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Kala 300Vox Quattro
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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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Normy, ivotné prostredie a bezpeènos

. Informácie o bezpeènosti:

Toto zariadenie nie je urèené pre núdzové hovory v prípade výpadku prúdu.
Pre núdzové hovory by malo by k dispozícii alternatívne zariadenie.

. Napájanie:

Výrobok vyaduje elektrickú sie 220-240 V striedavých (mimo IT intalácií pod¾a normy
EN 60-950).

. UPOZORNENIE !

Elektrická sie je klasifikovaná ako nebezpeèná pod¾a kritérií v norme EN 60-950. Jediný
spôsob úplného vypnutia tohto výrobku je odpojenie od elektrickej zásuvky. Zaistite, aby
bola elektrická zásuvka blízko prístroja a vdy ¾ahko prístupná.

. Telefónne spojenie:

Napätie v sieti je klasifikované ako TNV-3 (napätie v telekomunikaènej sieti  pod¾a normy
EN 60-950). Pri odpojení od napätia sa zruí prebiehajúci hovor, nastavenie dátumu a èasu.

. Bezpeènostné opatrenia:

Dbajte, aby sa slúchadlo nedostalo do kontaktu s tekutinami. Nerozoberajte slúchadlo
ani základòovú stanicu - mohli by ste sa tak vystavi vysokému napätiu. Dbajte, aby sa
kontakty nabíjaèa alebo batérie nedostali do styku s vodivými materiálmi.

. ivotné prostredie:

Prosím nezabúdajte dodriava miestne predpisy oh¾adom likvidácie obalových materiálov,
pouitých batérií a starých prístrojov a ak je to moné, podporte ich recykláciu.

l Vá telefón môete ihneï naintalova a zaèa pouíva po nabití
(v trvaní 24 hodín).
l Ak nie ste pripojení na hlavného operátora siete v krajine, musíte
vykona nastavenie operátora (viï. str. 14).
l Ak potrebujete vymeni batériu, pouite vdy nabíjate¾nú batériu
NiMH AAA 600 x 2.

Quattro
Informácie uvedené v tomto návode platia tie pre súpravy Kala 300 Duo, Trio a Quattro.
Philips oznaèil batériu a obal tandardnými symbolmi oznaèujúcimi vhodnos
recyklácie a korektnej likvidácie odpadu.
Batérie by nemali by odhadzované spolu z beným domácim odpadom.
Bola uhradená finanèná èiastka príslunému národnému centru pre obnovu a
recykláciu.
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Bezdrôtový telefón Kala 300 a Kala 300 Vox
Klávesnica
Tlaèidlo hovoru

DEF

DEF

ABC

MNO

GHI

WXYZ

PQRS

JKL

PQRS

MNO

Tlaèidlá tel. zoznamu

str. 6

Tlaèidlo zoznamu hovorov

str. 6

Tlaèidlo opakovania a opravy

str. 5

Potvrdenie a interkom

str. 7

Tlaèidlo reproduktoru (Kala 300)

str. 5

Reproduktor / záznamník (Vox)

str.5/str.9

Programovacie tlaèidlo

str. 12

Hlasitos

str. 5

JKL

TUV

Kala 300

TUV

WXYZ

Kala 300 Vox

Ikonky na displeji

Nastavenie záznamníku / zap. záznamník (len Kala 300 Vox)

str. 12

Nastavenie vyzváòacích melódií

str. 13

Prihlásenie / odhlásenie slúchadla

str. 13

Technické nastavenie

str. 14

Indikácia správy na záznamníku (len Kala 300 Vox)

str. 9

Stav batérie:

nabíjanie -

plne nabitá -

slabá

str. 4

Zoznam hovorov / schránka operátora*

str. 6

Reproduktor

str. 5

Tel. zoznam priate¾ov

str. 6

Prebiehajúci hovor -

Interný hovor

Slovensky

GHI

ABC

str. 5

str. 7

Rodinný tel. zoznam

str. 6

Spojenie základòa  slúchadlo

str. 15

* závisí od zmluvy s operátorom.
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Základòové stanice Kala 300 a Kala 300 Vox

Kala 300

Indikácia stavu
záznamníku

Kala 300 Vox
Tlaèidlá:
H¾adacie tlaèidlo (len Kala 300)

str. 8

H¾adacie tlaèidlo / vo¾ba melódie zvonenia (len Kala 300 Vox))

str. 8

Zmazanie správy (len Kala 300 Vox)

str. 9

Prehrávanie správ (len Kala 300 Vox)  záznamník zap. / vyp

str. 9

Nastavenie hlasitosti reproduktoru (len Kala 300 Vox)

str. 10

Indikátor stavu (len Kala 300 Vox):
záznamník zap. nové správy !

záznamník vyp.
plná pamä

str. 9
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Intalácia váho telefónu

. Vloenie / výmena batérie / napojenie telefónu
Upozornenie: Oh¾adom vloenia batérie a/alebo pripojenia váho telefónu si prosím pozrite
nákresy z vnútornej strany krytu a vo vnútri obalu.
Za pomoci intalaèných nákresov:

l
l
l
l

Otvorte posunutím dvierka pre batériu
Pripojte batériu ku konektoru v slúchadle
Vlote batériu nálepkou smerom nahor a káblikom pozdå ¾avej strany batérie
Nasaïte dvierka batérie.

. Nabíjanie telefónu (viï. ikonka stavu batérie na strane 2)

Batériu pri jej prvom pouití nabíjajte aspoò 24 hodín. To je podmienkou optimálnej
ivotnosti batérie  dosiahnete ju po 3 cykloch nabitia / vybitia. Ak sa pri pouívaní
telefónu ozve signalizaèný tón, je potrebné batériu nabi.

Ak ijete v Po¾sku, nemeòte vá konfiguraèný kód. Vá výrobok je u z výroby správne
nastavený.
Upozornenie: Tento výrobok je urèený len pre
pouitie v niie uvedených krajinách.

Slovensky

.Nastavenie telefónu pre pouitie

Kód

Krajina
Po¾sko

WXYZ

WXYZ

48

Upozornenie: Ak ijete v jednej zo tyroch niie uvedených krajín, musíte vloi prísluný
konfiguraèný kód krajiny nasledovným spôsobom:
Slovensko
Èeská republika

121
120

Madarsko

WXYZ

WXYZ

Rumunsko

36
40

Príklad nastavenia pre Slovensko:
WXYZ

WXYZ

vlote 121

Poznámka: Ak ste prístroj zakúpili v niektorej z vyie uvedených krajín a chcete ho poui v
inej, aktivujete zadaním konfiguraèného kódu pod¾a tabu¾ky správne nastavenie krajiny.

"
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Pouitie telefónu
Uskutoènenie hovoru
. Príjem hovoru / zavesenie

bliká -

príjem hovoru.
Pre ukonèenie hovoru stlaète opä toto tlaèidlo alebo polote slúchadlo
na základòovú stanicu.

. Priama vo¾ba
zadajte telefónne èíslo.

. Zadanie èísla pred volaním

prichádzajúci
hovor alebo
ak je
záznamník
Kala 300 Vox
zapnutý.
Pre opravu

Zadajte èíslo

pouite

.

. Vo¾ba z tel. zoznamu
alebo

alebo

DEF

pre listovanie v zozname

. Nastavenie hlasitosti (slúchadla alebo reproduktoru)

Pouitie handsfree na slúchadle
na slúchadle Kala 300

na slúchadle Kala 300 Vox

. Aktivovanie / deaktivovanie reproduktoru
/

Pre slúchadlo
i reproduktor
sú k dispozícii
3 úrovne
hlasitosti.

Upozornenie: Aktivácia handsfree môe náhle zvýi hlasitos v slúchadle
na ve¾mi vysokú úroveò. Dajte slúchadlo ïalej od váho ucha.

Zoznam hovorov a tlaèidlo pre opravu
.Zobrazenie / opustenie zoznamu hovorov
alebo

DEF

/

pre listovanie v zozname

pre ukonèenie

. Vo¾ba èísla zo zoznamu hovorov
alebo

Zoznam hovorov obsahuje 5
naposledy
volaných
èísiel: od
najnovieho
po najstarie.

DEF

pre listovanie v zozname

. Vymazanie èísla zo zoznamu hovorov
alebo

DEF

pre listovanie v zozname
#

MNO

pre vymazanie aktuálnej poloky

10.06.03
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. Uloenie èísla zo zoznamu hovorov do tel. zoznamu
alebo

alebo

DEF

píp

vlote

pre listovanie v zozname

meno

. Opravenie èísla
opravuje:

l èíslo pred volaním,
l èíslo alebo znak pri zadávaní do tel. zoznamu.
Dlhím podraním

zruíte akýko¾vek úkon.

Tvorba a zmena poloiek tel. zoznamu
20 záznamov  rodinný tel. zoznam (viï. funkcia VIP, str. 13)
20 záznamov  tel. zoznam priate¾ov (viï. funkcia VIP, str. 13)

. Vytvorenie záznamu

Kadý záznam obsahuje meno (10 znakov) a èíslo (16 cifier).
1. Vlote tel. èíslo a stlaète

alebo

2. Vlote meno a stlaète

Stlaète
alebo

.

Poznámka: Pre vloenie pauzy, podrte chví¾ku

Záznam môete
vytvori aj zo
zoznamu
hovorov*.

pre otvorenie /
opustenie tel.
zoznamu.

.

pre potvrdenie.

Slovensky

Telefón má 2 tel. zoznamy:

. Zmena záznamu (mena)
alebo

alebo

DEF

pre listovanie v zozname

pre úpravu mena

. Zmena záznamu (èísla)
alebo

alebo

DEF

pre listovanie v zozname

pre úpravu starého èísla

. Zmazanie záznamu
alebo

alebo

DEF

pre listovanie v zozname

MNO

pre zmazanie záznamu

Pouitie zoznamu hovorov
Táto funkcia je k dispozícii iba ak máte u operátora aktivovanú slubu
identifikácie volajúceho.
Zoznam hovorov obsahuje posledných 10 prijatých externých hovorov:
- prijaté hovory
* Závisí od zmluvy s vaim operátorom.
$
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- neprijaté hovory
- informácie siete*

bliká, ak

- správy zo záznamníku (len Kala 300 Vox) (

).

máte v
schránke
operátora
novú správu
(závisí od
zmluvy s
operátorom).

* Závisí od zmluvy s vaim operátorom.

. Otvorenie / opustenie zoznamu hovorov
alebo

DEF

/

pre listovanie v zozname

pre ukonèenie

. Prezeranie zoznamu hovorov
Zobrazí sa buï:

l
l
l
l

èíslo volajúceho*
meno volajúceho (ak je v tel. zozname)*
hviezdièky  neidentifikovaný hovor**
pomlèky  nerozpoznané èíslo

Dátum a èas
závisí od siete.

Zobrazenie tel. èísla, dátumu a èasu prepínate pomocou
Stlaète

.

pre návrat do reimu prezerania.

* Závisí od zmluvy s vaim operátorom oh¾adom sluieb identifikácie
volajúceho a/alebo zobrazenia mena
** Neuvedené èísla, neposkytnutá identifikácia volajúceho

. Volanie na èíslo zo zoznamu hovorov
alebo

sa zobrazí, ak bola
do schránky
operátora
uloená
správa.

DEF

pre listovanie v zozname

. Zmazanie záznamu zo zoznamu hovorov
alebo

DEF

MNO

píp
pre ukonèenie

pre listovanie v zozname

. Uloenie èísla zo zoznamu hovorov do tel. zoznamu
alebo

DEF

pre listovanie v zozname

alebo

píp

vlote
meno

Pouitie interkomu (Extra, Duo, Trio, Quattro)
Táto funkcia je k dispozícii iba pri konfigurácii s viacerými slúchadlami.
Umoòuje bezplatné interné hovory a prepínanie externých hovorov z
jedného slúchadla na druhé.

. Interné hovory
krátko stlaète pre volanie vetkých slúchadiel v pohotovostnom
reime.
dlhie podrte, zadajte èíslo slúchadla (1 a 4) pre volanie uvedeného

Interkom a
odovzdanie
hovoru je
moné len so
slúchadlami*
prihlásenými
na rovnakú
základòovú
stanicu.

slúchadla.
* Ak sa nejedná o slúchadlo Philips Kala 300, nie je moné túto funkciu vyui.
%
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Stlaète

alebo

10.06.03

pre prijatie alebo ukonèenie interného hovoru.

*Ak sa nejedná o slúchadlo Philips Kala 300, nie je moné túto
funkciu vyui.

. Rýchle odovzdanie hovoru

Prebiehajúci hovor môete odovzda bez èakania na jeho príjem iným
slúchadlom:

.

Vetky slúchadlá budú zvoni.

Na jednu
základòovú
stanicu je
moné
prihlási a 4
slúchadlá.

. Odovzdanie hovoru na konkrétne slúchadlo

Prebiehajúci hovor môete odovzda na konkrétne slúchadlo:
Dlhie podrte

Poèas
odovzdávania
bude volajúci
poèu hudbu.

, zadajte èíslo slúchadla (1 a 4)

H¾adanie (platí pre súpravy Duo, Trio a Quattro)
pre základòovú stanicu Kala 300 Vox -

pre Kala 300.

Zvonia vetky
prihlásené
slúchadlá.

Stlaète

alebo

Slovensky

Táto funkcia vám umoòuje nájs slúchadlo.
na základòovej stanici. Po nájdení stlaète na

slúchadle akéko¾vek tlaèidlo, prípadne opä

alebo

 zvonenie

prestane.

Nastavenie zvonenia základne Kala 300 Vox
Melódie: Na základòovej stanici sú k dispozícii 3 melódie.
Dlhím stlaèením

vstúpite do programovacieho reimu melódií.

Prehrá sa prvá melódia, stlaèením

budete poèu ïaliu melódiu.

Pre potvrdenie výberu nechajte hudbu hra a do zaznenia potvrdzujúceho
tónu.
Hlasitos melódie: Na základòovej stanici sú k dispozícii 4 úrovne
hlasitosti vrátane ticha.
Poèas prehrávania melódie stlaète

pre zmenu hlasitosti. Pre

potvrdenie výberu nechajte hudbu hra a do zaznenia potvrdzujúceho
tónu.
Dlhím stlaèením

Naposledy
zvolená úroveò
sa pouije pri
najbliom
hovore.

poèas prehrávania melódie deaktivujete vyzváòanie

na základòovej stanici.
&
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Pouitie záznamníku
Nastavenie záznamníku
Záznamník je vopred aktivovaný v reime odpoveï a záznam s
nahranou správou.
Záznamová kapacita: 9 minút (tandardná kvalita)  6 minút (vysoká kvalita):
vrátane privítacej správy.

. Aktivovanie záznamníku

ikonka
svieti.
Indikátor na
základni svieti.

Zo základòovej stanice: Dlhie podrte
Zo slúchadla:

píp

PQRS

Pre ukonèenie

. Deaktivovanie záznamníku

ikonka
nesvieti.
Indikátor na
základni
nesvieti.

Zo základòovej stanice: Dlhie podrte
Zo slúchadla:

WXYZ

píp
Pre ukonèenie

. Prehranie nových správ / poznámky
Zo základòovej stanice:
Zo slúchadla:

Indikátor na
základni bliká.

. Hlasitos je moné nastavi pomocou

ikonka

. Hlasitos je moné nastavi pomocou

bliká.

. Prehranie starích správ
Zo základòovej stanice:
Zo slúchadla:

.
alebo

ABC

ikonka

DEF

predolá alebo nasledujúca správa

Pre ukonèenie

. Zmazanie aktuálnej správy
Zo základòovej stanice: Prehrajte správu a stlaète
Zo slúchadla:

vypoèujte správu

MNO

Pre ukonèenie

.Zmazanie vetkých správ
Zo základòovej stanice: Prehrajte správu a dlhie podrte
Zo slúchadla:

MNO

Dlhie podrte

.
Pre ukonèenie

. Prehranie aktuálnej privítacej správy
Zo slúchadla:

'

JKL

prehrá sa privítacia

.

správa

Pre ukonèenie

svieti.

10.06.03
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. Záznam vaej privítacej správy
GHI

hovorte po pípnutí

JKL

TUV

10.06.03

*Prehraje sa
privítacia
správa.

*
Pre ukonèenie

Týmto úkonom nenávratne vymaete privítaciu správu nahratú pri výrobe.

. Záznam poznámky

Ak chcete zanecha miestnu správu pre rodinu:
GHI

hovorte po pípnutí

ABC

TUV

Pre ukonèenie

S hlasovou
poznámkou sa
zaobchádza
rovnako ako s
ostatnými
správami
záznamníku.

. Vo¾ba reimu záznamníku

Môete si vybra buï reim odpovede (prehrá privítaciu správu, ale
nezaznamená odkaz), alebo reim odpovede & záznamu (zaznamená odkaz).
alebo

TUV

DEF

prepnutie medzi reimami

reim odpovede
a záznamu

Pre ukonèenie

reim odpovede

Slovensky

WXYZ

Poznámka: Pred pouitím reimu odpovede sa uistite, e ste prispôsobili
privítaciu správu.

Hlasitá reprodukcia poèas záznamu správy
Táto funkcia vám umoòuje poèúva zaznamenávanú správu a rozhodnú
sa, èi prijmete hovor. Z výroby je nastavená hlasitá reprodukcia na
základòovej stanici.

. Aktivovanie hlasitej reprodukcie
Zo slúchadla:
Zo základòovej stanice:

alebo

Zo slúchadla:
alebo

pre trvalú
deaktiváciu
hlasitej
reprodukcie.
Stlaète

. Deaktivovanie hlasitej reprodukcie

Zo základòovej stanice:

Stlaète

nieko¾ko krát.

pre deaktiváciu
hlasitej
reprodukcie
najbliieho
hovoru.

. Zvýenie hlasitosti

Naposledy
Poèas hlasitej reprodukcie je moné nastavi hlasitos buï zo základòovej zvolená úroveò
stanice alebo zo slúchadla. K dispozícii sú 4 úrovne hlasitosti vrátane ticha. sa pouije pri
najbliom
Stlaète
a kým nedosiahnete poadovanú hlasitos.
hovore.

. Príjem hovoru
Záznam správy sa preruí a prijmete hovor.

Ak je
záznamník
zapnutý, bliká
.
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Pouitie na dia¾ku
Táto funkcia vám umoòuje vzdialený prístup na vá záznamník z
akéhoko¾vek telefónu s tlaèidlom

a tónovou vo¾bou.

. Dia¾kové aktivovanie záznamníku
Vytoète vae tel. èíslo

vlote RC kód*

PQRS

po 9 zvoneniach a pípnutí

pre aktivovanie

. Dia¾kové deaktivovanie záznamníku
Vytoète vae tel. èíslo

vlote RC kód*

poèas privítacej správy

WXYZ

pre deaktivovanie

. Vzdialený prístup na záznamník
1. Vytoète vae tel. èíslo**

2. Poèas privítacej správy stlaète

a vlote vá dia¾kový

prístupový kód.

. Funkcie dostupné cez vzdialený prístup
Tlaèidlá

Funkcie
Opätovné prehratie správy
Prehratie predolej správy

ABC

Prehratie správy

DEF

Prehratie nasledovnej správy

JKL

Prehratie privítacej správy

MNO

Zmazanie aktuálnej správy

Zastavenie prehrávania

TUV

GHI

JKL

Pre záznam privítacej správy + stlaète

GHI

ABC

Pre záznam poznámky + stlaète

TUV

TUV

Poznámka: Ak chcete deaktivova vzdialený prístup  viï. poznámka na
strane 13 v Zmena kódu pre dia¾kový prístup.



RC kód
(registraèný
kód) je
uvedený
zospodu na
základni.
*alebo vlote
vá osobný
dia¾kový
prístupový kód
(viï. str. 13).
**Ozve sa
nahraná
privítacia
správa.
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Prispôsobenie telefónu
Programovanie telefónu
Pre vstup do programovacieho reimu stlaète

Pomocou

.

a

Na displeji sa zobrazia ikonky reprezentujúce menu:
Nastavenie záznamníku (len pre Kala 300 Vox)
Nastavenie hlasitosti a melódií (VIP melódie*)
Prihlásenie slúchadla
Ostatné nastavenia
Po zvolení menu tlaèidlami

a

DEF

, stlaète

DEF

prezerajte
menu.
Ikonka: bliká 
výber menu,
svieti - po
vstúpení do
menu.

pre vstup do

daného menu.
Poznámka: Kadé menu obsahuje jednu alebo viac poloiek, ktoré sa

reimu stlaète kedyko¾vek

. Pre opustenie programovacieho

alebo

(podrte dlhie).

Slovensky

zobrazujú jedna po druhej stláèaním

Nastavenie záznamníku (len Kala 300 Vox)
. Nastavenie dòa (prvá vo¾ba z piatich : 1/5)

Kadý deò je reprezentovaný èíslom: Pondelok ako 1...
Nede¾a ako 7.
Poadované èíslo dòa zvo¾te pomocou
DEF

a stlaète

alebo

pre potvrdenie.

. Nastavenie èasu (vo¾ba 2/5)
Zadajte èas (bez medzery alebo pomlèky) a stlaète
pre potvrdenie.

. Poèet zvonení pred prijatím (vo¾ba 3/5)

Zo zoznamu môete vybra (2, 3, 4, 5 alebo etrenie
poplatkov (toll saver)**) poèet zvonení, po ktorých
záznamník prijme hovor.
Zvo¾te poadovaný poèet zvonení pomocou
DEF

a potvrïte stlaèením

*Nastavenie
VIP umoòuje
uklada
záznamy v
rôznych tel.
zoznamoch,
ktorým je
moné priradi
urèitú melódiu.
Pod¾a
zvonenia tak
hneï viete, kto
volá (viï. str.
13).

alebo

.

** V reime etrenie poplatkov záznamník prijme hovor buï po 3
zazvoneniach - ak sú zaznamenané nové správy, alebo po 5
zazvoneniach  ak nie sú. Môete teda ukonèi volanie po 4 zazvonení bez
platenia za hovor. etrenie poplatkov je uitoèné len pre dia¾kový prístup.
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. Zmena kódu pre dia¾kový prístup (vo¾ba 4/5)
Pre dia¾kový prístup na vá záznamník musíte zada
tajný kód (4-ciferný). Z výroby je tento kód nastavený
zhodne s RC kódom uvedeným zospodu základne.
Ak chcete zmeni pôvodný kód:
Zadajte osobný kód a stlaète

pre potvrdenie.

Poznámka: Vá kód pre dia¾kový prístup môete
zmaza pomocou

. Ak je tento kód zmazaný, nie

:

je moné dia¾kové aktivovanie záznamníku.

vysoká kvalita.

. Výber záznamovej kvality (vo¾ba 5/5)

:

Môete si vybra kvalitu nahrávania odkazov.

Zvo¾te poadovanú kvalitu a potvrïte pomocou

tandardná
kvalita.

.

Nastavenie zvonenia slúchadla



. Hlasitos zvonenia (vo¾ba 1 z 4 : 1/4)

Zmeni je tie
moné
hlasitos a
melódiu
základòovej
stanice (len
Kala 300 Vox)
 viï. str. 8.

Vyberte si z rôznych úrovní hlasitosti tlaèidlom
alebo

DEF

. Stlaète

pre potvrdenie váho výberu.

. Melódia slúchadla (vo¾ba 2/4)
Vyberte si zo 7 melódií tlaèidlom
Stlaète

alebo

DEF

.

pre potvrdenie.
bliká pri

. Melódia* tel. zoznamu priate¾ov (VIP) (vo¾ba 3/4)
Vyberte si zo 7 melódií tlaèidlom
Stlaète

alebo

DEF

vo¾be melódie
tel. zoznamu
priate¾ov.

.

pre potvrdenie.

. Melódia* rodinného tel. zoznamu (VIP) (vo¾ba 4/4)
Vyberte si zo 7 melódií tlaèidlom
Stlaète



alebo

DEF

bliká pri

.

vo¾be melódie
rodinného tel.
zoznamu.

pre potvrdenie.

* Závisí od zmluvy s vaim operátorom oh¾adom identifikácie volajúceho.

Prihlásenie / odhlásenie slúchadla
K základòovej stanici je moné prihlási a 4 slúchadlá.
Slúchadlo môe by prihlásené len k 1 základòovej stanici.
Pre prihlásenie ïalieho slúchadla vstúpte do
prihlasovacieho reimu odpojením a pripojením
napájacieho zdroja do elektrickej zásuvky.

!
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Po zvolení menu
stlaète

10.06.03

, zadajte RC kód* uvedený zospodu základne a

pre potvrdenie.

Upozornenie: Ak chcete prihlási slúchadlo od iného výrobcu k
základòovej stanici Kala 300, uistite sa, e je kompatibilné so systémom
GAP, inak nebude správne fungova.

. Odhlásenie slúchadla
WXYZ

GHI

vlote RC kód*

. Odhlásenie vetkých slúchadiel (okrem práve pouívaného)
WXYZ

JKL

vlote RC kód*

*RC kód
(registraèný
kód) je
napísaný na
spodnej strane
základne.

Upozornenie: Po odhlásení nie je slúchadlo v systéme pouite¾né.

Technické nastavenie (závisí od krajiny)

Pre vstup do nasledovného menu:

alebo

Slovensky

Ak nie ste pripojení na hlavného operátora siete v krajine, bude mono treba
nastavi parametre volania. Niektoré z nasledovných parametrov závisia od
zmluvy s operátoroma technickej dostupnosti.
Poloky v tomto menu závisia od krajiny a nemusia by k dispozícii v niektorých
krajinách.
DEF

Pre listovanie v menu
slúi na opustenie programovacieho reimu.

. Zmena typu identifikácie volajúceho

Sluba identifikácie volajúceho (meno a èíslo) je k dispozícii v závislosti od
zmluvy s operátorom (závisí od krajiny).
alebo

DEF

pre výber správneho nastavenia zo zoznamu

. Zmena spôsobu vo¾by

Umoòuje vám zvoli buï tónovú vo¾bu DTMF (rýchlejia vo¾ba, prístup k
slubám operátora) alebo pulznú vo¾bu (tzv. vo¾ba preruovaním 
pouívaná v krajinách bez DTMF vo¾by). Pôvodná hodnota je tónová vo¾ba
(TONE). (V závislosti od krajiny nemusí by moné zmeni vo¾bu na pulznú.)
alebo

DEF

pre výber tónovej (TONE) alebo pulznej (PULSE)

. Zmena typu poboèky
Pouitie niektorých sluieb dostupných pomocou
(èakajúci hovor,
presmerovanie...) závisí od nastavenia poboèky (krátka / dlhá) pod¾a typu
vaej intalácie (ISDN, verejná, PABX)  závisí od krajiny.
alebo

DEF

pre výber medzi krátkou (short) alebo dlhou (long)

: krátka.
: dlhá.
"

17:04

Seite 14

Kala_300 _Slowakisch_Hauptanleitung_17 Seiten_24.03.03.qxd

Odstraòovanie problémov
.Problémy pri pouití telefónu...
l Prosím, preèítajte si pozorne túto uívate¾skú príruèku pred volaním

oddelenia pre zákazníkov Philips.
l AK JE TO POTREBNÉ, skontrolujte nastavenie kódu príslunej

krajiny:

WXYZ

PROBLÉMY
- Po stlaèení
nepoèu volací tón.

(viï. strana 4).

WXYZ

PRÍÈINY

RIEENIA

Skontrolujte zapojenie
Základòová stanica nie je
správne pripojená do el. zásuvky (pod krytom).
alebo na tel. linku.
Ste príli ïaleko od základne.

Presuòte sa bliie k základni

Batéria je slabá (svieti ikonka
slabej batérie).

Vymeòte batériu
(pod krytom).

Slúchadlo nie je prihlásené.
Slúchadlo je mimo dosah.

Prihláste slúchadlo k základni
(str. 13)
Presuòte sa bliie k základni.

Slúchadlo nebolo správne
poloené na kontakty
základòovej stanice.

Vezmite slúchadlo a opä ho
polote na základòovú
stanicu.

Nabíjacie kontakty sú pinavé.

Vyèistite ich èistou suchou
utierkou.

- Ikonka batérie zostala
prázdna aj po 24
hodinovom nabíjaní.

Batéria je pokodená.

Obráte sa prosím na predajcu
PHILIPS oh¾adom zakúpenia
novej nabíjate¾nej batérie.

- Na displeji nie je iaden
symbol.

Batéria je vybitá.

Uistite sa, e je výrobok
zapojený (pod krytom).

- Záznam sa neuloil do
tel. zoznamu
- Zlá kvalita zvuku
(praskot, výpadky, ozveny
a pod.)

Tel. zoznam, ktorý chcete poui, Zmate niektoré záznamy pre
uvo¾nenie pamäte.
je plný.
Skúste pripoji základòovú
Interferencia z blízkeho
stanicu niekde inde.
elektrického prístroja.

-

ikonka bliká.

- Pri poloení slúchadla
na nabíjaè sa neozve
iaden tón.

Nabite batériu (pod krytom).

- Identifikácia volajúceho
nefunguje.

#

Základòová stanica intalovaná
v miestnosti s hrubými stenami.

Naintalujte základòovú
stanicu v inej miestnosti.

Ak pouívate slúchadlo príli
ïaleko od základòovej stanice.

Presuòte sa bliie k
základòovej stanici.

Nesprávne nastavenie / operátor / Skontrolujte zmluvu s
sluba nie je aktivovaná.
operátorom alebo zmeòte typ
identifikácie (viï. str. 14).
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.Problémy pri pouití záznamníku...
PRÍÈINY

RIEENIA

Pamä záznamníku je plná.

Vypoèujte si a vymate
správy pre uvo¾nenie pamäte
(str. 9).

- Záznamník nenahral
vau privítaciu správu.

Pamä záznamníku je plná.

- Záznamník sa zastavil.

Pamä záznamníku je plná.

Vypoèujte si a vymate
správy pre uvo¾nenie pamäte
(str. 9).
Vypoèujte si a vymate
správy pre uvo¾nenie pamäte
(str. 9).

Slovensky

PROBLÉMY
- Na displeji bliká ikonka
záznamníku.

$
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Vyhlásenie o zhode
A. Identifikaèné údaje o výrobcovi alebo dovozcovi
Obchodné meno
Philips Slovakia spol. s r. o.
Adresa
kultétyho è. 1, 832 27 Bratislava
Identifikaèné èíslo
31 341 241
B. Identifikaèné údaje o prístroji
Typové oznaèenie: KALA 300 (TU3321)-zostava základòovej stanice, prenosného slúchadla a sieového adaptéra DTC2813 070A020E. KALA 300 VOX (TU3351)-zostava základòovej stanice so záznamníkom, prenosného
slúchadla a sieového adaptéra DTC2813 070A020E. KALA 300 Handset (TU3350)-zostava prenosného slúchadla a nabíjacej èasti so sieovým adaptérom DTC2813 080D015E.
Èíslo výrobnej série
Výrobné èíslo
Rok výroby
Kmitoètové pásmo: 1880 MHz  1900 MHz  tandard DECT
Poèet kanálov
Kanálový rozstup
Druh modulácie
Anténa
Vysokofrekvenèný výkon
C. Identifikaèné údaje o výrobcovi (ak vyhlásenie o zhode nevydáva výrobca)
Obchodné meno
PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS
Adresa
Route d´ Angers, 72081 Le Mans Cedex 9, France
Identifikaèné èíslo
D. Opis prístroja
Opis prístroja a jeho funkcie
Bezdrôtový telefón tandardu DECT
Úèel pouitia
Telefónny prístroj
Identifikácia rozhraní verejnej telekomunikaènej siete
Zariadenie sa pripája k rozhraniu Z VTS analógovým 2-vodièovým rozhraním K2. Pripojenie ku koncovému bodu
VTS spåòa podmienky TPT-T 1-1
Povo¾ovacie podmienky
VPR  07/2001
E. Zoznam technických predpisov, ktorými sa vyhlasuje zhoda
Nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 443/2001 Z. z. z 19. septembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o technických poiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikaèné zariadenia.
F. Zoznam harmonizovaných slovenských technických noriem alebo iných technických noriem pouitých na
posúdenie zhody,
Poiadavka
Pouité technické normy
Bezpeènos
STN EN 60950
§3 ods. 1 a) NV SR è. 443/2001 Z.z.
+A1+A2+A3 (03/1999)
+A4+A11 (6/2001)
EMC
STN EN 301 489-1.6 (2000)
§3 ods. 1 b) NV SR è. 443/2001 Z.z.
STN EN 61000-3-2 (2000)
Rádiové spektrum:
STN EN 301406/2001
§3 ods. 2 NV SR è. 443/2001 Z.z.
G. Údaje o pouitom postupe posudzovania zhody
Príloha è. 3 k nariadeniu vlády è. 443/2001 Z.z.
H. Identifikaèné údaje o autorizovanej osobe, ak sa podie¾a na posudzovaní zhody
Obchodné meno autorizovanej osoby
Adresa autorizovanej osoby
Identifikaèný kód autorizovanej osoby
Èíslo a dátum vydania nálezu o prístroji
I. Potvrdenie výrobcu, alebo dovozcu
Potvrdzujem, e vlastnosti prístroja spåòajú poiadavky pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b), ods. 2 a ods. 3 (pod¾a
toho, ktoré poiadavky pod¾a § 3 musí zariadenie spåòa) Nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 443/2001
Z. z. z 19. septembra 2001 a prístroj je BEZPEÈNÝ za podmienky, e sa bude pouíva v súlade s návodom na
obsluhu.
Dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode
V Bratislave 11. februára 2003
Meno a funkcia zodpovednej osoby subjektu
Ing. Sloboda Karol  generálny riadite¾
vydávajúceho vyhlásenie o zhode a jej podpis
konate¾ spoloènosti

% Poznámka: oznaèenie A. a I. odpovedá oznaèeniu odsekov a) a i) § 10 Nariadenia vlády è. 443/2001 Z.z.
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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
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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.

