
NÁVOD NA OBSLUHU 
    A INSTALACI

TELCO PH−397B
USB telefonní pøístroj

IDENTIFIKAÈNÍ ÚDAJE

TELCO systems, s.r.o. tímto vyhlašuje, že telefonní pøístroj 
TELCO PH-397B zplòuje základní požadavky

a všechny príslušné ustanovení Smìrnice 1995/5/ES.

Vyhlášení o shodì podepsané statutárním zástupcem
výrobce je umístìn na www.telco.sk.

TELCO PH- 397B

Identifikaèní údaje

TELCO systems, s.r.o., Sládkovièova 39, Banská Bystrica, Slovenská republika
pracuje v systému øízení jakosti podle ISO 9001,èíslo certifikátu 12 100 20620 TMS.

   www.telco.sk 

TELCO - registrovaná ochranní znaèka TELCO systems, s.r.o., Slovensko

Výrobce si vyhrazuje právo na inovaci vyrobku.
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Bezpeènostní informace

     V rámci eliminace nebezpeèí požáru, úrazu elektrickým proudem 
a poranìní osob dodržujte pøi používání telefonního pøístroje následují-
cí bezpeènostní pokyny:

1. Pøed prvním použitím telefonního pøístroje si peèlivì prostudujte
tento návod k použití.
2. Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu.
3. Nepokládejte žádné vìci na napájecí kabel. Umístìte výrobek na 
takové místo, kde bude chránìn proti pøípadnému náhodnému fy-
zickému poškození.
4. Vyvarujte se kontaktu výrobku s vodou, napø. mokré ruce, koupelna 
(sprcha, vana, umyvadlo), kuchyòský døez, praèka, bazén, neodklá- 
dejte výrobek na mokrý podklad.
5. Pøed èištìním odpojte výrobek z napájecí sítì. Nepoužívejte tekuté
a aerosolové èistièe. Na utírání výrobku použijte suchý hadøík.
6. Nezasahujte do výrobku. Pokud je potøeba výrobek opravit, vyh-
ledejte autorizovaný servis. Otevøením krytu nebo jeho odstranìním 
se vystavujete nebezpeèí úrazu napìtím el. proudu nebo jiným rizi-
kùm.Nesprávné složení výrobku po vašem zásahu mùže zapøíèinit ú-  
raz el. proudem pøi následném zprovoznìní výrobku.
7. Vyvarujte se zkratùm napájecích kontaktù, mùže to zpùsobit poško-
zení pøístroje, nebezpeèí požáru nebo úraz el. proudem.
8. Pokud dojde k následujícím situacím, odpojte výrobek ze sítì a nav-
štivte autorizovaný servis:
   -kabel je poškozen,
  -do výrobku se dostala kapalina nebo výrobek byl vystaven pùso-
    bení deštì èi jiné vody,
   -výrobek se nechová tak, jak by mìl pøi postupu dle návodu k použití,
   -výrobek spadl nebo byl jeho kryt poškozen.
9. Nepoužívejte telefon k ohlášení úniku plynu v místì, kde uniká
plyn.

Údržba pøístroje

1. Na utírání pøístroje používejte vlhkou hadýrku.
Nepoužívejte benzín, rozpouštìdla a jiné chemické   
prostøedky. Nepoužívejte ani èistící prášek.

2. Chraòte pøístroj pøed prachem, vlhkem, vysokou 
tep lo tou a v ibracemi . Nevystavu j te pø ís t ro j 
pøímému sluneènímu  svìtlu.

Obsluha

Popis kláves pro aplikaci Net2Phone

   Volba zadaného èísla.  Pøijetí pricházejícího hovoru.

    Ukonèení nebo odmítnutí hovoru.

  Ne je pøidìlená funkce.

  Když zadáte špatné èíslo, zobrazí se varovné okno. 
        Klávesou OK zrušíte varovné okno.

  Minimalizace nebo maximalizace Net2Phone okna.

          Nastavení hlasitosti reproduktoru.

   Vymazání znaku.

Poznámka: Pøed použitím pøístroje musíte v aplikaci Net2Phone  
jako vstupní a výstupní audio zaøízení nastavit USB telefon.
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Popis kláves pro aplikaci SJphone

   Volba zadaného èísla. Pøijetí pøicházejícího hovoru.

    Ukonèení hovoru. Vymazání zadaného èísla.

  Otevøení / zavøetní Sjphone  telefonního seznamu.

  Ne je pøidìlená funkce.

  Minimalizace nebo maximalizace SJphone okna.

  Nastavení hlasitosti reproduktoru.

   Vymazání znaku.

Poznámka: Pøed použitím pøístroje musíte v aplikaci SJphone jako 
vstupní a výstupní audio zaøízení nastavit USB telefón.

Popis kláves pro aplikaci MSN Messenger

   Otveøení okna konverzace.  

    Ukonèení hovoru. Zavøení konverzaèního okna.

  Ne je pøidìlená funkce.

  Otevøení okna konverzace. Odeslání zprávy, 
        hovor s vybranou osobou nebo odeslání e-mailu osobì, 
        která je off-line. 

  Minimalizace nebo maximalizace MSN messenger okna. 

  Výbìr kontaktu.  

   Ne je pøidìlená funkce.

Poznámka: Pøed použitím pøístroje musíte v aplikácii MSN messenger 
jako vstupní a výstupní audio zaøízení nastavit USB telefon.

Obsluha

Zavìsit / Zrušit

Min / Max Okna

Funkèní klávesy

Hlasitost / Kontakty

Zpìt / Vymazat

Volba / Pøíjem hovoru

Tab / Pøepnout

Hlasitost / Kontakty

Potvrdit

Èíselné klávesy

 TELCO
PH-397B
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Systémové požadavky a Instalace 

Systémové požadavky

- Windows  2000, Windows XP operaèní systém 
- procesor Pentium 300 MHz a vyšší 
- 32 MB RAM pamì� a 20 MB hard disk 
- Pøipojení na internet (LAN, ADSL, Modem, Káblový modem) 

s pøenosovou rychlostí 56kbps a vyšší

Instalace

Popis kláves pro aplikci X-Lite

    Volba èísla zadaného na displeji aplikáce. Pøijetí pøi-  
cházejícího hovoru. Pøepínání mezi linkami. (X-Lite umož- 
òuje pøihlásit sa na více SIP serverù, každý server má pøi- 
dìlenou jednu linku.)  

     Ukonèení hovoru. 

  Otevøení / uzavøení X-Lite telefonního seznamu. 

  Otevøení / uzavøení X-Lite menu.

    Minimalizace nebo maximalizace  X-Lite okna.

  Nastavení hlasitosti reproduktoru.

    Vymazání znaku na displeji. 
.

Poznámka: Pøed použitím pøístroje musíte v aplikci X-Lite jako 
vstupní a výstupní audio zaøízení nastavit USB telefon. 
Pøi volbì èísla musíte mít na poèítaèi nastavenou anglickou  
klávesnici. Klávesa  #  se používá pro výbìr linky.

Popis kláves pro aplikci  Skype

    Volba zadaného èísla, uskuteènìní hovoru s osobou 
         vybranou v kontaktech.  

     Ukonèení hovoru. Vymazání zadaného èísla. 

   Pøepínání mezi (Start),(Kontakty),(Vytoèit), (Výpis).

   Když zadáte špatné èíslo, zobrazí se varovné okno.  

   Klávesou OK zrušíte varovné okno. Minimalizace 
        nebo maximalizace Skype okna.

  Posun kurzora.               Vymazání znaku. 

Obsluha

PH-397B je zaøízení typu plug and play. Pøipojte pøístroj do USB 
konektoru v poèítaèi a nainstalujte podporný software    
spuštìním souboru ”setup.exe” (software najdete na pøibale- 
ném CD nosièi).  Po instaláci restartujte poèítaè aby si zavedl 
nový driver. Po restartu poèítaèe zvolte softwarovou aplikaci, 
kterou používate na telefonování.Pøístroj nabízí nasledující 
aplikace: Skype, X-Lite, Net2Phone, MSN Messenger a SJ 
Phone.  
Podrobnìjší informace o instalaci produktu najdete v návodì 
na pøibaleném CD.

Poznámka: Pøed použitím pøístroje musíte v aplikaci Skype jako 
vstupní a výstupní audio zaøízení nastavit USB telefon.
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