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 DECT Opakovač pro zvýšení dosahu bezdrátového telefonu
Model KX-A405

Opakovač je určený pro domácí použití 
s bezdrátovým digitálním telefonem Panasonic.

Instalační příručka
Děkujeme vám za nákup výrobku značky Panasonic. Před použitím výrobku si přečtěte instalační příručku a uložte 
si ji pro případné budoucí použití.
Instalací tohoto zařízení se rozšíří dosah telefonu i do míst, kde byl dříve příliš slabý nebo žádný signál.
Zařízení rozšiřuje dosah všesměrově, tzn. že je schopné pokrýt i několik podlaží.

Důležité:
 Toto zařízení je příslušenstvím k bezdrátovému digitálnímu telefonu Panasonic.
 Než bude opakovač funkční, je třeba jej nejprve zaregistrovat v základnové jednotce.

Informace o příslušenství

Dodávané příslušenství

Číslo Položka / Číslo dílu Množství
1 Síťový adaptér / PQLV219 1

2 Šroubky 2

3 Podložky 2

Dosažení nejlepšího výkonu

Umístění
 Zařízení nainstalujte uvnitř domu v dosahu základnové jednotky. Doporučujeme je instalovat na vyvýšeném místě (např. na zeď).
 Neinstalujte zařízení blízko předmětů, které by mohly ovlivnit příjem signálu, jako jsou silné zdi, radiátory, kovové regály atd.
 Pro dosažení co největšího dosahu čistého signálu opakovač neinstalujte blízko jiných elektrických zařízení, např. televizoru, 

radiopřijímače, počítače nebo jiného telefonního přístroje.
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 Zařízení nainstalujte do vhodné vzdálenosti od základnové jednotky tak, abyste zajistili co největší dosah signálu. Při hledání 
vhodného umístění sledujte indikátor . Svítí-li indikátor  červeně nebo žlutě, vyhledejte místo, kde bude svítit zeleně.

Dosah základnové jednotky

Základnová jednotka
Opakovač

Sluchátko

Dosah opakovače

Ovládací prvky
1  indikátor
2  indikátor
 indikátor ID (identifikace)
3 tlačítko PROGRAM

K čemu slouží indikátory  a 

Indikátor Stav Význam

Indikátor Zelený Svítí  V dosahu základnové jednotky. Zařízení je připravené k činnosti.

Bliká  Sluchátko komunikuje se základnovou jednotkou prostřednictvím opakovače.

Červený Svítí  Mimo dosah základnové jednotky.

Bliká  Zařízení není zaregistrované v základnové jednotce.

Nesvítí  Je vypnuté napájení. (Napájecí adaptér není správně připojený.)

Indikátor Zelený Svítí  Úroveň signálu základnové jednotky je vysoká.

Žlutý Svítí  Úroveň signálu základnové jednotky je nízká.

Červený Svítí  Mimo dosah základnové jednotky.

Nesvítí  Zařízení se nepoužívá.
 Je vypnuté napájení.



4

Instalace / Zaregistrování opakovače v základnové jednotce
Zařízení po připojení do zásuvky podle kroku 3 automaticky přejde do režimu registrace (pokud ještě nebylo zaregistrováno).
 Pokud už opakovač byl dříve zaregistrován (u jiné základové jednotky), nejprve jeho registraci zrušte a potom jej zaregistrujte s vaší 

základnou (strana 6).

1 Opakovač: Připojte napájecí adaptér.
  Používejte pouze dodaný síťový adaptér Panasonic PQLV219.

Háček

Konektor pevně přitlačte.

2 Základnová jednotka: Stiskněte a držte  asi 5 sekund.
  Měl by se ozvat tón registrace, záleží na základnové jednotce.
  Začnou-li všechna registrovaná sluchátka vyzvánět, stisknutím stejného tlačítka zvonění vypněte. Potom tento krok opakujte.
  Další krok je nutné provést během 90 sekund.

3 Opakovač: Připojte síťový adaptér do zásuvky.

(220–240 V, 50/60 Hz)

  Když zařízení zapnete, rozsvítí se indikátory  a  asi na 2 sekundy žlutě.

4 Opakovač: Vyčkejte, než se indikátory  a  rozsvítí zeleně. (Zařízení je připravené k činnosti.)
  Pokud se indikátory nerozsvítí zeleně, přemístěte zařízení na vhodnější místo, kde budou svítit zeleně.

5 Základnová jednotka: Chcete-li ukončit režim registrace, stiskněte .

Poznámka:
 Síťový adaptér musí zůstat stále zapnutý. (Adaptér je za provozu na dotek teplý, to je normální stav.)
 Síťový adaptér by měl být připojený do svisle orientované nebo podlahové zásuvky. Nepřipojujte jej do síťové zásuvky na stropě, 

protože by mohl vlastní vahou vypadnout.
 Zařízení může současně obsluhovat nejvýše 3 sluchátka.
 Nepoužívejte současně více než jeden opakovač.
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Upevnění na zeď

Poznámka:
 Přesvědčte se, že je stěna dostatečně pevná, aby unesla váhu zařízení.

1 Použijte šablonu pro montáž zařízení na zeď a označte si polohu 2 šroubků.

2 Do zdi zašroubujte 2 šroubky s podložkami (součást balení).
  Hlavy šroubků musí být ve stejné vzdálenosti od zdi.
  Šroubky zašroubujte do zdi kolmo.

3 Opakovač pro bezdrátový telefon zavěste na vyčnívající hlavy šroubků.

Podložka

Šroubek 
zašroubujte takto. 

Šablona pro montáž na zeď
Tuto stránku si můžete vytisknout a použít jako šablonu.

37 mm

Zde zašroubujte šroubek.

Zde zašroubujte šroubek.

Poznámka:
 Nezapomeňte nastavit velikost tisku stránky tak, aby odpovídala rozměrům v tomto obrázku. Pokud se velikost vytištěné šablony liší 

od vyznačených rozměrů, použijte zde uvedené míry.
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Řešení potíží
Problém Příčina/řešení
Zařízení nefunguje.  Jestliže nesvítí indikátory, není správně připojený síťový adaptér. Zkontrolujte jeho 

připojení.
 Nesvítí-li indikátory zeleně, přemístěte zařízení blíže k základnové jednotce.
 Je možné, že se zrušila registrace.
 Odregistrujte zařízení a znovu jej zaregistrujte.

 Zrušení registrace:
 1 Odpojte síťový adaptér a potom stiskněte a držte tlačítko PROGRAM .

 2 Při stisknutém tlačítku PROGRAM  opět připojte síťový adaptér.

 3  Držte tlačítko PROGRAM  stisknuté ještě asi 10 sekund, dokud indikátor  
nepřestane blikat a nerozsvítí se červeně. Potom teprve tlačítko PROGRAM
pusťte.

    Indikátory  a  se rozsvítí žlutě asi na 2 sekundy a indikátor  začne opět 
červeně blikat.

    Bude-li indikátor  zeleně blikat po uvolnění tlačítka PROGRAM , registraci se 
nepodařilo zrušit. Opakujte postup zrušení registrace znovu.

 Opětovná registrace: Odpojte síťový adaptér a proveďte krok 2, „Instalace / 
Zaregistrování opakovače v základnové jednotce“, strana 4.

Během hovoru se chvílemi ztrácí 
zvuk.

 Sluchátko je mimo dosah signálu. Přejděte se sluchátkem blíže k opakovači.

Během hovoru je ve sluchátku slyšet 
opakující se tón.
nebo
Indikátor  stále svítí žlutě a indikátor 

 zeleně bliká.

 Bylo stisknuto tlačítko PROGRAM . Zařízení je v režimu programování. Novým stisknutím 
tlačítka PROGRAM  režim programování ukončete. Tlačítko PROGRAM  použijte, jen 
když chcete zařízení odregistrovat.
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Bezpečnost
Abyste se vyvarovali zranění, případně škodám na majetku, přečtěte si pozorně tyto odstavce, ještě než začnete výrobek používat. Tak dosáhnete správné 
a bezpečné funkce zařízení.

VAROVÁNÍ

Připojení napájení
 Adaptér připojujte jen do zásuvky, jejíž napětí souhlasí s hodnotou vyznačenou na adaptéru.
 Zásuvky a prodlužovací kabely nepřetěžujte. Riskujete tím úraz elektrickým proudem nebo požár.
 Síťový adaptér zasuňte spolehlivě do zásuvky. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k nadměrnému zahřívání zásuvky, 

což může mít za následek vznik požáru.
 Ze síťového adaptéru a ze zásuvky pravidelně utírejte prach a jiné nečistoty suchou látkou. Usazený prach v kombinaci se vzdušnou vlhkostí může 

narušit izolaci a vyvolat požár.
 Jestliže se ze zařízení kouří, je cítit zápach nebo uslyšíte neobvyklý hluk, odpojte jeho napájení. Za podobné situace může dojít k požáru nebo úrazu 

elektrickým proudem. Ujistěte se, že se ze zařízení přestalo kouřit a obraťte se na autorizované servisní středisko.
 Odpojte napájecí adaptér ze zásuvky, a pokud došlo k porušení krytu zařízení, nesahejte na součástky uvnitř.
 Zástrčky se nedotýkejte, pokud máte mokré ruce. V takovém případě hrozí úraz elektrickým proudem.

Instalace
 Abyste vyloučili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení dešti a jiným zdrojům vlhkosti.
 Výrobek neinstalujte a nepoužívejte v dosahu automaticky ovládaných zařízení, např. automatických dveří, a požárních hlásičů. Rádiové vlny, které 

výrobek vysílá, mohou ovlivnit funkci podobných zařízení, způsobit jejich nesprávnou funkci či nehodu.
 Dejte pozor, aby nebyl napájecí kabel nadměrně mechanicky namáhán, zbytečně ohýbán a aby na něm nespočívaly těžké předměty.

Provozní bezpečnost
 Než budete výrobek čistit, odpojte jej od napájecího zdroje. Na čištění nepoužívejte tekuté nebo aerosolové prostředky.
 Výrobek nerozebírejte.

Bezpečnost lékařských přístrojů
 Požádejte výrobce osobních zdravotních přístrojů, např. kardiostimulátoru, sluchových protéz apod., o vyjádření, jestli jsou dostatečně stíněné proti 

externím zdrojům rádiových frekvencí.
 (Tento přístroj pracuje ve frekvenčním pásmu 1,88 GHz až 1,90 GHz a jeho špičkový výstupní výkon je nižší než 250 mW.)
 Tento výrobek nepoužívejte ve zdravotnických zařízeních, pokud tam platí jakákoli omezení, která použití takových přístrojů zakazují. Nemocnice nebo 

jiná zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na rádiové frekvence.

UPOZORNĚNÍ

Instalace a umístění
 Síťový adaptér slouží jako hlavní odpojovací zařízení. Zajistěte, aby byl nainstalován v blízkosti výrobku a byl snadno přístupný.
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Důležité bezpečnostní pokyny
Při používání výrobku je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní pokyny, aby se snížilo nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, 
včetně následujících zásad:
1. 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.
2. Telefon (kromě bezdrátového) nepoužívejte během bouřky. Existuje jisté riziko úrazu elektrickým proudem vyvolaného úderem blesku.
3. Telefon nepoužívejte k ohlášení unikajícího plynu, pokud se nacházíte v blízkosti místa úniku.
4. Používejte jen napájecí kabel uvedený v této příručce.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE.

Dosažení nejlepšího výkonu
Umístění opakovače pro bezdrátový telefon / odstranění šumu
Opakovač a ostatní kompatibilní přístroje Panasonic používají ke vzájemné komunikaci rádiové vlny.
 Chcete-li dosáhnout co nejlepšího pokrytí signálem a nerušené komunikace, umístěte opakovač podle následujících pokynů:
 –  uvnitř domu vyhledejte vhodné, výše položené místo poblíž středu požadovaného prostoru pokrytí, kde bude minimum překážek mezi opakovačem 

a sluchátkem,
 – místo dále od elektronických zařízení, jako jsou televizory, rozhlasové přijímače, počítače, bezdrátová zařízení a jiné telefony,
 –  místo odvrácené od vysílačů rádiových vln, zejména od antén vysílačů pro sítě mobilních telefonů. (Opakovač nedávejte do okenních výklenků 

a blízko oken.)
 Pokrytí signálem a kvalita signálu záleží na podmínkách prostředí, kde bude opakovač používán.
 Jestliže nebude příjem signálu z opakovače v jeho aktuálním umístění uspokojivý, vyhledejte pro něj vhodnější místo.

Prostředí
 Výrobek neinstalujte do blízkosti zařízení, která generují elektromagnetické rušení, např. zářivky nebo elektromotory.
 Výrobek by měl být chráněný před nadměrným množstvím kouře v ovzduší, prachem, vysokými teplotami a otřesy.
 Neměl by být vystaven přímému slunečnímu světlu.
 Na výrobek nepokládejte těžké předměty.
 Nebudete-li výrobek delší dobu používat, odpojte jeho síťový adaptér ze zásuvky.
 Výrobek by měl být umístěn v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jakými jsou radiátory nebo sporáky apod. Neměl by se používat v místnostech, 

kde teplota klesá pod 0 °C nebo stoupá nad 40 °C. Nepoužívejte jej rovněž ve vlhkém suterénu.
 Největší účinný dosah se může na níže uvedených místech zkrátit: Poblíž takových překážek, jako jsou kopce, tunely, podzemní prostory a kovové 

předměty, např. drátěné ploty apod.
 Při používání výrobku poblíž elektrických spotřebičů může docházet ke vzájemnému rušení. Umístěte jej dále od elektrických spotřebičů.

Běžná údržba
 Vnější povrch výrobku otírejte měkkou, navlhčenou látkou.
 Nepoužívejte benzin, ředidla nebo čisticí prášky.
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Další informace
Upozornění pro případ likvidace, předání nebo vrácení výrobku
 V tomto výrobku mohou být uloženy soukromé, důvěrné informace. V zájmu ochrany vašeho soukromí vám doporučujeme, abyste předtím, než přístroj 

zlikvidujete, předáte třetí straně nebo vrátíte, smazali z paměti informace, jako je například telefonní seznam nebo záznam o hovorech.

Technické údaje
 Standard: DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
 Frekvenční rozsah: 1,88 GHz až 1,90 GHz
 Výkon vysílače: Přibližně 10 mW (průměrný výkon na jeden kanál)
 Napájení: 220–240 V, 50/60 Hz
 Příkon: V pohotovostním režimu: přibližně 0,8 W, maximálně: přibližně 1,6 W
 Provozní podmínky: 0 °C – 40 °C, 20 % – 80 % relativní vlhkosti vzduchu

Poznámka:
 Design a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.
 Obrázky v této příručce se mohou od skutečného provedení mírně lišit.

Panasonic System Networks Co., Ltd
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japonsko
Webové stránky: http://www.panasonic.net/

Copyright:
Tento materiál je chráněn autorským právem společnosti Panasonic Communications Co., Ltd., a může být reprodukován pouze pro 
interní potřebu. Bez písemného souhlasu společnosti Panasonic Communications Co., Ltd., je zakázáno jakékoliv další rozšiřování, ať 
už vcelku, nebo po částech.
© Panasonic System Networks Co., Ltd., 2011
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 Opakovač DECT signálu
Model KX-A405

Pre použitie v domácnosti s digitálnym 
bezdrôtovým telefónom Panasonic

Návod na inštaláciu
Ďakujeme vám za kúpu výrobku Panasonic. Pred prvým použitím výrobku si prečítajte tento návod na inštaláciu 
a návod si odložte, aby ste ho mali v prípade potreby k dispozícii.
Inštaláciou tohto zariadenia môžete predĺžiť dosah vášho telefónneho systému, aby zahŕňal aj oblasti, kde predtým príjem 
nebol k dispozícii.
Zariadenie zväčšuje dosah vo všetkých smeroch, čím umožňuje pokrytie niekoľkých poschodí.

Dôležité upozornenie:
 Toto zariadenie je príslušenstvo, určené na používanie s digitálnym bezdrôtovým telefónom Panasonic.
 Opakovač bude možné používať až po zaregistrovaní k základnej stanici.

Informácie o príslušenstve

Dodávané príslušenstvo

Číslo Príslušenstvo/Číslo dielu Počet
1 Sieťový adaptér/PQLV219 1

2 Skrutky 2

3 Podložky 2

Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu

Umiestnenie
 Zariadenie nainštalujte v dosahu základnej stanice v interiéri. Zariadenie vám odporúčame nainštalovať vyššie od podlahy 

(napríklad na stenu).
 Zariadenie neumiestňujte do blízkosti predmetov, ktoré budú brániť príjmu, napríklad hrubých stien, radiátorov, kovových políc atď.
 Aby ste dosiahli bezšumovú prevádzku aj pri maximálnej vzdialenosti, umiestnite zariadenie ďalej od elektrických spotrebičov ako 

sú televízor, rádio, počítač alebo iné telefónne zariadenie.
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 Aby ste maximalizovali dosah telefónneho systému, umiestnite toto zariadenie do dostatočnej vzdialenosti od základnej stanice. Pri 
hľadaní vhodného miesta kontrolujte  indikátor. Ak  indikátor svieti červeným alebo oranžovým svetlom, premiestnite zariadenie 
na miesto, kde  indikátor svieti zeleným svetlom.

Dosah základnej stanice 

Opakovač DECT 
signálu 

Prenosná jednotka 

Dosah opakovača 
DECT signálu 

Základňová stanica 

Ovládacie prvky
1  indikátor
2  indikátor
 ID indikátor
3 PROGRAM

Spôsob činnosti  indikátora a  indikátora

Indikátor Stav Význam

indikátor
Zelený Svieti  V dosahu základnej stanice. Zariadenie je pripravené na používanie.

Bliká  Prenosné jednotky komunikujú so základnou stanicou prostredníctvom tohto 
zariadenia.

Červený Svieti  Mimo dosahu základnej stanice.

Bliká  Zariadenie nie je zaregistrované k základnej stanici.

Nesvieti  Napájanie je vypnuté. (Sieťový adaptér nie je správne pripojený.)

indikátor
Zelený Svieti  Základňová stanica má silný signál.

Oranžový Svieti  Základňová stanica má slabý signál.

Červený Svieti  Mimo dosahu základnej stanice.

Nesvieti  Zariadenie sa nepoužíva.
 Napájanie je vypnuté.
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Inštalácia/registrácia opakovača DECT signálu k základnej stanici
Keď zariadenie v kroku 3 pripojíte k zásuvke sieťového napájania, automaticky prejde do režimu registrácie (ak ešte nie je 
zaregistrované).
 Ak bol opakovač DECT signálu zaregistrovaný už predtým, najprv zrušte jeho registráciu a potom ho znovu zaregistrujte (strana 6).

1. Opakovač DECT signálu: Pripojte sieťový adaptér.
  Používajte iba dodaný sieťový adaptér Panasonic PQLV219.

Háčik 

Konektor pevne zatlačte. 

2. Základňová stanica: Stlačte a približne 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo .
  V závislosti od základnej stanice zaznie registračný tón.
   Ak začnú zvoniť všetky zaregistrované prenosné jednotky, stlačením toho istého tlačidla zvonenie zastavte. Potom tento krok 

zopakujte.
  Nasledujúci krok sa musí dokončiť v priebehu 90 sekúnd.

3. Opakovač DECT signálu: Sieťový adaptér pripojte k zásuvke sieťového napájania.

(striedavé napätie 220-240 V, 50/60 Hz) 

  Keď sa zariadenie zapne,  indikátor a  indikátor svietia oranžovým svetlom približne 2 sekundy.

4. Opakovač DECT signálu: Počkajte, kým sa  indikátor a  indikátor rozsvietia zeleným svetlom. (Zariadenie je pripravené 
na používanie.)

  Ak indikátory nesvietia zeleným svetlom, premiestnite zariadenie na miesto, kde indikátory svietia zeleným svetlom.

5. Základňová stanica: Režim registrácie ukončíte stlačením tlačidla .

Poznámky:
 Sieťový adaptér musí zostať po celý čas pripojený. (Sieťový adaptér je počas používania na dotyk teplý. Je to normálny jav.)
 Sieťový adaptér by mal byť zapojený do zvisle orientovanej alebo podlahovej zásuvky sieťového napájania. Sieťový adaptér 

nezapájajte do stropnej zásuvky sieťového napájania, pretože jeho hmotnosť by mohla spôsobiť jeho odpojenie.
 Toto zariadenie môže súčasne poskytovať podporu maximálne 3 prenosným jednotkám.
 Nepoužívajte súčasne viac ako jeden opakovač.
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Uchytenie na stenu

Poznámky:
 Uistite sa, že stena, na ktorú bude zariadenie uchytené, je dostatočne pevná, aby uniesla hmotnosť zariadenia.

1. Šablónu pre uchytenie na stenu priložte na stenu a vyznačte polohu 2 skrutiek.

2. 2 skrutky a podložky (súčasť príslušenstva) upevnite do steny.
  Dbajte na to, aby boli hlavy skrutiek v rovnakej vzdialenosti od steny.
  Skrutky upevnite kolmo na stenu.

3. Opakovač DECT signálu zaveste na hlavy skrutiek.

Podložka 

Skrutku 
zaskrutkujte do 
takejto hĺbky. 

Šablóna pre uchytenie na stenu
Túto stranu si vytlačte ako šablónu pre uchytenie na stenu.

37 mm

Sem upevnite skrutku. 

Sem upevnite skrutku. 

Poznámka:
 Nezabudnite nastaviť veľkosť tlače stránky tak, aby zodpovedala rozmerom na tomto obrázku. Pokiaľ sa veľkosť vytlačenej šablóny 

odlišuje od vyznačených rozmerov, použite tu uvedené miery.
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Riešenie problémov
Problém Príčina/riešenie
Zariadenie nefunguje.  Ak indikátory nesvietia, sieťový adaptér nie je správne pripojený. Skontrolujte, či je sieťový 

adaptér riadne pripojený k opakovaču aj k zásuvke sieťového napájania.
 Ak indikátory nesvietia zeleným svetlom, posuňte zariadenie bližšie k základnej stanici.
 Možno bola zrušená registrácia.
 Zrušte registráciu zariadenia, potom ho znovu zaregistrujte.

 Zrušenie registrácie:
 1.  Odpojte sieťový adaptér od zásuvky sieťového napájania, potom stlačte a podržte 

stlačené tlačidlo PROGRAM .

 2.  Kým držíte stlačené tlačidlo PROGRAM , znovu pripojte sieťový adaptér k zásuvke 
sieťového napájania.

 3.  Tlačidlo PROGRAM  podržte stlačené ešte približne 10 sekúnd, aby  indikátor 
prestal blikať a rozsvietil sa červeným svetlom. Potom uvoľnite tlačidlo 
PROGRAM .

     a  indikátory svietia asi 2 sekundy oranžovým svetlom a  indikátor znova 
začne blikať červeným svetlom.

    Ak  indikátor bliká po uvoľnení tlačidla PROGRAM  zeleným svetlom, zrušenie 
registrácie nebolo úspešné. Znovu vykonajte zrušenie registrácie zariadenia.

 Opätovná registrácia: Odpojte sieťový adaptér od zásuvky sieťového napájania, potom 
vykonajte postup od kroku 2 časti „Inštalácia/registrácia opakovača DECT signálu 
k základnej stanici“, strana 4.

Počas hovoru s použitím prenosnej 
jednotky vypadáva zvuk.

 Prenosná jednotka je mimo dosahu. Prenosnú jednotku premiestnite bližšie k opakovaču.

Počas hovoru s použitím prenosnej 
jednotky počuť opakujúci sa zvuk
alebo

 indikátor naďalej svieti oranžovým 
svetlom a  indikátor bliká zeleným 
svetlom.

 Stlačili ste tlačidlo PROGRAM . Opakovač je v režime programovania. Tento režim 
ukončíte opätovným stlačením tlačidla PROGRAM . Tlačidlo PROGRAM  nestláčajte 
nikdy okrem prípadu, keď chcete zrušiť registráciu zariadenia.



7

Pre vašu bezpečnosť
Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte túto časť, aby ste zabezpečili správnu a bezpečnú prevádzku zariadenia. Predídete tak vážnemu 
zraneniu, prípadne strate na živote a poškodeniu majetku. 

VÝSTRAHA

Pripojenie napájania
 Používajte len zdroj napájania s napájacím napätím vyznačeným na zariadení.
 Zásuvky sieťového napájania a predlžovacie káble nepreťažujte. V opačnom prípade hrozí vznik požiaru alebo zasiahnutia osôb elektrickým prúdom.
 Sieťový adaptér/elektrickú zástrčku zasuňte do zásuvky sieťového napájania až na doraz. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k zasiahnutiu osôb 

elektrickým prúdom alebo by nadmerné prehrievanie mohlo viesť k požiaru.
 Zo sieťového adaptéra/elektrickej zástrčky pravidelne odstraňujte prach a iné nečistoty. Vytiahnite ich zo zásuvky sieťového napájania a utrite suchou 

handričkou. Nahromadený prach by mohol v dôsledku vlhkosti poškodiť izoláciu, čo by mohlo viesť k požiaru.
 Ak zo zariadenia vychádza dym, nezvyčajný zápach alebo ak vydáva nezvyčajné zvuky, odpojte ho od zásuvky sieťového napájania. Mohlo by dôjsť 

k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom. Skontrolujte, či prestal vychádzať dym a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
 Ak sa kryt zariadenia poškodil, v dôsledku čoho sa odkryli vnútorné časti zariadenia, zariadenie odpojte od zásuvky sieťového napájania a nikdy sa 

nedotýkajte jeho vnútorných častí.
 Elektrickú zástrčku nikdy nechytajte mokrými rukami. Mohol by vás zasiahnuť elektrický prúd.

Inštalácia
 Aby ste zabránili riziku vzniku požiaru alebo zasiahnutia osôb elektrickým prúdom, zariadenie nevystavujte dažďu ani žiadnemu typu vlhkosti.
 Zariadenie neumiestňujte ani nepoužívajte v blízkosti automaticky ovládaných zariadení, napríklad automatických dverí a požiarnych poplašných 

zariadení. Rádiové vlny vysielané týmto zariadením by mohli spôsobiť nesprávnu činnosť takých zariadení, čo by mohlo viesť k nehode.
 Dbajte na to, aby sa sieťový adaptér nadmerne nenapínal, neohýbal, a aby sa naň nekládli ťažké predmety.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke
 Pred čistením odpojte zariadenie od zásuvky sieťového napájania. Nepoužívajte tekuté alebo aerosólové čistiace prostriedky.
 Zariadenie nerozoberajte.

Zdravotné opatrenia
 Poraďte sa s výrobcom osobných zdravotníckych pomôcok, napríklad kardiostimulátorov alebo sluchových pomôcok, či sú tieto zariadenia dostatočne 

tienené pred vonkajšou RF (rádiofrekvenčnou) energiou.
 (Toto zariadenie pracuje vo frekvenčnom rozsahu od 1,88 GHz do 1,90 GHz a výkon RF prenosu je 250 mW (max.).) 
 Zariadenie nepoužívajte v zdravotníckych zariadeniach, ak to zakazujú predpisy zdravotníckeho zariadenia. Nemocnice alebo zdravotnícke zariadenia 

môžu používať prístroje, ktoré sú citlivé na vonkajšiu RF (rádiofrekvenčnú) energiu.

UPOZORNENIE

Inštalácia a umiestnenie
 Sieťový adaptér sa používa ako hlavné odpájacie zariadenie. Dbajte na to, aby bol sieťový adaptér umiestnený v blízkosti zariadenia a aby bol ľahko 

dostupný.
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Dôležité bezpečnostné pokyny
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru, zasiahnutia osôb elektrickým prúdom a zranenia osôb, pri používaní tohto zariadenia vždy dodržiavajte základné 
bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:
1. Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody, napríklad v blízkosti vane, umývadla, kuchynského drezu alebo nádoby na pranie bielizne, vo vlhkom 

suteréne alebo v blízkosti bazéna.
2. Počas búrky nepoužívajte telefón (okrem bezdrôtového). Existuje určité riziko, že by vás mohol zasiahnuť elektrický prúd v dôsledku blesku.
3. Na hlásenie úniku plynu nepoužívajte telefón v blízkosti úniku.
4. Používajte len napájací kábel, aký je uvedený v tomto návode.

ODLOŽTE SI TENTO NÁVOD

Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu
Umiestnenie zariadenia na predĺženie dosahu/zabránenie šumu
Zariadenie na predĺženie dosahu a iné kompatibilné zariadenia Panasonic spolu navzájom komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn,
 Pre maximálne pokrytie a bezšumovú komunikáciu umiestnite zariadenie na predĺženie dosahu:
 – na praktické, vysoké a centrálne miesto bez prekážok medzi prenosnou jednotkou a zariadením na predĺženie dosahu v interiéri,
 – ďalej od elektronických spotrebičov ako sú televízory, rádiá, počítače, bezdrôtové zariadenia alebo iné telefóny,
 – otočené smerom od rádiových vysielačov, napríklad externých antén celulárnych staníc mobilných telefónov. (Zariadenie na predĺženie dosahu 

neumiestňujte na vyčnievajúce arkierové okná alebo v blízkosti okna.)
 Pokrytie a kvalita hlasu závisia od podmienok miestneho prostredia.
 Ak príjem na mieste, kde sa nachádza zariadenie na predĺženie dosahu nie je uspokojivý, premiestnite zariadenie na predĺženie dosahu na miesto 

s lepším príjmom.

Prostredie
 Zariadenie umiestnite ďalej od zariadení vytvárajúcich elektrický šum, napríklad žiariviek a motorov.
 Zariadenie neumiestňujte na miesta, kde by bolo vystavené nadmernému množstvu dymu, prachu, vysokým teplotám a vibráciám.
 Zariadenie by nemalo byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
 Na zariadenie neklaďte ťažké predmety.
 Keď zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte ho od zásuvky sieťového napájania.
 Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, ako sú napríklad radiátory, sporáky atď. Neumiestňujte ho do miestností s teplotou nižšou ako 0 °C 

alebo vyššou ako 40 °C. Vyhnite sa aj vlhkým suterénom.
 Maximálna vzdialenosť volania sa môže skrátiť pri používaní zariadenia na nasledujúcich miestach: v blízkosti prekážok ako sú kopce, tunely, metro, 

v blízkosti kovových predmetov, napríklad drôtených plotov atď.
 Používanie zariadenia v blízkosti elektrických spotrebičov môže spôsobovať rušenie. Zariadenie umiestnite ďalej od elektrických spotrebičov.

Bežná starostlivosť
 Vonkajší povrch zariadenia utierajte mäkkou navlhčenou handričkou.
 Nepoužívajte benzín, riedidlo ani žiadny abrazívny prášok.
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Ďalšie informácie
Oznámenie o likvidácii, odovzdaní alebo vrátení zariadenia
 Toto zariadenie môže uchovávať vaše súkromné/dôverné informácie. Odporúčame vám, aby ste pred likvidáciou, odovzdaním alebo vrátením 

zariadenia vymazali z pamäte informácie, napríklad váš telefónny zoznam alebo zoznam volajúcich. Ochránite si tým svoje súkromie alebo dôverné 
informácie.

Technické údaje
 Štandard: DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
 Frekvenčný rozsah: 1,88 GHz až 1,90 GHz
 Výkon RF prenosu: približne 10 mW (priemerný výkon na kanál)
 Napájanie: striedavé napätie 220-240 V, 50/60 Hz
 Príkon: Pohotovostný režim: približne 0,8 W, Maximálne: približne 1,6 W
 Prevádzkové podmienky: 0 °C – 40 °C, 20 % – 80 % relatívna vlhkosť vzduchu (suchý)

Poznámky:
 Zmena vyhotovenia a technických údajov bez predchádzajúceho upozornenia vyhradená.
 Ilustrácie v tomto návode sa môžu mierne odlišovať od vášho konkrétneho výrobku.

Panasonic System Networks Co., Ltd
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japonsko
Webová stránka: http://www.panasonic.net/

Autorské práva:
Tento návod je predmetom autorských práv spoločnosti Panasonic System Networks Co., Ltd., a môžete si ho vytlačiť len pre vlastné 
použitie a obsluhu tohto prístroja. Akékoľvek iné kopírovanie celého návodu alebo jeho časti je bez písomného súhlasu spoločnosti 
Panasonic System Networks Co., Ltd. zakázané.
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011





Instalační manuál
DECT opakovač

Inštalačná príručka
Opakovač DECT signálu

Model KX-A405

Děkujeme vám za zakoupení tohoto Panasonic DECT opakovače.
Před uvedením systému do provozu si důkladně prostudujte tuto příručku. Po přečtení příručku pečlivě 
uschovejte.

Ďakujeme vám za zakúpenie opakovača DECT signálu značky Panasonic.
Pred prvým použitím tohto výrobku si dôkladne prečítajte tieto pokyny a túto príručku si odložte, aby ste ju 
v prípade potreby mali k dispozícii.

M-KXA405-CS
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Důležité informace

Důležité informace

DODRŽUJTE UVEDENÉ POKYNY

Bezpečnostní poznámky
Prosím dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu, abyste předešli možnému zranění 
uživatele nebo jiných lidí a zabránili poškození majetku.
Poznámky jsou rozděleny následovně, podle závažnosti zranění nebo poškození:

VAROVÁNÍ Nedodržení pokynu může vést k vážnému zranění nebo k úmrtí.
UPOZORNĚNÍ Nedodržení pokynu může vést ke zranění nebo škodám na majetku.

VAROVÁNÍ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
•  Instalaci zařízení a opravy může provádět pouze kvalifi kovaný servisní technik. Zařízení lze používat 

ihned po zakoupení; nesmí být rozebíráno ani jinak upravováno. Rozebrání nebo úpravy mohou vést 
ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

•  Ujistěte se, že stěna, na kterou je zařízení připevněno, je dostatečně pevná pro váhu zařízení 
(asi 88 g). V opačném případě je nutné stěnu vyztužit.

• Pro montáž použijte výhradně díly (šrouby, podložky) dodané se zařízením.
• Pokud nebudete zařízení dále využívat, sundejte jej ze zdi.
• Nepřipojujte ani neodpojujte síťovou zástrčku mokrýma rukama.
• Odpojte zařízení ze síťové zásuvky a kontaktujte prodejce v případě, že:
 – Síťová šňůra nebo zástrčka je poškozená nebo rozedřená.
 – Zařízení je vystaveno dešti, vodě nebo jiným tekutinám.
 – Zařízení spadlo na zem nebo je poškozené.
 – Vnitřní díly jsou odkryté kvůli poškození.
 – Zařízení nepracuje správně.
 – Dojde ke zhoršení výkonu.
•  Odpojte zařízení ze síťové zástrčky v případě, že ze zařízení uniká kouř, cizí pachy nebo vydává 

neobvyklý hluk. Mohlo by dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Ujistěte se, že 
z přístroje již nevychází kouř, a obraťte se na autorizované servisní středisko.

•  Pravidelně čistěte síťovou zástrčkou jemným, suchým hadříkem, abyste odstranili prach a jiné 
nečistoty.

• Nedotýkejte se zařízení nebo síťového adaptéru během bouřky.
• Používejte výhradně dodaný síťový adaptér (PQLV219).
•  Nic nepokládejte na šňůru síťového adaptéru. Toto zařízení nestavte na místa, kde může dojít 

k zašlápnutí nebo zakopnutí o síťovou šňůru.

UPOZORNĚNÍ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
•  Zařízení udržujte mimo dosah prachu, vlhkosti, vysokých teplot (nad 40 °C), nízkých teplot 

(méně než 0 °C), a vibrací a nevystavujte jej přímým slunečním paprskům.
• Zařízení neumísťujte venku (pro vnitřní použití).
• Zařízení nestavte do blízkosti zařízení vysokého napětí.
• Zařízení nestavte na kovové předměty.

ČESKY
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•  Při šroubování šroubů do zdi buďte opatrní, abyste se vyhnuli dotyku kovových lišt, prutů nebo plátů ve 
zdi.

•  Abyste předešli poškození, deformaci, přehřátí, rezivění a ztrátě barvy, neinstalujte ani nestavte 
zařízení do následujících míst:

 – Špatně odvětrávaných prostor.
 – Míst v blízkosti úniku siřičitanů, například blízko horkých pramenů.
 – Do blízkosti zařízení vyzařujících teplo, například topení.
 – Do blízkosti zařízení vyzařujících elektromagnetické vlny, například rádia nebo televize.
 – Do blízkosti vysokofrekvenčních zařízení, například šicích nebo svářecích strojů.
• Nenatahujte nebo neohýbejte kabel. Také nic nepokládejte na síťový kabel.
• Zařízení a kabel nikdy nestavte do blízkosti topení nebo jiných tepelných zdrojů.
• Nevyvazujte signálový kabel k zařízení spolu se síťovými kabely zařízení umístěných vedle.
• Ujistěte se, že kabel je důkladně připevněný na zeď.
•  Síťový adaptér se používá jako hlavní prvek pro odpojení zařízení od elektrické sítě. Síťová zásuvka 

musí být snadno dosažitelná a neměla by být od systému příliš vzdálená.
•  Před čištěním odpojte síťový adaptér ze zařízení. Čistěte zařízení jemným, suchým hadříkem. Pro 
čištění zařízení nepoužívejte čističe ve spreji, brusné prášky nebo chemikálie.

• Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte jej ze síťové zásuvky.
•  Zdraví—obraťte se na výrobce osobních zdravotních pomůcek, jako jsou například srdeční stimulátory, 

abyste zjistili, zda jsou adekvátně odstíněné od vnějších RF (rádiofrekvenční) vln. (Zařízení pracuje 
ve frekvenčním pásmu 1880 MHz až 1900 MHz, a úroveň špičkového výkonu je menší než 0,25 W.) 
Nepoužívejte přístroj ve zdravotnických zařízeních, pokud to zakazuje nařízení platné v dané oblasti. 
Nemocnice a jiná zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na externí RF (rádiofrekvenční) 
zdroje.

POKYNY PRO ZABEZPEČENÍ
Ochrana před ztrátou dat po síti
• Pro zabezpečení soukromých hovorů připojujte zařízení pouze do bezpečné sítě.
• Pro zabránění neoprávněného přístupu připojujte zařízení pouze do zabezpečené sítě.

Upozornění
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Před připojením zařízení se ujistěte, že zařízení daný systém podporuje.
• Pokud nepracuje zařízení správně, odpojte síťový kabel a připojte jej znovu.
• Zařízení nemusí fungovat v případě výpadku napájení.
•  Bezporuchový provoz, součinnost a kompatibilitu nelze u všech připojovaných zařízení zaručit, ani 

veškeré služby nabízené poskytovateli síťového připojení.

POKYNY PRO ZABEZPEČENÍ
Při používání bezdrátových systémů nelze při komunikaci zaručit plné soukromí.

Poznámka
V tomto návodu je vynechávána přípona modelu (např., KX-TDA0155CE), pokud není nutná.
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Důležité informace

Doplňující informace
Pro uživatele v rámci Evropské unie
Informace pro uživatele o sběru a likvidaci použitého zařízení a vybitých 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.

   Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci použitých výrobků a baterií vezměte, prosím, 
výrobky na příslušná sběrná místa 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.

   Pro další informace o sběru a recyklaci použitých výrobků a baterií se obraťte na své místní 
úřady, fi rmy likvidující odpad nebo místo zakoupení vašeho výrobku.

   Při nesprávné likvidaci tohoto výrobku vám může být udělena pokuta v souladu s národními 
zákony.

  Firemní uživatelé v Evropské unii
   Podrobnější informace o způsobu likvidace elektrického a elektronického zařízení vám sdělí 

prodejce nebo dodavatel.

 Informace o likvidaci v zemích mimo EU
  Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské unii. Pokud chcete likvidovat tento produkt, 

obraťte se na místní úřady nebo prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace.

 Poznámka k symbolu baterie (příklady dvou symbolů dole):
  Tyto symboly lze doplnit chemickým symbolem. V takovém případě odpovídá požadavkům 

stanoveným Směrnicí pro chemikálie.
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1 Přehled

1 Přehled
Přehled systému

Opakovač se používá v případě potřeby prodloužení dosahu signálu přenosných nebo bezdrátových 
stanic DECT připojených k PBÚ (pobočkové ústředně), pro pokrytí oblastí, kde nebylo přijetí signálu 
předtím možné. Opakovač zesílí signál ve všech směrech, čímž umožní pokrytí i několika pater.
Až 6 opakovačů lze registrovat k jedné základnové stanici, a až 3 opakovače lze zapojit do řetězce za 
sebou.

Poznámka
V tomto manuálu se vztahují ilustrace PBÚ (pobočkové ústředny) k modelu KX-NCP500.

Příklady zapojení systému
Příklad 1: Prodloužení dosahu bezdrátové stanice

PBÚ 
(pobočková ústředna)

Opakovač Základnová 
stanice

Opakovač Opakovač Přenosná 
stanice

Opakovač Přenosná 
stanice

Kaskádní zapojení 
(do řetězce za sebou)

Příklad 2: Propojení dvou stanic IP-CS
PBÚ (pobočková 

ústředna) 
Rozbočovač Směrovač

IP síť 

IP-CS Opakovač IP-CS 

Přemostění dvou IP-CS 
(Bezdrátová synchronizace)
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Názvy a umístění

STAVOVÁ 
LED

RSSI*1/ID LED

DC konektor 
Tlačítko volby programu

*1 RSSI: Indikace síly přijímaného signálu

Rozbalení
Rozbalte krabici a zkontrolujte položky níže:

Opakovač (KX-A405) 1
Síťový adaptér (PQLV219) 1
Šrouby 2
Podložky 2

LED indikace
LED indikace a odpovídající stav opakovače každého režimu jsou následující. Podrobnosti o každém 
režimu viz „3 Registrace opakovače“ nebo „4 Použití opakovače“.

Režim Stav
LED

STAV RSSI/ID
— Vypnuto Vypnuto Vypnuto

Režim zrušení 
registrace

Vstup do režimu změny 
ID (0-5 sekund*1) Bliká červeně

Vypnuto
Vstup do režimu změny 
ID (5-10 sekund*1) Rychlé červené blikání

Dokončení zrušení 
registrace (po 10 
sekundách*1)

Svítí červeně

Režim registrace 
(Snadná/Ruční) Vyhledávání zařízení Bliká červeně Vypnuto
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1 Přehled

Režim Stav LED

STAV RSSI/ID

Provozní režim

Pohotovostní režim 
(signál je silný) Svítí zeleně

Svítí zeleně

Pohotovostní režim 
(signál je slabý) Svítí žlutě

Pohotovostní režim 
(není signál) Svítí červeně Svítí červeně

Hovor (signál je silný) Bliká zeleně Svítí zeleně
Hovor (signál je slabý) Svítí žlutě
Obsazeno (signál je silný)

Rychlé zelené blikání
Svítí zeleně

Obsazeno 
(signál je slabý) Svítí žlutě

Režim ruční 
registrace

Vstup do režimu ruční 
registrace 
(po 5 sekundách*2)

Rychlé zelené blikání Vypnuto

ID1

Svítí zeleně

1 červené bliknutí
ID2 2 červené bliknutí
ID3 3 červené bliknutí
ID4 4 červené bliknutí
ID5 5 červených bliknutí
ID6 6 červených bliknutí
ID přiřazeno Svítí červeně

Režim změny ID

Vstup do režimu změny 
ID (po 5 sekundách*3) Rychlé žluté blikání Vypnuto

ID1

Svítí žlutě

1 červené bliknutí
ID2 2 červené bliknutí
ID3 3 červené bliknutí
ID4 4 červené bliknutí
ID5 5 červených bliknutí
ID6 6 červených bliknutí
ID přiřazeno Svítí červeně

Režim ID potvrzení/ 
Ověřovací tón

ID1

Svítí žlutě

1 zelené bliknutí
ID2 2 zelené bliknutí
ID3 3 zelené bliknutí
ID4 4 zelené bliknutí
ID5 5 zelených bliknutí
ID6 6 zelených bliknutí
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Režim Stav
LED

STAV RSSI/ID

Režim průzkumu 
prostředí *4

Kanál 1 1 zelené bliknutí

Vypnuto

Kanál 2 2 zelené bliknutí
Kanál 3 3 zelené bliknutí
Kanál 4 4 zelené bliknutí
Kanál 5 5 zelených bliknutí
Kanál 6 6 zelených bliknutí
Kanál 7 7 zelených bliknutí
Kanál 8 8 zelených bliknutí
Kanál 9 9 zelených bliknutí
Kanál 0 10 zelených bliknutí

*1 Uplynulý čas po zapnutí opakovače a po stisknutí a přidržení tlačítka PROGRAM.
*2 Uplynulý čas po stisknutí a přidržení tlačítka PROGRAM v provozním režimu.
*3 Uplynulý čas po stisknutí a přidržení tlačítka PROGRAM v režimu ID potvrzení/Ověřovací tón.
*4 U modelu KX-A405X, nelze použít kanály 0 a 1 během průzkumu prostředí.

Rychlost blikání
LED bliká v cyklech následujícími rychlostmi:

Druh blikání Rychlost
Pravidelné blikání 640 ms svítí → 640 ms nesvítí
Rychlé blikání 320 ms svítí → 320 ms nesvítí
1 bliknutí Pravidelné blikání → 3 s nesvítí
2 bliknutí Pravidelné blikání x 2 → 3 s nesvítí
3 bliknutí Pravidelné blikání x 3 → 3 s nesvítí

: :
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1 Přehled

Kompatibilní zařízení
Kompatibilní zařízení Model č.

CS

• KX-TDA0141
• KX-TDA0142
• KX-TDA0155
• KX-TDA0156
• KX-TDA0158
• KX-NCP0158 (IP-CS)

PS

• KX-TCA155
• KX-TCA175
• KX-TCA256
• KX-TCA275
• KX-TCA355
• KX-TCA364*1

• KX-WT115

*1 Není podporována zařízením KX-A405X.
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Technické údaje
Základní technické údaje
Maximální počet simultánních hovorů 4*1

Maximální počet opakovačů za sebou 3
Maximální počet opakovačů registrovaných k CS 6

*1  Maximální počet simultánních hovorů může být nižší v závislosti na okolním bezdrátovém prostředí nebo na nastavení systému 
PBÚ (pobočková ústředna).

Obecné technické údaje
Rozměry 111 mm (Š) x 82 mm (V)x 39 mm (H)
Hmotnost 88 g
Zdroj napájení Síťový adaptér (PQLV219)

Vstup*1: AC 220 V–240 V, 50 Hz/60 Hz
Výstup: DC 6,5 V, 500 mA

Provozní teplota 0 °C až 40 °C

*1 U zařízení KX-A405X je hodnota AC 100 V–120 V, 60 Hz.

RF (radiofrekvenční) technické údaje
Bezdrátové rozhraní DECT
Komunikační metoda přístupu Vícenásobný přístup s časovým dělením TDMA-TDD
Frekvenční pásmo 1880 MHz až 1900 MHz*1

Počet kanálů 10*2

Dělení kanálů 1728 kHz
Přenosová rychlost 1152 kb/s
Modulační signál GFSK
Výsledný přenos Amplituda 250 mW

*1 Pokud je přípona vašeho modelu PBÚ (pobočkové ústředny) BX, TW nebo XE, hodnota je 1880 MHz až 1895 MHz.
*2 Pokud je přípona vašeho modelu PBÚ (pobočkové ústředny) BX, TW nebo XE, hodnota je 8.
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2 Přehled postupů

2 Přehled postupů
Při registraci a instalaci opakovače postupujte podle pokynů níže pro hladký průběh.

Registrace opakovače
Poznámka
 • Registrujte opakovače jeden po druhém. Neprovádějte registraci více opakovačů zároveň.
 •  Neodpojujte síťové napájení registrovaných opakovačů, dokud není registrace všech opakovačů 

kompletní.
 • Po dokončení registrace všech opakovačů přejděte k následujícímu kroku—„Instalace opakovače“.

a.  Umístěte neregistrované opakovače (včetně opakovačů zapojených za sebou) vedle základnové 
stanice, ke které je chcete zaregistrovat.

b. Zapněte opakovač připojením do sítě.
c. Při registraci k základnové stanici:
  Opakovač se automaticky zaregistruje k základnové stanici v režimu snadné registrace. Podrobnosti 

o postupu registrace viz „Snadná registrace“.
 Při vytváření kaskádní konfi gurace:
  Každý opakovač v řetězci je automaticky zaregistrován k základnové stanici v režimu snadné 

registrace po jejich zapnutí.
  Potom v režimu ruční registrace, zaregistrujte každý opakovač v řetězci k cílovému opakovači.  

Podrobnosti o postupu ruční registrace viz „Ruční registrace“.
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Instalace opakovače
a. Po kompletním dokončení registrace, umístěte opakovač na požadované místo.

 Oblast pokrytí opakovače
  Jako návod, je na příkladu níže znázorněna oblast pokrytí, kde lze jeden opakovač synchronizovat 

se základnovou stanicí/cílovým opakovačem, nebo poskytnout prodloužení dosahu pokrytí přenosné 
stanice, pokud je nainstalován v oblasti ve volném prostranství bez překážek.

 Poznámka
 • Dosah se může lišit v závislosti na prostředí.
 •  Pokud svítí STAVOVÁ LED a RSSI/ID LED po zapnutí opakovače zeleně (rádiový signál je silný), 

prostranství je vhodné pro instalaci opakovače.

BA

A  Oblast pokrytí opakovače pro 
synchronizaci základnové stanice/
cílového opakovače

 Maximální vzdálenost: 40 m až 50 m

B  Oblast pokrytí opakovače pro použití 
přenosné stanice

 Maximální vzdálenost: 50 m až 60 m

b. Zapněte opakovač připojením do sítě.
 Opakovač se dostane do režimu provozu.
 •  Pokud svítí STAVOVÁ LED a RSSI/ID LED zeleně (rádiový signál je silný), prostranství je vhodné po 

instalaci opakovače.
 •  Pokud svítí RSSI/ID LED žlutě nebo červeně (rádiový signál je slabý nebo žádný), vypněte opakovač 

odpojením ze sítě. Potom přesuňte opakovač blíže k základnové stanici/cílovému opakovači, 
a znovu zapněte opakovač připojením do sítě a ověřte, zda RSSI/ID LED svítí zeleně.

c.  Zkontrolujte, zda lze přenosnou stanici použít na všech místech v rámci požadovaného pokrytí oblasti 
uživatelem. Podrobnosti o šíření signálu přenosné stanice v prostranství, viz „Režim průzkumu 
prostředí“.
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3 Registrace opakovače

3 Registrace opakovače
Snadná registrace

V režimu snadné registrace se opakovač automaticky zaregistruje k základnové stanici.
VAROVÁNÍ
 •  Při instalaci nebo testování zařízení s vnějším síťovým adaptérem, zastrčte síťový adaptér 

do zásuvky ve zdi nebo v zemi. Nepřipojujte síťový adaptér do zásuvky ve stropě, vzhledem 
k váze adaptéru.

 •  Zcela zasuňte síťový adaptér/zástrčku napájení do síťové zásuvky. V opačném případě může 
dojít k úrazu elektrickým proudem/nebo nadměrnému přehřátí a následně vzniku požáru.

Poznámka
 •  Snadnou registraci nelze provést v případě již provedené registrace k jiné bezdrátové stanici. 

V takovém případě zrušte registraci opakovače před prováděním snadné registrace. Podrobnosti 
o postupu zrušení registrace viz „Zrušení registrace“.

 •  Doporučujeme vypnout všechny základnové stanice, které si nepřejete připojit k opakovači před 
zahájením registrace.

1. Zapněte opakovač připojením do sítě.

Háček

 Do síťové zásuvky

STAVOVÁ LED a RSSI/ID LED budou svítit dobu 2 sekund žlutě.
2.  Pokud není opakovač registrován, STAVOVÁ LED bliká červeně a opakovač automaticky vstoupí do 

režimu snadné registrace.
3.  Pokud opakovač nalezne základnovou stanici, STAVOVÁ LED začne svítit zeleně. Registrace je 

dokončena.
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Ruční registrace
V režimu ruční registrace lze registrovat opakovač k jinému opakovači pro vytvoření kaskádní 
konfi gurace.
VAROVÁNÍ
 •  Při instalaci nebo testování zařízení s vnějším síťovým adaptérem, zastrčte síťový adaptér 

do zásuvky ve zdi nebo v zemi. Nepřipojujte síťový adaptér do zásuvky ve stropě, vzhledem 
k váze adaptéru.

 •  Zcela zasuňte síťový adaptér/zástrčku napájení do síťové zásuvky. V opačném případě může 
dojít k úrazu elektrickým proudem/nebo nadměrnému přehřátí a následně vzniku požáru.

Poznámka
   Je důležité zkontrolovat ID opakovače, ke kterému se pokoušíte registrovat (cílový opakovač) ještě 

před zahájením ruční registrace.
1. Zkontrolujte ID cílového opakovače.
 a.  V režimu provozu stiskněte tlačítko PROGRAM cílového opakovače pro přepnutí do režimu ID 

ověření.
  ID je znázorněno počtem zelených bliknutí RSSI/ID LED.
 b. Uveďte cílový opakovač zpět do režimu provozu stisknutím tlačítka PROGRAM.
2. Zapněte opakovač určený k registraci připojením síťového adaptéru.

Háček

 Do síťové zásuvky

 STAVOVÁ LED a RSSI/ID LED budou svítit po dobu 2 sekund žlutě.
3. Pokud není opakovač zaregistrován:
 STAVOVÁ LED bliká červeně a opakovač automaticky vstoupí do režimu snadné registrace.
 Pokud je opakovač zaregistrován:
 Opakovač se automaticky dostane do režimu provozu.
4. Stiskněte a přidržte tlačítko PROGRAM na 5 sekund.
 STAVOVÁ LED začne rychle blikat zeleně.
5. Uvolněte tlačítko PROGRAM pro vstup do režimu ruční registrace.
 STAVOVÁ LED začne svítit zeleně.
 RSSI/ID LED blikne jedenkrát červeně, což značí aktuální nastavení ID na 1.
6.  Pokud není ID cílového opakovače nastaveno na 1, stisknete tlačítko PROGRAM pro nastavení ID 

odpovídajícího cílovému opakovači.
  ID se změní s každým stisknutím tlačítka PROGRAM. (např., pokud dvojitým stisknutím tlačítka 

nastavíte ID3, , RSSI/ID LED blikne 3krát.)
7. Stiskněte a přidržte tlačítko PROGRAM na 5 sekund pro přiřazení ID k opakovači.
 RSSI/ID LED začne svítit červeně.
8. Uvolněte tlačítko PROGRAM pro reset opakovače.
  STAVOVÁ LED a RSSI/ID LED se na 2 sekundy rozsvítí žlutě a potom začne STAVOVÁ LED blikat 
červeně. Opakovač zahájí potom vyhledávání opakovače s přiřazeným ID.

9.  Pokud opakovač nalezne opakovač s přiřazeným ID, STAVOVÁ LED začne svítit zeleně. Registrace je 
dokončena.
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Zrušení registrace
Zrušení registrace provede smazání ID základnové stanice/opakovače, ke kterému je opakovač 
registrován.
VAROVÁNÍ
 •  Při instalaci nebo testování zařízení s vnějším síťovým adaptérem, zastrčte síťový adaptér 

do zásuvky ve zdi nebo v zemi. Nepřipojujte síťový adaptér do zásuvky ve stropě, vzhledem 
k váze adaptéru.

 •  Zcela zasuňte síťový adaptér/zástrčku napájení do síťové zásuvky. V opačném případě může 
dojít k úrazu elektrickým proudem/nebo nadměrnému přehřátí a následně vzniku požáru.

1. Při stisknutí a přidržení tlačítka PROGRAM, zapněte opakovač připojením do sítě.

Tlačítko PROGRAM

Háček

 Do síťové zásuvky

2. Dále přidržujte tlačítko PROGRAM na 10 sekund.
 Jakmile STAVOVÁ LED začne svítit červeně, zrušení registrace je dokončeno.

Poznámka
  Pokud uvolníte tlačítko PROGRAM po 5 sekundách, ale před uplynutím 10 sekund, zatímco STAVOVÁ 

LED rychle bliká červeně, opakovač přejde do režimu průzkumu prostředí.

3. Uvolněte tlačítko PROGRAM pro reset opakovače.
  Opakovač se automaticky dostane do režimu snadné registrace. Podrobnosti o postupu registrace 

viz „Snadná registrace“.
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Změna ID
V režimu změny ID lze vybrat ID opakovače (RPN [Radio Part Number]). Registrovaným opakovačům 
jsou automaticky přiřazeny ID během registračního procesu. Toto ID lze změnit podle následujícího 
postupu níže.

1.  V režimu provozu stiskněte tlačítko PROGRAM pro přepnutí do režimu ID potvrzení/Ověřovací tón.
 STAVOVÁ LED začne svítit žlutě.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko PROGRAM na 5 sekund.
 STAVOVÁ LED začne rychle blikat žlutě.
3. Uvolněte tlačítko PROGRAM pro vstup do režimu změny ID.
 STAVOVÁ LED začne svítit žlutě.
 RSSI/ID LED blikne jedenkrát červeně, což značí aktuální nastavení ID na 1.
4. Stiskněte tlačítko PROGRAM pro výběr požadovaného ID.
 ID se změní s každým stisknutím tlačítka PROGRAM.
5. Stiskněte a přidržte tlačítko PROGRAM na 5 sekund pro přiřazení ID k opakovači.
 RSSI/ID LED začne svítit červeně.
6. Uvolněte tlačítko PROGRAM pro reset opakovače.
  STAVOVÁ LED a RSSI/ID LED se na 2 sekundy rozsvítí žlutě a potom opakovač přejde zpět do režimu 

provozu.
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4 Použití opakovače
Režim ID potvrzení/Ověřovací tón

ID aktuálně zaregistrovaného opakovače lze zjistit v režimu ID potvrzení.
Také oblast pokrytí zaregistrovaných opakovačů lze ověřit pomocí přenosné stanice, v režimu ověření 
tónu. Pokud není zvuková signalizace dále slyšitelná, přenosná stanice je už mimo dosah opakovače.

1. V režimu provozu stiskněte tlačítko PROGRAM pro přepnutí do režimu ID potvrzení/Ověřovací tón.
 STAVOVÁ LED začne svítit žlutě.
2.  Aktuální ID je znázorněno počtem zelených bliknutí RSSI/ID LED. Současně je aktivován ověřovací tón 

a lze zkontrolovat pokrytí opakovače.

Poznámka
   Pokud ztratí opakovač spojení se základnovou stanicí/cílovým opakovačem v režimu ID potvrzení/

Ověřovací tón, dojde k automatickému resetu opakovače. Po opětovné synchronizaci přejde 
opakovač automaticky znovu do režimu ID potvrzení/Ověřovací tón.

3.  Uveďte opakovač zpět do režimu provozu opětovným stisknutím tlačítka PROGRAM.
 Ověřovací tón je deaktivován.

Poznámka
  Pokud stisknete a přidržíte tlačítko PROGRAM na 5 sekund, opakovač přejde do režimu „Změna ID“.
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Režim průzkumu prostředí
Tuto funkci lze použít pro měření kvality přenosu a identifi kaci problémových oblastí pro přenos 
u instalovaného opakovače. Tuto funkci lze použít při registraci nebo rušení registrace.
VAROVÁNÍ
 •  Při instalaci nebo testování zařízení s vnějším síťovým adaptérem, zastrčte síťový adaptér 

do zásuvky ve zdi nebo v zemi. Nepřipojujte síťový adaptér do zásuvky ve stropě, vzhledem 
k váze adaptéru.

 •  Zcela zasuňte síťový adaptér/zástrčku napájení do síťové zásuvky. V opačném případě může 
dojít k úrazu elektrickým proudem/nebo nadměrnému přehřátí a následně vzniku požáru.

Poznámka
  •  Režim průzkumu prostředí funguje nezávisle na bezdrátové stanici. To znamená, že bezdrátovou 

stanici není nutné uvádět do režimu průzkumu prostředí.
  •  Pokud využíváte režim průzkumu prostředí současně u více než 1 opakovače, ujistěte se prosím, 

že opakovače jsou nastaveny na různé kanály.

1.  Při současném stisknutí a přidržení tlačítka PROGRAM zapněte opakovač zapojením síťového 
adaptéru.

 STAVOVÁ LED začne svítit červeně.
2. Dále přidržujte tlačítko PROGRAM na 5 sekund.
 STAVOVÁ LED začne rychle blikat červeně.

Poznámka
   Pokud dále přidržíte tlačítko PROGRAM na 10 sekund, opakovač přejde do režimu „Zrušení 

registrace“.

3. Uvolněte tlačítko PROGRAM.
  STAVOVÁ LED začne blikat červeně pro znázornění aktuálního čísla kanálu, a nosná vlna zahájí 

kontrolu, zda je nebo není aktuální signál k dispozici (idle).
4. Pokud je aktuální kanál k dispozici, STAVOVÁ LED začne blikat zeleně.
 Režim průzkumu prostředí u aktuálního kanálu je nyní k dispozici.

Poznámka
   V režimu průzkumu je pravidelně vysílána nosná vlna. Pokud není vybraný kanál k dispozici (je 

obsazený), STAVOVÁ LED bude blikat červeně, čímž znázorní číslo kanálu a opakovač ukončí 
přenos.

5.  Aktivujte funkce průzkumu prostředí na přenosné stanici, abyste změřili sílu rádiového signálu. CSID 
opakovače je 1234567890.

Poznámka
  • Doporučujeme sílu rádiového signálu „03“ a vyšší.
  •  Podrobnosti o používání přenosné stanice během průzkumu prostředí, viz příslušný návod 

k obsluze bezdrátových stanic.

6. Pro změnu zkoumaného kanálu stiskněte tlačítko PROGRAM.
 Číslo kanálu se změní s každým stisknutím tlačítka PROGRAM.
7.  Pro vypnutí režimu průzkumu prostředí vypněte opakovač odpojením síťového adaptéru a potom opět 

zapněte opakovač připojením síťového adaptéru.
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5 Montáž na zeď
Montáž

VAROVÁNÍ
•  Ujistěte se, že stěna, na kterou je zařízení připevněno, je dostatečně pevná pro váhu zařízení 

(asi 88 g). V opačném případě je nutné stěnu vyztužit.
• Pro montáž použijte výhradně díly (šrouby, podložky) dodané se zařízením.
• Pokud nebudete zařízení dále využívat, sundejte jej ze zdi.

UPOZORNĚNÍ
 •  Při šroubování šroubů do zdi buďte opatrní, abyste se vyhnuli dotyku kovových lišt, prutů nebo plátů 

ve zdi.
 • Nenatahujte nebo neohýbejte kabel. Také nic nepokládejte na síťový kabel.
 • Zařízení a kabel nikdy nestavte do blízkosti topení nebo jiných tepelných zdrojů.
 • Nevyvazujte signálový kabel k zařízení spolu se síťovými kabely zařízení umístěných vedle.
 • Ujistěte se, že kabel je důkladně připevněný na zeď.

1. Udělejte si značky na zdi pro umístění 2 šroubů.
2. Instalujte 2 šrouby a podložky (dodané) do zdi.

Poznámka
  • Ujistěte se, že hlavičky šroubů jsou ve stejné vzdálenosti od zdi.
  • Instalujte šrouby kolmo do zdi.

3. Zavěste opakovač na hlavičky šroubů.

Podložka
Zašroubujte 
šroub do této 
polohy.
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Rady pro montáž na zeď
Vytiskněte si tuto stránku a použijte ji jako návod pro montáž na zeď.

37 mm

Zde instalujte šroub.

Zde instalujte šroub.

Poznámka
  Ujistěte se, že nastavená velikost tisku odpovídá velikosti této strany. Pokud se rozměr na papíru bude 

stále mírně lišit od zde uvedeného měření, platí zde znázorněné měřítko.
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6 Řešení problémů

PROBLÉM PRAVDĚPODOBNÁ 
PŘÍČINA ŘEŠENÍ

• Opakovač se nezapne. • Síťový adaptér není 
správně připojený.

• Ujistěte se, že síťový adaptér je správně 
připojený k opakovači a do síťové zásuvky.

• Opakovač nelze 
v režimu snadné 
registrace zaregistrovat. 
(Proces se stále 
automaticky opakuje.)

• Základnová stanice je 
mimo dosah signálu.

• Přesuňte opakovač blíže k základnové stanici.

• Základnová stanice 
není zapnutá.

• Ujistěte se, že základnová stanice je zapnutá.

• Opakovač nelze 
v režimu ruční 
registrace zaregistrovat. 
(Proces se stále 
automaticky opakuje.)

• Cílový opakovač není 
zapnutý.

• Ujistěte se, že cílový opakovač je zapnutý.

• Zvolené ID neodpovídá 
ID cílového opakovače.

• Postupujte dle pokynů níže pro změnu 
vybraného ID.

1. Zkontrolujte ID cílového opakovače v režimu 
ID potvrzení (viz „Režim ID potvrzení/
Ověřovací tón“).

2. Přejděte do režimu ruční registrace stisknutím 
a přidržením tlačítka PROGRAM na 5 sekund, 
zatímco STAVOVÁ LED opakovače bliká 
červeně a potom tlačítko uvolněte.

3. Znovu nastavte ID odpovídající cílovému 
opakovači v režimu ruční registrace 
(viz „Ruční registrace“).

• STAVOVÁ LED a RSSI/
ID LED opakovače 
bliká střídavě zeleně 
a červeně (indikace 
alarmu).

• ID opakovače je stejné 
s ID jiného opakovače 
(včetně opakovačů 
v kaskádní konfi guraci) 
registrovaného ke 
stejné základnové 
stanici.

• Postupujte dle pokynů níže pro změnu ID 
opakovače.

1. Stiskněte tlačítko PROGRAM pro zrušení 
indikace alarmu opakovače.

 Opakovač přejde do režimu ID potvrzení.
2. Zkontrolujte ID opakovače a dalších 

opakovačů registrovaných ke stejné 
základnové stanici, v režimu ID potvrzení 
(viz „Režim ID potvrzení/Ověřovací tón“).

3. Přejděte do režimu Změna ID stisknutím 
a přidržením tlačítka PROGRAM opakovače 
na 5 sekund a potom jej uvolněte.

4. Změňte ID opakovače tak, aby se nekrylo s ID 
jiných opakovačů v režimu Změna ID 
(viz „Změna ID“).
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PROBLÉM PRAVDĚPODOBNÁ 
PŘÍČINA ŘEŠENÍ

• Přenosná stanice pípá. • Ověřovací tón je 
zapnutý.

• Vypněte ověřovací tón (viz „Režim ID 
potvrzení/Ověřovací tón“).

• Nízká kvalita zvuku. • Základnová stanice je 
mimo dosah signálu.

• Přesuňte opakovač blíže k základnové stanici.

• Přenosná stanice je 
mimo dosah signálu.

• Přesuňte přenosnou stanici blíže k opakovači.

• Vyzvánění volání náhle 
ustane při přesunu mezi 
zónami základnové 
stanice/opakovače.

• Při přesouvání ze zóny 
základnové stanice do 
zóny opakovače vzniká 
při příjmu volání drobné 
zpoždění v režimu 
skupinového vyzvánění.

• Vyřiďte hovor před přesunutím mezi zónami 
základnové stanice/opakovače.

• Během hovoru 
a přesouvání mezi 
zónami uslyšíte 
varovný nebo trvalý 
zvuk, případně dojde 
k přerušení hovoru.

• Nová zóna „obsazená“, 
nelze uskutečnit 
předání.

• Vraťte se do původní oblasti a pokračujte ve 
svém hovoru.





Inštalačná príručka
Opakovač DECT signálu

Model KX-A405

Ďakujeme vám za zakúpenie opakovača DECT signálu značky Panasonic.
Pred prvým použitím tohto výrobku si dôkladne prečítajte tieto pokyny a túto príručku si odložte, aby ste ju 
v prípade potreby mali k dispozícii.

M-KXA405-CS
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TÚTO PRÍRUČKU SI ODLOŽTE PRE NESKORŠIE 
POUŽITIE!

Bezpečnostné upozornenia
Dodržiavajte, prosím, bezpečnostné upozornenia uvedené v tejto príručke. Predídete tak ohrozeniu 
používateľov a iných osôb a poškodeniu majetku.
Upozornenia sú z hľadiska závažnosti zranenia alebo poškodenia klasifi kované takto:

VÝSTRAHA Toto upozornenie informuje o tom, že nesprávne používanie zariadenia 
by mohlo mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

UPOZORNENIE Toto upozornenie informuje o tom, že nesprávne používanie zariadenia 
by mohlo mať za následok zranenie alebo poškodenie majetku.

VÝSTRAHA
BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY
•  Inštaláciu a servis zariadenia smú vykonávať len kvalifi kovaní pracovníci servisu. Zariadenie sa má 

používať v stave, v akom bolo v čase zakúpenia; nemalo by sa rozoberať ani upravovať. Rozoberanie 
alebo upravenie môžu viesť k vzniku požiaru, zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom alebo k poškodeniu 
zariadenia.

•  Uistite sa, že stena, na ktorú bude zariadenie uchytené, má dostatočnú nosnosť, aby uniesla hmotnosť 
zariadenia (približne 88 g). V opačnom prípade je potrebné stenu vystužiť.

• Používajte len príslušenstvo na uchytenie na stenu (skrutky, podložky) dodané so zariadením.
• Keď zariadenie už nebudete používať, zložte ho zo steny.
• Sieťovú zástrčku nepripájajte ani neodpájajte od sieťovej zásuvky mokrými rukami.
• Zariadenie odpojte od sieťovej zásuvky a poraďte sa s predajcom, ak:
 – dôjde k poškodeniu kábla sieťového adaptéra alebo sieťovej zástrčky,
 – zariadenie bolo vystavené dažďu, vode alebo inej tekutine,
 – zariadenie spadlo alebo sa poškodilo,
 – v dôsledku poškodenia sa odkryli vnútorné časti zariadenia,
 – zariadenie nepracuje správne,
 – zhoršil sa výkon zariadenia.
•  Ak zo zariadenia vychádza dym, nezvyčajný zápach alebo ak vydáva nezvyčajné zvuky, odpojte ho 

od sieťovej zásuvky. Mohlo by dôjsť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom. 
Skontrolujte, či prestal vychádzať dym a obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko.

• Sieťovú zástrčku pravidelne čistite od prachu a iných nečistôt mäkkou suchou handričkou.
• Zariadenia ani sieťového adaptéra sa nedotýkajte počas búrky.
• Používajte len sieťový adaptér dodaný so zariadením (PQLV219).
•  Dbajte na to, aby sa na kábel sieťového adaptéra nekládli žiadne predmety. Zariadenie neumiestňujte 

na miesta, kde by sa na kábel sieťového adaptéra stúpalo, prípadne by sa oň mohlo zakopnúť.

UPOZORNENIE
BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY
•  Zariadenie nevystavujte prachu, vlhkosti, vysokým teplotám (viac ako 40 °C), nízkym teplotám (menej 

ako 0 °C), otrasom, vibráciám a priamemu slnečnému žiareniu.
• Zariadenie neumiestňujte do vonkajších priestorov (používajte ho vnútri).

Slovensky
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• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti vysokonapäťových zariadení.
• Zariadenie neumiestňujte na kovové predmety.
•  Pri upevňovaní skrutiek do steny dbajte na to, aby ste sa nedotkli kovových líšt, vedení 

elektroinštalácie alebo kovových dosiek v stene.
•  Aby ste predišli poruchám, zmene tvaru, prehrievaniu, korózii a zmene farby, zariadenie neinštalujte 

ani neumiestňujte na nasledujúce miesta:
 – miesta s nedostatočným vetraním,
 –  miesta, na ktorých by zariadenie mohlo byť vystavené sírnemu plynu, napríklad v blízkosti horúcich 

prameňov,
 – v blízkosti zariadení vyžarujúcich teplo, napríklad vykurovacích telies,
 –  v blízkosti zariadení vyžarujúcich elektromagnetický šum, napríklad rozhlasových prijímačov alebo 

televízorov,
 – v blízkosti zariadení vyžarujúcich vysokofrekvenčný šum, napríklad šijacích strojov alebo zváračiek.
• Kábel neťahajte ani neohýbajte. Dbajte na to, aby sa na kábel nekládli žiadne predmety.
• Zariadenie ani kábel nikdy neumiestňujte do blízkosti alebo nad radiátor alebo iné zdroje tepla.
•  Kábel, ktorý je pripojený k zariadeniu, nespájajte do zväzkov s káblami sieťových adaptérov alebo 

prístrojov umiestnených v blízkosti zariadenia.
• Uistite sa, že kábel je riadne pripevnený k stene.
•  Sieťový adaptér sa používa ako hlavné odpájacie zariadenie. Dbajte na to, aby bol sieťový adaptér 

umiestnený v blízkosti zariadenia a aby bol ľahko dostupný.
•  Pred čistením odpojte kábel sieťového adaptéra zo zariadenia. Zariadenie čistite suchou mäkkou 

handričkou. Na čistenie zariadenia nepoužívajte tekuté, aerosólové čistiace prostriedky, abrazívne 
prášky ani chemické prostriedky.

• Keď zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte ho od sieťovej zásuvky.
•  Zdravotnícke zariadenia — poraďte sa s výrobcom osobných zdravotníckych pomôcok, napríklad 

kardiostimulátorov, či sú tieto zariadenia dostatočne tienené pred vonkajšou RF (rádiofrekvenčnou) 
energiou. (Toto zariadenie pracuje vo frekvenčnom rozsahu od 1880 MHz do 1900 MHz a úroveň 
špičkového výstupného výkonu je menej ako 0,25 W.) Zariadenie nepoužívajte v zdravotníckych 
zariadeniach, ak to zakazujú predpisy zdravotníckeho zariadenia. Nemocnice alebo zdravotnícke 
zariadenia môžu používať prístroje, ktoré sú citlivé na vonkajšiu RF (rádiofrekvenčnú) energiu.

BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY
Predchádzanie úniku informácií cez sieť
• Aby ste zaistili bezpečnosť súkromných hovorov, zariadenie pripájajte iba k zabezpečenej sieti.
• Aby ste predišli neoprávnenému prístupu, zariadenie pripájajte len k riadne spravovanej sieti.

Upozornenie
BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY

• Pred pripojením zariadenia sa uistite, že zariadenie podporuje príslušné prevádzkové prostredie.
• Ak zariadenie nepracuje správne, odpojte kábel sieťového adaptéra a potom ho znovu pripojte.
• Môže sa stať, že zariadenie nebude funkčné v prípade výpadku prúdu.
•  Uspokojivú prevádzku, interoperabilitu a kompatibilitu nie je možné zaručiť pre všetky prístroje 

pripojené k tomuto zariadeniu, ani pre všetky služby poskytované poskytovateľmi telekomunikačných 
služieb prostredníctvom sietí pripojených k zariadeniu.

BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY
Pri použití bezdrôtových systémov nie je možné zaručiť súkromie komunikácie.

Poznámka
V tejto príručke nie sú uvádzané prípony jednotlivých modelov (napr. KX-TDA0155CE), pokiaľ nie sú 
potrebné.
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Doplňujúce informácie
Pre používateľov v rámci Európskej únie
Informácie pre používateľov o zbere a likvidácií starých zariadení a použitých batérií

  Tento symbol uvádzaný na výrobkoch, balení a/alebo v sprievodnej dokumentácii informuje 
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 odovzdajte 
tieto výrobky a použité batérie na špecializovanom zbernom mieste v súlade so štátnou 
legislatívou a smernicami 2002/96/ES a 2006/66/ES.

   Správnym spôsobom likvidácie týchto výrobkov a batérií predídete zbytočnému plytvaniu 
cennými zdrojmi a prípadným negatívnym dosahom na ľudské zdravie a životné prostredie, 
ktoré vznikajú v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadmi.

   Bližšie informácie o najbližšom zbernom a recyklačnom mieste starých výrobkov a batérií 
získate na miestnom úrade, u zbernej služby alebo na predajnom mieste, kde ste si výrobky 
zakúpili.

   Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže byť postihovaná udelením pokút v súlade so 
štátnou legislatívou.

  Informácie pre fi rmy v krajinách Európskej únie
   V prípade potreby likvidácie opotrebovaných elektrických alebo elektronických zariadení 

získate bližšie informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

 Informácie o likvidácii odpadu v krajinách mimo Európskej únie
   Tieto symboly platia len pre používateľov v krajinách Európskej únie. V prípade potreby 

likvidácie sa, prosím, obráťte na miestne úrady alebo predajcu a informujte sa o správnom 
spôsobe likvidácie.

  Poznámka týkajúca sa symbolu batérie (dva príklady symbolov v spodnej časti):
   Tento symbol môže byť použitý spolu s chemickou značkou. V takom prípade značí, že boli 

dodržané smernice týkajúce sa daného chemického prvku.
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1 Prehľad

1 Prehľad
Prehľad systému

Opakovač sa používa v prípade potreby rozšírenia dosahu prenosnej stanice DECT (PS) alebo celulárnej 
stanice DECT (CS) pripojenej k ústredni (PBX), aby boli v dosahu aj oblasti, kde predtým príjem nebol 
dostupný. Opakovač rozširuje dosah vo všetkých smeroch, umožňuje pokrytie viacerých poschodí.
K jednej CS je možné zaregistrovať až 6 opakovačov, a až 3 opakovače je možné usporiadať do 
kaskádovej konfi gurácie.

Poznámka
 V tejto príručke je ako ústredňa (PBX) zobrazený model KX-NCP500.

Príklady zapojenia systému
Príklad 1: Rozšírenie dosahu CS

PBX

OpakovačCS Opakovač Opakovač PS

Opakovač PS

Kaskádová konfi gurácia

Príklad 2: Zapojenie dvoch IP-CS
PBX Rozbočovač 

(hub) 
Smerovač 

(router)

IP sieť 

IP-CS Opakovač IP-CS 

Premostenie dvoch IP-CS 
(synchronizácia vzduchom)
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Názvy a umiestnenie

STAVOVÁ 
LED

RSSI*1/ID LED

Konektor vstupu 
jednosmerného 

napájania

Tlačidlo PROGRAM

*1 RSSI: Indikácia sily prijímaného signálu (Received Signal Strength Indication)

Rozbalenie
Rozbaľte krabicu a skontrolujte, či balenie obsahuje všetky nasledujúce diely príslušenstva:

Opakovač (KX-A405) 1
Sieťový adaptér (PQLV219) 1
Skrutky 2
Podložky 2

LED indikátory
Vzory LED indikátorov a zodpovedajúci stav opakovača v jednotlivých režimoch sú nasledovné. 
Podrobnejšie informácie o jednotlivých režimoch nájdete v časti „3 Registrácia opakovača DECT signálu“ 
alebo „4 Používanie opakovača DECT signálu“.

Režim Stav
LED

STAVOVÁ RSSI/ID
— Vypnuté napájanie Nesvieti Nesvieti

Režim zrušenia 
registrácie

Prechod do režimu 
zrušenia registrácie 
(0 – 5 sekúnd*1)

Bliká červeným svetlom

Nesvieti
Prechod do režimu 
zrušenia registrácie 
(5 – 10 sekúnd*1)

Rýchlo bliká červeným 
svetlom

Dokončené zrušenie 
registrácie (po 10 
sekundách*1)

Svieti červeným svetlom

Režim registrácie 
(jednoduchá/
manuálna)

Vyhľadávanie zariadení Bliká červeným svetlom Nesvieti



8 Inštalačná príručka

1 Prehľad

Režim Stav
LED

STAVOVÁ RSSI/ID

Prevádzkový režim

Pohotovostný režim 
(signál je silný) Svieti zeleným svetlom

Svieti zeleným svetlom

Pohotovostný režim 
(signál je slabý) Svieti oranžovým svetlom

Pohotovostný režim 
(mimo dosahu) Svieti červeným svetlom Svieti červeným svetlom

Hovor (signál je silný) Bliká zeleným svetlom Svieti zeleným svetlom
Hovor (signál je slabý) Svieti oranžovým svetlom
Obsadené (signál je silný) Rýchlo bliká zeleným 

svetlom

Svieti zeleným svetlom
Obsadené (signál je 
slabý) Svieti oranžovým svetlom

Režim manuálnej 
registrácie

Prechod do režimu 
manuálnej registrácie (po 
5 sekundách*2)

Rýchlo bliká zeleným 
svetlom Nesvieti

ID1

Svieti zeleným svetlom

1 bliknutie červeným 
svetlom

ID2 2 bliknutia červeným 
svetlom

ID3 3 bliknutia červeným 
svetlom

ID4 4 bliknutia červeným 
svetlom

ID5 5 bliknutí červeným 
svetlom

ID6 6 bliknutí červeným 
svetlom

Priradené ID Svieti červeným svetlom

Režim zmeny ID

Prechod do režimu zmeny 
ID (po 5 sekundách*3)

Rýchlo bliká oranžovým 
svetlom Nesvieti

ID1

Svieti oranžovým svetlom

1 bliknutie červeným 
svetlom

ID2 2 bliknutia červeným 
svetlom

ID3 3 bliknutia červeným 
svetlom

ID4 4 bliknutia červeným 
svetlom

ID5 5 bliknutí červeným 
svetlom

ID6 6 bliknutí červeným 
svetlom

Priradené ID Svieti červeným svetlom

Režim potvrdenia ID/
overovacieho tónu

ID1

Svieti oranžovým svetlom

1 bliknutie zeleným 
svetlom

ID2 2 bliknutia zeleným 
svetlom

ID3 3 bliknutia zeleným 
svetlom

ID4 4 bliknutia zeleným 
svetlom

ID5 5 bliknutí zeleným svetlom
ID6 6 bliknutí zeleným svetlom
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Režim Stav
LED

STAVOVÁ RSSI/ID

Režim prieskumu 
miesta*4

Kanál 1 1 bliknutie zeleným 
svetlom

Nesvieti

Kanál 2 2 bliknutia zeleným 
svetlom

Kanál 3 3 bliknutia zeleným 
svetlom

Kanál 4 4 bliknutia zeleným 
svetlom

Kanál 5 5 bliknutí zeleným svetlom
Kanál 6 6 bliknutí zeleným svetlom
Kanál 7 7 bliknutí zeleným svetlom
Kanál 8 8 bliknutí zeleným svetlom
Kanál 9 9 bliknutí zeleným svetlom

Kanál 0 10 bliknutí zeleným 
svetlom

*1 Čas, ktorý uplynul od zapnutia opakovača pri súčasnom stlačení a podržaní tlačidla PROGRAM
*2 Čas, ktorý uplynul od stlačenia a podržania tlačidla PROGRAM v prevádzkovom režime
*3 Čas, ktorý uplynul od stlačenia a podržania tlačidla PROGRAM v režime potvrdenia ID/overovacieho tónu
*4 V prípade modelu KX-A405X kanály 0 a 1 nie je možné používať počas prieskumu miesta

Rýchlosti blikania
LED indikátory blikajú cyklicky nasledujúcimi rýchlosťami:
Typ blikania Rýchlosť
Štandardné blikanie 640 ms svieti → 640 ms nesvieti
Rýchle blikanie 320 ms svieti → 320 ms nesvieti
1 bliknutie Štandardné blikanie → 3 s nesvieti
2 bliknutia Štandardné blikanie x 2 → 3 s nesvieti
3 bliknutia Štandardné blikanie x 3 → 3 s nesvieti

: :
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Kompatibilné zariadenia
Kompatibilné zariadenia Model
Celulárna stanica (CS) • KX-TDA0141

• KX-TDA0142
• KX-TDA0155
• KX-TDA0156
• KX-TDA0158
• KX-NCP0158 (IP-CS)

Prenosná stanica (PS) • KX-TCA155
• KX-TCA175
• KX-TCA256
• KX-TCA275
• KX-TCA355
• KX-TCA364*1

• KX-WT115

*1 Nie je podporovaný modelom KX-A405X.
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Technické údaje
Základné technické údaje
Maximálny počet súčasných hovorov 4*1

Maximálny počet kaskádových krokov 3
Maximálny počet opakovačov zaregistrovaných k CS 6

*1  Maximálny počet súčasných hovorov sa môže znížiť v závislosti od bezdrôtového prostredia alebo konfi gurácie systému 
ústredne (PBX).

Všeobecné technické údaje
Rozmery 111 mm (Š) x 82 mm (V) x 39 mm (H)
Hmotnosť 88 g
Napájanie Sieťový adaptér (PQLV219)

Vstup*1: striedavé napätie 220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Výstup: jednosmerné napätie 6,5 V, 500 mA

Prevádzková teplota 0 °C až 40 °C

*1 V prípade modelu KX-A405X platí hodnota striedavé napätie 100 V – 120 V, 60 Hz.

Technické údaje týkajúce sa RF
Bezdrôtové rozhranie DECT
Spôsob rádiového prístupu MultiCarrier TDMA-TDD
Frekvenčné pásmo 1880 MHz až 1900 MHz*1

Počet nosičov 10*2

Odstup nosičov 1728 kHz
Bitová rýchlosť 1152 kb/s
Modulačná schéma GFSK
Prenosový výstup Špička 250 mW

*1 Ak prípona modelu PBX je BX, TW alebo XE, hodnota je 1880 MHz až 1895 MHz.
*2 Ak prípona modelu PBX je BX, TW alebo XE, hodnota je 8.
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2 Prehľad postupu
Aby ste zabezpečili plynulú prevádzku, pri registrácii a inštalácii opakovača postupujte nasledovne.

Registrácia opakovača DECT signálu
Poznámky
 • Opakovače registrujte po jednom. Neregistrujte naraz viac opakovačov.
 •  Neodpájajte sieťový adaptér žiadneho z registrovaných opakovačov, kým sa nedokončí registrácia 

všetkých opakovačov.
 •  Po dokončení registrácie všetkých opakovačov vykonajte nasledujúci krok — „Inštalácia opakovača 

DECT signálu“.

a)  Nezaregistrovaný opakovač(e) (vrátane opakovačov v kaskádovej konfi gurácii) umiestnite do blízkosti 
celulárnej stanice (CS), ku ktorej chcete opakovač(e) zaregistrovať.

b) Pripojením sieťového adaptéra zapnite opakovač.
c) Pri registrácii k celulárnej stanici (CS):
  Opakovač sa automaticky zaregistruje k CS v režime jednoduchej registrácie. Podrobnejšie informácie 

o postupe jednoduchej registrácie nájdete v časti „Jednoduchá registrácia“.
 Pri vytváraní kaskádovej konfi gurácie:
  Každý opakovač v kaskáde sa po zapnutí automaticky zaregistruje k CS v režime jednoduchej 

registrácie.
  Potom v režime manuálnej registrácie zaregistrujte každý opakovač v kaskáde k jeho cieľovému 

opakovaču. Podrobnejšie informácie o postupe manuálnej registrácie nájdete v časti „Manuálna 
registrácia“.
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Inštalácia opakovača DECT signálu
a) Po dokončení celej registrácie umiestnite opakovač na miesto, kde ho chcete nainštalovať.

 Oblasť pokrytia opakovačom
  Pre orientáciu, nasledujúci príklad zobrazuje veľkosť oblasti pokrytia, kde sa jeden opakovač môže 

synchronizovať s celulárnou stanicou (CS)/cieľovým opakovačom, alebo poskytovať pokrytie pre 
prenosnú stanicu (PS), ak sa nainštaluje v oblasti bez prekážok.

 Poznámky
 • Vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia.
 •  Ak sa STAVOVÁ LED a RSSI/ID LED opakovača po zapnutí opakovača rozsvietia zeleným 

svetlom (úroveň sily rádiového signálu je silná), miesto je vhodné na inštaláciu opakovača.

BA

A  Oblasť pokrytia opakovačom pre 
synchronizáciu medzi CS/cieľovým 
opakovačom

 Maximálna vzdialenosť: 40 m až 50 m

B  Oblasť pokrytia opakovačom pre 
používanie PS

 Maximálna vzdialenosť: 50 m až 60 m

b) Pripojením sieťového adaptéra zapnite opakovač.
 Opakovač prejde do prevádzkového režimu.
 •  Ak sa STAVOVÁ LED a RSSI/ID LED rozsvietia zeleným svetlom (úroveň sily rádiového signálu je 

silná), miesto je vhodné na inštaláciu opakovača.
 •  Ak sa RSSI/ID LED rozsvieti oranžovým alebo červeným svetlom (úroveň sily rádiového signálu 

je slabá alebo mimo dosahu), opakovač vypnite odpojením sieťového adaptéra. Potom opakovač 
premiestnite bližšie k CS/cieľovému opakovaču, opakovač znovu zapnite pripojením sieťového 
adaptéra a skontrolujte, či sa RSSI/ID LED rozsvietila zeleným svetlom.

c)  Skontrolujte, či je prenosnú stanicu (PS) možné používať na ľubovoľnom mieste v rámci oblasti 
pokrytia požadovanej používateľom. Podrobnejšie informácie o vykonaní prieskumu miesta pomocou 
PS nájdete v časti „Režim prieskumu miesta“.
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3 Registrácia opakovača DECT signálu
Jednoduchá registrácia

V režime jednoduchej registrácie sa môže opakovač jednoducho zaregistrovať k celulárnej stanici (CS).
VÝSTRAHA
 •  Pri inštalácii alebo skúšaní výrobku s externým sieťovým adaptérom je sieťový adaptér 

potrebné zapojiť do stenovej alebo podlahovej sieťovej zásuvky. Sieťový adaptér nezapájajte 
do stropnej sieťovej zásuvky, pretože jeho hmotnosť by mohla spôsobiť jeho odpojenie.

 •  Sieťový adaptér/sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky až na doraz. V opačnom 
prípade by mohlo dôjsť k zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom alebo by nadmerné 
prehrievanie mohlo viesť k požiaru.

Poznámky
  •  Jednoduchú registráciu nie je možné vykonať, ak je opakovač už zaregistrovaný k inej CS. 

V takom prípade najprv zrušte registráciu opakovača, až potom vykonajte jednoduchú registráciu. 
Podrobnejšie informácie o postupe zrušenia registrácie nájdete v časti „Zrušenie registrácie“.

  • Odporúčame vám pred registráciou vypnúť každú CS, ktorú nechcete pripojiť k opakovaču.

1. Pripojením sieťového adaptéra zapnite opakovač.

 

Háčik

 Do sieťovej zásuvky

 STAVOVÁ LED a RSSI/ID LED budú 2 sekundy svietiť oranžovým svetlom.
2.  Ak opakovač nie je zaregistrovaný, STAVOVÁ LED bude blikať červeným svetlom a opakovač 

automaticky prejde do režimu jednoduchej registrácie.
3. Keď opakovač nájde CS, STAVOVÁ LED sa rozsvieti zeleným svetlom. Registrácia je dokončená.
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Manuálna registrácia
V režime manuálnej registrácie sa opakovač môže zaregistrovať k inému opakovaču, čím sa vytvorí 
kaskádová konfi gurácia.
VÝSTRAHA
 •  Pri inštalácii alebo skúšaní výrobku s externým sieťovým adaptérom je sieťový adaptér 

potrebné zapojiť do stenovej alebo podlahovej sieťovej zásuvky. Sieťový adaptér nezapájajte 
do stropnej sieťovej zásuvky, pretože jeho hmotnosť by mohla spôsobiť jeho odpojenie.

 •  Sieťový adaptér/sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky až na doraz. V opačnom 
prípade by mohlo dôjsť k zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom alebo by nadmerné 
prehrievanie mohlo viesť k požiaru.

Poznámky
   Pred začatím manuálnej registrácie je potrebné skontrolovať ID opakovača, ku ktorému sa chcete 

zaregistrovať (cieľový opakovač).
1. Skontrolujte ID cieľového opakovača.
 a)  V prevádzkovom režime stlačte tlačidlo PROGRAM cieľového opakovača, čím opakovač prepnete 

do režimu potvrdenia ID.
  ID je indikovaná počtom zablikaní RSSI/ID LED zeleným svetlom.
 b) Opätovným stlačením tlačidla PROGRAM vrátite cieľový opakovač do prevádzkového režimu.
2. Opakovač, ktorý chcete zaregistrovať, zapnite pripojením sieťového adaptéra.

 

Háčik

 Do sieťovej zásuvky

STAVOVÁ LED a RSSI/ID LED budú 2 sekundy svietiť oranžovým svetlom.
3. Keď opakovač nie je zaregistrovaný:
  STAVOVÁ LED bude blikať červeným svetlom a opakovač automaticky prejde do režimu jednoduchej 

registrácie.
 Keď je opakovač zaregistrovaný:
 Opakovač automaticky prejde do prevádzkového režimu.
4. Stlačte tlačidlo PROGRAM a podržte ho stlačené 5 sekúnd.
 STAVOVÁ LED bude rýchlo blikať zeleným svetlom.
5. Uvoľnením tlačidla PROGRAM prejdete do režimu manuálnej registrácie.
 STAVOVÁ LED sa rozsvieti zeleným svetlom.
 RSSI/ID LED jedenkrát blikne červeným svetlom, čím indikuje, že ID je momentálne nastavená na 1.
6.  Ak ID cieľového opakovača nebola 1, stláčaním tlačidla PROGRAM vyberte ID zodpovedajúcu 

cieľovému opakovaču.
  ID sa každým stlačením tlačidla PROGRAM zmení o jednu. (Napr. ak dvomi stlačeniami tlačidla 

vyberiete ID3, RSSI/ID LED zabliká 3-krát.)
7. Stlačením a podržaním tlačidla PROGRAM na 5 sekúnd priraďte ID opakovaču.
 RSSI/ID LED sa rozsvieti červeným svetlom.
8. Uvoľnením tlačidla PROGRAM zresetujte opakovač.
  STAVOVÁ LED a RSSI/ID LED budú 2 sekundy svietiť oranžovým svetlom a potom STAVOVÁ LED 

začne blikať červeným svetlom. Opakovač potom začne vyhľadávať opakovač s priradenou ID.
9.  Keď opakovač nájde opakovač s priradenou ID, STAVOVÁ LED sa rozsvieti zeleným svetlom. 

Registrácia je dokončená.
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Zrušenie registrácie
Zrušením registrácie vymažete ID celulárnej stanice (CS)/opakovača, ku ktorému je opakovač 
zaregistrovaný.
VÝSTRAHA
 •  Pri inštalácii alebo skúšaní výrobku s externým sieťovým adaptérom je sieťový adaptér 

potrebné zapojiť do stenovej alebo podlahovej sieťovej zásuvky. Sieťový adaptér nezapájajte 
do stropnej sieťovej zásuvky, pretože jeho hmotnosť by mohla spôsobiť jeho odpojenie.

 •  Sieťový adaptér/sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky až na doraz. V opačnom 
prípade by mohlo dôjsť k zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom alebo by nadmerné 
prehrievanie mohlo viesť k požiaru.

1.  Opakovač zapnite pripojením sieťového adaptéra pri súčasnom podržaní stlačeného tlačidla 
PROGRAM.

 

Tlačidlo PROGRAM

Háčik

 Do sieťovej zásuvky

2. Tlačidlo PROGRAM podržte stlačené 10 sekúnd.
 Keď sa STAVOVÁ LED rozsvieti červeným svetlom, zrušenie registrácie je dokončené.

Poznámka
   Ak tlačidlo PROGRAM uvoľníte po 5 sekundách, ale pred uplynutím 10 sekúnd, kým STAVOVÁ LED 

rýchlo bliká červeným svetlom, opakovač prejde do režimu prieskumu miesta.

3. Uvoľnením tlačidla PROGRAM zresetujte opakovač.
  Opakovač automaticky prejde do režimu jednoduchej registrácie. Podrobnejšie informácie o postupe 

jednoduchej registrácie nájdete v časti „Jednoduchá registrácia“.
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Zmena ID
V režime zmeny ID je možné vybrať ID opakovača (číslo RPN [Radio Part Number]). Počas procesu 
registrácie sa zaregistrovaným opakovačom automaticky priradí ID. Túto ID môžete zmeniť nasledujúcim 
postupom:

1.  V prevádzkovom režime stlačte tlačidlo PROGRAM, čím opakovač prepnete do režimu potvrdenia ID/
overovacieho tónu.

 STAVOVÁ LED sa rozsvieti oranžovým svetlom.
2. Stlačte tlačidlo PROGRAM a podržte ho stlačené 5 sekúnd.
 STAVOVÁ LED bude rýchlo blikať oranžovým svetlom.
3. Uvoľnením tlačidla PROGRAM prejdete do režimu zmeny ID.
 STAVOVÁ LED sa rozsvieti oranžovým svetlom.
 RSSI/ID LED jedenkrát blikne červeným svetlom, čím indikuje, že ID je momentálne nastavená na 1.
4. Pomocou tlačidla PROGRAM zvoľte želanú ID.
 ID sa každým stlačením tlačidla PROGRAM zmení o jednu.
5. Stlačením a podržaním tlačidla PROGRAM na 5 sekúnd priraďte ID opakovaču.
 RSSI/ID LED sa rozsvieti červeným svetlom.
6. Uvoľnením tlačidla PROGRAM zresetujte opakovač.
  STAVOVÁ LED a RSSI/ID LED budú 2 sekundy svietiť oranžovým svetlom a potom sa opakovač vráti 

do prevádzkového režimu.
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4 Používanie opakovača DECT signálu
Režim potvrdenia ID/overovacieho tónu

ID aktuálne zaregistrovaných opakovačov je možné skontrolovať v režime potvrdenia ID.
Skontrolovať sa môže aj oblasť pokrytia zaregistrovanými opakovačmi, pomocou prenosnej stanice (PS) 
v režime overovacieho tónu. Keď už pípanie nepočuť, PS už nie je v dosahu opakovača.

1.  V prevádzkovom režime stlačte tlačidlo PROGRAM, čím opakovač prepnete do režimu potvrdenia ID/
overovacieho tónu.

 STAVOVÁ LED sa rozsvieti oranžovým svetlom.
2.  Aktuálna ID je indikovaná počtom zablikaní RSSI/ID LED zeleným svetlom. Súčasne sa aktivuje 

overovací tón, umožňujúci kontrolu pokrytia opakovačom.

Poznámka
   Ak opakovač stratí v režime potvrdenia ID/overovacieho tónu synchronizáciu s celulárnou stanicou/

cieľovým opakovačom, opakovač sa automaticky zresetuje. Po vytvorení synchronizácie opakovač 
znovu automaticky prejde do režimu potvrdenia ID/overovacieho tónu.

3. Opätovným stlačením tlačidla PROGRAM vrátite opakovač do prevádzkového režimu.
 Overovací tón sa deaktivuje.

Poznámka
  Ak stlačíte a podržíte tlačidlo PROGRAM na 5 sekúnd, opakovač prejde do režimu zmeny ID.
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Režim prieskumu miesta
Táto funkcia sa môže používať na meranie kvality prenosu a určenie problematických oblastí prenosu pri 
inštalácii opakovača. Táto funkcia sa môže používať pri registrácii alebo zrušení registrácie.
VÝSTRAHA
 •  Pri inštalácii alebo skúšaní výrobku s externým sieťovým adaptérom je sieťový adaptér 

potrebné zapojiť do stenovej alebo podlahovej sieťovej zásuvky. Sieťový adaptér nezapájajte 
do stropnej sieťovej zásuvky, pretože jeho hmotnosť by mohla spôsobiť jeho odpojenie.

 •  Sieťový adaptér/sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky až na doraz. V opačnom 
prípade by mohlo dôjsť k zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom alebo by nadmerné 
prehrievanie mohlo viesť k požiaru.

Poznámky
  •  Režim prieskumu miesta opakovača funguje nezávisle od celulárnej stanice (CS). Znamená to, že 

CS nie je potrebné prepnúť do režimu prieskumu miesta.
  •  Keď v režime prieskumu miesta používate súčasne viac ako 1 opakovač, zaistite, aby boli 

opakovače nastavené na rôzne kanály.

1.  Opakovač zapnite pripojením sieťového adaptéra pri súčasnom podržaní stlačeného tlačidla 
PROGRAM.

 STAVOVÁ LED začne blikať červeným svetlom.
2. Tlačidlo PROGRAM podržte stlačené 5 sekúnd.
 STAVOVÁ LED bude rýchlo blikať červeným svetlom.

Poznámka
  Ak podržíte tlačidlo PROGRAM stlačené 10 sekúnd, opakovač prejde do režimu zrušenia registrácie.

3. Uvoľnite tlačidlo PROGRAM.
  STAVOVÁ LED bude blikaním červeným svetlom indikovať aktuálne číslo kanála, a vysielaný detekčný 

signál začne kontrolovať, či je aktuálny kanál dostupný (nečinný) alebo nie.
4. Ak je aktuálny kanál dostupný, STAVOVÁ LED začne blikať zeleným svetlom.
 Režim prieskumu miesta na aktuálnom kanáli je teraz funkčný.

Poznámka
   V režime prieskumu miesta sa pravidelne vysiela detekčný signál. Ak zvolený kanál nie je dostupný 

(obsadený), STAVOVÁ LED bude blikaním červeným svetlom indikovať číslo kanála a opakovač 
prestane vysielať.

5.  Aktivovaním funkcie prieskumu miesta na prenosnej stanici zmerajte úroveň sily rádiového signálu. 
Identifi kátor CSID opakovača je 1234567890.

Poznámky
  • Odporúča sa úroveň sily rádiového signálu „03“ alebo väčšia.
  •  Podrobnejšie informácie o používaní prenosnej stanice počas prieskumu miesta nájdete 

v príslušnej Príručke rýchlej inštalácie celulárnej stanice.

6. Kanál prieskumu miesta môžete zmeniť pomocou tlačidla PROGRAM.
 Číslo kanála sa každým stlačením tlačidla PROGRAM zmení o jedno.
7.  Ak chcete vypnúť režim prieskumu miesta, vypnite opakovač odpojením sieťového adaptéra a potom 

opakovač znovu zapnite pripojením sieťového adaptéra.
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5 Uchytenie na stenu
Uchytenie

VÝSTRAHA
 •  Uistite sa, že stena, na ktorú bude zariadenie uchytené, má dostatočnú nosnosť, aby uniesla 

hmotnosť zariadenia (približne 88 g). V opačnom prípade je potrebné stenu vystužiť.
 • Používajte len príslušenstvo na uchytenie na stenu (skrutky, podložky) dodané so zariadením.
 • Keď už zariadenie nebudete používať, zložte ho zo steny.

UPOZORNENIE
 •  Pri upevňovaní skrutiek do steny dbajte na to, aby ste sa nedotkli kovových líšt, vedení 

elektroinštalácie alebo kovových dosiek v stene.
 • Kábel neťahajte ani neohýbajte. Dbajte na to, aby sa na kábel nekládli žiadne predmety.
 • Zariadenie ani kábel nikdy neumiestňujte do blízkosti alebo nad radiátor alebo iné zdroje tepla.
 •  Kábel, ktorý je pripojený k zariadeniu, nespájajte do zväzkov s káblami sieťových adaptérov alebo 

prístrojov umiestnených v blízkosti zariadenia.
 • Uistite sa, že kábel je riadne pripevnený k stene.

1. Šablónu pre uchytenie na stenu priložte na stenu a vyznačte polohu 2 skrutiek.
2. 2 skrutky a podložky (súčasť príslušenstva) upevnite do steny.

Poznámky
  • Dbajte na to, aby boli hlavy skrutiek v rovnakej vzdialenosti od steny.
  • Skrutky upevnite kolmo na stenu.

3. Opakovač zaveste na hlavy skrutiek.

 

Podložka
Skrutku 
zaskrutkujte 
do takejto hĺbky. 
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Šablóna pre uchytenie na stenu
Túto stranu si vytlačte ako šablónu pre uchytenie na stenu.

37 mm

Sem upevnite skrutku.

Sem upevnite skrutku.

Poznámka
Veľkosť tlače nastavte tak, aby zodpovedala veľkosti tejto strany. Ak sa rozmery na vytlačenej šablóne 
mierne odlišujú od tu uvedených rozmerov, použite tu uvedené rozmery.
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6 Riešenie problémov
PROBLÉM PRAVDEPODOBNÁ 

PRÍČINA
RIEŠENIE

• Opakovač sa nezapol. • Sieťový adaptér nie je 
riadne pripojený.

• Skontrolujte, či je sieťový adaptér riadne 
pripojený k opakovaču aj k sieťovej zásuvke.

• Opakovač nie je možné 
zaregistrovať v režime 
jednoduchej registrácie. 
(Proces sa stále 
automaticky opakuje.)

• Celulárna stanica je 
mimo dosahu.

• Opakovač posuňte bližšie k celulárnej stanici.

• Celulárna stanica nie je 
zapnutá.

• Skontrolujte, či je celulárna stanica zapnutá.

• Opakovač nie je možné 
zaregistrovať v režime 
manuálnej registrácie. 
(Proces sa stále 
automaticky opakuje.)

• Cieľový opakovač nie je 
zapnutý.

• Skontrolujte, či je cieľový opakovač zapnutý.

• Zvolená ID 
nezodpovedá ID 
cieľového opakovača.

• Zvolenú ID zmeňte nasledujúcim spôsobom:
1.  V režime potvrdenia ID 

(prečítajte si časť „Režim potvrdenia 
ID/overovacieho tónu“) skontrolujte ID 
cieľového opakovača.

2.  Stlačením a podržaním tlačidla PROGRAM 
na 5 sekúnd kým STAVOVÁ LED 
opakovača bliká červeným svetlom, 
a uvoľnením tlačidla prejdite do režimu 
manuálnej registrácie.

3.  V režime manuálnej registrácie (Prečítajte 
si časť „Manuálna registrácia“) znovu zvoľte 
ID zodpovedajúcu cieľovému opakovaču.

• STAVOVÁ LED a RSSI/
ID LED opakovača 
striedavo blikajú 
zeleným a červeným 
svetlom (alarmová 
indikácia).

• ID opakovača je 
rovnaká ako ID 
iného opakovača 
(vrátane opakovačov 
v kaskádovej 
konfi gurácii), ktorý 
je zaregistrovaný 
k rovnakej celulárnej 
stanici.

• ID opakovača zmeňte nasledujúcim 
spôsobom:
1.  Stlačením tlačidla PROGRAM zrušte 

alarmovú indikáciu opakovača.
  Opakovač prejde do režimu potvrdenia ID.
2.  V režime potvrdenia ID (prečítajte si časť 

„Režim potvrdenia ID/overovacieho tónu“) 
skontrolujte ID opakovača a príslušného 
iného opakovača zaregistrovaného k tej 
istej celulárnej stanici.

3.  Stlačením a podržaním tlačidla PROGRAM 
opakovača na 5 sekúnd a uvoľnením 
tlačidla prejdite do režimu zmeny ID.

4.  V režime zmeny ID (prečítajte si časť 
„Zmena ID“) zmeňte ID opakovača tak, aby 
sa neprekrývala s ID príslušného iného 
opakovača.
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PROBLÉM PRAVDEPODOBNÁ 
PRÍČINA

RIEŠENIE

• Prenosná stanica pípa. • Aktivovaný je overovací 
tón.

• Vypnite overovací tón (prečítajte si časť 
„Režim potvrdenia ID/overovacieho tónu“).

• Nedostatočná kvalita 
zvuku.

• Celulárna stanica je 
mimo dosahu.

• Opakovač premiestnite bližšie k celulárnej 
stanici.

• Prenosná stanica je 
mimo dosahu.

• Prenosnú stanicu premiestnite bližšie 
k opakovaču.

• Pri prechode 
medzi zónami 
celulárnej stanice/
opakovača zvonenie 
prichádzajúceho hovoru 
odrazu skončí.

• Pri prechode zo zóny 
celulárnej stanice 
do zóny opakovača 
dochádza pri prijímaní 
hovoru v režime 
skupinového zvonenia 
k oneskoreniu.

• Hovor prijmite pred prechodom medzi zónami 
celulárnej stanice/opakovača.

• Keď hovoríte 
a prechádzate medzi 
zónami, počujete 
alarm alebo nepretržitý 
zvuk, alebo dochádza 
k prerušeniu hovoru.

• Nová zóna je 
„obsadená“, takže 
nemôže dôjsť 
k odovzdaniu.

• Vráťte sa do pôvodnej zóny a pokračujte 
v hovore.
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