Začínáme
Model KX-UT670
Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Panasonic.
Před uvedením přístroje do provozu si důkladně prostudujte tuto příručku a po
přečtení si ji pečlivě uschovejte.
Poznámka
•

Označení typu jednotlivých modelů jsou v této příručce uváděna bez
koncových znaků, pokud to není nezbytné.

Nástin
Tato příručka stručně popisuje základní informace, týkající se instalace přístroje.

Dokumentace pro tento přístroj
Dokumentace pro tento přístroj sestává ze třech následujících příruček:
Začínáme (tato příručka)
Stručně popisuje základní informace, týkající se instalace přístroje.
Návod k obsluze
Popisuje části přístroje, postupy při jeho ovládání, údržbu a další.
Průvodce administrátora
Popisuje informace o programování přístroje.
Příručky a informace o podpoře jsou k dispozici na webové stránce Panasonic na
adrese:
http://www.panasonic.com/sip (Pro uživatele v USA)
http://panasonic.net/pcc/support/sipphone (Pro uživatele v Kanadě)

Verze dokumentu: 2011-11

Česky

Chytrý stolní telefon

Úvod

Úvod
Konvence použité v této příručce
•
•

Paměťové karty SD, které lze s tímto přístrojem používat, jsou souhrnně
označovány jako „SD karty”.
Tlačítka na listu s tlačítky (stránka 11) jsou zobrazovány jako
. Další
text, který se zobrazuje se na obrazovce, je uzavřen v hranatých závorkách, a je
zobrazen tučným písmem: [Text].

Ochranné známky
•

Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.

•

Plantronics je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka
společnosti Plantronics, Inc.
Veškeré další zde uvedené ochranné známky jsou vlastnictvím jejich
odpovídajících vlastníků.

•

Upozornění k softwaru Open Source
•
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Části tohoto výrobku zahrnují software Open Source, dodaný na základě
podmínek licence Free Software Foundation GPL a/nebo LGPL a dalších
podmínek. Na tento software se vztahují relevantní podmínky. Z tohoto důvodu
si prosím přečtěte informace o licenci GPL a LGPL a informace o ostatním
softwaru Open Source, dostupného u tohoto výrobku.
Budete-li si chtít prohlédnout tyto informace, stiskněte ve chvíli, kdy je
, a pak klepněte na
zobrazena základní obrazovka (home) tlačítko
položku [Settings] (Nastavení) → [About phone] (O telefonu)
→ [Legal information] (Právní informace).
Alespoň tři (3) roky od dodání výrobků, bude společnost Panasonic System
Networks Co., Ltd. poskytovat jakékoliv třetí straně, která se na ni obrátí
prostřednictvím níže uvedených kontaktních informací, a to za poplatek,
nepřevyšující náklady za fyzickou distribuci zdrojového kódu, kompletní strojově
čitelnou kopii odpovídajícího zdrojového kódu a upozornění na autorská práva
(copyright), kryté licencí GPL a LGPL. Mějte prosím na paměti, že software,
licencovaný pod licencí GPL a LGPL, není kryt zárukou.
http://www.panasonic.net/corporate/global_network/

Úvod

Aktualizace firmwaru
•

Po aktualizaci firmwaru na nejnovější verzi budete mít k dispozici nejnovější
funkce a vylepšení. Podrobnosti vám sdělí váš správce sítě nebo prodejce.
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Pro Vaši bezpečnost

Pro Vaši 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 majetku.

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

VAROVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ

Upozorňuje na možné nebezpečí, které
může vyústit ve vážné zranění nebo
smrt.
Označuje nebezpečí, které může
mít za následek lehčí poranění nebo
poškození přístroje či jiného zařízení.

Následující symboly 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
Všeobecné bezpečnostní zásady
Přístroj nerozebírejte. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Přístroj
mohou rozebírat nebo opravovat výhradně servisní technici s odpovídající
kvalifikací.
Do větracích otvorů na přístroji nikdy nezasunujte dráty, špendlíky
a podobné předměty.
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Pro Vaši bezpečnost
Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem,
chraňte tento výrobek před deštěm nebo vlhkostí.
Chraňte síťový adaptér nebo síťový napájecí kabel před postříkáním
vodou, a zabraňte jejich navlhnutí. Mohlo by dojít ke vzniku ohně, úrazu
elektrickým proudem nebo zranění. Pokud dojde k navlhnutí síťového
adaptéru nebo napájecího kabelu, neprodleně odpojte síťový adaptér
a síťový napájecí kabel, a obraťte se na autorizované servisní středisko.
Nedotýkejte se delší chvíli síťového adaptéru. Mohli byste utrpět
popáleniny nižšího stupně.
Tento síťový napájecí kabel nepoužívejte pro jiné spotřebiče.
Mohlo by dojít ke vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem.
V následujících případech odpojte přístroj od zdroje elektrického napájení
a nechejte jej opravit kvalifikovaným servisním technikem:
A. Pokud došlo k poškození nebo roztřepení síťového napájecího kabelu
nebo zástrčky.
B. Pokud došlo k polití tohoto přístroje tekutinou.
C. Pokud byl tento přístroj vystaven působení deště nebo vody.
D. Pokud tento přístroj nepracuje normálně, přestože jsou dodržovány
pokyny, uvedené v příručce. Nastavujte pouze ovládací prvky, uvedené
v této příručce. Po nesprávném seřízení může být nezbytná oprava
v autorizovaném servisním středisku.
E. Pokud došlo k pádu přístroje nebo k jeho poškození.
F. Pokud došlo ke zhoršení výkonu přístroje.
Vyčnívají-li z poškozeného telefonu jakékoliv vnitřní součástky, neprodleně
odpojte kabel nebo síťový napájecí kabel. Je-li tento stolní telefon napájen
ze sítě [Power-over-Ethernet], odpojte kabely sítě Ethernet. Pokud ne,
odpojte síťový napájecí kabel síťového adaptéru. Poté telefon nechejte
opravit v autorizovaném servisním středisku.
Sluchátko telefonu obsahuje magnet, a proto k sobě může přitahovat
drobné kovové předměty.
Při nastavení nadměrné hlasitosti ušního sluchátka, reproduktoru nebo
náhlavní soupravy hrozí vážné poškození sluchu.
Pokud z přístroje vychází kouř, nezvyklý zápach nebo hluk, odpojte jej od
elektrické sítě nebo počítačové sítě. 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.
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Pro Vaši bezpečnost

Instalace
Nezapojujte do síťové zásuvky další přístroje, jejichž celkový odběr
přesahuje hodnotu maximálního zatížení síťové zásuvky nebo požadavky
na napájení. Dojde-li k překročení hodnoty maximálního zatížení přepěťové
ochrany, může dojít ke vzniku ohně v důsledku nárůstu teploty.
Napájecí kabel síťového adaptéru nesvinujte do smyčky. Mohlo by dojít
k poškození napájecího kabelu, což by mohlo vést až ke vzniku ohně, úrazu
elektrickým proudem nebo elektrickému zkratu.
Přístroj může být napájen výhradně způsobem, uvedeným na výrobním
štítku přístroje.
Zasuňte síťový adaptér pevně do síťové zásuvky. V opačném případě může
dojít k rázu elektrickým proudem anebo k vytvoření nadměrného horka, což
může mít za následek vznik požáru.

Umístění přístroje
Je třeba dbát na to, aby na přístroj nespadly žádné předměty a nevylila
se na něj kapalina. Telefon nepoužívejte v prašném, zakouřeném nebo
vlhkém prostředí a chraňte jej před mechanickými otřesy, nárazy a přímým
slunečním světlem.
Na horní plochu přístroje nepokládejte žádné těžké předměty.

Přístroj umístěte na pevnou, rovnou plochu.
Kolem přístroje ponechejte 10 cm volného prostoru pro dobré odvětrávání.

Instalace na stěnu
Ujistěte se, že stěna, na kterou hodláte přístroj upevnit, unese jeho
celkovou hmotnost (přibližně 1,3 kg). Máte-li pochybnosti o pevnosti stěny,
bude třeba ji vhodným způsobem vyztužit.
Použijte výhradně doplňkovou soupravu pro upevnění na stěnu, dodanou
s přístrojem. Součástí soupravy pro upevnění na stěnu jsou potřebné
šroubky, podložky a adaptér pro upevnění na stěnu.
Při šroubování šroubků do stěny dávejte pozor, aby nedošlo k jejich
kontaktu s jakýmikoli kovovými příčkami, dráty nebo kovovými deskami
ve stěně.
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Pro Vaši bezpečnost
Pokud nebudete přístroj již dále používat, nezapomeňte jej odmontovat ze
stěny.

UPOZORNĚNÍ
Neumisťujte přístroj do blízkosti zdrojů tepla a zařízení vytvářejících silné
elektrické pole, jako jsou zářivky, elektrické motory a televizory. Silné
elektrické pole může mít negativní vliv na funkci telefonu. Dále by přístroj
neměl být umístěn v prostředí, kde je nižší teplota než 0 °C nebo vyšší
teplota než 40 °C.
K čištění povrchu přístroje používejte měkký hadřík. K čištění přístroje
nepoužívejte abrazivní práškové čisticí prostředky nebo chemické
prostředky, jako je benzín nebo ředidlo.
Paměťová karta SD, krytka slotu pro paměťovou kartu a háček sluchátka
jsou malé předměty, které představují nebezpečí udušení. Paměťovou kartu
SD, krytku slotu pro paměťovou kartu a háček sluchátka skladujte mimo
dosah malých dětí.
Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí adaptér ze
síťové zásuvky. Je-li přístroj napájen prostřednictvím zdroje napájení PoE,
odpojte kabely počítačové sítě Ethernet.
Pokud je přístroj upevněn na stěně, prověřte, zda jsou kabely bezpečně
upevněny ke stěně.
Upozornění
•
•

•
•
•

Nebude-li přístroj správně fungovat, odpojte síťový adaptér a kabel sítě Ethernet
a poté je znovu připojte.
Pokud budete mít při uskutečňování hovorů problémy, odpojte kabel sítě
Ethernet a připojte fungující chytrý stolní telefon. Pokud fungující chytrý stolní
telefon funguje správně, nechejte si vadný chytrý stolní telefon opravit
v autorizovaném servisním středisku. Pokud tento chytrý stolní telefon, o němž
víte, že pracuje správně, nefunguje, zkontrolujte server SIP a kabely počítačové
sítě Ethernet.
Při výpadku elektrického proudu nebude chytrý stolní telefon fungovat. Zajistěte
si náhradní telefonní přístroj, který nepotřebuje napájení z elektrické sítě a který
byste mohli použít v případě nouze.
Další informace, týkající se síťového nastavení chytrého stolního telefonu,
například adresy IP, si prosím vyhledejte v návodu k obsluze.
Objeví-li se na displeji přístroje chybová zpráva, obraťte se na svého prodejce
telefonního systému nebo na správce počítačové sítě.
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Důležité bezpečnostní pokyny
•

S přístrojem používejte pouze správné sluchátko značky Panasonic.

Důležité bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto přístroje je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní zásady,
aby se snížilo nebezpečí vzniku ohně, úrazu elektrickým proudem a zranění osob,
a to včetně následujících zásad:
1. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody; například poblíž vany, výlevky, nebo
podobně, a rovněž ve vlhkých prostorách (sklepy, prádelny a podobně) nebo
v blízkosti bazénu.
2. Nepoužívejte tento telefon (jiný nežli bezdrátového typu ) při bouřce s blesky.
Existuje nebezpečí vzdáleného rázu elektrického proudu v důsledku přepětí
vznikajícího při úderu blesku.
3. Nepoužívejte tento telefon k ohlášení úniku plynu, nacházíte-li se v blízkosti
tohoto místa úniku plynu.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE
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Informace o příslušenství

Informace o příslušenství
Přiložené příslušenství*1
Pokud některé součásti příslušenství chybějí, nebo máte-li jiné problémy, obraťte
se na svého prodejce.
Sluchátko (1)

Kabel ke sluchátku (1)

Podstavec (1)

[Číslo součásti]
PNLXQ1001Z

[Číslo součásti]
PNJA1068Z

[Číslo součásti]
PNYLUT670M

*1 Pro zvláštní objednávky příslušenství volejte bezplatné telefonní číslo:
1-800-332-5368. (Pouze pro uživatele v USA)
Poznámka
• Vyobrazení se mohou lišit v závislosti na vzhledu aktuálního výrobku.

Doplňkové příslušenství
Je možno zakoupit následující doplňkové příslušenství:
Síťový adaptér*1

KX-A422 (PNLV228)

Souprava pro upevnění na stěnu

KX-A434

*1 Při objednávání doplňkového síťového adaptéru prosím uvádějte číslo modelu
„KX-A422”.
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Umístění ovládacích prvků

Umístění ovládacích prvků
Pohled zepředu

1 Dotykový displej
2 Senzor okolního světla
Detekuje jas okolního světla a v souladu s ním nastavuje jas displeje.
3 Indikátor Message/Ringer (Zpráva/Vyzvánění)
Barva indikátoru zobrazuje stav přístroje následovně:
Barva (stav)

Stav přístroje

Zelená (rychle bliká)

Příjem hovoru

Červená (svítí nepřetržitě)

Nová hlasová zpráva
Nebo nová hlasová zpráva
a zmeškaná volání

Zelená (pomalu bliká)

Režim čištění (pro setření obrazovky)

Zelená (svítí nepřetržitě)

Zmeškaná volání

4 List s tlačítky (stránka 11)
5 Mikrofon
Používá se při konverzaci v režimu handsfree.
6 Háček na sluchátko
Pro stabilní umístění sluchátka, pokud je přístroj upevněn na stěně.
7 Reproduktor
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Umístění ovládacích prvků

List s tlačítky

1 Menu
Zobrazení menu. Obsah menu se různí v závislosti na aktuální obrazovce nebo
aplikaci.
2 Home (Základní)
Pro návrat na displej Home (Základní). Stisknutím a podržením tohoto tlačítka
se zobrazí ikony aplikací, které jste použili od okamžiku zapnutí přístroje.
Pro přepnutí na požadovanou aplikaci poklepejte na její ikonu.
3 Back (Zpět)
Návrat na předchozí obrazovku.
4 Volume (Hlasitost)
Nastavení hlasitosti. Můžete nastavit hlasitost vyzvánění a upozornění, hlasitost
sluchátka/reproduktoru (dostupné v průběhu hovoru) a hlasitost přehrávání
hudební aplikace.
5 Navigační tlačítko
Pro výběr položek na obrazovce, jako například při vyhledávání kontaktu nebo
při konfiguraci nastavení.
6 Enter (Potvrzení)
Potvrzuje a akceptuje zadaný text nebo změněnou hodnotu nastavení.
7 Phone (Telefon)
Přepnutí na obrazovku Phone (Telefon).
8 Mute (Vypnutí mikrofonu)
V průběhu hovoru se vypne mikrofon sluchátka a přístroje, aby vás druhý
účastník hovoru neslyšel. Pokud je mikrofon vypnutý, bliká červeně indikátor
na
.
9 SP-Phone (Hlasitý telefon)/Headset (Náhlavní souprava)
Uskutečnění a příjem hovorů bez použití sluchátka. Pokud používáte náhlavní
soupravu, můžete stisknutím tohoto tlačítka hovořit s použitím náhlavní
soupravy.
Pokud je
aktivní, svítí červeně indikátor na
.
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Umístění ovládacích prvků

Pohled z pravé strany

1 Port USB
Používá se pro připojení klávesnice USB.
2 Slot pro paměťovou kartu SD
Zde zasuňte paměťovou kartu SD. Paměťovou kartu SD lze používat pro
ukládání informací, uložených v tomto přístroji, jako například váš seznam
kontaktů, a pro načítání informací do přístroje. Aktuální informace ohledně
paměťových karet SD, které byly otestovány s tímto přístrojem, najdete na
následujících webových stránkách:
http://www.panasonic.com/sip (Pro uživatele v USA)
http://panasonic.net/pcc/support/sipphone (Pro uživatele v Kanadě)
3 Krytka kabelu
Pokud je vzdálenost od konektoru pro kabel sítě Ethernet do místa ohybu
kabelu, větší než 30 mm, sundejte krytku kabelu (stránka 18).
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Umístění ovládacích prvků

Pohled z levé strany

1 Zdířka pro modulární sluchátko
2 Zdířka přepínače elektrického háčku (EHS)
Používá se pro připojení náhlavní soupravy EHS (stránka 19).
3 Zdířka pro náhlavní soupravu (stránka 19)
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Umístění ovládacích prvků

Pohled zezadu

1 Indikátor Message/Ringer (Zpráva/Vyzvánění) (stránka 10)
2 Větrací otvor (na 4 místech)
3 Tlačítko RESET (Vynulovat)
Slouží k nové inicializaci nastavení přístroje.
4 Zdířka DC (Vstup stejnosměrného napájení)
5 Port sítě LAN
6 Port pro počítač PC
7 Otvory pro bezpečnostní lanko
Pro upevnění bezpečnostního lanka nebo kablíku proti odcizení.
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Upevnění/odejmutí podstavce

Upevnění/odejmutí podstavce
Podstavec lze k přístroji upevnit dvěma způsoby, aby bylo možno změnit úhel
přístroje. V závislosti na úhlu, do něhož chcete přístroj pro používání nastavit,
se odlišují otvory, do nichž lze podstavec zasunout; proto se před upevněním
podstavce rozhodněte, který úhel budete preferovat. Budete-li chtít úhel přístroje
změnit po upevnění podstavce, odejměte podstavec (stránka 16), a pak podstavec
opět upevněte do požadovaného úhlu.

Upevnění podstavce
1.

■ Pro „A”

Zasuňte 4 plošky do otvorů v zadní části skříňky tohoto přístroje
(buď A nebo B).

■ Pro „B”
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Upevnění/odejmutí podstavce
2.

Při upevňování podstavce posuňte podstavec směrem vlevo, až slyšitelně
zapadne na místo.

Upozornění
•
Budete-li chtít při upevňování podstavce obrátit displej čelní stranou dolů,
nezapomeňte pod něj umístit měkký hadřík. Pokud tak neučiníte, může dojít
k poškození displeje.

Odejmutí podstavce
1.

Jemně nadzvedněte plošku v zadní části tohoto přístroje (1) pomocí prstu,
posuňte podstavec směrem vpravo, a pak jej odejměte.

Upozornění
•
Na plošku při zvedání nebo vysunování nepůsobte silou. Mohlo by dojít
k ulomení plošky.
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Zapojení

Zapojení
Upozornění
•
Společnost Panasonic nepřejímá žádnou odpovědnost za zranění nebo
poškození majetku, plynoucí ze selhání, vzniklých v důsledku nesprávné
instalace nebo ovládání, které je v rozporu s touto dokumentací.
Doplňkový síťový adaptér*1
Do rozbočovače s přepínačem*2
Do počítače PC
Kabely sítě Ethernet

Síťový adaptér

*1
*2

Počítačová
síť LAN

Počítač
PC

1 Zdířka EHS
2 Zdířka pro náhlavní
soupravu

Pokud je napájecí napětí poskytováno prostřednictvím sítě Ethernet (PoE), není
síťový adaptér nutný.
Při použití napájení PoE používejte přepínač s rozbočovačem, který je v souladu
s normou PoE Class 3.
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Zapojení
Při připojení kabelu sítě Ethernet
Připojte kabel sítě Ethernet tak, jak je patrno z následujících vyobrazení.
•

Pokud je vzdálenost od konce konektoru do místa ohybu kabelu 30 mm
nebo menší

Kabel sítě Ethernet

30 mm

•

Pokud je vzdálenost od konce konektoru do místa ohybu kabelu větší
než 30 mm
Sundejte krytku kabelu (1) ze zadní části podstavce a pak provlečte kabel
sítě Ethernet tak, aby podstavec ležel na vodorovné ploše rovně.

Kabel sítě Ethernet
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Zapojení
Upozornění
Doplňkový síťový adaptér
•

Pro tento chytrý stolní telefon musíte použít výhradně síťový adaptér
Panasonic KX-A422 (PNLV228).

•

Zajistěte, aby síťová zásuvka byla umístěna v blízkosti přístroje, a aby byla
snadno přístupná.

•

Zajistěte, aby byl kabel síťového adaptéru volný (bez pnutí). Při příliš
velkém tahu na kabel může dojít k poškození konektorů.

Při připojení náhlavní soupravy
•

Zajistěte, aby byl kabel náhlavní soupravy volný (bez pnutí). Při příliš
velkém tahu na kabel může dojít k poškození konektorů.

•

S tímto přístrojem lze používat následující náhlavní soupravy. (Nelze zaručit
funkčnost všech operací s náhlavními soupravami.)
– Náhlavní soupravy EHS:
Vybrané náhlavní soupravy značky Plantronics®
Aktuální informace ohledně náhlavních souprav, které byly otestovány
s tímto přístrojem, najdete na následujících webových stránkách:
http://www.panasonic.com/sip (Pro uživatele v USA)
http://panasonic.net/pcc/support/sipphone (Pro uživatele v Kanadě)

Při výběru kabelů sítě Ethernet
•

Použijte přímý kabel kategorie CAT 5e (prodáván samostatně) o průměru
6,5 mm nebo menším.

•

Používejte ohebné kabely bez krytek zdířky. Nepoužívejte kabely s pevnou
povrchovou úpravou, jejichž plášť se při ohybu trhá nebo praská.

•

Abyste předešli poškození kabelů, používejte takové kabely, které
nevyčnívají ze spodní části základny.

Při připojení počítače PC
•

K portu PC lze připojovat pouze počítač PC. K tomuto portu nelze připojovat
další telefony nebo síťová zařízení, jako jsou například směrovače (routery)
nebo přepínače.

•

Port PC nepodporuje napájení PoE pro připojená zařízení.
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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:
zákaznická linka:
centrální fax:
e-mail:

+420 236 032 511
+420 236 032 911
+420 236 032 411
panasonic.praha@eu.panasonic.com

aktuální info na www.panasonic.cz

Začíname
Inteligentný stolný telefón

Model KX-UT670
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.

•

V tejto príručke sa neuvádzajú prípony v názvoch jednotlivých modelov, pokiaľ
nie sú potrebné.

Prehľad
Táto príručka stručne opisuje základné informácie ohľadne inštalácie tohto
zariadenia.

Dokumentácia pre toto zariadenie
Dokumentácia pre toto zariadenie pozostáva z nasledujúcich troch príručiek:
Začíname (táto príručka)
Stručne opisuje základné informácie ohľadne inštalácie tohto zariadenia.
Návod na obsluhu
Opisuje časti zariadenia, prevádzkové postupy, údržbu a podobne.
Príručka správcu
Opisuje informácie o programovaní tohto zariadenia.
Príručky a informácie podpory sa nachádzajú na webovej stránke spoločnosti
Panasonic na adrese:
http://www.panasonic.com/sip (pre používateľov v USA)
http://panasonic.net/pcc/support/sipphone (pre používateľov v Kanade)

Verzia dokumentu: 2011-11

Slovensky

Poznámka

Úvod

Úvod
Konvencie používané v tejto príručke
•
•

Pamäťové SD karty, ktoré sa môžu používať v tomto zariadení, sa súhrnne
označujú ako „SD karty“.
. Text, ktorý
Tlačidlá na paneli tlačidiel (strana 11) sa uvádzajú ako
sa zobrazuje na displeji, sa uvádza v hranatých zátvorkách, písaný tučným
písmom. [Text].

Ochranné známky
•

Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC.

•

Plantronics je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka
spoločnosti Plantronics, Inc.
Všetky ostatné ochranné známky uvádzané v tomto návode sú vlastníctvom
jednotlivých vlastníkov.

•

Oznámenie týkajúce sa softvéru s otvoreným
zdroj. kódom (open source)
•

2

Časti tohto výrobku využívajú softvér s otvoreným zdrojovým kódom (open
source), dodávaný v súlade s podmienkami licencií GPL a/alebo LGPL a ďalšími
podmienkami nadácie Free Software Foundation. Na tento softvér sa vzťahujú
príslušné podmienky. Preto si, prosím, prečítajte licenčné informácie o licenciách
GPL a LGPL a informácie o softvéri s otvoreným zdrojovým kódom, dostupné
v tomto zariadení.
, keď sa zobrazuje
Pre zobrazenie týchto informácií stlačte tlačidlo
základné zobrazenie a potom klepnite na [Settings] (Nastavenia) → [About
phone] (O telefóne) → [Legal information] (Právne informácie).
Prinajmenšom tri (3) roky od doručenia výrobkov poskytne spoločnosť
Panasonic System Networks Co., Ltd. akejkoľvek tretej strane, ktorá nás
kontaktuje na nižšie uvedených kontaktných informáciách, za poplatok
neprevyšujúci náklady na fyzickú distribúciu zdrojového kódu, úplnú kópiu
v strojovo čitateľnej forme príslušného zdrojového kódu a upozornení
o autorských právach, ktoré pokrývajú licencie GPL a LGPL. Majte, prosím,
na pamäti, že softvér licencovaný pod GPL a LGPL nepokrýva záruka.
http://www.panasonic.net/corporate/global_network/

Úvod

Aktualizácia firmvéru
•

Aktualizácia firmvéru na najnovšiu verziu vám poskytne najnovšie funkcie
a vylepšenia. Podrobnejšie informácie vám poskytne správca alebo predajca.
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Bezpečnostné upozornenia

Bezpečnostné upozornenia
V záujme zníženia rizika zranenia, usmrtenia, zasiahnutia osôb elektrickým prúdom,
požiaru, nesprávnej činnosti a poškodenia zariadenia a iného majetku, vždy
dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

Vysvetlenie symbolov
Nasledujúce symboly sa používajú na klasifikáciu a popísanie úrovne
nebezpečenstva a zranenia, ku ktorému môže dôjsť pri ignorovaní označenia
a nesprávnom používaní.

VÝSTRAHA
UPOZORNENIE

Označuje možné nebezpečenstvo,
ktoré by mohlo mať za následok
vážne zranenie alebo smrť.
Označuje nebezpečenstvo, ktoré
by mohlo mať za následok ľahké
zranenie alebo poškodenie telefónu
či iného zariadenia.

Nasledujúce symboly 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
Všeobecné bezpečnostné upozornenia
Toto zariadenie nerozoberajte. Mohlo by dôjsť k nebezpečnému zasiahnutiu
osôb elektrickým prúdom. Telefón smú rozoberať a opravovať len
kvalifikovaní servisní technici.
Do ventilačných otvorov a iných štrbín telefónu nestrkajte drôtiky, spinky ani
žiadne iné podobné predmety.
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Bezpečnostné upozornenia
Tento telefón nevystavujte účinkom dažďa ani iného typu vlhkosti. Zabránite
tak vzniku požiaru alebo zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom.
Dávajte pozor, aby na sieťový adaptér alebo sieťový napájací kábel
nevyšplechla voda a aby sa nezamokrili. V opačnom prípade môže dôjsť
k požiaru, zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom alebo zraneniu. Ak sa
zamokria, okamžite odpojte sieťový adaptér a sieťový napájací kábel
a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Nedotýkajte sa dlhší čas sieťového adaptéra. Nedodržanie tohto pokynu
môže viesť k popáleninám prvého stupňa.
Sieťový napájací kábel nepoužívajte s inými výrobkami. V opačnom
prípade môže dôjsť k požiaru alebo zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom.
V nasledujúcich prípadoch odpojte toto zariadenie od sieťovej zásuvky
a prenechajte jeho opravu kvalifikovaným servisným pracovníkom:
a) Ak došlo k poškodeniu alebo opotrebovaniu sieťového napájacieho
kábla alebo zástrčky.
b) Ak sa na zariadenie vyliala kvapalina.
c) Ak bolo zariadenie vystavené pôsobeniu dažďa alebo vody.
d) Ak zariadenie nefunguje štandardne napriek tomu, že dodržiavajte
pokyny v tejto príručke. Nastavujte len ovládacie prvky uvedené v tejto
príručke. V prípade nesprávneho nastavenia môže byť potrebná oprava v
autorizovanom servisnom stredisku.
e) Ak došlo k pádu alebo poškodeniu zariadenia.
f) Ak sa zhorší činnosť zariadenia.
Ak dôjde k poškodeniu, následkom ktorého sa odhalia vnútorné časti
telefónu, ihneď odpojte kábel alebo šnúru. Ak sa napájanie zo siete privádza
do inteligentného stolného telefónu cez ethernetový kábel [Power-overEthernet], odpojte ethernetové káble. Inak odpojte šnúru sieťového adaptéra.
Potom zariadenie nechajte opraviť v autorizovanom servisnom stredisku.
Slúchadlo má magnetické účinky a môže priťahovať drobné kovové
predmety.
Počúvanie zvuku nadmernej hlasitosti cez slúchadlá alebo náhlavnú
súpravu môže spôsobiť stratu sluchu.
Ak zistíte, že zo zariadenia vychádza dym, nezvyčajný zápach alebo
vydáva nezvyčajný zvuk, odpojte ho od elektrickej zásuvky/ethernetových
káblov. Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo zasiahnutia osôb elektrickým
prúdom. Skontrolujte, či dymenie prestalo a obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
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Bezpečnostné upozornenia

Inštalácia
Nevykonávajte zapojenia napájania, ktoré prekračujú menovitú kapacitu
sieťovej zásuvky alebo napájacieho zariadenia. Ak sa prekročí menovitý
výkon prepäťovej ochrany a podobne, môže to mať za následok požiar
v dôsledku tvorby tepla.
Nezvinujte ani neskrúcajte kábel sieťového adaptéra. Kábel by sa mohol
poškodiť, čo by mohlo viesť k vzniku požiaru, zasiahnutiu osôb elektrickým
prúdom alebo skratu.
Toto zariadenie pripojte len k takému typu napájania, ktorý je uvedený na
štítku zariadenia.
Úplne zasuňte sieťový adaptér do sieťovej zásuvky. Nedodržanie tohto
pokynu môže mať za následok zasiahnutie osôb elektrickým prúdom
a/alebo prehriatie zásuvky a následný vznik požiaru.

Umiestnenie
Dávajte pozor, aby na zariadenie nepadli žiadne predmety a nevyliali sa
naň kvapaliny. Zariadenie chráňte pred nadmerným dymom, prachom,
vlhkosťou, mechanickými vibráciami, nárazmi a priamym slnečným
žiarením.
Na toto zariadenie neklaďte ťažké predmety.
Zariadenie umiestnite na rovnú plochu.
Okolo zariadenia zabezpečte 10 cm voľný priestor kvôli dostatočnému
vetraniu.

Upevnenie na stenu
Uistite sa, že stena, na ktorú bude zariadenie pripevnené, má dostatočnú
nosnosť, aby zariadenie uniesla (približne 1,3 kg). Ak nie, potom je nutné
stenu vystužiť.
Pre zariadenie použite výhradne voliteľnú súpravu pre upevnenie na stenu.
Súprava pre upevnenie na stenu obsahuje potrebné skrutky, podložky
a adaptér pre upevnenie na stenu.
Pri skrutkovaní skrutiek do steny dávajte pozor, aby ste sa nedotkli
žiadnych kovových líšt, kovových sieťok, mriežok či kovových plátov
v stene.
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Bezpečnostné upozornenia
Ak už toto zariadenie nepoužívate, zložte ho zo steny.

UPOZORNENIE
Zariadenie držte v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov
a zdrojov generujúcich elektrický šum, teda ďalej od žiariviek, motorov
a TV prijímačov. Môžu rušiť činnosť tohto zariadenia. Zariadenie tiež
neumiestňujte do priestorov s teplotou pod 0 °C alebo nad 40 °C.
Zariadenie čistite mäkkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte abrazívne
čistiace prášky ani chemické čistiace prostriedky, ako je benzín alebo
riedidlo.
Pamäťová SD karta, kryt slotu na SD kartu a vidlica slúchadla predstavujú
riziko prehltnutia. Pamäťovú SD kartu, kryt slotu na SD kartu a vidlicu
slúchadla držte mimo dosahu detí.
Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte ho od sieťovej zásuvky.
Ak je zariadenie napájané zo zdroja PoE (napájanie cez dátový sieťový
kábel), odpojte ethernetové káble.
Keď je zariadenie upevnené na stenu, zabezpečte, aby boli káble riadne
upevnené k stene.

Upozornenie
•
Ak zariadenie nepracuje správne, odpojte kábel sieťového adaptéra
a ethernetové káble a potom ich znova pripojte.
•
Ak dochádza k problémom pri telefonovaní, odpojte ethernetové káble
a pripojte inteligentný stolný telefón, o ktorom viete, že funguje. Ak inteligentný
stolný telefón, o ktorom viete, že funguje, pracuje správne, dajte si pokazený
inteligentný stolný telefón opraviť v autorizovanom servisnom stredisku.
Ak inteligentný stolný telefón, o ktorom viete, že funguje, nepracuje tak, ako má,
skontrolujte SIP server a ethernetové káble.
•
Pri výpadku napájania tento inteligentný stolný telefón nemusí pracovať.
Pre prípad potreby tiesňových volaní zo vzdialenejších miest si zabezpečte
samostatný telefón nezávislý od napájania zo zdroja striedavého prúdu.
•
Informácie ohľadne sieťového nastavenia inteligentného stolného telefónu, ako
sú napríklad IP adresy, nájdete v návode na obsluhu.
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Dôležité bezpečnostné opatrenia
•
•

Ak sa na displeji zobrazí chybové hlásenie, poraďte sa s predajcom telefónneho
systému alebo so správcom siete.
S týmto zariadením používajte len vhodné slúchadlo značky Panasonic.

Dôležité bezpečnostné opatrenia
V záujme zníženia rizika vzniku požiaru, zasiahnutia osôb elektrickým prúdom
a zranenia osôb, sa pri používaní tohto zariadenia musia vždy dodržiavať základné
bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:
1. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody, napríklad pri vani, umývadle,
kuchynskom dreze alebo výlevke v práčovni, vo vlhkom suteréne alebo
v blízkosti bazéna.
2. Telefón (iný než bezdrôtový typ) nepoužívajte počas búrky s bleskami. Existuje
malé riziko zasiahnutia elektrickým prúdom v dôsledku blesku.
3. Na ohlásenie úniku plynu nepoužite telefón, ktorý je v blízkosti miesta úniku.

TENTO NÁVOD NA OBSLUHU SI ODLOŽTE
PRE NESKORŠIE POUŽITIE!

8

Informácie o príslušenstve

Informácie o príslušenstve
Dodané príslušenstvo*1
Ak niektoré časti chýbajú alebo sa vyskytli iné problémy, obráťte sa na predajcu.
Slúchadlo (1)

Šnúra slúchadla (1)

Podstavec (1)

[Katalógové číslo]
PNLXQ1001Z

[Katalógové číslo]
PNJA1068Z

[Katalógové číslo]
PNYLUT670M

*1 V prípade dodatočných objednávok príslušenstva volajte bezplatne:
1-800-332-5368 (len pre používateľov v USA).
Poznámka
• Znázornenia sa môžu odlišovať od vzhľadu skutočného výrobku.

Voliteľné príslušenstvo
Môžete si zakúpiť nasledovné voliteľné príslušenstvo:
Sieťový adaptér*1

KX-A422 (PNLV228)

Súprava pre upevnenie na stenu

KX-A434

*1 Ak si chcete objednať voliteľný sieťový adaptér, pri objednávke použite číslo
modelu „KX-A422“.
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Umiestnenie ovládacích prvkov a súčastí

Umiestnenie ovládacích prvkov a súčastí
Pohľad spredu

1 Dotykový displej
2 Snímač okolitého osvetlenia
Zisťuje jas okolitého osvetlenia a na jeho základe upravuje jas displeja.
3 Indikácia odkazu/vyzváňania
Farba kontrolky indikuje stav zariadenia nasledovne:
Farba (stav)

Stav zariadenia

Zelená (rýchle blikanie)

Príjem hovoru

Červená
(neprerušovane svieti)

Nová hlasová správa
alebo nová hlasová správa
a zmeškané hovory

Zelená (pomalé blikanie)

Režim čistenia (pre utretie displeja)

Zelená (neprerušovane svieti)

Zmeškané hovory

4 Panel tlačidiel (strana 11)
5 Mikrofón
Slúži na konverzáciu bez použitia rúk – na hlasitú komunikáciu.
6 Vidlica slúchadla
Udržiava slúchadlo v stabilnej polohe, keď je zariadenie upevnené na stenu.
7 Reproduktor
10

Umiestnenie ovládacích prvkov a súčastí

Panel tlačidiel

1 Menu
Zobrazuje menu. Obsah menu sa odlišuje v závislosti od aktuálneho zobrazenia
alebo aplikácie.
2 Home (Základné zobrazenie)
Návrat na základné zobrazenie. Stlačením a podržaním tohto tlačidla zobrazíte
ikony aplikácií, ktoré ste použili od spustenia zariadenia. Klepnutím na ikonu
môžete prepnúť na danú aplikáciu.
3 Back (Späť)
Návrat na predchádzajúce zobrazenie.
4 Volume (Hlasitosť)
Nastavenie hlasitosti. Môžete nastaviť hlasitosť vyzváňania a notifikácií,
hlasitosť slúchadla/reproduktora (dostupné počas konverzácie) a hlasitosť
prehrávania hudobnej aplikácie.
5 Navigačný ovládač
Slúži na voľbu položiek na displeji, napríklad pri vyhľadávaní kontaktu alebo
konfigurácii nastavení.
6 Enter
Slúži na potvrdenie a prijatie zadaného textu alebo zmenenej hodnoty
nastavenia.
7 Phone (Telefón)
Slúži na prepnutie do zobrazenia Phone (Telefón).
8 Mute (Stlmenie)
Počas konverzácie môžete stlmiť mikrofón slúchadla a zariadenia, aby vás
druhý účastník nepočul. Kým je stlmený mikrofón, svetlo na tlačidle
bliká načerveno.
9 SP-Phone (Hlasitý telefón)/Náhlavná súprava
Slúži na vykonávanie a prijímanie hovorov bez použitia slúchadla. Ak používate
náhlavnú súpravu, stlačenie tohto tlačidla vám umožní uskutočniť konverzáciu
s použitím náhlavnej súpravy.
, svetlo na tlačidle
svieti
Keď je aktívna funkcia
načerveno.
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Umiestnenie ovládacích prvkov a súčastí

Pohľad sprava

1 USB port
Slúži na pripojenie USB klávesnice.
2 Slot na SD kartu
Vložte SD kartu. SD kartu môžete použiť na uloženie informácií nachádzajúcich
sa v zariadení, ako je napríklad zoznam vašich kontaktov a na načítavanie
informácií do zariadenia. Aktuálne informácie o SD kartách, ktoré boli testované
s týmto zariadením nájdete na nasledujúcich webových stránkach:
http://www.panasonic.com/sip (pre používateľov v USA)
http://panasonic.net/pcc/support/sipphone (pre používateľov v Kanade)
3 Kryt kábla
Ak je vzdialenosť od konektora ethernetového kábla po miesto, kde sa kábel
ohýba, väčšia než 30 mm, odnímte kryt kábla (strana 18).
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Umiestnenie ovládacích prvkov a súčastí

Pohľad zľava

1 Štandardný konektor pre slúchadlo
2 Konektor EHS (Electric Hook Switch)
Slúži na pripojenie EHS náhlavnej súpravy (strana 19).
3 Konektor náhlavnej súpravy (strana 19)
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Umiestnenie ovládacích prvkov a súčastí

Pohľad zozadu

1 Indikácia odkazu/vyzváňania (strana 10)
2 Vetracie otvory (na 4 miestach)
3 Tlačidlo RESET
Slúži na opätovnú inicializáciu nastavení zariadenia.
4 Konektor jednosmerného napájania
5 LAN konektor
6 Konektor na pripojenie k počítaču
7 Otvory pre lanko
Slúžia na pripojenie kábla alebo lanka na ochranu pred krádežou.
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Pripevnenie/odobratie podstavca

Pripevnenie/odobratie podstavca
Podstavec je možné k zariadeniu pripojiť dvomi spôsobmi; môžete tak zmeniť
uhol sklonu zariadenia. Otvory, do ktorých môžete podstavec pripevniť, sa odlišujú
v závislosti od uhla, pod ktorým chcete zariadenie používať. Požadovaný uhol
si zvoľte pred pripevnením podstavca. Ak chcete uhol zmeniť po pripevnení
podstavca, odnímte podstavec (strana 16) a potom ho znova pripevnite pod
požadovaným uhlom.

Pripevnenie podstavca
1.

■ Pre „A“

Zasuňte 4 výstupky do otvorov na zadnej strane tela zariadenia
(buď A alebo B).

■ Pre „B“
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Pripevnenie/odobratie podstavca
2.

Podstavec upevníte tak, že ho posuniete doľava, až kým nezacvakne.

Upozornenie
•
Ak pri pripevňovaní podstavca otočíte displej nadol, pod displej nezabudnite
dať mäkkú handričku. Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok
poškodenie displeja.

Odobratie podstavca
1.

Prstom jemne nadvihnite výstupok na zadnej strane (1), posuňte
podstavec doprava a potom ho odoberte.

Upozornenie
•
Výstupok nenadvihujte nasilu, ani zaň nasilu neťahajte. Nedodržanie tohto
pokynu môže mať za následok zlomenie výstupku.
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Zapojenia

Zapojenia
Upozornenie
•
Spoločnosť Panasonic nepreberá žiadnu zodpovednosť za zranenia
alebo poškodenie majetku v dôsledku porúch zapríčinených nesprávnou
inštaláciou alebo používaním v rozpore s touto dokumentáciou.
Voliteľný sieťový adaptér*1
K rozbočovaču*2
K počítaču
Ethernetové káble

Sieť. adap.

*1
*2

LAN

PC

1 Konektor EHS
2 Konektor náhlavnej
súpravy

Ak sa napájanie privádza cez ethernet (PoE – napájanie cez dátový sieťový
kábel), sieťový adaptér nie je potrebný.
Ak chcete použiť napájanie cez ethernet (PoE), použite PoE rozbočovač, ktorý
vyhovuje PoE triedy 3.
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Zapojenia
Pripojenie ethernetového kábla
Ethernetový kábel pripojte podľa nasledujúcich schém.
•

Ak je vzdialenosť od konca konektora po ohyb kábla 30 mm alebo
menej

Ethernetový kábel

30 mm
alebo menej

•

Ak je vzdialenosť od konca konektora po ohyb kábla väčšia než 30 mm
Odnímte kryt kábla (1) zo zadnej strany podstavca a potom veďte
ethernetový kábel tak, aby podstavec na vodorovnom podklade stál rovno.

Ethernetový kábel
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Zapojenia
Upozornenie
Voliteľný sieťový adaptér
•

Pre tento inteligentný stolný telefón sa môže používať len sieťový adaptér
Panasonic KX-A422 (PNLV228).

•

Zariadenie umiestnite v blízkosti ľahko prístupnej elektrickej zásuvky.

•

Zabezpečte, aby kábel sieťového adaptéra mal vôľu. Prílišné natiahnutie
kábla môže mať za následok poškodenie konektorov.

Pripojenie náhlavnej súpravy
•

Zabezpečte, aby kábel náhlavnej súpravy mal vôľu. Prílišné natiahnutie
kábla môže mať za následok poškodenie konektorov.

•

S týmto zariadením sa môžu používať nasledovné náhlavné súpravy.
(Nie je možné zaručiť všetky operácie s náhlavnými súpravami.)
– EHS náhlavné súpravy:
Vybrané náhlavné súpravy značky Plantronics®
Aktuálne informácie o náhlavných súpravách, ktoré boli testované
s týmto zariadením nájdete na nasledujúcich webových stránkach:
http://www.panasonic.com/sip (pre používateľov v USA)
http://panasonic.net/pcc/support/sipphone (pre používateľov v Kanade)

Výber ethernetových káblov
•

Použite neprekrížený kábel kategórie 5e (predávaný samostatne), ktorý má
priemer 6,5 mm alebo menej.

•

Použite ohybné káble bez krytov konektorov. Nepoužívajte káble, ktorých
tvrdá vrchná vrstva sa môže pri ohýbaní pretrhnúť alebo prasknúť.

•

Pokiaľ chcete predísť poškodeniu káblov, používajte káble, ktoré
nevyčnievajú zo spodnej časti základne.

Pripojenie k počítaču
•

K počítačovému konektoru sa smie pripojiť len počítač. Nesmú sa doň
pripájať iné telefóny alebo sieťové zariadenia, ako napríklad smerovače
alebo rozbočovače.

•

Počítačový konektor nepodporuje napájanie zo zdroja PoE pre pripojené
zariadenia.
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Viac informácií získate na adrese:
Panasonic Marketing Europe GmbH
organizačná zložka Slovenská republika
Štúrova 11
811 01 Bratislava 1
zákaznícka linka:
e-mail:

+ 421 2 206 22 911
panasonic.bratislava@eu.panasonic.com

aktuálne info na www.panasonic.sk

