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Használat elõtt töltse a mobil kézibeszélõ(ke)t 24 órát.
Pøenosný telefon pøed pouitím 24 hodin nabíjejte.
Przed u¿yciem ³adowaæ s³uchawkê (s³uchawki) przez 24 godziny.
Nabíjajte slúchadlo 24 hod. pred pouitím.
Înainte de utilizare, încãrcaþi receptoarele mobile timp de 24 ore.
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Pøedpisy, ivotní prostøedí a bezpeènost
✦ Bezpeènostní informace:

Toto zaøízení není konstruováno pro tísòová volání v pøípadì výpadku napájení. Je tøeba
pøijmout opatøení, která umoní tísòové volání i v pøípadì výpadku napájení.

✦ Napájení:

Zaøízení vyaduje elektrické napájení 220V  240V støídavého jednofázového proudu, kromì
IT instalací definovaných normou EN 60-950.

✦ VAROVÁNÍ!

Elektrická sí je klasifikovaná jako nebezpeèná podle kritérií normy EN 60-950. Zaøízení lze
vypnout jedinì odpojením od síové zásuvky. Zajistìte, aby byla elektrická zásuvka
v blízkosti zaøízení a byla vdy snadno dostupná.

✦ Telefonní spojení:

Napìtí v síti je klasifikováno jako TNV-3 (Telekomunikaèní síová napìtí tak, jak je definuje
norma EN 60-950). Pøi výpadku napájení se vymaou nastavení data a èasu a pøeruí se
probíhající hovor.

✦ Bezpeènostní opatøení:

Chraòte telefon pøed stykem s kapalinami. Telefon ani základovou stanici neotevírejte. Uvnitø
hrozí nebezpeèné napìtí. Chraòte kontakty nabíjeèky a baterie pøed stykem s vodivými
pøedmìty.

✦ ivotní prostøedí:

Pøi likvidaci obalového materiálu nebo starých baterií mìjte prosím na pamìti místní
pøedpisy upravující zacházení s odpady. Pokud je to moné, zajistìte recyklaci.

l Pøenosný telefon mùete okamitì nainstalovat a po 24 hodinách
nabíjení jej mùete zaèít pouívat.
l Pokud nejste pøipojeni v síti národního operátora, bude tøeba
provést nastavení podle vaeho operátora (viz strana 14).
l Pokud je tøeba vymìnit nabíjecí akumulátory, vdy pouijte nabíjecí
akumulátory NiMH AAA 600 (2x).

Quattro
Informace uvedené v této pøíruèce jsou platné i v pøípadì, e jste zakoupili sadu Duo, Trio
nebo Quattro øady Kala 300.

Philips oznaèuje baterie a obalový materiál standardními symboly slouícími pro
zajitìní správné recyklace.
Baterie by nemìly být likvidovány spolu s bìným domovním odpadem.
Pøispíváme finanènì na státní systémy obnovy a recyklace.
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Pøenosné telefony Kala 300 a Kala 300 Vox
Klávesnice

Telefonní seznamy

DEF

DEF

ABC

GHI

ABC

MNO

GHI

WXYZ

PQRS

JKL

PQRS

MNO

str. 5
str. 6

Registr hovorù

str. 6

Poslední hovory a mazací tlaèítko

str. 5

Potvrzovací tlaèítko a interkom

str. 7

Reproduktor (Kala 300)

str. 5

JKL

TUV

TUV

WXYZ

Reproduktor / záznamník (Vox)
Tlaèítko programování

Kala 300

Kala 300 Vox

Symboly na displeji

str. 5/9
str. 12
str. 5

Hlasitost

Nastavení záznamníku / zapnutý záznamník (pouze Kala 300 Vox)

str. 12

Nastavení vyzvánìní pøenosného telefonu

str. 13

Zaregistrování / odhláení pøenosného telefonu

str. 13

Technická nastavení

str. 14
str. 9

Indikátor zprávy na záznamníku (pouze Kala 300 Vox)
Stav baterie:

nabíjí se -

plnì nabitá -

slabá

str. 4

Registr hovorù / hlasová schránka operátora*

str. 6

Reproduktor

str. 5

Telefonní seznam pøátel

str. 6

Probíhá hovor -

str. 7

Interní hovor

Rodinný telefonní seznam

str. 6

Spojení základna / telefon

str. 15

* Záleí na slubách poskytovaných operátorem.

Èesky

Tlaèítko hovoru
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Základové stanice Kala 300 a Kala 300 Vox

Kala 300

Indikátor stavu
záznamníku

Kala 300 Vox
Tlaèítka:
Lokalizace (pouze Kala 300)

str. 8

Lokalizace / Volba vyzvánìcí melodie (pouze Kala 300 Vox)

str. 8

Vymazání zprávy (pouze Kala 300 Vox)

str. 9

Pøehrání / zastavení zprávy (pouze Kala 300 Vox)  záznamník ON/OFF

str. 9

Nastavení hlasitosti reproduktoru (pouze Kala 300 Vox)

str. 10

Stavové indikátory (pouze Kala 300 Vox):
Záznamník zapnut Nová zpráva !

záznamník vypnut
záznamník plný

str. 9
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Instalace telefonu
✦ Vloení / výmìna baterie / Zapojení telefonu
Varování: Pøi vkládání baterie a pøi zapojování telefonu se øiïte nákresy na
zaøízení a na bateriovém prostoru.
l Otevøete dvíøka bateriového prostoru.
l Pøipojte akumulátor ke konektoru uvnitø pøenosného telefonu.
l Umístìte akumulátor títkem smìrem nahoru a s vodièi po levé stranì

akumulátoru.

l Vrate zpìt dvíøka bateriového prostoru.

Èesky

S pomocí nákresù:

✦ Nabití / dobíjení telefonu (Viz symbol stavu baterie na stranì 2.)

Pøi prvním pouití nebo po vloení nového akumulátoru nabíjejte akumulátor pøenosného
telefonu nejménì 24 hodin. Tak zajistíte, e akumulátor po tøech cyklech nabití/vybití dosáhne optimální kapacity. Pokud pøi telefonování uslyíte pípání, je tøeba akumulátor nabít.

✦ Nakonfigurování telefonu
Konfiguraèní kód nemìòte, pokud ijete v Polsku. Zaøízení má ji z výroby nakonfigurováno
správná nastavení.
Varování: Zaøízení je urèeno k pouívání POUZE
v zemích zde UVEDENÝCH.

Zemì

Kód

Polsko

WXYZ

48

WXYZ

Varování: Pokud ijete v jedné ze tøí následujících zemí, musíte zadat odpovídající konfiguraèní kód. Zadejte následující sekvenci tlaèítek následovanou kódem vaí zemì.
Èeská republika
Maïarsko
Slovensko
Rumunsko

WXYZ

120
36
121
40

WXYZ

Pøíklad konfigurace pro Èeskou republiku:
WXYZ

WXYZ

zadejte 120

Doporuèení: Pokud jste produkt zakoupili v nìkteré z výe uvedených zemí, ale budete jej
chtít provozovat v jiné, mùete zadat konfiguraèní kód podle výe uvedených tabulek tak,
abyste aktivovali nastavení pro správnou zemi.

"
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Pouívání telefonu
Telefonování
✦ Pøijmutí hovoru /Zavìení

bliká

pøijmutí hovoru.
Chcete-li hovor ukonèit, stisknìte tlaèítko znovu nebo vrate pøenosný
telefon na základnu.

✦ Pøímé volání
vytoète telefonní èíslo.

✦ Pøedvolba èísla pøed voláním

Pro úpravu
údajù

Vytoète telefonní èíslo

✦ Volání z telefonního seznamu
nebo

bìhem
pøíchozího
hovoru nebo
kdy je na
lince záznamník Kala 300
Vox.

pouijte

nebo

.

DEF

procházení seznamu

✦ Nastavení hlasitosti (sluchátko nebo reproduktor)

Pouívání handsfree na pøenosném telefonu
Pro sluchátko i
na pøenosném telefonu Kala 300 Vox reproduktor
jsou k dispo✦ Aktivace / deaktivace reproduktoru
zici 3 úrovnì
hlasitosti.
/
na pøenosném telefonu Kala 300

Varování: Aktivací hadnsfree mùe náhle vzrùst hlasitost ve sluchátku na velmi vysokou úroveò. Dbejte na to, aby telefon nebyl pøíli blízko vaeho ucha.

Pouívání seznamu posledních volání a tlaèítka mazání
✦ Vstup /oputìní seznamu posledních volání
nebo

/

DEF

procházení seznamu

oputìní

✦ Volání èísla ze seznamu posledních volání
nebo

DEF

procházení seznamu

✦ Vymazání èísla ze seznamu posledních volání
nebo

DEF

procházení seznamu
#

MNO

pro vymazání aktuálního záznamu

Seznam posledních volání
obsahuje 5
naposledy
volaných èísel,
od nejnovìjího po
nejstarí.
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✦ Uloení èísla ze seznamu posledních volání do telefonního seznamu
nebo

nebo

DEF

pípnutí

vlote

procházení seznamu

jméno

✦ Oprava èísla
opravuje:

l èíslici pøi pøedvolbì,
l èíslici nebo znak pøi zadávání jmen do telefonního seznamu.
zruí provádìnou proceduru.
Èesky

Dlouhý stisk

Vytváøení a zmìny záznamù v seznamech
Telefon má dva telefonními seznamy:
20 záznamù v rodinném seznamu (viz funkce VIP, str. 13)
20 záznamù v seznamu pøátel (viz funkce VIP, str. 13)

✦ Vytvoøení záznamu

Kadý záznam se skládá ze jména (10 znakù) a z èísla (16 èíslic).
1. Zadejte telefonní èíslo a stisknìte

nebo

Poznámka: Chcete-li vloit pauzu, podrte dlouze
2. Zadejte jméno a stiskem

.

Stisknìte
.

nebo

potvrïte.

pro

✦ Zmìna záznamu (jména)
nebo

nebo

DEF

procházení seznamu

Mùete také
vytvoøit záznam z èísel
uloených
v registru hovorù* a seznamu poslednì
volaných èísel.

opravení jména

pøístup nebo
pro oputìní
telefonního
seznamu.

✦ Zmìna záznamu (èísla)
nebo

nebo

DEF

procházení seznamu

opravení starého èísla

✦ Vymazání záznamu
nebo

nebo

DEF

procházení seznamu

MNO

vymazání záznamu

Pouívání registru hovorù
Tato funkce je k dispozici, pokud vá operátor poskytuje slubu identifikace
volajícího.
V registru je uloeno 10 posledních externích hovorù:
- pøijaté hovory
* Závisí na slubách poskytovaných operátorem

$
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- nepøijaté hovory
- informace ze støediska zpráv*
- zprávy z vaeho záznamníku (pouze Kala 300 Vox) (

bliká,

).

kdy je v hlasové schránce
operátora nová
zpráva (podle
slueb operátora).

* Závisí na slubách poskytovaných operátorem.

✦ Vstup do registru hovorù / oputìní registru
nebo

/

DEF

procházení registru

Seite 7

oputìní

✦ Prohlíení registru
Displej mùe zobrazit buï:

l
l
l
l

èíslo volajícího*
jméno volajícího (je-li uloeno v telefonním seznamu)*
hvìzdièky jde-li o neidentifikovaný hovor**
pomlèky, není-li rozpoznáno èíslo

Stiskem

mùete zobrazit telefonní èíslo a èas a datum hovoru.

Stiskem

se vrate do reimu prohlíení.

* Závisí na slubách identifikace volajícího poskytovaných operátorem.
** V pøípadì potlaèení identifikace volajícího.

✦ Volání na èíslo z registru hovorù
nebo

Datum a èas
závisí na
slubách sítì.

svítí,
kdy je v hlasové schránce
operátora nová
zpráva.

DEF

procházení registru

✦ Vymazání záznamu z registru hovorù
nebo

DEF

MNO

pípnutí
oputìní

procházení registru

✦ Uloení èísla z registru do telefonního seznamu
nebo

DEF

procházení registru

nebo

pípnutí

zadání
jména

Pouívání interkomu (extra telefon, Duo, Trio, Quattro)
Tuto funkci je moné pouít pouze v konfiguraci s více pøenosnými
telefony. S touto funkcí mùete uskuteèòovat bezplatné interní hovory a
pøepojovat externí hovory z jednoho pøenosného telefonu na druhý.

✦ Interní hovor
Krátkým stiskem

zavoláte vechny pøenosné telefony v

pohotovosti.
Dlouhým stiskem

a zadáním èísla telefonu (1 a 4) mùete zvolat na

vybraný telefon.
* Pokud pøenosný telefon není z øady Kala 300, nemusí být funkce k dispozici.
%

Funkce interkomu a pøepojování hovorù
je k dispozici
pouze pro pøenosné telefony* zaregistrované ke stejné
základnì.
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zvednìte nebo zavìste interní hovor.

* Pokud pøenosný telefon není z øady Kala 300, nemusí být funkce k dispozici.

✦ Rychlé pøepojení hovoru

Bìhem hovoru mùete hovor pøepojit, ani byste museli èekat na zvednutí
druhého pøenosného telefonu:

.

Bìhem pøepojování uslyí volající hudbu.

✦ Pøepnutí hovoru na konkrétní telefon
Bìhem hovoru mùete hovor pøepnout na konkrétní pøenosný telefon:
Stisknìte dlouze

zadejte èíslo pøenosného telefonu (1 a 4)

K jedné základnì lze zaregistrovat 4 pøe. nosné telefony.

Èesky

Vechny pøenosné telefony vyzvánìjí.

Lokalizace (platí pro sady Duo, Trio a Quattro)
pro základovou stanici Kala 300 Vox-

pro základovou stanici Kala 300

Vyzvání vechny
pøihláené pøenosné telefony.

Tato funkce umoòuje vyhledat pøenosný telefon(telefony).
Na základové stanici stisknìte

nebo

. Po nalezení pøenosného

telefonu zastavte vyzvánìní stiskem libovolného tlaèítka nebo stisknìte
znovu

nebo

.

Nastavení vyzvánìní základny Kala 300 Vox
Melodie: Pro základovou stanici jsou k dispozici 3 melodie.
Dlouhým stiskem

vstupte do reimu nastavení melodie.

Pøehrává se první melodie, stiskem

pøehrajete dalí melodii. Chcete-li

volbu potvrdit, nechejte melodii hrát, dokud neuslyíte potvrzující pípnutí.
Hlasitost melodie: Pro základovou stanici jsou k dispozici 4 úrovnì
hlasitosti, vèetnì ticha.
Pøi pøehrávání melodie zmìòte stiskem

hlasitost. Chcete-li volbu

potvrdit, nechejte melodii hrát, dokud neuslyíte potvrzující pípnutí.

Pro pøítí volání
je nastavena
naposledy
vybraná hlasitost vyzvánìní.

Pøi pøehrávání melodie deaktivujete vyzvánìní základové stanice dlouhým
stiskem

.
&
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Pouívání záznamníku
Nastavení záznamníku
Záznamník je implicitnì aktivován s pøedem nahranou odchozí zprávou a
v reimu odpovìï&záznam.
Záznamová kapacita: 9 min (kvalita standard)  6 min (vysoká kvalita): vèetnì osobní odchozí zprávy, pokud je nahrána.

✦ Aktivace záznamníku

. Svítí

Ze základové stanice: Stisknìte dlouze
Z pøenosného telefonu:

indikátor
základové
stanice.

pípnutí

PQRS

oputìní

✦ Deaktivace záznamníku

Symbol

Ze základové stanice: Stisknìte dlouze
Z pøenosného telefonu:

nesvítí. Indikátor základové
stanice je
zhasnutý.

pípnutí

WXYZ

oputìní

✦ Pøehrání nových zpráv / pøehrání poznámky
Ze základové stanice:

Indikátor
základové
stanice bliká.

. Hlasitost mùete nastavit pomocí

Z pøenosného telefonu:

. Hlasitost mùete nastavit pomocí

Symbol

✦ Pøehrání starých zpráv
Ze základové stanice:

bliká.

.

Z pøenosného telefonu:

✦ Vymazání aktuální zprávy

nebo

ABC

Svítí symbol

DEF

pøedchozí nebo dalí zpráva

oputìní

Ze základové stanice: Pøehrajte zprávu a stisknìte
Z pøenosného telefonu:

✦ Vymazání vech zpráv

vyslechnutí

MNO

zprávy

oputìní

Ze základové stanice: Pøehrajte zprávu a stisknìte dlouze
Z pøenosného telefonu:

MNO

dlouhý stisk

✦ Pøehrání aktuální odchozí zprávy
Z pøenosného telefonu:

JKL

.
oputìní
pøehrává se
odchozí zpráva

'

Svítí symbol

.
oputìní

.
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✦ Nahrání vlastní odchozí zprávy
GHI

mluvte po pípnutí

JKL

TUV

Seite 10

*Uslyíte
vlastní odchozí
zprávu.

*

oputìní
Pokud tak vak uèiníte, nenávratnì vymaete døíve nahranou odchozí zprávu.
Pokud chcete nechat lokální zprávu pro vai rodinu:
GHI

mluvte po pípnutí

ABC

TUV

oputìní

✦ Volba reimu záznamníku

Mùete zvolit buï pouze odpovìdní reim (pøehraje se odchozí zpráva,
ale neuloí se vzkaz), nebo odpovìdní a záznamový reim (pøijme se vzkaz).
WXYZ

nebo

TUV

DEF

pøepínání mezi reimy
reim odpovìï
a záznam

S tímto interním vzkazem
(poznámkou)
je nakládáno
jako s ostatními vzkazy na
záznamníku.

Èesky

✦ Záznam poznámky

oputìní

reim pouze
odpovìï

Rada: Døíve ne pouijete reim pouhé odpovìdi bez pøijmutí vzkazu, ujistìte se,
e jste upravili odchozí zprávu.

Odposlech zanechávaného vzkazu
Mùete poslouchat volajícího, který zanechává zprávu na záznamníku, a rozhodnout se, zda hovor zvednete èi nikoli. Implicitnì je tato funkce zapnuta.

✦ Aktivace odposlechu

deaktivujete
odposlech na
trvalo.

Z pøenosného telefonu:
Ze základové stanice:

nebo

✦ Deaktivace odposlechu

Stiskem

Z pøenosného telefonu:
Ze základové stanice:

nebo nìkolikrát

.

✦ Zvýení hlasitosti pøi odposlechu

Bìhem odposlechu lze hlasitost nastavit ze základové stanice i
z pøenosného telefonu. Nastavit lze 4 úrovnì hlasitosti, vèetnì ticha.
Stisknìte opakovanì

Stiskem

, dokud nedosáhnete poadované hlasitosti.

✦ Zvednutí hovoru
Nahrávání právì pøijímaného vzkazu je zastaveno a volající je spojen.

deaktivujete
odposlech
jednotlivých
vzkazù.
Poslednì zvolená hlasitost
je nastavena i
pro dalí
hovory.
Kdy je
záznamník na
lince, bliká

.
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Vzdálené ovládání záznamníku
Funkce umoòuje pøístup k záznamníku z libovolného telefonu,
který má tlaèítko

a tónovou volbu.

✦ Vzdálená aktivace záznamníku
Vytoète své telefonní èíslo

zadejte RC kód*

PQRS

po 9 zazvonìních a pípnutí

aktivace

✦ Vzdálená deaktivace záznamníku
Vytoète své telefonní èíslo

zadejte RC kód*

bìhem odchozí zprávy

WXYZ

deaktivace

✦ Vzdálený pøístup na záznamník
1. Vytoète vae telefonní èíslo**
2. Bìhem odchozí zprávy stisknìte

a zadejte vá kód pro

vzdálený pøístup

✦ Funkce dostupné pøi vzdáleném pøístupu
Tlaèítka

Funkce
Pøehrání vzkazu
Pøehrání pøedchozího vzkazu

ABC

Pøehrání vzkazu

DEF

Pøehrání následujícího vzkazu

JKL

Pøehrání odchozí zprávy
Vymazání aktuální zprávy

MNO

Zastavení pøehrávání zprávy

TUV

GHI

JKL

GHI

ABC

Nahrání odchozí zprávy + stisk
Nahrání interní poznámky + stisk

TUV

TUV

Poznámka: Pokud chcete deaktivovat vzdálené ovládání, viz poznámka na
stranì 13 v Zmìna kódu pro vzdálený pøístup.



RC (Registration Code) kód
je uveden na
spodu základové jednotky.
* Nebo zadejte
osobní kód
pro vzdálený
pøístup
(viz str. 13).
** Uslyíte
nahranou
odchozí zprávu.
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Pøizpùsobení telefonu
Programování telefonu
.

Nastavení záznamníku (pouze pro Kala 300 Vox)
Nastavení hlasitosti a melodie (VIP melodie*)
Registrování pøenosného telefonu
Ostatní nastavení
Kdy pomocí

a

DEF

vyberete menu, stiskem

K navigaci po
menu pouijte
a

DEF

.

Ikona: Bliká,
kdy lze menu
zvolit. Svítí,
kdy je menu
zvoleno.

Èesky

Do reimu programování pøejdete stiskem

Na displeji se poté objeví ikony pøedstavující jednotlivá menu:

do menu vstupte.

Poznámka: Kadé menu má jednu nebo nìkolik poloek. Jednotlivé poloky
zobrazujete na displeji jednu po druhé stiskem
mùete opustit kdykoli stiskem

nebo

. Reim programování
(dlouhý stisk).

Nastavení záznamníku (pouze Kala 300 Vox)
✦ Zmìna data (1. poloka z 5: 1/5)

Kadý den je reprezentován èíslem: pondìlí jako 1,
nedìle jako 7.
Pomocí

nebo

DEF

se pøesuòte na èíslo

odpovídajícího dne a stiskem

potvrïte.

✦ Zmìna èasu (poloka 2/5)
Zadejte èas (bez mezer nebo pomlèek) a stiskem
potvrïte.

✦ Poèet zazvonìní pøed odpovìdí (poloka 3/5)

Ze seznamu (2, 3, 4, 5 a úsporný reim toll saver**)
vyberte poèet zazvonìní, po kterých záznamník zvedne
hovor.
Pomocí

nebo

DEF

volbu a potvrïte stiskem

*VIP nastavení
umoòují uloit
jména v jednotlivých seznamech. Seznamu
je moné pøiøadit melodii. Pøi
vyzvánìní pak
VIP melodie
umoòuje urèit
seznam, ve
kterém je
volající uloen
(viz str. 13).

se posuòte na poadovanou
.

** : V úsporném reimu zvedne záznamník telefon po 2 zazvonìních, pokud
máte nový vzkaz. Pokud ne, zvedne hovor po 5 zazvonìních. Take po 4
zazvonìních víte, e nemáte nové vzkazy, zavìsíte a neplatíte za hovor.
Tento reim je uiteèný pouze pøi vzdáleném ovládání.
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✦ Zmìna kódu pro vzdálený pøístup (poloka 4/5)
Pro vzdálený pøístup k záznamníku musíte zadat
bezpeènostní kód (4 znaky). Implicitnì je tento kód
shodný s RC kódem uvedeným na spodu základové
stanice. Chcete-li výchozí kód zmìnit:
Zadejte vlastní kód a stiskem

potvrïte.

Poznámka: Pøístupový kód mùete pomocí
vymazat. Pokud tento kód vymaete, není vzdálená
aktivace záznamníku moná.

:

✦ Volba kvality záznamu (poloka 5/5)

Vysoká kvalita.

stiskem

Standardní
kvalita.

Mùete nastavit kvalitu záznamu vaeho záznamníku.
Pøesuòte se na poadovanou kvalitu a potvrïte
.

:

Nastavení vyzvánìní pøenosného telefonu 
✦ Hlasitost vyzvánìní (poloka 1 ze 4: 1/4)

Mezi jednotlivými nastaveními hlasitosti procházejte
pomocí

nebo

. Stiskem

DEF

volbu potvrïte.

✦ Melodie pøenosného telefonu (poloka 2/4)
Pomocí

nebo

Potvrïte stiskem

DEF

vyberte jednu ze 7 melodií.

.

✦ Melodie pro seznam pøátel (VIP)* (poloka 3/4)
Pomocí

nebo

Potvrïte stiskem

DEF

vyberte jednu ze 7 melodií.

nebo

Potvrïte stiskem

Zmìnit lze i
hlasitost a
melodii základové stanice
(pouze Kala
300 Vox),
viz str.8.

Pøi volbì melodie pro seznam
pøátel bliká
.

.

✦ Melodie pro rodinný seznam (VIP)* (poloka 4/4)
Pomocí



DEF

vyberte jednu ze 7 melodií.

.

Pøi volbì melodie pro rodinný
seznam bliká
.

* Operátor musí podporovat slubu identifikace èísla volajícího.

Registrace / odhláení pøenosného telefonu 
K základové stanici je moné zaregistrovat 4 pøenosné
telefony. Pøenosný telefon mùe být pøihláen pouze
k jedné základové stanici.
Chcete-li zaregistrovat dalí pøenosný telefon, pøejdìte
nejprve do registraèního reimu tak, e odpojíte a znovu
pøipojíte napájecí adaptér k elektrické síti.
!
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, zadejte RC kód* (uveden na spodu základové
potvrïte.

Varování: Pokud chcete k základové stanici øady Kala 300 pøihlásit jiný
pøenosný telefon ne Philips, ujistìte se, e je GAP kompatibilní, jinak
nebude pracovat správnì.

✦ Odhláení pøenosného telefonu

* RC kód (registraèní kód) je
uveden zespo✦ Odhláení vech pøenosných telefonù (kromì právì pouívaného) da na základové stanici.
zadejte RC kód*
GHI

WXYZ

JKL

zadejte RC kód*

Varování: Jakmile je pøenosný telefon odhláen, není ji dále funkèní.

Èesky

WXYZ

Dalí technická natavení (podle zemì prodeje)
Pokud vá telefon není pøipojen v síti národního operátora, budete moná muset zmìnit
nastavení linky. Podle slueb poskytovaných operátorem a také podle technické
dostupnosti jsou moná nìkterá z následujících nastavení.

Poloky tohoto menu závisí na zemi prodeje a v nìkterých zemích nemusí
nìkteré z poloek existovat.
Pro vstup do následujících nastavení:

nebo

DEF

Procházení menu
Stiskem

opustíte reim programování.

✦ Zmìna typu identifikace volajícího

Sluba identifikace volajícího (èíslo a jméno) závisí na slubách
poskytovaných operátorem (podle dostupnosti). (Závisí na konkrétní zemi)
nebo

DEF

pro zvolení správného nastavení ze seznamu

✦ Zmìna reimu vytáèení

Mùete vybrat buï tónovou volbu DTMF (rychlejí vytáèení, pøístup ke
slubám operátora) nebo pulsní vytáèení (nazývané také pøeruování
smyèky a pouívané v zemích bez monosti DTMF). Výchozí hodnota je
TONE. (V závislosti na zemi nemusíte být schopni pøepnout na Pulse).
nebo

DEF

pro zvolení TONE nebo PULSE

✦ Zmìna typu pøizvonìní (recall)
Pouívání nìkterých slueb s pøístupem pøes

(èekání hovoru, pøes-

mìrování hovoru) je závislé na nastaveném zpùsobu pøeruování smyèky
(flash) (krátké - short/dlouhé - long) podle typu instalace (ISDN, veøejná
sí, poboèková ústøedna PABX). (Závisí na zemi)
nebo

DEF

pro volbu mezi Short (krátké) nebo Long (dlouhé)

: Krátké.
:
Dlouhé.
"
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Odstraòování potíí
✦ Potíe s telefonem
l Ne zavoláte na zákaznickou linku Philips, pøeètìte si prosím
pozornì tuto pøíruèku.
l JE-LI TØEBA, zkontrolujte, zda je v telefonu nastaven správný kód
zemì:
(viz str.4).
WXYZ

POTÍE

WXYZ

PØÍÈINY

- Není oznamovací tón pøi - Základová stanice není øádnì
pøipojena do elektøiny nebo
stisku
.
k telefonní zásuvce.
- Jste pøíli daleko od základové
stanice.
- Slabá baterie (symbol slabé
baterie).
- Bliká ikona

.

- Telefon není zaregistrován.
- Telefon je mimo dosah.

#

ØEENÍ
- Zkontrolujte zapojení.
- Jdìte blíe ke stanici.
- Nabijte baterii.
- Pøihlaste telefon k základové stanici (str.13).
- Jdìte blíe ke stanici.

- Kdy je telefon umístìn
na nabíjeèce, neozve se
pípnutí.

- Telefon není na nabíjecí základové stanici umístìn správnì.
- Zneèitìné nabíjecí kontakty.

- Telefon zvednìte a znovu
polote na nabíjecí stanici.
- Oèistìte suchou a èistou
tkaninou.

- Symbol baterie je
prázdný, pøestoe byl
telefon 24 hodin nabíjen.

- Akumulátor je vadný.

- Obrate se prosím na
prodejce PHILIPS.

- Na displeji není ádný
symbol.

- Vybitý akumulátor.

- Ujistìte se, e je pøístroj
zapojený.
- Nabijte akumulátor.

- Záznam nelze uloit do
seznamu.

- Seznam, který chcete pouít,
je plný.

- Vymazáním nìkterých
záznamù mùete uvolnit
místo v seznamu.

- patná kvalita zvuku
(praskání, výpadky,
ozvìny, atd.).

- Ruení blízkým elektrickým
pøístrojem.
- Základová stanice je v
místnosti se silnými zdmi.
- Pouíváte telefon pøíli daleko
od stanice.

- Zkuste zapojit stanici jinam.

- Nefunguje identifikace
volajícího.

- Sluba není aktivována, pouíváte nesprávného operátora,
nebo nesprávné nastavení.

- Zkontrolujte smlouvu
s operátorem, nebo zmìòte
typ identifikace volajícího
(viz str. 14).

- Umístìte stanici v jiné
místnosti.
- Jdìte blíe ke stanici.
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✦ Potíe se záznamníkem
PØÍÈINY

ØEENÍ

- Pamì záznamníku je plná.

- Vyslechnìte vzkazy a jejich
vymazáním uvolnìte pamì.
(str.9)

- Záznamník nenahrál
vai odchozí zprávu.

- Pamì záznamníku je plná.

- Vyslechnìte vzkazy a jejich
vymazáním uvolnìte pamì.
(str.9)

- Záznamník se zastavil.

- Pamì záznamníku je plná.

- Vyslechnìte vzkazy a jejich
vymazáním uvolnìte pamì.
(str.9)

Èesky

POTÍE
- Na displeji bliká ikona
záznamníku.

$
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Prohláení o shodì
rádiového a telekomunikaèního koncového zaøízení s ustanoveními naøízení vlády
è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické poadavky na rádiová a na telekomunikaèní
koncová zaøízení.

dovozce:

Philips Èeská republika s.r.o.
afránkova 1
155 00 Praha 5
IÈO: 63985306

tímto prohlauje, e výrobek
druh zaøízení, kód: telefonní pøístroj bezòùrový v pásmu DECT
typové oznaèení: TU 3321/XX 501P, TU 3351/XX 501P Vox, TU 3350/XX001P
specifikace: Kala 300, Kala 300 Vox
rozhraní: dvoudrátové analogové (základna telefonního pøístroje v pásmu DECT)
výrobce: Pro Philips Solectron Romania
rádiové parametry: dle standardu DECT (1880 1900 MHZ)
úèel pouití: zaøízení je urèeno ke zprostøedkování telefonních hovorù a pøipojení k

dvoudrátovému analogovému rozhraní veøejné telekomunikaèní sítì; mùe být pøipojeno i
k jiným telekomunikaèním sítím, které nemají odliné poadavky na rozhraní; doplòková
funkce CLIP je funkèní pouze v telekomunikaèních sítích, které tuto slubu poskytují
splòuje poadavky tìchto norem a pøedpisù, pøísluných pro daný druh zaøízení:

telekomunikaèní parametry: ÈSN EN 300 001, TBR 38, I-CTR37 (TBR21)
rádiové parametry: ÈSN EN 301406 (TBR 6), ETSI TBR6 Third Edition (June 1999) & ETSI

EN 301406 V1.4.1(2001-3)
EMC: ÈSN ETS 300329, ETSI EN 301489-6,ETSI EN 301489-1, ÈSN EN 61000
elektrická bezpeènost: ÈSN EN 60065, ÈSN EN 60950

a e je bezpeèný za podmínek pouití uvedených v návodu k obsluze a v Rozhodnutí o
schválení. Shoda byla posouzena v souladu s § 3, odst. 1, písm. b), pøíloha è. 3 naøízení vlády
è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické poadavky na rádiová a na telekomunikaèní
koncová zaøízení.
Prohláení o shodì je vydáváno na základì tìchto podkladù:
Zkuební protokoly è. 60000949, è. 43008010, vydané akreditovanou laboratoøí è. 1-0312,
Laboratorie central des industries electiques, 33, Av, du Gal Leclerc, FONTENAY- aux-ROSES,
92260 F
Toto prohláení je vydáno na výhradní odpovìdnost dovozce.
V Praze dne 27.1.2003
Ing. Pavel Kapar Key account manager
Philips ÈR, s.r.o., afránkova 1, 155 00 Praha 5, 233 099 212
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Kala 300
Kala 300 Duo
Kala 300Trio
Kala 300 Quattro

CZ

Kala 300Vox
Kala 300Vox Duo
Kala 300VoxTrio
Kala 300Vox Quattro

H
PL

3111 285 20353

SK
RO

!

Használat elõtt töltse a mobil kézibeszélõ(ke)t 24 órát.
Pøenosný telefon pøed pouitím 24 hodin nabíjejte.
Przed u¿yciem ³adowaæ s³uchawkê (s³uchawki) przez 24 godziny.
Nabíjajte slúchadlo 24 hod. pred pouitím.
Înainte de utilizare, încãrcaþi receptoarele mobile timp de 24 ore.

