
DÛleÏité informace
UÏivatelé telefonÛ Panasonic fiady KX-AT7730NE by mûli dodrÏovat níÏe
uvedená pravidla:

• V pfiípadû vzniku jakéhokoliv problému vÏdy nejprve odpojte systémov˘ telefonní pfiístroj Panasonic
KX-AT7730NE od telefonní zásuvky a k poboãkové ústfiednû pfiipojte jin˘ funkãní telefonní pfií-
stroj zn. Panasonic. Funguje-li telefon správnû, nechejte telefon Panasonic opravit v autorizovaném
servisu. Pokud nov˘ telefon nefunguje, zkontrolujte poboãkovou ústfiednu a kabeláÏ poboãky.

• Telefon nepouÏívejte v blízkosti zdrojÛ sálavého tepla nebo elektromagnetického ru‰ení (záfiivky,
elektrické motory, mikrovlnné trouby , poãítaãe, GSM telefonních pfiístrojÛ).

• Telefon instalujte na takové místo, kde nebude vystaven pÛsobení vlhka, prachu, pfiímého slu-
neãního záfiení, ani vibrací.

• Telefon ãistûte kouskem mûkkého textilu, nepouÏívejte Ïádná organická rozpou‰tûdla, benzín,
ani abrazivní ãistící prostfiedky.

• K telefonu nepfiipojujte sluchátka jin˘ch v˘robcÛ.
• Telefon nerozebírejte, ve‰keré opravy svûfite kvalifikovan˘m odborníkÛm v autorizovanému servisu.
• V pfiípadû po‰kození, v jehoÏ dÛsledku  se stanou pfiístupné vnitfiní díly, pfiístroj ihned odpojte od

telefonní linky a obraÈte se na autorizovan˘ servis.

VAROVÁNÍ:
PRO ZAMEZENÍ POÎÁRU NEBO ZASAÎENÍ ELEKTRICK¯M PROUDEM P¤ÍSTROJ NEVYSTAVUJTE
PÒSOBENÍ VODY.
TELEFON OBSAHUJE MAGNETY, PROTO MÒÎE P¤ITAHOVAT DROBNÉ ÎELEZNÉ P¤EDMùTY.

DÒLEÎITÉ UPOZORNùNÍ:
Pfiístroj ke své funkci vyÏaduje napájení -  pro pfiípad v˘padku síÈového napûtí si pfiedem pfiipravte
jin˘ telefon nevyÏadující externí napájení.
Poznámka: Oznaãení typu jsou v této pfiíruãce  uvádûna bez koncov˘ch znakÛ. 

Pfiístroj je urãen v˘hradnû pro pfiipojení k

 

poboãkové ústfiednû Panasonic.
Pfiístroj splÀuje poÏadavky smûrnice pro koncová telekomunikaãní zafiízení 1999/5/EC.

  

Systémov˘ telefonní pfiístroj pro
poboãkové ústfiedny Panasonic

Model KX-AT7730NE

Struãná pfiíruãka uÏivatele

Nonstop servis  TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY
volejte dispečink tel.  606 193 950
PanaTEL®  je specialistou na telefonní ústředny
komunikační systémy Panasonic
www.PanaTEL.cz

https://www.panatel.cz
http://www.PanaTEL.cz


Seznam funkcí
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Tlaãítko vnûj‰í linky (CO) âíslo funkce

Zvednûte sluchátko  Hovofite

Zavûste 

* "Popis ovládacích prvkÛ" najdete na stranû 8.

Funkce

Volání

Opakovaná
volba

Volba jedin˘m
tlaãítkem

Volání operátora

Zkrácená volba
(osobní)

Zkrácená volba
(systém)

PouÏití

Odchozí volání

Na ãíslo poboãky

ãíslo poboãky 

Vnûj‰ímu úãastníkovi

telefonní ãíslo

Programování (uloÏení ãísla pod tlaãítko)

pfiístup na státní
linku + telef. ãíslo

(zkontrolujte uÏivatelsk˘ manuál konkrétního
telefonního systému)

Vlastní volba
pfiifiazena funkce volby 
jedin˘m tlaãítkem 

podle naprogramování systému [0 nebo 9]

Nastavení (uloÏení ãísel do pamûti)

ãíslo osobní zkrácené
volby (0–9)

ãíslo osobní zkrácené
volby (0–9)

(zkontrolujte uÏivatelsk˘ manuál
konkrétního telefonního systému)

poÏadované ãíslo 

Volba

(zkontrolujte uÏivatelsk˘ manuál
konkrétního telefonního systému)

Volba

ãíslo zkrácené volby systému 

KX-TA308

KX-TD816/1232/500

KX-TA308

KX-TD816/1232/500

KX-TA308

KX-TD816/1232/500
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Funkce

Pfiijetí hovoru
v reÏimu
"handsfree"

Pfiijetí hovoru

Automatické
zpûtné volání 
pfii obsazené
poboãce

âekající vzkaz

PouÏití

Pfiijetí hovoru

Je-li volaná poboãka obsazená / volan˘ úãastník neodpovídá

V zavû‰eném stavu

Vnûj‰í linka (CO) (pouze KX-TD816/1232/500)

Pfiímo

Skupina

ãíslo poboãky 

ãíslo poboãky 

(zkontrolujte uÏivatelsk˘ manuál konkrétního telefonního
systému)

Nastavení
Bûhem obsazovacího tónu

Volání
Bûhem vyzvánûní zpûtného volání

Zanechání upozornûní

Zru‰ení upozornûní

Zpûtné volání

Smazání v‰ech upozornûní

Volající

Volan˘

ãíslo poboãky 

ãíslo poboãky 

(zkontrolujte uÏivatelsk˘ manuál 
konkrétního telefonního systému)

ãíslo poboãky
pfiíjemce 

(zkontrolujte uÏivatelsk˘ manuál konkrétního
telefonního systému)

KX-TA308

KX-TD816/1232/500

KX-TA308

KX-TD816/1232/500

KX-TA308 

KX-TD816/1232/500
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Funkce

âekající volání
(tónové upozor-
nûní do probíha-
jícího hovoru)

PfiidrÏení hovoru

Exkluzivní 
pfiidrÏení hovoru

Pfiedání hovoru

PouÏití

Je-li volaná poboãka obsazená / volan˘ úãastník neodpovídá

Bûhem hovoru

Volající

Volan˘

Bûhem obsazovacího tónu

Vyãkejte na odpovûì 

(zkontrolujte uÏivatelsk˘ manuál
konkrétního telefonního systému)

Vnûj‰í linka

Nastavení

Zru‰ení

Interkom

Nastavení

Zru‰ení

(zkontrolujte uÏivatelsk˘ manuál konkrétního
telefonního systému)

Hovor s nov˘m úãastníkem
Bûhem tónu

PfiidrÏení

Obnovení hovoru na jiné poboãce

PfiidrÏení Obnovení exkluzivnû pfiidrÏeného hovoru

Obnovení hovoru na poboãce na níÏ je pfiidrÏen

ãíslo poboãky 

telefonní ãíslo

na poboãku 

úãastníkovi 
na vnûj‰í lince Oznámení

KX-TA308

KX-TD816/1232/500 

KX-TA308

KX-TD816/1232/500
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Funkce

Paging

Konference tfií
úãastníkÛ

Nastavení zprávy
o nepfiítomnosti

Pfiihlá‰ení /
odhlá‰ení
do skupiny
poboãek 

PouÏití

Dal‰í uÏiteãné funkce

Paging

Hlá‰ení
V‰echny poboãky

Skupina

V‰echny interní reproduktory (v telefonním pfiístroji)

Vybran˘ externí reproduktor (pouze KX-TD816/1232/500)

V‰echny poboãky a externí reproduktory

Na reproduktoru telefonu

Na externím reproduktoru (pouze KX-TD816/1232/500)

KX-TA308,
KX-TD816/1232

KX-TD500

KX-TA308

KX-TD816/1232/500

ãíslo 
skupiny (1–8)

ãíslo externího 
reproduktoru (1–4)

ãíslo externího 
reproduktoru (1–4)

(zkontrolujte uÏivatelsk˘ manuál konkrét. telef. systému)

Pfiijetí oznámené zprávy

ãíslo tfietího úãastníka 

ãíslo zprávy

ãíslo zprávy (0–9)

KX-TA308

KX-TD816/1232/500

(zkontrolujte uÏivatelsk˘ manuál konkrétního 
telefonního systému)

parametr (v pfiípadû potfieby) 

KX-TA308

KX-TD816/1232/500

Pfiihlá‰ení

Odhlá‰ení

Pfiihlá‰ení

Odhlá‰ení

(zkontrolujte uÏivatelsk˘ manuál konkrétního telefonního systému)
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Funkce

Pfiesmûrování
volání

Funkce „Neru‰it“
(DND)

PouÏití

Dal‰í uÏiteãné funkce

KX-TA308

V‰echna volání
ãíslo poboãky

Obsazeno / Ïádná odpovûì

Na úãastníka na vnûj‰í lince

Funkce "Následuj mne"

Vypnutí funkce "Následuj mne"

V‰echna volání

Obsazeno

Îádná odpovûì

Obsazeno / Ïádná odpovûì

Na vnûj‰ího úãastníka

Funkce "Následuj mne"

Zru‰ení funkce "Následuj mne"

Zru‰ení

Zru‰ení

ãíslo poboãky

ãíslo poboãky

ãíslo poboãky

ãíslo poboãky

ãíslo poboãky

pfiístup na
státní linku

telefonní ãíslo

ãíslo Va‰í poboãky 

ãíslo Va‰í poboãky 

KX-TD816/1232/50

pfiístup na
státní linku telefonní ãíslo

ãíslo Va‰í poboãky

ãíslo Va‰í poboãky

(zkontrolujte uÏivatelsk˘ manuál konkrét. telef. systému)

KX-TA308

KX-TD816/1232/500

Zapnutí 

Vypnutí

Zapnutí 

Vypnutí

(zkontrolujte uÏivatelsk˘ manuál 
konkrétního telefonního systému)

(710)
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Funkce

Zámek poboãky
(uloÏení hesla
pro vnûj‰í volání)

Zru‰ení 
nastavení
(tovární nastavení
telefonu)

PouÏití

Dal‰í uÏiteãné funkce

* Podrobnûj‰í informace o ãíseln˘ch kódech jednotliv˘ch funkcí získáte u svého prodejce
zafiízení Panasonic.

* Ústfiedna KX-TD500 neumoÏÀuje nastavení tlaãítek DN.

KX-TA308

kód zámku

kód zámku

kód zámku Zamknout

Odemknout

kód zámku

kód zámku

kód zámku Zamknout

Odemknout

KX-TD816/1232

kód zámku

kód zámku

kód zámku Zamknout

Odemknout

KX-TD500

(zkontrolujte uÏivatelsk˘ manuál 
konkrétního telefonního systému)

(zkontrolujte uÏivatelsk˘ manuál konkrétního 
telefonního systému)

KX-TA308

KX-TD816/1232/500

https://www.panatel.cz/


Popis ovládacích prvkÛ

* Displejem a konektorem pro sluchátka jsou vybaveny pouze pfiístroje KX-AT7730.
* Sluchátka s mikrofonem (nejsou souãástí dodávky)

Doporuãen˘ typ: Panasonic RP-TCA430E-K

Nonstop servis  TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY
volejte dispečink tel.  606 193 950
PanaTEL®  je specialistou na telefonní ústředny
komunikační systémy Panasonic
www.PanaTEL.cz

https://www.panatel.cz/panasonic/panasonic-rp-tca430e-k/
http://www.PanaTEL.cz
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� PROGRAM: vstup do reÏimu programo-
vání, ukonãení programování (reÏim
systémového programování k dispozici
pouze pro ústfiedny KX-TA308/616/624).

� CONF (konference): sestavení konfe-
rence nûkolika úãastníkÛ.

� INTERCOM: odchozí volání a pfiijetí pfií-
chozích volání v reÏimu interkomu.

� FWD/DND (pfiesmûrování volání /
funkce "Neru‰it"): pfiesmûrování pfií-
chozích volání nebo pouÏití funkce
"Neru‰it".

� FLASH / RECALL: pfieru‰ení stávajícího
hovoru a nové volání bez zavû‰ování.

� AUTO ANS (automatická odpovûì)
KX-AT7730 pfiijetí pfiíchozího volání
v reÏimu "handsfree".

MUTE KX-AT7730: vypnutí mikrofonu
bûhem hovoru.

VOICE CALL KX-AT7750  automatické
monitorování volání v reÏimu interkomu.

� AUTO DIAL / STORE: zkrácená volba
ãísla nebo uloÏení zmûn v nastavení.

	 TRANSFER: pfiedání hovoru jinému
úãastníkovi.


 REDIAL: (obvykle) opakování volby
ãísla.

� HOLD: pfiidrÏení  hovoru.

� SP-PHONE KX-T7730 : hlasité telefo-
nování

 NAVIGÁTOR KX-AT7730  regulace hlasi-
tosti a kontrastu displeje, nastavení
vybrané funkce.

TLAâÍTKO HLASITOSTI KX-AT7750
regulace hlasitosti

� Tlaãítko flexibilní vnûj‰í linky (CO):
pro volání vnûj‰ího úãastníka nebo pfiijetí
hovoru z vnûj‰í linky. Stisknutím se auto-
maticky obsadí volná vnûj‰í linka (funkci
je tfieba pfiifiadit). PouÏití také jako tlaãít-
ko vybrané funkce (je tfieba pfiifiadit).

� PAUSE: vloÏení pauzy do zadávaného
ãísla.

� MESSAGE: zanechání upozornûní na
vyãkávající vzkaz  nebo zpûtné volání
úãastníkovi, kter˘ zanechal upozornûní
na vyãkávající vzkaz.

� Kontrolka Message / Ringer: optická
signalizace pfiíchozího volání nebo vzkazu.

• V pfiípadû pfiíchozího volání kontrolka
bliká podle typu vyzvánûní, v pfiípadû
zanechaného vzkazu kontrolka svítí
trvale.

• Je-li vyzvánûní v poboãkové ústfiednû
nastaveno na "Single" (pomalé blikání),
"Double" (stfiednû rychlé blikání) nebo
"Triple" (rychlé blikání), kontrolka bliká;
je-li nastaven jin˘ typ vyzvánûní ("S-
Double", "Call Waiting Tone 1") kontrol-
ka blikat nemusí.

Nonstop servis  TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY
volejte dispečink tel.  606 193 950
PanaTEL®  je specialistou na telefonní ústředny
komunikační systémy Panasonic
www.PanaTEL.cz

http://www.PanaTEL.cz
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Hlasitost reproduktoru *

Se zavû‰en˘m sluchátkem nebo bûhem hovoru

Hlasitost sluchátka / sluchátek s mikrofonem *

Bûhem telefonování

Hlasitost vyzvánûní

Se zavû‰en˘m sluchátkem nebo bûhem hovoru

Kontrast displeje

Se zavû‰en˘m sluchátkem nebo bûhem hovoru

* Po odpojení od telefonní linky nebo poboãkové ústfiedny se pro v˘‰e uvedené funkce obnoví
tovární nastavení.

Stisknûte
SP-PHONE

Stisknûte nahoru
nebo dolÛ

Regulátor hlasitosti pfiepnûte do poÏadované polohy 
(vysoká, nízká hlasitost, vypnuto).

Stisknûte levou nebo pravou ‰ipku.

Stisknûte nahoru
nebo dolÛ.



Pfiipojení

Instalace na stûnu

Kabel telefonní linky 
(souãást dodávky)

Do poboãkové ústfiedny. ( TO MAIN UNIT )
/PABX

<pohled zezadu> Konektor sluchátek

UPOZORNùNÍ

Kabel musí b˘t uchycen v dráÏce, aby nedocházelo
k mechanickému namáhání konektoru.

1 Tlakem smûrem dolÛ vysuÀte
drÏák sluchátka.

2 Z pfiístroje sejmûte podstavec.

3 Pfiístroj pfii‰roubujte na stûnu.

Krátkodobé odloÏení sluchátka
bez pfieru‰ení hovoru:
Sluchátko zavûste pfies horní
hranu pfiístroje.

* Obrázky na této stranû znázorÀují
typ KX-AT7730.
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Více informací vám poskytne:

PanaTEL s.r.o.
obchodní oddělení: 272 047 411
technická podpora: 272 047 415

e-mail: info@panatel.cz
e-mail: servis@panatel.cz

aktuální info na www.panatel.cz

Doporučená náhlavní souprava
Panasonic RP-TCA430E-K
Náhlavní souprava Panasonic RP-TCA430E-K
pro telefony KX-AT7730. Kompatibilní náhlavní
souprava také pro stolní a bezdrátové telefony
Panasonic s kvalitním zvukem a citlivým
mikrofonem a flexibilním ramenem.
Regulace hlasitosti a tlačítkem pro dočasné
vypnutí mikrofonu. Kabel 1,5m pro připojení
k telefonu s konektorem jack 2,5mm.

více informací:
https://www.panatel.cz/panasonic/panasonic-rp-tca430e-k
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