
Zapojení náhlavní soupravy Plantronics CS-540

Popis je určen pro připojení náhlavní soupravy k novějším systémovým telefonům Panasonic,
např. KX-DT543, KX-DT546, KX-NT543, KX-NT546, KX-NT553, KX-NT556, KX-NT560, ...

- přepněte systémový telefon Panasonic do režimu náhlavní soupravy, 
  nejlíp k tomuto účelu nastavte jedno z tlačítek vpravo na telefonu (příp. můžeme nastavit vzdáleně):
  - stiskněte tlačítko Prog.
  - stiskněte vybrané tlačítko (1-24), které k tomuto účelu budete používat, zobrazí se jeho aktuální nastavení
  - zadejte kód 67 (případně lze nalistovat šipkami), zobrazí se „Náhlavní souprav“
  - nastavení potvrďte stisknutím tlačítka ENTER
  - stiskněte tlačítko SKONČ

- po stisknutí se telefon přepne z režimu hlasitého hovoru do režimu náhlavní soupravy,
  na telefonu se potvrdí zobrazením zprávy na displeji a trvalým svícením vybraného tlačítka
  v režimu náhlavní soupravy nejde používat hlasitý hovor přes reproduktor,
  tlačítka SP-PHONE místo toho ovládá náhlavní soupravu

- dle obrázků si sestavte náhlavní soupravu buď se sponou přes hlavu nebo s háčkem za ucho

- zapojte napájecí adaptér do zásuvky a šňůru od adaptéru  do zadní strany „základny“ náhlavní soupravy
- v případě potřeby nechte náhlavní soupravu nabít po zasunutí do „základny“ (min. 20 minut),
  plné nabití trvá přibližně 3 hodiny (nejjednodušší je nabíjet vždy přes noc)

- odpojte kroucenou šňůru od „sluchátka“ z telefonu
- odpojený konektor kroucené šňůry zapojte do přiložené „rozdvojky“
- kabel s konektorem RJ-45 (kostka s 8 kontakty) zapojte do zadní strany „základny“ náhlavní soupravy
- kabel s konektorem RJ-9 (kostka se 4 kontakty) zapojte do telefonu místo kroucené šňůry

- přiloženým kabelem s konektory o průměru 3.5mm propojte zadní stranu „základny“ náhlavní soupravy
  s konektorem EHS na levém boku telefonu
  kabel slouží jednak pro přijmutí hovoru stisknutím tlačítka náhlavní soupravy
  případně pro zapnutí náhlavní soupravy stisknutím tlačítka SP-PHONE

- v případě potřeby můžete přepnout hovor z náhlavní soupravy do mikrotelefonu (sluchátka) jeho zvednutím
- a naopak ze sluchátka na náhlavní soupravu stisknutím SP-PHONE (je-li telefon v režimu náhlavní soupravy)

Popis přepínačů na „základně“ náhlavní soupravy:
- Malý přepínač úplně vlevo obvykle nechávejte v levé poloze. Přepnutím vpravo se aktivuje režim širšího
  přenosového pásma, který běžné telefony nevyužijí (jen KX-NT při volání mezi sebou), 
  ale rychleji se vybije baterie.

- Malý přepínač úplně vpravo slouží k zapnutí funkce automatického přijmutí hovoru sejmutím z nabíječky.
  Přepnutím doprava se funkce aktivuje, bez toho se po sejmutí z nabíječky hovor normálně přijme tlačítkem.

- Červený otočný přepínač na spodní straně základny se 6 polohami slouží k regulaci úrovně Vašeho hlasu,
  aby Vás bylo dobře slyšet. 
  Chcete-li stejně vysokou hlasitost, jako při hovoru přes citlivý mikrofon telefonu, nastavte úroveň 5.
  Čím vyšší číslo, tím Vás bude slyšet hlasitěji.

- Červený otočný přepínač na spodní straně základny se 4 polohami reguluje hlasitost ve Vašem sluchátku.
  Obvykle není potřeba původní nastavení (poloha 2) měnit, 
  hlasitost rychleji změníte pomocí ovladače na telefonu (šipky nahoru / dolů).

- Posuvný přepínač na spodní straně by měl zůstat v poloze A (pro výše uvedené telefony Panasonic).


