
Struãn˘ návod

Model KX-T7710

Telefon KX-T7710 mÛÏe pracovat v jednom ze dvou reÏimÛ – „NORMAL" (normální) nebo
„PBX" (poboãková ústfiedna). Kartu obraÈte na stranu odpovídající aktuálnímu reÏimu.

*V kombinaci s nûkter˘mi typy ústfieden Panasonic není reÏim PBX k dispozici, podrobnûj‰í informace
získáte u svého prodejce zafiízení Panasonic.

NORMAL        PBX

ReÏim NORMAL                     ReÏim PBX

Kontrolka pfiíchozího volání / vzkazu: blikání upozorÀuje
na pfiíchozí volání nebo zanechan˘ vzkaz.

Tlaãítka M1-M5: rychl˘ 
pfiístup k funkcím nebo volba
ãísla jedin˘m tlaãítkem.

PAUSE: vloÏení pauzy do
ukládaného telefonního ãísla.

AUTO: zkrácená volba ãísla.

PROGRAM: pfiepnutí do reÏimu
programování.

Tlaãítka 1-8: volba ãísla
jedin˘m tlaãítkem, odpoví-
dající ãísla se nastavují
pfiímo v ústfiednû.

MESSAGE: zpûtné volání na ãíslo uÏivatele, kter˘ zanechal
vzkaz.

Tlaãítko regulace hlasitosti: regulace hlasitosti ve sluchátku.
FLASH/RECALL: pfiístup k nûkter˘m funkcím ústfiedny (napfi.
pfiidrÏení hovoru, pfiesmûrování volání nebo tfiíãlenná konference).

REDIAL: opakování volby posledního volaného ãísla.
Karta: kaÏdá strana karty odpovídá jednomu z obou reÏimÛ
(NORMAL, PBX).

Kontrola aktuálního reÏimu

Mezi obûma reÏimy se pfiepíná posuvn˘m pfiepínaãem na spodní stranû 
pfiístroje [v˘chozí nastavení: NORMAL].

Nastavení hlasitosti vyzvánûní

Hlasitost vyzvánûní mÛÏete nastavit pfiepínaãem umístûn˘m na spodní stranû

pfiístroje ( - LOW (nízká), - MIDDLE (stfiední), - HIGH (vysoká)).

Pfiipojení komunikaãního zafiízení

Pro pfiipojení komunikaãního zafiízení (napfi. modem poãítaãe) k telefonní
lince pouÏijte komunikaãní port na pravé stranû pfiístroje (Data Port, konektor
RJ 11).

Pfiístroj je urãen v˘hradnû pro pfiipojení k poboãkové ústfiednû Panasonic fiady KX.
Pfiístroj splÀuje poÏadavky smûrnice pro koncová rádiová a telekomunikaãní zafiízení
1999/5/EC Radio and telecommunication terminal equipment directive.

<pokraãování na zadní stranû>

Data Port



Funkce v reÏimu NORMAL
Tlaãítka M1-M5
Tlaãítka M1 aÏ M5 se pouÏívají pro rychl˘ pfiístup k funkcím nebo volbu ãísla jedin˘m tlaãítkem.

UloÏení ãísla - Volba uloÏeného ãísla

telefonní ãíslo 

(max. 22 ãíslic) stisknûte 
odpovídající tlaãítko

stisknûte 
odpovídající tlaãítko

Zkrácená volba stanice
Do pamûti ãísel zkrácené volby je moÏno uloÏit aÏ 10 telefonních ãísel.

UloÏení ãísla

Volba uloÏeného ãísla

Tlaãítko MESSAGE
Pfiístupov˘ kód funkce pro tlaãítko MESSAGE (vzkazy) mÛÏete v pfiípadû potfieby zmûnit
[v˘chozí nastavení: 702], podrobnûj‰í informace najdete v pfiíruãce ústfiedny Panasonic.

Nastavení zámku
Pfiifiazení ãísel volby jedin˘m tlaãítkem a nastavení tlaãítka MESSAGE je moÏno zajistit zámkem
[v˘chozí nastavení: ODEMâENO].

Potvrzovací tóny v reÏimu programování
Po zadání parametru bûhem programování se ozve jeden ze tfií tónÛ:
- Jeden dlouh˘ tón: nové zadání je pfiijato.
- Dva tóny: nové zadání je stejné jako stávající.
- Tfii tóny: nové zadání je odmítnuto.

Zálohování pamûti
Pfii odpojení telefonu od linky se po uplynutí tfií dnÛ automaticky smaÏe pamûÈ ãísel volby jedin˘m
tlaãítkem a zkrácené volby, v takovém pfiípadû je nutno ãísla uloÏit znovu. Po uvedené dobû se
rovnûÏ zru‰í uÏivatelské nastavení tlaãítek MESSAGE a Flash (obnoví se v˘chozí nastavení).

Popis dal‰ích funkcí najdete v pfiíruãce poboãkové ústfiedny Panasonic.

vybrané ãíselné tlaãítko

(max. 22 ãíslic) (0-9)

telefonní ãíslo 

tlaãítko zkrácené
volby stanice (0-9) 

poÏadované ãíslo

(max. 22 ãíslic) 

pro 
odemãení
pro 
zamãení
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