
1 Zaçínáme 2 Ovládání

3 Zvlá¢tní funkce
3-A Tlaçítko Zpêtné volání (Flash)

Pomocí tlaçítka (R) mûƒete získat pâístup k
vybranÿm funkcím Va¢í hostitelské poboçkové
ústâedny napâ. pâepojení hovoru na jinou
poboçku nebo pâístup ke speciálním sluƒbám
Va¢eho operátora (volitelné) jako je sluƒba
Çekající hovor.

4 Uƒiteçné informace
4-A Upevnêní pâístroje na stênu

1-A Rozmístêní ovládacích
prvkû
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0TONE

Tlaçítko Tónové volby 
($) (3-B)

Tlaçítko Zpêtné volání 
(Flash) (R) (3-A)

Pâepínaç hlasitosti 
vyzvánêní (RINGER) 
(1-B)

Pâepínaç reƒimu volby 
(DIALING MODE) (1-B)

Tlaçítka pro HLASITOST 
(^), (_) (2-A)

R

 Tlaçítko Opakování volby        (2-A)

∑ Mikrotelefon  . . .1 ks
∑ Kabel mikrotelefonu

 . . . . . . . . . . . . .1 ks

∑ Telefonní kabel
 . . . . . . . . . . . . .1 ks

Dodávané pâíslu¢enství

1-B Pâíprava k provozu

1 Pâipojte telefonní kabel (1).

2 Pâipojte kabel mikrotelefonu (2) a potom
zkontrolujte jestli sly¢íte oznamovací tón.

Do zásuvky telefonní 
linky

Kabel mikrotelefonu

Mikrotelefon

Telefonní kabel

Pâepínaç hlasitosti 
vyzvánêní (RINGER)

Pâepínaç reƒimu volby 
(DIALING MODE)

1

2

TONE PULSE
DIALING MODE

HIGH OFF
RINGER

3 Pâepínaç reƒimu volby DIALING MODE
dejte do polohy TONE.
≥V pâípadê, ƒe nelze volit telefonní çísla, dejte

tento pâepínaç do polohy PULSE.

4 Pâepínaç vyzvánêní RINGER dejte do
polohy HIGH, LOW nebo OFF.
(Pâíklad: je vybráno „LOW“.)

≥OFF odpovídá vypnutému vyzvánêní.

1 Bêhem vyzvánêní zvednête mikrotelefon.

2 Po skonçení hovoru zavêste.

2-A Volání 2-B Pâíjem hovorû

1 Zvednête mikrotelefon.

2 Navolte telefonní çíslo.
≥Jestliƒe se pâi zadávání telefonního çísla

zmÿlíte, zavêste a zaçnête znovu od kroku 1.

3 Po skonçení hovoru zavêste.

Opakování volby poslednê volaného çísla
Vyzvednête mikrotelefon  
➡ stisknête tlaçítko .

Nastavení hlasitosti sluchátka (6 úrovní)
bêhem hovoru.
Hlasitost zvÿ¢íte, stisknutím tlaçítka (^).
Hlasitost sníƒíte, stisknutím tlaçítka (_).
≥Po zavê¢ení sluchátka bude nastavená úroveñ

uloƒena.

3-B Doçasná tónová volba 
(pro uƒivatele linek s pulzní volbou)

Pâed zadáním pâístupovÿch çísel vyƒadujících
tónovou volbu stisknête tlaçítko ($) (TONE).

≥Pulzní reƒim volby se zmêní na tónovÿ. Nyní
mûƒete zadávat çísla pro pâístup k záznamové
sluƒbê, elektronickÿm bankovním sluƒbám apod.
Po zavê¢ení se reƒim volby opêt zmêní na pulzní.

≥Pâístupové çíslo navolené po stisknutí ($) (TONE)
nebude navoleno pâi opakování volby poslednê
volaného çísla.

Chcete-li bêhem hovoru
odloƒit mikrotelefon,
zavêste jej podle
obrázku.

Telefon je moƒno zavêsit na stênu.

1 Pojistky zatlaçte ve smêru ¢ipky (1) a
adaptér pro montáƒ na stênu (2) vytáhnête.

Do zásuvky 
telefonní linky

£rouby

8,3 cmHáçky

3 Do stêny na¢roubujte ¢rouby ve vzdálenosti
vyznaçené na obrázku. Pâipojte telefonní
kabel do úçastnické zásuvky. Pâístroj
nasaõte na ¢rouby a zatlaçte dolû.
≥Zajistête telefonní kabel proti náhodnému

odpojení.

11

2

2 Do adaptéru zastrçte telefonní kabel a
zatlaçte jej ve smêru ¢ipky (1 a 2).
≥Nápis „UP WALL“ musí bÿt obrácen nahoru.

1

2

8,3 cm

Montáƒní ¢ablona
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4 Uƒiteçné informace
4-B Moƒné problémy a jejich âe¢ení

4-D Bezpeçnostní pokyny

4-C Technická specifikace

Závada
Zaâízení
nepracuje.

Nelze vytoçit tel.
çíslo i kdyƒ je
volané çíslo
správné.

Pâístroj nevyzvání.

Opatâení
≥Zkontrolujte, zda je

zaâízení správnê
nastaveno (1-B).

≥Zkontrolujte správné
nastavení pâepínaçe
reƒimu volby DIALING
MODE (1-B).

≥Pâepínaç vyzvánêní
RINGER je v poloze OFF.
Dejte jej do polohy HIGH
nebo LOW (1-B).

Napájení: Z telefonní linky

Rozmêry (V x £ x H):
Pâibliƒnê 96 mm x 150 mm x 200 mm

Hmotnost: Pâibliƒnê 475 g

Typ volby: Tónová (DTMF)/Impulzní

Teplota prostâedí: 5°C – 40°C

Zmêny technickÿch údajû bez pâedchozího
upozornêní vyhrazeny.

Vênujte mimoâádnou pozornost dále uvedenÿm
bezpeçnostním pokynûm.

Instalace
Provozní prostâedí
1) Voda a vlhkost: Nepouƒívejte zaâízení v dosahu

odstâikující vody (sprcha, umÿvadlo, dâez).
Nevystavujte zaâízení pûsobení páry a vlhkosti.

2) Vysoká teplota: Neumísïujte zaâízení v blízkosti
tepelnÿch zdrojû (napâ. radiátorû a topnÿch têles).
Teplota provozního prostâedí by nemêla
poklesnout pod 5°C a pâekroçit 40°C.

Umístêní
1) Nepokládejte na základní jednotku ƒádné têƒké

pâedmêty.
2) Dbejte na to, aby se do zaâízení nedostaly cizí

pâedmêty nebo abyste na nê nevylili ƒádnou
tekutinu. Nevystavujte zaâízení pûsobení kouâe,
prachu, vibracím a nárazûm.

3) Umístête základní jednotku na rovnou plochu.

Ochrana proti pâepêtí
Tento pâístroj je vybaven integrovanou ochranou
proti pâepêtí (blesku). Doporuçujeme Vám
dodateçnou instalaci pâepêïové ochrany na Va¢í
telefonní lince, jestliƒe se nacházíte v oblasti s
çastÿm vÿskytem bouâek. 
Pro nákup a instalaci prosím kontaktujte pâíslu¢ného
prodejce.

≥Na po¢kození pâístroje bleskem (pâepêtím) se
nevztahují záruçní podmínky a to i v pâípadê, ƒe je
nainstalována pâídavná pâepêïová ochrana.

UPOZORNÊNÍ:
S OHLEDEM ZABRÁNÊNÍ POßÁRU ÇI ÚRAZU
ELEKTRICKŸM PROUDEM NEVYSTAVUJTE
VŸROBEK DE£TI ANI PÛSOBENÍ VLHKOSTI.

V pâípadê problémû odpojte pâístroj od telefonní
linky a pâipojte Vámi provêâenÿ funkçní pâístroj.
Jestliƒe tento pâístroj funguje správnê, nepâipojujte
jiƒ zpêt pûvodní pâístroj dokud není opraven. Jestliƒe
Vámi provêâenÿ funkçní pâístroj nefunguje,
kontaktujte Va¢eho telekomunikaçního operátora
sítê. PQQX13975ZA  F1003-0 D

Vÿrobce: Panasonic 
Communications (Malaysia) Sdn. Bhd. 
Senai Malaysia

Pro budoucí potâebu

Sériové çíslo
(Je uvedeno na spodní stranê pâístroje)

Datum zakoupení

Jméno a adresa prodejce

Telefonní pâístroj

Uƒivatelská pâíruçka
Typové çíslo KX-TS500CX

Moƒnost pulzní nebo tónové volby

PÂED UVEDENÍM PÂÍSTROJE DO PROVOZU
SI PÂEÇTÊTE UßIVATELSKOU PÂÍRUÇKU A
ULOßTE JI PRO POZDÊJ£Í POTÂEBU.

KX-TS500CXW
ÇESKY

Podmínky pâipojení pâístroje k veâejné telefonní
síti v Çeské republice.
1. Pâipojení zaâízení k analogovému rozhraní

veâejné telekomunikaçní sítê ÇR a jeho uvedení
do provozu mûƒe úçastník provést sám podle
návodu k pouƒití.

2. Zaâízení je schopno samostatného provozu.
3. Zaâízení je âe¢eno jako ukonçovací.
4. Zaâízení je dodáváno s odpojitelnÿm telefonním

kabelem s konektory RJ11. Zapojení do star¢ích
(çtyâkolíkovÿch) telefonních zásuvek se provádí
za pomocí schválené telefonní redukce (není
pâedmêtem dodávky).
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