
Začínáme

Přenosná stanice DECT

 Model   KX-TCA185/KX-TCA285
  KX-TCA385
Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Panasonic.
Před uvedením přístroje do provozu si důkladně prostudujte tuto příručku 
a po přečtení si ji pečlivě uschovejte.

Nástin
Příručka stručně popisuje základní informace o instalaci sluchátka přenosné 
stanice (PS) a nabíječky.

Související dokumentace
 Související dokumentace
  Poskytuje informace o instalaci a obsluze sluchátka a nabíječky.

  Příručky a informace o podpoře jsou k dispozici na webové stránce 
Panasonic:

 http://panasonic.net/pcc/support/pbx/

Verze dokumentu: 2013-05
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Poznámka
  Označení typu jsou v této příručce uváděna bez koncových znaků, pokud to 

není nezbytné.
 Vyobrazení se mohou lišit od vzhledu aktuálního výrobku.

Ochranné známky
  Jméno a logo Bluetooth® je vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc., 

a Panasonic Corporation je používá na základě licence.
  Veškeré další zde uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich 

odpovídajících vlastníků.

 Další informace
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Bezpečnost
Za všech okolností dodržujte následující bezpečnostní pokyny, abyste 
snížili riziko poranění, úrazu elektrickým proudem, ohrožení života, požáru, 
nesprávné funkce, či poškození přístroje nebo majetku.

Bezpečnostní opatření

 VAROVÁNÍ
Upozorňuje na možné nebezpečí, 
které může vyústit ve vážné nebo 
smrtelné zranění.

Všeobecné bezpečnostní zásady

  Z bezpečnostních důvodů neprovádějte na výrobku a jeho 
doplňkovém příslušenství žádné změny a úpravy.

  Abyste předešli nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým 
proudem, chraňte tento výrobek před deštěm nebo vlhkostí.

  Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, 
neprovádějte demontáž tohoto přístroje. Servis a údržbu 
tohoto přístroje může provádět pouze kvalifi kovaný servisní 
pracovník. Při otevření skříňky nebo demontáži krytů 
přístroje může dojít k obnažení míst o vysokém napětí nebo 
ke vzniku jiných nebezpečí. Nesprávná opětovná montáž 
může mít za následek úraz elektrickým proudem.

  Skrz otvory a výřezy do přístroje nestrkejte žádné předměty, 
protože by mohlo dojít ke kontaktu s vysokým napětím uvnitř 
přístroje nebo ke zkratování součástek, což by mohlo vyvolat 
požár nebo úraz elektrickým proudem. Chraňte přístroj před 
politím jakoukoli tekutinou.

  Nepoužívejte přístroj ve zdravotnických zařízeních, kde 
je vydán zákaz používání komunikačních prostředků 
pracujících v pásmu rádiových frekvencí.

  Nemocnice nebo zdravotnická zařízení používají přístroje, 
které mohou být citlivé na externí energii rádiových frekvencí 
(RF).



Bezpečnost

4

  Dodržujte veškerá varování a pokyny, vyznačené na tomto 
výrobku.

  V následujících případech odpojte síťový adaptér ze zásuvky 
a přístroj nechte prohlédnout kvalifi kovaným servisním 
pracovníkem:

 A.  Pokud došlo k poškození nebo roztřepení síťového napájecího 
kabelu nebo zástrčky.

 B.  Pokud se na přístroj vylila nějaká kapalina.
 C.  Pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vodě.
 D.  Pokud přístroj nepracuje v souladu s tímto návodem 

k obsluze.
Nastavujte pouze ty ovládací prvky, jejichž funkce je 
vysvětlena v tomto návodu k obsluze. Nesprávné nastavení 
ostatních ovládacích prvků může výrobek poškodit a může 
být nutný zásah kvalifi kovaného servisního technika, aby se 
obnovil normální provoz přístroje.

 E.  Pokud přístroj spadl nebo se mechanicky poškodil.
 F.  Pokud se snížil výkon přístroje.
  Při nastavení nadměrné hlasitosti sluchátka, reproduktoru nebo 

náhlavní soupravy hrozí vážné poškození sluchu.
  V blízkosti prostoru s možností výbuchu, např. skladu 

chemických látek, pohonných hmot nebo výbušnin, přístroj 
vypněte.

  Poraďte se s výrobcem osobních lékařských přístrojů, jako jsou 
například kardiostimulátory, jestli jsou dostatečně odstíněny 
od externích zdrojů energie v pásmu rádiové frekvence (RF). 
(Výrobek pracuje ve frekvenčním pásmu 1880 MHz až 1900 MHz 
a špičkový výstupní výkon nepřekračuje 0,25 W. Pokud budete 
používat zařízení Bluetooth®, bude pracovat v pásmu 2,4000 
GHz až 2,4835 GHz a špičkový výstupní výkon bude nižší než 
2,5 mW.)

  Odpojte nabíječku od síťového napájení, pokud se z ní kouří, 
vychází z ní nezvyklý zápach nebo hluk. 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.

  U baterií hrozí nebezpečí spolknutí. Udržujte je mimo dosah dětí.
  Sluchátko telefonu obsahuje magnet, a proto k sobě může 

přitahovat drobné kovové předměty.
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Instalace

  Neinstalujte tento přístroj žádným jiným způsobem, než jaký je 
popsán v příslušných příručkách.

  Zabraňte tomu, aby na síťovém napájecím kabelu spočívaly 
jakékoli předměty. Neumisťujte nabíječku tak, aby přes síťový 
napájecí kabel mohli přecházet a šlapat lidé.

  Tento výrobek může instalovat a jeho údržbu provádět pouze 
kvalifi kovaný servisní pracovník.

  Napájecí adaptér může být připojen pouze k síťovému napětí, 
jaké je vyznačeno na výrobním štítku nabíječky. Pokud si nejste 
jisti, jaké síťové napětí máte ve své domácnosti, obraťte se na 
prodejce nebo na dodavatele elektrické energie.

Umístění přístroje

  Nepokládejte tento přístroj na nestabilní povrch, protože pádem 
se může vážně poškodit.

 UPOZORNĚNÍ
Označuje nebezpečí, které 
může mít za následek lehčí 
poranění nebo poškození 
tohoto přístroje nebo jiného 
zařízení.
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  Napájecí adaptér je hlavním zařízením pro odpojení telefonu od 
síťového napětí.
Zajistěte, aby byla síťová zásuvka v blízkosti přístroje, a aby byla 
snadno přístupná.

  Baterie nevhazujte do ohně. Mohlo by dojít k výbuchu. 
O správném způsobu jejich likvidace se informujte u místních 
úřadů.

  KX-TCA185
  Baterie nerozebírejte nebo neotvírejte násilím. Uniklý elektrolyt 

je látka, která vyvolává korozi a může způsobit popálení nebo 
poranění očí nebo pokožky. Elektrolyt baterií je při požití toxický.

  KX-TCA285/KX-TCA385
  Baterie nerozebírejte, nepropichujte je a chraňte je před pádem. 

Poškozená baterie se nesmí používat. To by mohlo mít za 
následek požár, výbuch, přehřívání a únik elektrolytu z baterie.

  KX-TCA285/KX-TCA385
  Unikne-li z baterie elektrolyt, nedotýkejte se ho. Uniklý elektrolyt 

může způsobit popálení nebo poranění očí nebo pokožky. 
Elektrolyt představuje toxickou látku, která může být po požití 
škodlivá. Pokud jste se elektrolytu dotkli, neprodleně si postižená 
místa omyjte vodou a vyhledejte lékařské ošetření.

  K vysušení tohoto přístroje nepoužívejte mikrovlnnou troubu.
  Nepoužívejte síťový adaptér, pokud se namočil vodou.
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  Přístroj nesmí být nikdy umístěn v blízkosti radiátoru topení nebo 
jiného zdroje tepla nebo nad ním.

  Používejte pouze napájecí adaptér, baterie a nabíječku, uvedené 
v tomto návodu k obsluze.

  Při manipulaci s bateriemi dbejte zejména na to, aby se jejich 
kontakty nezkratovaly prostřednictvím vodivých materiálů, 
například prstenů, náramků nebo klíčů. Baterie, předmět, který 
zkrat vyvolal, nebo obojí, se mohou zahřát a způsobit popáleniny.

  Nabijte přiloženou baterii (nebo baterii určenou pro použití s tímto 
přístrojem) v souladu s pokyny a omezeními, uvedenými v tomto 
návodu k obsluze.

  Baterie mohou při nesprávně prováděné výměně vybuchnout.
  Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte síťový 

adaptér ze síťové zásuvky.

Důležité bezpečnostní pokyny
Při používání vašeho telefonního zařízení je třeba vždy dodržovat základní 
bezpečnostní zásady, aby se snížilo nebezpečí požáru, úrazu elektrickým 
proudem a zranění osob.
  KX-TCA185/KX-TCA285:
  Nepoužívejte výrobek v blízkosti vody, například poblíž vany, výlevky, 

nebo podobně, a rovněž ve vlhkých prostorách (sklepy, prádelny 
a podobně) nebo v blízkosti bazénu.

  Nepoužívejte telefon k ohlášení úniku plynu, nacházíte-li se v blízkosti 
místa úniku.

  KX-TCA185:
 Nekombinujte staré baterie s novými.
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Informace o příslušenství
Dodávané příslušenství

KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385
Napájecí adaptér*1: 1

Nabíječka: 1

Baterie*2

KX-TCA185: 2
KX-TCA285: 1
KX-TCA385: 1
Kryt baterie*3: 1

Spona na opasek
KX-TCA185: 1
KX-TCA285: 1

—

Držák spony na opasek
KX-TCA185: 1
KX-TCA285: 1 —

Náhradní spona na 
opasek
Kryt*4

KX-TCA385: 1

— —
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*1 Objednací č.: PNLV226CE
*2 KX-TCA185:
 Akumulátor typu AAA Ni-MH 2,4 V, 700 mAh
 KX-TCA285/KX-TCA385:
 Podrobnosti vám sdělí váš správce sítě nebo prodejce.
*3 Kryt baterie je upevněn ke sluchátku.
*4 Podrobnosti si vyhledejte v návodu k obsluze.
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Umístění ovládacích prvků
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1 Indikátor vyzvánění/nabíjení
2 Konektor náhlavní soupravy (pro KX-TCA185/KX-TCA285)
  S tímto přístrojem lze používat tyto náhlavní soupravy s kabelem. 

(Nelze zaručit funkčnost všech operací s náhlavními soupravami.)
   Panasonic RP-TCA400 a RP-TCA430
  Náhlavní souprava je doplňkové příslušenství. S žádostí o aktuální 

informace ohledně náhlavních souprav, které byly otestovány s tímto 
přístrojem, se prosím obraťte na svého prodejce.

3 Tlačítko TALK/SP-PHONE (Hovor/Hlasitý telefon)
  Používá se pro uskutečnění nebo příjem hovorů, nebo pro přepínání 

mezi režimem sluchátka a Hands-free v průběhu konverzace.
4 Navigační tlačítko
  Navigační tlačítko je představováno čtyřmi šipkami a středním 

tlačítkem. Tlačítka/šipky se používají pro nastavení hlasitosti vyzvánění/
reproduktoru sluchátka nebo pro pohyb kurzoru při výběru položky. 
Střední tlačítko se používá pro potvrzení výběru. V pohotovostním 
režimu se po stisknutí tlačítek provedou následující funkce:

  DOLEVA (◄) → Používá se k rychlému provedení různých běžných 
funkcí.

  NAHORU (▲) → Používá se pro zobrazení seznamu příchozích 
hovorů.

  DOPRAVA (►) → Používá se k přiřazení funkcí k jednotlivým tlačítkům 
volby (0–9,  a #).

  DOLŮ (▼) → Používá se pro zobrazení seznamu příchozích hovorů.
  STŘEDNÍ → Tímto tlačítkem se vyvolá menu.
5 Tlačítko HOLD (přidržení)
 Používá se pro přidržení hovoru.
6 Tlačítko „tichého“ režimu
  Používá se k zapnutí nebo vypnutí „tichého“ režimu při stisknutí tlačítka 

v pohotovostním režimu alespoň na 2 sekundy.
7 Tlačítko zpráv
  Používá se pro zanechání indikace o čekající zprávě nebo pro zpětné 

volání účastníka, který zanechal indikaci o čekající zprávě.
8 Sluchátko
9 Displej
0 Softwarové tlačítko
  Sluchátko je vybaveno 3 softwarovými tlačítky. Stisknutím softwarového 

tlačítka se aktivuje funkce, jejíž symbol nebo název se zobrazuje 
na displeji bezprostředně nad ním.
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qa Tlačítko POWER/CANCEL (Napájení/Zrušit)
  Používá se pro ukončení hovoru, zavření telefonního seznamu nebo 

ukončení režimu Function (Funkce). Pro zapnutí nebo vypnutí sluchátka 
podržte toto tlačítko stisknuté.

qs Tlačítko TRANSFER/CLEAR (Přepojit/Smazat)
  Používá se pro přepojení hovoru na jiného účastníka nebo pro smazání 

číslic nebo znaků.
qd Tlačítko interního volání
 Používá se pro interní volání nebo příjem interních volání.
qf Mikrofon
qg Kontakty pro nabíjení
qh Otvory pro poutko
 Používají se pro upevnění poutka k telefonu.
qj Reproduktor

[Pohled zezadu]
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Instalace a nastavení
Instalace baterie
Podle obrázku otevřete kryt, vložte baterie a zavřete jej.
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Připojení nabíječky
Připojte k nabíječce síťový adaptér.

Háčky

Háčky

Háčky

Do síťové zásuvky

Do síťové zásuvky

Do síťové zásuvky

  Síťový adaptér by měl být připojen ke svisle umístěné síťové zásuvce 
nebo k síťové zásuvce na podlaze. Nepřipojujte síťový adaptér do 
síťové zásuvky na stropě, protože by mohl vlastní vahou ze zásuvky 
vypadnout.
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  Kabel síťového adaptéru zajistěte navléknutím pod háčky.
  S přístrojem používejte výhradně přiložený síťový adaptér Panasonic.

Nabíjení baterií
KX-TCA185:
Baterie před prvním použitím sluchátka nabíjejte po dobu přibližně 
7 hodin.

KX-TCA285/KX-TCA385:
Akumulátory (baterie) před prvním použitím sluchátka nabíjejte po 
dobu přibližně 3 hodin.



Více informací získáte na adrese:

Panasonic Marketing Europe GmbH
organizační složka Česká republika
Thámova 289/13
186 00 Praha 8, Karlín
telefon: + 420 236 032 511
zákaznická linka: + 420 236 032 911
centrální fax: + 420 236 032 411
e-mail: panasonic.praha@eu.panasonic.com
aktuální info na www.panasonic.cz



Začíname

DECT prenosná stanica

 Model   KX-TCA185/KX-TCA285
  KX-TCA385
Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si tento výrobok značky Panasonic.
Pred uvedením zariadenia do činnosti si dôkladne prečítajte tento návod. 
Návod si odložte pre prípadné neskoršie použitie.

Prehľad
Táto príručka stručne opisuje základné informácie týkajúce sa inštalácie 
slúchadla a nabíjačky prenosnej stanice (PS).

Súvisiaca dokumentácia
 Návod na obsluhu
  Opisuje informácie týkajúce sa inštalácie a prevádzky slúchadla 

a nabíjačky.

  Príručky a informácie podpory sa nachádzajú na webovej stránke 
spoločnosti Panasonic na adrese:

 http://panasonic.net/pcc/support/pbx/

Verzia dokumentu: 2013-05
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Poznámka
  V tejto príručke sa neuvádzajú prípony v názvoch jednotlivých modelov, 

pokiaľ nie sú potrebné.
 Znázornenia sa môžu odlišovať od vzhľadu skutočného výrobku.

Ochranné známky
  Slovná ochranná známka a logá Bluetooth® sú majetkom spoločnosti 

Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Panasonic Corporation ich používa na 
základe licencie.

  Všetky ostatné ochranné známky uvádzané v tomto návode sú vlastníctvom 
jednotlivých vlastníkov.

Ďalšie informácie
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Bezpečnostné upozornenia
Pre zníženie rizika zranenia, usmrtenia, zasiahnutia osôb elektrickým 
prúdom, požiaru, nesprávnej činnosti a poškodenia zariadenia a iného 
majetku, vždy dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

Bezpečnostné požiadavky

 VÝSTRAHA
Označuje možné 
nebezpečenstvo, ktoré by mohlo 
mať za následok vážne zranenie 
alebo smrť.

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

  Z bezpečnostných dôvodov sa výrobok ani žiadne voliteľné 
príslušenstvo nesmú fyzicky upravovať.

  Toto zariadenie nevystavujte účinkom dažďa ani iného typu 
vlhkosti. Zabránite tak vzniku požiaru alebo zasiahnutiu osôb 
elektrickým prúdom.

  Kvôli zníženiu rizika zasiahnutia osôb elektrickým prúdom 
toto zariadenie nerozoberajte. Toto zariadenie smú opravovať 
len kvalifi kovaní servisní pracovníci. Otvorením a odobratím 
krytov sa môžete vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným 
nebezpečenstvám. Nesprávne opätovné poskladanie môže 
zapríčiniť zasiahnutie osôb elektrickým prúdom.

  Nevkladajte žiadne predmety do výrobku cez jeho otvory, pretože 
by sa mohli dotknúť miest pod nebezpečným napätím alebo 
by mohli skratovať vnútorné časti výrobku, čo by mohlo viesť 
k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom. 
Dbajte na to, aby nikdy nedošlo k vyliatiu akejkoľvek kvapaliny na 
povrch ani do vnútra výrobku.

  Tento výrobok nepoužívajte v zdravotníckych zariadeniach, 
v ktorých to miestne predpisy zakazujú.

  Je možné, že sa v nemocniciach alebo zdravotných strediskách 
používajú zariadenia, ktoré sú citlivé na vonkajšiu RF 
(rádiofrekvenčnú) energiu.
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  Dodržiavajte všetky výstrahy a pokyny vyznačené na tomto 
výrobku.

  V nasledujúcich prípadoch odpojte sieťový adaptér od sieťovej 
zásuvky a prenechajte opravu výrobku kvalifi kovaným servisným 
pracovníkom:

 a)  ak došlo k poškodeniu alebo opotrebovaniu sieťového 
napájacieho kábla alebo zástrčky,

 b)  ak do zariadenia vnikla kvapalina,
 c)  ak bolo zariadenie vystavené pôsobeniu dažďa alebo vody,
 d)  ak zariadenie nepracuje v súlade s týmto návodom,

(Nastavujte len tie ovládacie prvky, ktoré sú uvedené v tomto 
návode. Nesprávne nastavenie iných ovládacích prvkov môže 
viesť k poškodeniu, pričom môže byť vyžadovaná oprava 
výrobku kvalifi kovaným technikom, aby ho bolo možné znova 
uviesť do normálnej prevádzky.)

 e)  ak došlo k pádu alebo poškodeniu zariadenia,
 f)  ak sa zhorší činnosť zariadenia.
  Počúvanie zvuku nadmernej hlasitosti cez slúchadlá alebo 

náhlavnú súpravu môže spôsobiť stratu sluchu.
  Zariadenie vypnite v blízkosti priestorov s nebezpečenstvom 

výbuchu, ako sú napríklad sklady palív/chemikálií alebo miesta, 
kde sa vykonávajú práce s trhavinami.

  Poraďte sa s výrobcom akýchkoľvek zdravotníckych zariadení, 
ako sú napríklad kardiostimulátory, aby určil, či sú dostatočne 
tienené proti vonkajšej RF (rádiofrekvenčnej) energii. (Výrobok 
pracuje vo frekvenčnom rozsahu od 1880 MHz do 1900 MHz 
a úroveň výstupného špičkového výkonu je menej ako 0,25 
W. Pri používaní zariadení Bluetooth® výrobok pracuje vo 
frekvenčnom rozsahu od 2,4000 GHz do 2,4835 GHz a úroveň 
výstupného špičkového výkonu je menej ako 2,5 mW.)

  Ak z nabíjačky vychádza dym, neobyčajný zápach, alebo ak 
vydáva nezvyčajné zvuky, odpojte ju od sieťovej zásuvky. Hrozí 
nebezpečenstvo požiaru alebo zasiahnutia osôb elektrickým 
prúdom. Skontrolujte, či dymenie prestalo a obráťte sa na 
autorizované servisné stredisko.

  Batérie predstavujú riziko prehltnutia a udusenia. Nenechávajte 
ich v dosahu detí.

  Slúchadlo má magnetické účinky a môže priťahovať drobné 
kovové predmety.
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Inštalácia

  Výrobok neinštalujte žiadnym iným spôsobom okrem spôsobu, 
ktorý je uvedený v príslušných návodoch.

  Dbajte na to, aby sa na sieťovom kábli nenachádzali žiadne 
predmety. Nabíjačku neumiestňujte na miesta, kde by mohlo 
dochádzať k šliapaniu po sieťovom napájacom kábli alebo 
k zakopávaniu o sieťový napájací kábel.

  Tento výrobok smú inštalovať a opravovať len kvalifi kovaní 
servisní pracovníci.

  Sieťový adaptér sa smie pripojiť len k takému typu sieťového 
napájania, ktorý je uvedený na štítku nabíjačky. Ak nemáte istotu 
o type sieťového napájania do vašej domácnosti, obráťte sa na 
predajcu alebo miestneho dodávateľa elektrickej energie.

Umiestnenie

  Výrobok neumiestňujte na nestabilný povrch, pretože jeho pád by 
mohol spôsobiť vážne poškodenie vnútorných častí.

 UPOZORNENIE
Označuje 
nebezpečenstvo, ktoré by 
mohlo mať za následok 
ľahké zranenie alebo 
poškodenie tohto alebo 
iného zariadenia.
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  Sieťový adaptér sa používa ako hlavný prostriedok odpojenia 
prívodu energie.
Zariadenie umiestnite v blízkosti ľahko prístupnej elektrickej 
zásuvky.

  Batérie nelikvidujte v ohni. Môžu vybuchnúť. Ohľadne 
špeciálnych pokynov na likvidáciu sa informujte u miestnych 
úradov.

  KX-TCA185
  Batérie neotvárajte a nerozoberajte ich. Uvoľnený elektrolyt je 

leptavý a môže spôsobiť poleptanie alebo poranenia očí alebo 
pokožky. V prípade prehltnutia je elektrolyt toxický.

  KX-TCA285/KX-TCA385
  Batériu neotvárajte, neprepichujte a dávajte pozor, aby nedošlo 

k jej rozdrveniu, alebo aby nespadla. Poškodená batéria sa 
nesmie v žiadnom prípade používať. Môže to mať za následok 
nebezpečenstvo vzniku požiaru, výbuchu, prehriatia alebo úniku 
elektrolytu.

  KX-TCA285/KX-TCA385
  Ak batéria vytečie, nedotýkajte sa uniknutého elektrolytu. 

Ten môže spôsobiť poleptanie alebo poranenie očí alebo 
pokožky. Elektrolyt je toxický a v prípade prehltnutia môže 
byť škodlivý. Ak sa ho dotknete, zasiahnuté miesta okamžite 
opláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

  Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na sušenie tohto výrobku.
  Nepoužívajte sieťový adaptér, ak bol ponorený do vody.
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  Výrobok by sa nemal nikdy umiestňovať na radiátor ani na iné 
zdroje tepla a ani do ich blízkosti.

  Používajte len sieťový adaptér, batérie a nabíjačku, ktoré sú 
uvedené v tomto návode.

  Pri manipulácii s batériami buďte opatrní, aby ste batérie 
nezoskratovali vodivými materiálmi, ako napríklad prsteňmi, 
náramkami a kľúčmi. Batérie a/alebo vodivý materiál sa môžu 
prehriať a spôsobiť popáleniny.

  Batériu/batérie dodané alebo určené na použitie s týmto 
výrobkom nabíjajte len v súlade s pokynmi a obmedzeniami 
uvedenými v tomto návode.

  Pri nahradení batérií nesprávnym typom alebo pri výmene batérií 
nesprávnym spôsobom hrozí riziko výbuchu.

  Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte sieťový 
adaptér od elektrickej zásuvky.

Dôležité bezpečnostné opatrenia
Aby sa znížilo riziko vzniku požiaru, zasiahnutia osôb elektrickým prúdom 
a zranenia osôb, pri používaní telefonického zariadenia musia byť vždy 
dodržiavané základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nižšie uvedených 
opatrení:
  KX-TCA185/KX-TCA285:
  Slúchadlo nepoužívajte v blízkosti vody, napríklad pri vani, umývadle, 

kuchynskom dreze alebo výlevke v práčovni, vo vlhkom suteréne alebo 
v blízkosti bazéna.

  Nabíjačku nepoužívajte v blízkosti vody, napríklad pri vani, umývadle, 
kuchynskom dreze alebo výlevke v práčovni, vo vlhkom suteréne alebo 
v blízkosti bazéna.

  Na ohlásenie úniku plynu nepoužite telefón, ktorý je v blízkosti miesta 
úniku.

  KX-TCA185:
 Nekombinujte staré a nové batérie.
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Informácie o príslušenstve
Dodávané príslušenstvo

KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385
Sieťový adaptér*1: 1

Nabíjačka: 1

Batéria*2

KX-TCA185: 2
KX-TCA285: 1
KX-TCA385: 1
Kryt batérie*3: 1

Spona na opasok
KX-TCA185: 1
KX-TCA285: 1

—

Držiak spony na opasok
KX-TCA185: 1
KX-TCA285: 1 —

Výmenný kryt spony
na opasok*4

KX-TCA385: 1
— —
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*1 Č. dielu: PNLV226CE
*2 KX-TCA185:
 Nabíjateľné Ni-MH batérie veľkosti AAA; 2,4 V; 700 mAh
 KX-TCA285/KX-TCA385:
 Podrobnejšie informácie vám poskytne správca alebo predajca.
*3 Kryt batérie sa dodáva pripojený k slúchadlu.
*4 Podrobnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu.
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Umiestnenie ovládacích prvkov a súčastí
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1 Kontrolka vyzváňania/nabíjania
2 Konektor pre náhlavnú súpravu (Pre KX-TCA185/KX-TCA285)
  S týmto zariadením sa môžu používať nasledovné káblové náhlavné 

súpravy. (Nie je možné zaručiť všetky operácie s náhlavnými 
súpravami.)

   Panasonic RP-TCA400 a RP-TCA430
  Náhlavná súprava je voliteľné príslušenstvo. Ohľadne aktuálnych 

informácií o náhlavných súpravách, ktoré boli testované s týmto 
zariadením sa obráťte na predajcu.

3 Tlačidlo TALK/SP-PHONE (Hlasitý telefón)
  Slúži na vykonávanie a prijímanie hovorov alebo prepínanie medzi 

režimom Slúchadlo a režimom Hlasitá komunikácia počas konverzácie.
4 Navigačný ovládač
  Navigačný ovládač zahŕňa štyri smerové a jedno stredné tlačidlo. 

Smerové tlačidlá slúžia na upravenie hlasitosti vyzváňania/slúchadla 
alebo na posun kurzora pri voľbe položiek. Stredné tlačidlo slúži na 
potvrdenie výberu. Keď tlačidlá stlačíte v pohotovostnom režime, 
vykonajú sa nasledovné funkcie:

  DOĽAVA (◄) → Slúži na rýchle vykonávanie rôznych bežných funkcií.
  NAHOR (▲) → Slúži na zobrazenie zoznamu prichádzajúcich hovorov.
  DOPRAVA (►) → Slúži na priradenie funkcií jednotlivým tlačidlám 

číselníka (0–9, , a #).
  NADOL (▼) → Slúži na zobrazenie zoznamu prichádzajúcich hovorov.
  STREDNÉ → Slúži na zobrazenie Menu.
5 Tlačidlo PRIDRŽAŤ
 Slúži na pridržanie hovoru.
6 Tlačidlo tichého režimu
  Slúži na zapnutie a vypnutie tichého režimu – v pohotovostnom režime 

podržte stlačené dlhšie než 2 sekundy.
7 Tlačidlo odkazu
  Slúži na zanechanie odkazu volajúceho čakajúceho na kontakt alebo na 

spätný kontakt s účastníkom, ktorý zanechal odkaz, že čaká na kontakt.
8 Slúchadlo
9 Displej
0 Softvérové tlačidlá
  Slúchadlo je vybavené 3 softvérovými tlačidlami. Stlačením 

softvérového tlačidla môžete zvoliť funkciu zobrazenú na displeji priamo 
nad tlačidlom.
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qa Tlačidlo NAPÁJANIE/ZRUŠIŤ
  Slúži na ukončenie hovoru, opustenie telef. zoznamu alebo režimu 

funkcií. Stlačením a podržaním tohto tlačidla slúchadlo zapnete alebo 
vypnete.

qs Tlačidlo PREPOJENIE/VYMAZAŤ
  Slúži na prepojenie hovoru na iného účastníka alebo na vymazanie 

číslic či znakov.
qd Tlačidlo INTERCOM
 Slúži na volanie alebo príjem hovorov v rámci vnútorných liniek.
qf Mikrofón
qg Kontakty pre nabíjanie
qh Otvory na uchytenie remienka
 Slúžia na pripojenie remienka a podobných prvkov k telefónu.
qj Reproduktor

[Pohľad zozadu]
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Inštalácia a nastavenie
Vloženie batérie
Otvorte kryt batérie, vložte batériu/batérie a zatvorte kryt tak, ako je to 
znázornené nižšie.
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Zapojenie nabíjačky
Sieťový adaptér pripojte k nabíjačke.

Háčiky

Háčiky

Háčiky

Do sieťovej 
zásuvky

Do sieťovej 
zásuvky

Do sieťovej 
zásuvky

  Sieťový adaptér zapojte do zvisle orientovanej alebo do podlahy 
nainštalovanej sieťovej zásuvky. Sieťový adaptér nepripájajte k stropnej 
sieťovej zásuvke, pretože tiaž adaptéra môže spôsobiť jeho odpojenie.
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  Kábel sieťového adaptéra pripevnite k držiaku kábla.
  Používajte len dodaný sieťový adaptér značky Panasonic.

Nabíjanie batérií
KX-TCA185:
Pred prvým použitím slúchadla nabíjajte batérie približne 7 hodín.

KX-TCA285/KX-TCA385:
Pred prvým použitím slúchadla nabíjajte akumulátory (batérie) 
približne 3 hodiny.



Viac informácií získate na adrese:

Panasonic Marketing Europe GmbH - 
organizačná zložka Slovenská republika
Štúrova 11
811 01 Bratislava 
zákaznícka linka: + 421 2 206 22 911
e-mail: panasonic.bratislava@eu.panasonic.com
aktuálne info na www.panasonic.sk




