosť.
Kontrast LCD displeja
Počas zavesenia
1. Stlačte softvérové tlačidlo PROG (S1).
2. Zadajte -1.
3. Stlačte tlačidlo [ENTER].
4. Tlačidlom [▲] alebo [▼] upravte kontrast LCD
displeja.
5. Stlačte tlačidlo [ENTER].
6. Stlačte tlačidlo [CANCEL].
Tón vyzváňania

1. Stlačte softvérové tlačidlo PROG (S1).
2. Dvakrát stlačte programovateľné tlačidlo CO
liniek alebo tlačidlo

[INTERCOM].

3. Tón vyzváňania zvoľte tak, že pomocou tlačidiel
číselníka (0 – 9) zadáte 2 číslice (01 – 30),
prípadne na voľbu použite tlačidlá [▲] a [▼].
4. Stlačte tlačidlo [ENTER].
5. Stlačte tlačidlo [CANCEL].
Podsvietenie LCD displeja
Počas zavesenia
Stlačte softvérové tlačidlo PROG (S1).
Zadajte -4.
Stlačte tlačidlo [ENTER].
Stlačením tlačidla číselníka zvoľte režim
podsvietenia LCD displeja.
-: Automatický režim
1: Vždy ZAP.
2: Vždy VYP.
5. Stlačte tlačidlo [ENTER].
6. Stlačte tlačidlo [CANCEL].

1.
2.
3.
4.

*1
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Ak v slúchadle alebo náhlavnej súprave počujete vlastný hlas,
znížte hlasitosť.

3.6 Základná obsluha (rad KX-NT500)

Uskutočňovanie hovorov

V priebehu telefonického rozhovoru

Volanie

Pridržanie hovoru

Na klapku
1. Zdvihnite slúchadlo.
2. Voľte číslo klapky.

Pridržanie
1. Stlačte tlačidlo
[HOLD].
2. Po zaznení potvrdzujúceho tónu položte
slúchadlo.

Na vonkajšiu stanicu

1. Zdvihnite slúchadlo.
2. Stlačte programovateľné tlačidlo CO liniek.
3. Voľte telefónne číslo vonkajšej účastníckej
stanice.

Opakovaná voľba

1. Zdvihnite slúchadlo.
2. Stlačte tlačidlo [REDIAL].
Zrýchlená voľba

1. Zdvihnite slúchadlo.
2. Voľte číslo zrýchlenej voľby.
Komunikácia cez dverový telefón

1.
2.
3.
4.

Zdvihnite slúchadlo.
Zadajte 31.
Zadajte číslo dverového telefónu (2 číslice).
Po zaznení potvrdzujúceho tónu položte
slúchadlo.

Systémová rýchla voľba

1. Zdvihnite slúchadlo.
2. Stlačte tlačidlo
[AUTO VOĽBA/ULOŽIŤ].
3. Zadajte číslo systémovej rýchlej voľby (3
číslice).

Osobná rýchla voľba

Obnovenie hovoru z pridržanej klapky

1. Zdvihnite slúchadlo.
2. Stlačte programovateľné tlačidlo CO liniek alebo
tlačidlo
[INTERCOM].
3. Voľte telefónne číslo vonkajšej účastníckej
stanice.

Obnovenie hovoru s vonkajšou účastníckou
stanicou z inej klapky
1. Zdvihnite slúchadlo.
2. Stlačte programovateľné tlačidlo CO liniek.
Prepojenie hovoru
Na klapku

1. Stlačte tlačidlo
[TRANSFER].
2. Po zaznení potvrdzujúceho tónu voľte číslo
klapky.
3. Hovorte.
4. Zložte slúchadlo.

Na vonkajšiu stanicu

1. Stlačte tlačidlo
[TRANSFER].
2. Po zaznení potvrdzujúceho tónu stlačte

programovateľné tlačidlo CO liniek.
3. Voľte číslo vonkajšej účastníckej stanice.
4. Hovorte.
5. Zložte slúchadlo.

Uloženie do pamäte
Zdvihnite slúchadlo.
Zadajte
3-.
Zadajte číslo osobnej rýchlej voľby (2 číslice).
Zadajte telefónne číslo, ktoré sa má uložiť (max.
32 číslic).*1
5. Stlačte .
6. Po zaznení potvrdzujúceho tónu položte
slúchadlo.

1.
2.
3.
4.

Voľba z pamäte osobnej rýchlej voľby
Zdvihnite slúchadlo.
Stlačte tlačidlo
[AUTO VOĽBA/ULOŽIŤ].
Zadajte .
Zadajte číslo osobnej rýchlej voľby (2 číslice).

1.
2.
3.
4.
*1

Pred telefónnym číslom vonkajšej účastníckej stanice zadajte
prístupové číslo pre vonkajšiu linku.
Používateľská príručka

27

3.6 Základná obsluha (rad KX-NT500)

Nastavenie telefónu podľa vašich
potrieb
Funkcia Nerušiť

1. Zdvihnite slúchadlo.
2. Zadajte 71.
3. Stlačením tlačidla číselníka zvoľte nastavenie.

-: Hovory s vonkajšími účast. stanicami aj
hovory v rámci vnútorných liniek
1: Len hovory s vonkajšími účast. stanicami
2: Len hovory v rámci vnútorných liniek
4. Ak chcete aktivovať funkciu Nerušiť, zadajte 1.
Ak chcete zrušiť funkciu Nerušiť, zadajte -.
5. Po zaznení potvrdzujúceho tónu položte
slúchadlo.
Nastavenie načasovaného upovedomenia
Nastavenie
Zdvihnite slúchadlo.
Zadajte 76-1.
Zadajte hodiny a minúty (4 číslice).
Ak je nastavený formát 12-hodinového
zobrazenia času, zadajte - (AM – doobeda)
alebo 1 (PM – poobede).
5. Zadajte - (1 raz) alebo 1 (denne).
6. Po zaznení potvrdzujúceho tónu položte
slúchadlo.

1.
2.
3.
4.

Zrušenie

1. Zdvihnite slúchadlo.
2. Zadajte 76--.
3. Po zaznení potvrdzujúceho tónu položte
slúchadlo.

Zastavenie alebo prijatie spätného vyzváňania
[INTERCOM] alebo zdvihnite
slúchadlo.

1. Stlačte tlačidlo
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Užitočné funkcie
Viacstranný konferenčný hovor
Pridanie ďalších účastníkov počas konverzácie
1. Stlačte tlačidlo [CONF].
2. Po zaznení potvrdzujúceho tónu voľte telefónne
číslo účastníka, ktorého chcete pridať.
3. Hovorte s novým účastníkom.
4. Stlačte tlačidlo [CONF].
5. Po zaznení potvrdzujúceho tónu môžete hovoriť
s viacerými účastníkmi.
Opustenie konferenčného hovoru

1. Stlačte tlačidlo [CONF].
2. Po zaznení potvrdzujúceho tónu položte
slúchadlo.

3.6 Základná obsluha (rad KX-NT500)

Kým odídete od stola
Presmerovanie hovorov
Pridanie ďalších účastníkov počas konverzácie
1. Zdvihnite slúchadlo.
2. Zadajte 71.
3. Stlačením tlačidla číselníka zvoľte druhy
hovorov, na ktoré sa táto funkcia použije.
-: Hovory s vonkajšími účast. stanicami aj
hovory v rámci vnútorných liniek
1: Len hovory s vonkajšími účast. stanicami
2: Len hovory v rámci vnútorných liniek
4. Stlačením tlačidla číselníka zvoľte stav.
2: Všetky hovory
3: Obsadené
4: Nie je odpoveď
5: Obsadené/Nie je odpoveď
-: Zrušiť*1
5. Zadajte číslo klapky a potom zadajte
alebo
zadajte prístupové číslo CO linky, telefónne číslo
vonkajšej účastníckej stanice a potom
zadajte .
6. Po zaznení potvrdzujúceho tónu položte
slúchadlo.
*1

Ak v kroku 4 zadáte -, môžete preskočiť kroky 5 a 6.
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Poznámky
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Poznámky
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Viac informácií získate na adrese:
Panasonic Marketing Europe GmbH organizačná zložka Slovenská republika
Štúrova 11
811 01 Bratislava
zákaznícka linka: + 421 2 206 22 911
e-mail: panasonic.bratislava@eu.panasonic.com
aktuálne info na www.panasonic.sk

