Telepítési utasítás
Bluetooth modul
Típusszám: KX-NT307(PSLP1528)

Bluetooth 2.0 verzió + EDR

Telepítés

Működés

VIGYÁZAT:
Mielőtt hozzáérne a modulhoz, süsse ki magáról a sztatikus elektromosságot oly módon, hogy hozzáér valamilyen földelt fémfelülethez. Ha ezt nem teszi, a modul a sztatikus elektromosság következtében esetleg meghibásodhat.
A KX-NT307 Bluetooth modul telepítése
1) Szüntesse meg a hálózati adapter csatlakozását és/vagy húzza ki az Ethernet kábelt az IP rendszerkészülékből (IP-PT) és
ellenőrizze, hogy a táplálás ki van kapcsolva.
2) Az alábbi ábra szerint egy hegyes tárggyal távolítsa el az IPPT LCD kijelzője mögötti két csavar sapkáját, és csavarja ki a
csavarokat.

Ez a modul egy külső szállító Bluetooth fejbeszélőinek használatát
teszi lehetővé a KX-NT343, KX-NT346, KX-NT366 IP rendszerkészülékkel. Azt azonban nem garantáljuk, hogy a Bluetooth fejbeszélő összes szolgáltatását igénybe tudja venni, amikor ezzel a
modullal használja.

3) Vegye le a hátsó borítást oly módon, hogy egy hegyes
tárggyal benyúl a felső részén található lyukba (Z), és
kiemeli.

•
•

A modulnál egyetlen Bluetooth fejbeszélő regisztrálható.
Ez a modul azokat a Bluetooth eszközöket támogatja, amelyek a fejbeszélő profilt (HSP) és a hangostelefon (kihangosítás) profilt (HFP)
használják.

A Bluetooth fejbeszélő regisztrálása (bejelentkezése)
1) A fejbeszélőről állítsa be a párosítási üzemmódot a Bluetooth
fejbeszélőhöz kapott kezelési útmutatót követve.
hívóbillentyűt
2) Nyomja meg a (SZÜNET) gombot J a
(BEVITEL) gombot.
J az
3) Írja be a jelszót, és nyomja meg az
(BEVITEL) gombot. A
fejbeszélője jelszavával kapcsolatos további információt
olvassa el a fejbeszélő kezelési útmutatójában vagy forduljon
a fejbeszélő gyártójához.
• A regisztráció befejezésekor nyugtázó hang hallható.
• Ha figyelmeztető hang hallható, ellenőrizze a fejbeszélő jelszavát,
(MÉGSEM) gombot, és hajtsa vége újra a 3.
nyomja meg a
lépést.

4) Ha ki akar lépni a programozási üzemmódból nyomja meg a
(SZÜNET) gombot.
• Miután elkészült a fejbeszélő regisztrációjával, kapcsolja ki, majd
be a fejbeszélőt.
• Amikor a fejbeszélő létrehozza a kapcsolatot az IP rendszerkészülékkel, az Üzenet/Csengetés lámpa 3 másodpercig villog.

Megjegyzések:
•

4) Helyezze be a modult a megjelölt nyílásba (\), az alábbiakban látható módon.

•

Ha be van jelentkezve egy olyan fejbeszélővel, amelyet már nem
kíván továbbra is regisztrálva hagyni, írja fölül a fejbeszélőt a
megfelelő fejbeszélő regisztrálásával.
Ha a nyugtázó és a figyelmeztető hanggal kapcsolatosan további
információra kíváncsi, olvassa el az alközpont Felhasználói kézikönyvét.

Fejbeszélő üzemmód gomb kijelölése
Egy fővonali (CO) gomb kijelölhető fejbeszélő üzemmód gombként.
1) Nyomja meg a (SZÜNET) gombot J a kívánt CO gombot J
a
hívóbillentyűt J az
(BEVITEL) gombot.
•

5) Szerelje vissza a hátsó borítást a 2. lépésben kivett csavarokkal, és pattintsa vissza a csavar sapkákat. Ezután csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert és/vagy az Ethernet kábelt az
IP rendszerkészülékhez.
6) Csak Kanadában: Ragassza a mellékelt figyelmeztetést a
készülék aljára, az alábbiakban jelzett helyre.

A fejbeszélő üzemmód gomb a fejbeszélő üzemmód be- és kikapcsolására használható. A fejbeszélő üzemmódhoz kijelölt CO gomb az
alábbi módon jelzi a fejbeszélő üzemmód állapotát:
Piros fénnyel világít: A fejbeszélő üzemmód be van kapcsolva
Nem világít: A fejbeszélő üzemmód ki van kapcsolva

A Bluetooth fejbeszélő azonosítójának (ID) ellenőrzése és a Bluetooth fejbeszélő regisztrálásának
megszüntetése (kijelentkezése)
1) Nyomja meg a (SZÜNET) gombot J a kívánt fővonali (CO)
gombot J a
hívóbillentyűt J az
(BEVITEL) gombot.
• Ellenőrizze, hogy a megjelent azonosító az Ön fejbeszélőjének
azonosítója. Ha fejbeszélőjének azonosítójáról további információra van szüksége, olvassa el a fejbeszélő kezelési útmutatóját
vagy forduljon a fejbeszélő gyártójához.
• Ha nem akarja végrehajtani a regisztráció megszüntetését
(MÉGSEM) gombot.
(kijelentkezést), nyomja meg háromszor a

2) A fejbeszélő regisztrálásának megszüntetéséhez nyomja meg
az
(BEVITEL) gombot.
3) Ha ki akar lépni a programozási üzemmódból, nyomja meg a
(SZÜNET) gombot.
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A legjobb teljesítmény érdekében
Hatótávolság
Kérjük, hagyjon a csatlakoztatott Bluetooth modulokkal rendelkező,
KX-NT300 sorozatú IP rendszerkészülékek között legalább 3 m távolságot. Ha pedig egy használatban lévő Bluetooth fejbeszélő egy
olyan, csatlakoztatott Bluetooth modullal rendelkező, KX-NT300
sorozatú IP rendszerkészülék közelében van, amelyiknél nincs
regisztrálva, akkor zaj hallatszik. Távolodjon el az IP-PT-től, és a
jel javítása érdekében menjen közelebb ahhoz, amelyiknél regisztrálva van.
Zaj
A modul és a Bluetooth fejbeszélő között a jelek rádióhullámok
útján terjednek. A maximális távolság és a zajmentes működés
érdekében azt javasoljuk, hogy a modult helyezze el távol olyan
elektromos berendezésektől, mint pl. egy fax, rádió, személyi
számítógép vagy mikrohullámú sütő.
•

A 2,4 GHz ISM (Industrial, Scientific and Medical – Ipari, tudományos
és orvosi) sávot használó rendszerek zavarhatják ezt a terméket. Az
ilyen rendszerekre példa a zsinórnélküli telefon, a vezetéknélküli LAN,
a háztartási RF, a mikrohullámú sütő és egyéb ISM készülékek. Ezek
a berendezések kismértékű zajt okozhatnak.

FIGYELEM:
A működés az alábbi két feltétel mellett biztosított:
1. ez a készülék nem okoz interferenciát, és
2. ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát,
beleértve a készülék nemkívánatos működéséből származó
interferenciát is.
Ennek a modulnak a használatakor a kommunikáció titkossága
esetleg nem biztosítható.

Hibaelhárítás
Probléma:

Nem tud beszélgetni a Bluetooth fejbeszélő
segítségével.

Megoldás:
• Ellenőrizze, hogy a fejbeszélő megfelelően van-e regisztrálva a
modulnál.
• Ellenőrizze, hogy a fejbeszélő megfelelően, a fejbeszélő kezelési
utasítása szerint van-e feltöltve.
• Húzza ki a fejbeszélőt a fejbeszélő dugaszból. A vezetékes fejbeszélő
élvez elsőbbséget, ha mindkét fejbeszélő csatlakoztatva van.

Probléma:

FIGYELMEZTETÉS:
EGY ESETLEGES TŰZ KELETKEZÉSE ILLETVE EGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A BERENDEZÉST ESŐ ILLETVE SEMMILYEN MÁS NEDVESSÉG HATÁSÁNAK.
Védjegy:
A Bluetooth szó és logo a Bluetooth SIG Inc. tulajdona, amelyet a
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. licencengedéllyel használ.
Megjegyzés:
Ebben az utasításban az egyes típusszámok végén lévő utótagot
elhagytuk.
Tájékoztató az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékainak ártalmatlanításáról (háztartások)
Ha ez a szimbólum szerepel a termékeken és/vagy a
mellékelt dokumentumokon, az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket nem szabad keverni
az általános háztartási szeméttel. A megfelelő kezelés, visszanyerés és újrahasznosítás érdekében
kérjük, szállítsák az ilyen termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol térítésmentesen átveszik azokat. Más
lehetőségként bizonyos országokban a termékeket a
helyi kiskereskedője is visszaveheti, amennyiben hasonló, új terméket vásárol.
A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes
erőforrásokat és megelőzheti a környezetre és az egészségre
esetleg ártalmas hatásokat, amelyeket a hulladékok helytelen
kezelése egyébként okozhat. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
hatósággal további információért a legközelebbi kijelölt begyűjtő
hely fellelhetőségét illetően. A nemzeti törvények értelmében az
ilyen hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén büntetést
szabhatnak ki.
Üzleti felhasználók az Európai Unióban
Amennyiben elektromos vagy elektronikus berendezést kíván
ártalmatlanítani, kérjük, lépjen kapcsolatba kereskedőjével vagy
szállítójával további információkért.
Tájékoztatás az ártalmatlanítással kapcsolatban az
Európai Unión kívüli országok esetében
Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. Amennyiben
ezt a terméket kívánja ártalmatlanítani, kérjük, lépjen kapcsolatba
a helyi hatósággal, illetve kereskedőjével, és érdeklődjön az ártalmatlanítás megfelelő módjáról.

Nem tud bejelentkezni, kijelentkezni, illetve nem
tudja megnézni a Bluetooth fejbeszélő azonosítóját.

Megoldás:
• Ellenőrizze, hogy a modul megfelelően van-e telepítve az IP
rendszerkészülékben.

Fontos információ
Amikor ezt a modult használja, ne feledkezzen meg
az alábbi feltételekről:
•
•

Ne szerelje szét ezt a modult. Veszélyes áramütés érheti. Ezt a modult
csak szakember szerelheti szét, illetve javíthatja.
Ezt a modult olyan helyen kell telepíteni, ahol a hőmérséklet 5° C és
40° C között van szabályozva.

Egészségügyi:
Ha bármilyen személyi, orvoselektronikai berendezést kell használnia, például szívritmus-szabályzót vagy hallókészüléket, forduljon
az adott berendezés gyártójához, hogy megtudja, megfelelően árnyékolva van-e a külső RF (rádiófrekvenciás) energiával szemben.
(A készülék a 2,4000 – 2,4835 GHz tartományban működik, kimenő teljesítménye pedig maximálisan 2,5 mW.) Ne használja a készüléket olyan egészségügyi intézményben, amelynek területén
ezt bármilyen tábla tiltja. A kórházak illetve egészségügyi intézmények olyan berendezéseket alkalmazhatnak, amelyek érzékenyek
a külső RF energiára.

Ezt a terméket kizárólag egy Panasonic alközponthoz csatlakoztatott, KX-NT300 sorozatú IP rendszerkészüléken (IP-PT) való
telepítésre terveztük.
A Panasonic Communications Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel az R&TTE (Rádiós és távközlési végberendezések) 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó rendelkezéseinek.
Az ebben a kézikönyvben leírt, vonatkozó Panasonic termékek
megfelelőségi nyilatkozata letölthető az alábbi webcímről:
http://www.doc.panasonic.de
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