
Návod k obsluze

Rychlá referenční příručka

Model č.  KX-T7560/KX-T7565

Podle zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1993
Sb., platných vyhlášek a novel tohoto zákona Vám
doporučujeme, abyste si před připojením přístroje,
jeho obsluhou nebo osobou způsobilou, pozorně
přečetli tento návod k obsluze a postupovali v souladu
s ním. Po přečtení si návod uschovejte pro pozdější
nahlédnutí.

Zde vlepte štítek
identifikující schválení 

přístroje podle 
telekomunikačního zákona.





Z Á R U Č N Í  P O D M Í N K Y

Tato záruka slouží pouze jako dodatek k právům spotřebitele a tato práva žádným způsobem neome-
zuje. Jestliže se během záruční lhůty (uvedené v bodu 8) projeví na výrobku závada způsobená chyb-
nou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výro-
bek (nebo jeho část či díly) bezplatně opraven, nebo dle uvážení opravu provádějícího autorizované-
ho servisu vyměněn.

1. Výrobek byl zakoupen v maloobchodní síti v České republice,  kam byl dodán  prostřednictvím
společnosti Panasonic Czech Republic, s.r.o. (dále jen "PCS"), nebo prostřednictvím autorizované-
ho velkoobchodu a užíván pouze pro domácí a/nebo běžné účely, a to v souladu s příslušným ná-
vodem k použití a technickými normami a/nebo bezpečnostními předpisy platnými v České re-
publice. Podmínkou uznání práv z titulu záruky je provedení instalace výrobku pověřenou osobou
u výrobků, které svou povahou takovou instalaci vyžadují.

2. Výrobek (do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení v originálním obalu), společně s
tímto řádně a úplně vyplněným záručním listem potvrzeným autorizovaným prodejcem a dokla-
dem o koupi, bude neprodleně po zjištění závady předán autorizovanému prodejci, u kterého byl
zakoupen nebo nejbližšímu autorizovanému servisnímu středisku (seznam autorizovaných servis-
ních středisek je přiložen k výrobku nebo uveden na druhé straně tohoto záručního listu) na vlast-
ní riziko a náklady kupujícího.  U výrobků a zařízení, u nichž by doprava do záruční opravny ve
smluvní záruční lhůtě byla nepraktická, zvláště u zařízení vyžadujících zvláštní instalaci (ústředny, ko-
pírky), bude oprava provedena u spotřebitele, přičemž spotřebiteli budou účtovány pouze nákla-
dy na cestovné na místo opravy a zpět.

3. Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, kolísáním
napětí v elektrorozvodné síti, nehodou,  nesprávným použitím výrobku, opotřebením a mechanic-
kým poškozením, neodborným nastavením nebo opravou. Záruka se též nevztahuje na znečištění
snímačů přístroje a jejich čištění, dále poškození způsobená při neodborné instalaci, úpravě, mo-
difikaci nebo používáním nesprávným způsobem neslučitelným s návodem k použití, technickými
normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a taktéž na poškození během
přepravy od kupujícího nebo k němu.

4. Bude-li během záruční lhůty vyměněna jakákoli část nebo díl výrobku za část nebo díl, který není
dodán či schválen PCS a není tak pro výrobek vhodný z důvodu zachování jeho kvality a bezpeč-
nosti, nebo bude-li výrobek rozebrán či opraven osobou, která není autorizována PCS, pozbývá ku-
pující práva na provedení záruční opravy. Toto právo pozbývá i v případě, že byly porušeny prvky
ochrany sloužící ke zjištění neodborné demontáže dílů (plomby apod.), byly poškozeny či po-
změněny prvky sloužící k identifikaci výrobku či údaje uvedené na záručním listu.

5. Jediným a výhradním nárokem kupujícího vyplývajícím z této záruky je oprava (nebo dle úvahy o-
pravu provádějícího autorizovaného servisu či platného zákonného ustanovení výměna) výrobku
nebo jeho části nebo dílů.

6. Tento záruční list se nevztahuje na protiprachové potahy, řemeny sloužící k nošení přístroje a na
akumulátorové baterie, na které se vztahuje zákonná záruční lhůta.

7. Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.

8. Záruční lhůta platná pro všechny výrobky je 12 měsíců od data prodeje výrobku spotřebiteli (U ně-
kterých vybraných výrobků může být záruční lhůta jiná než 12 měsíců. V takovém případě je tato
lhůta vždy vyznačena v záručním listu). 



V případě všech výrobků videotechniky běžně používaných pro komerční, průmyslové nebo profesio-
nální účely je záruka vztahující se na "buben hlav" a na "optický snímací prvek" omezena na šest (6)
měsíců.

Na kopírovací stroje je kromě 12 ti měsíční záruky poskytována též záruka na 30.000 kopií (výtisků),
podle toho, který okamžik nastal dříve, pokud není v uživatelské příručce uvedeno jinak.

Upozornění - ustanovení 
platná pro výrobky telekomunikační techniky

1. Ve smyslu § 4 odst. 1 zákona 151/2000 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona
253/1994 Sb. a ve smyslu bodu 2 a 3 Generálního povolení č. GP - 07/1994
Ministerstva hospodářství - Českého telekomunikačního úřadu, je přípustné připojit ke
koncovému bodu Jednotné telekomunikační sítě pouze schválené zařízení.

2. Připojení neschváleného telekomunikačního zařízení k Jednotné telekomunikační síti je
neoprávněným napojením na telekomunikační síť správy spojů (provozovatele
Jednotné telekomunikační sítě) podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. b) zákona
200/1990 Sb., o přestupcích (úplné znění zákon 124/1993 Sb., o přestupcích).

3. Připojení všech koncových telekomunikačních zařízení (dále jen KTZ) k Jednotné tele-
komunikační síti (dále jen JTS) je ve smyslu výše uvedeného Generálního povolení č.
GP - 07 ze dne 29. prosince 1994 povinen telefonní účastník prokazatelně ohlásit pro-
vozovateli JTS ohlašovacím listem nejpozději do 14 dnů po připojení KTZ. Ohlašovací
povinnosti podléhá i každá změna koncového telekomunikačního zařízení.

4. Koncová telekomunikační zařízení uvedená v bodě 1 písm. b) výše uvedeného
Generálního povolení GP - 07/1994  je oprávněna připojovat ke koncovému bodu
Jednotné telekomunikační sítě jen fyzická nebo právnická osoba, která má k této čin-
nosti uděleno pověření podle ustanovení § 2 odst. 3 nebo povolení podle ustanovení §
4 odst. 2 zákona 151/2000 Sb., o telekomunikacích ve znění zákona 253/1994 Sb.

5. Nedodržení těchto zásad je porušením podmínek telefonního účastnictví podle usta-
novení § 17 odst. 3 a § 38 odst. 1 vyhlášky 108/1982 Sb., ve znění vyhlášky 40/1988
Sb., kterou se vydává Telefonní řád.

Důležité upozornění:
NEÚPLNĚ VYPLNĚNÝ ČI DODATEČNĚ POZMĚNĚNÝ ZÁRUČNÍ LIST JE NEPLATNÝ!



Rychlá referenãní pfiíruãka

DÛleÏité informace

Pfii pouÏívání modelÛ KX-TD7560/KX-TD7565 dodrÏujte následující instrukce:

Pokud nastanou pfii provozu telefonu problémy, odpojte telefonní linku a pfiipojte
k ní fungující telefon. V pfiípadû, Ïe náhradní telefon funguje správnû, nechejte
vadn˘ telefon opravit v autorizovaném servisním stfiedisku firmy PANASONIC.
Pokud nefunguje ani náhradní telefon, zkontrolujte digitální superhybridní systém
(Digital Super Hybrid System) a vnitfiní zapojení poboãkové stanice.
Nestavte pfiístroj poblíÏ zdrojÛ tepla a poblíÏ zafiízení, která jsou zdrojem ‰umÛ
(napfi. záfiivky a motory).
NepouÏívejte pfiístroj v pra‰ném a vlhkém prostfiedí a v prostfiedí s vibracemi.
Nevystavujte pfiístroj pfiímému sluneãnímu svûtlu.
Pfii ãi‰tûní skfiíÀky pfiístroje nepouÏívejte benzen, fiedidlo nebo drsné prá‰ky. Oãistûte
pfiístroj tak, Ïe jej otfiete jemnou látkou.
PouÏívejte pouze telefony od firmy PANASONIC.
Nikdy pfiístroj nerozebírejte, protoÏe by mohlo dojít k úrazu elektrick˘m proudem.
Pfiístroj smí rozebírat a opravovat pouze kvalifikovan˘ servisní technik.

UPOZORNùNÍ:
NEVYSTAVUJTE P¤ÍSTROJ ÚâINKÒM DE·Tù NEBO VLHKOSTI, JINAK
HROZÍ NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK¯M PROUDEM.
TELEFON JE ZMAGNETIZOVAN¯ A MÒÎE P¤IDRÎOVAT DROBNÉ
ÎELEZNÉP¤EDMùTY.

Poznámka: V této pfiíruãce je u kaÏdého ãísla modelu
zámûrnû vynechána pfiípona.

Tento pfiístroj je urãen pro pfiipojení k poboãkové ústfiednû (PBX) typu Panasonic
KX. Pfiístroj vyhovuje v‰em hlavním poÏadavkÛm smûrnice 1999/5/EC pro
rádiová a telekomunikaãní koncová zfiízení.

Model KX-TD7560/KX-TD7565



  

 

 
    

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
          

  

   

 

  
    

       

   

 
 

          

Pfiehled funkcí

„Rozmístûní ovládacích prvkÛ" je zobrazeno na str. 6.

UÏivatelé modelu KX-TD500 nemohou nastavovat tlaãítka DN. Podrobnûj‰í informace
Vám poskytne Vá‰ prodejce.

PoÏadovaná funkce Postup

Sestavení hovoru

Odchozí hovor

Opakovaná volba

Rychlá volba

Volba jedním
dotykem

Volání 
operátora

Zkrácená
volba (stanice)

Zkrácená volba 
(systém)

Hovor na 
dvefiní telefon

Automatick˘
zpûtn˘ dotaz,
pokud je 
obsazeno

Na poboãkovou stanici

Na státní linku

ãíslo poboãkové stanice

telefonní ãíslo

ãíslo rychlé volby

Volba
tlaãítko nastavené pro
volbu jedním dotykem

ãíslo zkrácené volby na
stanici (0-9)

Nastavení
poÏadova
né ãíslo

Volba
ãíslo zkrácené volby na
stanici (0-9)

Volba
ãíslo zkrácené
volby v systému 

ãíslo dvefiního
telefonu 

Nastavení
Pokud je sly‰et obsazovací tón

Odpovûì na poboãkovou stanici

Zru‰ení

Odpovûì na vnûj‰í státní linku

telefonní ãíslo



  

  

   

 
 

 
   

   

  

 

 
 

 
 

     
   

 

           

    
    

 
    

 

      

     
   

       

       

PoÏadovaná funkce Postup

Bûhem hovoru

PodrÏení 
hovoru

Exkluzivní
podrÏení hovoru

Pfiesmûrování
hovoru

Tfiístranná 
konference

Ztlumení mikrofonu
telefonního
sluchátka

Pfiihlá‰ení
monitoru
(jen model KX-TD7565)

Automatické
pfiesmûrování
hovoru 
a funkce
Nevyru‰ovat
(DND)

PodrÏení

Pokraãování ve vnûj‰ím hovoru z jiné poboãkové stanice

Pokraãování v hovoru na poboãkové stanici, která hovor podrÏela

PodrÏení Pokraãování v hovoru, kter˘ byl exkluzivnû podrÏen

ãíslo poboãkové stanice

telefonní ãíslo

na poboãkovou stanici

na vnûj‰ího úãastníka Ohlá‰ení

Pfiipojení tfietího úãastníka

tlaãítko nastaveno 
jako CONF (Konference)

tlaãítko nastaveno 
jako CONF (Konference)

ãíslo tfietího
úãastníka

Hovor s jedním úãastníkem pfii pfieru‰ení
druhého úãastníka

Odhlá‰ení z konference

Nastavení / zru‰ení
Bûhem konverzace s vyuÏitím telefonního sluchátka

Nastavení / zru‰ení
Bûhem konverzace s vyuÏitím telefonního sluchátka

UÏiteãné funkce

tlaãítko
nastaveno
jako
FWD/DND

Nevyru‰ovat 

Pfiesmûrování hovoru
V‰echny hovory

ãíslo poboãkové stanice

ãíslo poboãkové stanice

ãíslo poboãkové stanice

ãíslo poboãkové stanice

Obsazeno

Není odpovûì

Obsazeno / Není odpovûì

telefonní ã.

ãíslo va‰í poboãkové stanice

ãíslo va‰í poboãkové stanice

Na vnûj‰í linku

Automatické pfiesmûrování volání za nepfiítomn˘m úãastníkem 

Zru‰it automatické pfiesmûrování volání za nepfiítomn˘m úãastníkem 

Zru‰it



  

 

   
 

 

 

 

 

  
 

     
   

PoÏadovaná funkce Postup

Bûhem hovoru

Zvednutí 
hovoru

Vnûj‰í (státní) linka

âekání hovoru

Zaslání tónu
upozorÀujícího na
ãekající hovor

Vyhledávání 
osob 

Adresovan˘

Skupina
ãíslo poboãkové stanice

Navázání hovoru s nov˘m úãastníkem
Pokud je sly‰et nûjak˘ tón

Nastavit

Zru‰it

Pokud je sly‰et obsazovací tón

Poãkejte na odpovûì

Vyhledat

V‰echny skupiny & externí reproduktory

V‰echny externí reproduktory

Konkrétní externí reproduktory

ãíslo poboãkové stanice

V‰echny skupiny

Konkrétní skupiny
(Ovûfite na skfiíÀce Va‰eho telefonního systému)

ãíslo skupiny pro vyhledávání

Odpovûdût

ãíslo externího reproduktoru

Pfies externí reproduktor

Pfies reproduktor telefonu

Popfiít (pouze model KX-TD500)

Nastavit

Zru‰it



  

 

  

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   
   

  

   

               

 

 

 

 

 

PoÏadovaná funkce Postup

Bûhem hovoru

Zpráva pfii 
ãekání

Nastavení
zprávy pro 
pfiípad 
nepfiítomnosti

Pfiihlá‰ení/
Odhlá‰ení

Uzamknutí 
poboãkové
stanice

Smazání
nastavení funkcí

Nastavení
funkce  
pfiipomínání

Zanechání upozornûní

Odesílatel

Pfiíjemce

Pokud je volaná poboãková stanice obsazena nebo neodpovídá

Zru‰ení upozornûní

tlaãítko nastaveno jako
MESSAGE (Zpráva)

ãíslo poboãkové stanice

Zpûtn˘ dotaz
tlaãítko nastaveno jako
MESSAGE (Zpráva)

Smazání v‰ech upozornûní

ãíslo poboãkové stanice pfiíjemce

Nastavení

Zru‰ení

parametr (pokud je poÏadován)ãíslo zprávy

Pro pfiihlá‰ení

Pro odhlá‰ení

kód zámku kód zámku
(stejn˘ kód)

Uzamknout

Odemknoutkód zámku

kód zámku kód zámku
(stejn˘ kód) Uzamknout

Odemknoutkód zámku

(Ovûfite na skfiíÀce Va‰eho telefonního systému)

Nastavení

Zru‰ení
(Ovûfite na skfiíÀce Va‰eho telefonního systému)

(Ovûfite na skfiíÀce Va‰eho telefonního systému)

dopoledne

minuta

odpoledne

jen jednou

dennû

Zastavení alarmu

libovolná klávesa

nebo

Nûkterá pfiístupová ãísla funkcí mohou b˘t odli‰ná. Podrobnûj‰í informace Vám poskytne Vá‰ prodejce.



  

  

   

      
 

       
    
     
     

   

      
       
   

     
       

       
 

    
     

      

       

     

     
      

  

     

      
     
  
      
    
        
       

     

     
  

     
        

         
    

 

                

Rozmístûní ovládacích prvkÛ

LCD displej

PouÏívá se pro spu‰tûní 
a ukonãení reÏimu programování (pouze
pro programovací reÏim stanice; pro
programování systému pouÏijte jin˘
digitální znaãkov˘ telefon s displejem).

PROGRAM:

PouÏívá se
pro nastavení hlasitosti.
¤ídící tlaãítko VOLUME: 

PouÏívá se pro uskuteãnûní
nebo pfiíjem vnitfiních hovorÛ (interkom).
INTERCOM:

PouÏívá se pro odpojení
aktuálního hovoru a uskuteãnûní jiného
hovoru na stejné vnûj‰í lince.

FLASH: 

PouÏívá se pro
systémovou zkrácenou volbu nebo ukládání
zmûn programu.

AUTO DIAL/STORE: 

PouÏívá se
pro vloÏení pauzy k ãíslÛm pro volbu jedním
dotykem.

PouÏívá se pro podrÏení hovoruHOLD:

PouÏívá se pro handsfree
reÏim.
SP-PHONE:

PouÏívá se pro handsfree vytáãení. MÛÏete
monitorovat hlasové handsfree úãastníka.

MONITOR (pouze model KX-TD7560): 

PouÏívá se pro handsfree
konverzaci.
Mikrofon: 

PouÏívá se pro automatické zodpovûzení
vnitfiního hovoru bez nutnosti dotknout se
telefonu.

AUTO ANS (Automatická odpovûì): 

PouÏívá se pro automatické monitorování
vnitfiního hovoru.

VOICE CALL (pouze model KX-TD7560): 

PouÏívá se tehdy, kdyÏ potfiebuji
sly‰et druhého úãastníka a zároveÀ nechci,
aby mnû sly‰el. MÛÏete ztlumit buì
mikrofon telefonního sluchátka nebo
mikrofon na základnû telefonu.

MUTE:

PouÏívá se pro uskuteãnûní / pfiíjem
vnûj‰ího hovoru nebo, pokud je toto
tlaãítko nastaveno jako tlaãítko pro volbu
jedním dotykem, pro pfiístup k funkci. 

Flexibilní tlaãítko pro pfiístup na
vnûj‰í (státní) linku: 

Nastavte hlasitost na poÏadovanou úroveÀ
pomocí ovládacího prvku RINGER, kter˘ se
nachází ve spodní ãásti pfiístroje. 

Nastavení hlasitosti vyzvánûní

Vypnuto Vysoká hlasitostNízká hlasitost

Nejprve stisknûte tlaãítko FLASH. 
Uvolnûte tlaãítko FLASH a v prÛbûhu 2
sekund stisknûte tlaãítko       (Zvût‰it
kontrast) nebo      (Zmen‰it kontrast).

Nastavení kontrastu displeje 
(pouze model KX-TD7565)

Displej a mikrofon (na základnû telefonu)
nejsou k dispozici u modelu KX-TD7560.

    

    

PouÏívá se pro pfiedání hovoru
jinému úãastníkovi.
TRANSFER:

PouÏívá se pro
opakovanou volbu.
REDIAL (normálnû): 

PAUSE (pfii programování): 



  

      

  

  

    
 

  

  

   

  

    

  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Programování stanice

Spu‰tûní reÏimu programování Ukonãení reÏimu programování

Postup

Pfiím˘ v˘bûr
stanice

Volba jedním
dotykem

MESSAGE
(Zpráva)

FWD/DND

SAVE 
(UloÏit)

Account

V˘bûr vyzvánûní pro tlaãítka hovorÛ
na státní linku    (CO Buttons).

Pfiidûlení preferované linky 
(Odchozí hovory)

Pfiidûlení preferované linky 
(Pfiíchozí hovory)

Nastavení volby jedním dotykem

Nastavení upozornûní na vnitfiní
hovory

Nastavení tónu pro ãekání hovorÛ

Potvrzení ãísla vlastní poboãkové
stanice

V˘bûr telefon / náhlavní sluchátko

Standardní nastavení
programovateln˘ch dat stanice

ãíslo poboãkové
stanice

poÏadované
ãíslo

CONF
(Konference)

Pfiihlásit /
Odhlásit

(Ovûfite na skfiíÀce Va‰eho telefonního systému)

(Ovûfite na skfiíÀce Va‰eho telefonního systému)

ãíslo typu tónu (1-8)

Ïádná linka

neobsazená linka

ãíslo vnûj‰í linky
hlavní linka
(vnûj‰í linka)

hlavní linka
(vnitfiní hovory)

(Ovûfite na skfiíÀce Va‰eho telefonního systému)

hlavní linka

Ïádná linka

linka, která vyzvání

hlavní linka
(vnûj‰í linka)ãíslo vnûj‰í linky

hlavní linka

(Ovûfite na skfiíÀce Va‰eho telefonního systému)

vypnuto zapnuto

normální
zvonûní

hlasové 
upozornûní

telefon náhlavní
sluchátko

tón 1 tón 2



MontáÏ na stûnu

Zatlaãte na západku tak, aby do‰lo 
k jejímu zapadnutí (viz. následující obrázek).

Pfiipojte ‰ÀÛru telefonní linky a
pfiipevnûte podstavec do otvorÛ uprostfied
telefonu (podstavec je souãástí
dodávaného pfiíslu‰enství). Aby nedo‰lo 
k po‰kození konektoru, musí ‰ÀÛra
procházet otvory v podstavci.

Podstavec

·ÀÛra
telefonní
linky

Namontujte pfiístroj na stûnu.

Pokud chcete doãasnû bûhem 
hovoru telefon odloÏit, zavûste
jej na horní ãást pfiístroje (viz.
následující obrázek).

„Rozmístûní ovládacích prvkÛ" 
je zobrazeno na str. 6.

Obrázky, které jsou uvedeny na této
stranû, zobrazují model telefonu 
KX-TD7565.



CTV  - televizory VTR  - videorekordéry AUPT  - audio Panasonic/Technics VCR  - videokamery;

PMWO  - profesionální MWO MWO  - mikrovlnné trouby DVT  - digitální videotechnika WOT  - ostatní bílá technika

aktuální info na www.panasonic.cz

Servisní středisko Ulice Město Telefon CTV VTR VCR AUPT MWO PMWO WOT DVT

BELS CZ s.r.o. Zapova 525 Benešov 0301/25060 • • • • • •
ABC Electronic - Fiala Palackého 104 Brno 05/49211536 • • • • • •
RTV SERVIS s.r.o. Francouzská 48 Brno 05/45213737 • • • • • •
AVI Servis Křenová 42 Brno 05/43245277 • • • •
ESERVIS Klavíkova 12 České Budějovice 038/7318700 • • • • • •

NEPA SERVIS U Staré pošty 45 Frýdek Místek 0658/644511 • • • •
HORIZONT Široká 3 Havířov 069/6811425 • • • • • •
POASS Jiráskovo nám. 1123 Hradec Králové 049/5521490 • • • • • •
ELEKTRONIKA - Čepl Milan Rašínova 466 Humpolec 0367/532021 • • • • • •
VIKI s.r.o Fritzova 12 Jihlava 066/7303546 • • • •
ELEKTRONIKA J.V.H. Jarošovská 119/II Jindřichův Hradec 0331/361210 • • • •
TOP-ELEKTRONIK Moskevská 64 Karlovy Vary 017/3224056 • • • • •
ELEKTRON spol. s r.o. Hluboká 269 Králíky 0446/631639 • • • • • •
MJ *  ELECTRONIC Na Perštýně 42 Liberec 4 048/5104628-9 • • • • • •
ČERTES, spol. s r.o. 28.října 41 Liberec 7 048/486317 • • • • • •
MATTHES Praha, s.r.o. Příčná 647/3 Mariánské lázně 0602/331887 •
EXPERT SERVIS Smetanovy sady 3 Nový Jíčín 0656/703970 • • • • •

Cázer ECS Kolárovo nám. 9 Olomouc 068/5228514 • • • • • •
RNDr. Otakar Šindler  

-  Hi-Fi servis audio video nám. Republiky 2 Opava 0653/613286 • • • • • • •
TELESAT Plzeňská 12 Ostrava 069/6748573 • • • • • •
TVS-SERVIS U Oblouku 507 Ostrava - Poruba 069/6912602 • • • • • •
TELEVIZNÍ SLUŽBA NOVA Nádražní 102 Ostrava 1 069/6112446 • • • • • •
POASS U sokolovny 21 Pardubice 040/6614221 • • • • • •
AVIT servis          Úslavská10 Plzeň 019/7226237 • • • • • •
Bohuslav Špaček 

Servis a prodej elektroniky Spolková 2 Plzeň 019/7473680 • • • • • •
VASK elektronik Na dláždění 61/ III Poděbrady 0324/5355 • • • • •
VIDEO - AUDIO Servis Lupáčova 22 Praha 3 02/22782247 • • • •
MATTHES Praha, s.r.o. Antala Staška 1075 Praha 4 02/41443338 •
BELS CZ s.r.o. Bělehradská 18 Praha 4 02/61218480 • • • • • •
BESTEL s.r.o. P. Švandy ze Semčic 9 Praha 5 02/57316683 • • • • • • •
ELECTROCITY Patočkova 61 Praha 6 02/20513603 • • •
Di spol. s r.o. Thámova 7 Praha 8 02/21897111 • • • • • •
RESAT s.r.o. Na Košince 106/10 Praha 8 02/84840053 • • • • • •
TVR servis s.r.o. Čakovická 2 Praha 9 02/6978862 • • • • • •
MATTHES Praha, s.r.o. Sušilova 45 Přerov 0641/202989 •
ELEKTRONIC SERVICE Prokopská 14 Příbram 0306/23613 • • • • • •
ELEKTRO PEŠEK Masarykova 121 Slatiňany-Chrudim 0455/681616 • • • • • •
MJ *  ELECTRONIC Myslbekova ul. Stráž n. Nisou 048/5159302 • • • • • •
Prokop Miloslav - JIMI Žerotínova 8 Šumperk 0649/216671 • • • • • •
ELEKTRONIKA J.V.H. Žižkovo nám. 45 Třeboň 0333/722371 • • • • •
AVM servis Mlýnská 134 Uherské Hradiště 0632/556543   • • • • • •
BELVIS ELEKTRONIKA Dolní Valy 507 Uherský Brod 0633/633417 • • • •
ELEKTRON spol. s r.o. Komenského 151 Ústí n. Orlicí 0465/523328 • • • • • •
Rami electronic s.r.o. Novosedlické nám. 1239/2 Ústí nad Labem 047/5533166 • • • • • •
SIRIUS Tomáše Bati 783/38 Zlín 067/39333 • • • •

Seznam autorizovaných servisních středisek spotřební elektroniky



Seznam autorizovaných servisních středisek 
kancelářské a telekomunikační techniky

Servisní středisko Ulice Město Telefon GSM TEL FAX PBX LCD PAN PPC PRN MON

100MEGA Hybešova 25 Brno 05/43247660 •
EBM Hybešova 42 Brno 05/43128219 •
MICOS spol. s.r.o. Mánesova 11 Brno 05/41217705 • • •
SPELEX s.r.o. Bosonožské nám. 5 Brno 05/47224444 • • • •
STAND CZ spol. s r.o. Kamenná 31 Brno 05/43213516 • • •
TELECOM 21 CB s.r.o. Lipenská 38 Č. Budějovice 038/7313555 • • •
RANA spol. s r.o. Eliščino nábř. 310 Hradec Králové 049/5512473 • • • •
Svoboda fonservis Antala Staška 6 Jablonec n. Nisou 0428/333881 • • •
DIGITAL Telecommunications Obránců míru 12 Ostrava 069/6615422    • • •
SOFT-TRONIK Tvorkovských 5 Ostrava 069/6622191 • •
Cron s.r.o. 28.října 210 Ostrava 069/6620362   • • •
INEQ office s.r.o. Žerotínova 19 Ostrava II 069/6173333 • • • • • •
IPPON s.r.o. Průmyslová 360 Pardubice 040/6651772 • • •
Percom spol s r.o. Slovanská tř. 36 Plzeň 019/7244489 • • •
Copiers s.r.o. Mikulášské nám. 5 Plzeň 019/7457468 • •
MINTECH Zámečnická 30 Plzeň 019/7423589 • •
MAREX s.r.o. Slezská 39 Praha 2 02/24257889 •
EBM  Jeseniova 47 Praha 3 02/6442663 •
KROMA spol. s r.o. Husitská 27 Praha 3 02/6279929 • • •
AV Media s.r.o. Krumlovská 530 Praha 4 02/61260218 •
FPD a.s. Hvožďanská 3 Praha 4 02/7992537 • •
SETOS spol. s r.o. Modřanská  80 Praha 4 02/4012244 • • • •
UNIELEKTRONIK s.r.o. Jinonická 80 Praha 5 02/57290281 • •
ELSO PHILIPS SERVICE Kladenská 3 Praha 6 02/365871 • • •
COPYS System Group s.r.o. Malá Plynární 4 /1454 Praha 7 02/90001866-9 •
FEBRA SERVIS, a.s. Pomořanská 489 Praha 8 02/83850148 •
ISC Communication, s.r.o. Pobřežní 34 Praha 8 02/1045               

02/51109234 • • • • •
TELSET s.r.o. Křižíkova 42 Praha 8 02/24814069 • • • •
KATES FAST Poděbradská 61a Praha 9 02/66610555 • • •
MICOS spol. s.r.o. Vápenice 21 Prostějov 0508/307307 • • • •
INTEM s.r.o. Petra z Ústí 1816 Tábor 0361/496111 • • •
AEC Novák s.r.o. Revoluční 76 Ústí nad Labem 047/2763330 • • •
TENO PLUS, s.r.o. tř. 3.května 325 Zlín-Malenovice 067/7691216 • • • • • •

GSM  - mobilní telefony TEL  - telefony+bezdrát.telefony FAX  - faxy PBX  - telefonní ústředny

MON  - monitory LCD  - videoprojektory PAN  - panabordy PRN  - tiskárny PPC  - kopírky

aktuální info na www.panasonic.cz


