
Ujistěte se, že máte k dispozici všechny níže vyobrazené položky.
Abychom Vám usnadnili seznámení s přístrojem, dodali jsme Vám také 
zdarma startovací tiskovou kazetu, díky níž vytisknete až 30 stran.

1. Nasaďte opěrku dokumentu.
2. Nasaďte 

drátěnou opěrku 
papíru.

3. Nasaďte 
zásobník papíru.
Ujistěte se, že široké 
kolíky, umístěné na 
zásobníku papíru dosedly 
bezpečně do otvorů 
v horní části přístroje.

Do zásobníku vložte maximálně 30 
listů papíru (64 g/m2 - 90 g/m2).
Papír vložte do zásobníku 
potiskovanou stranou dolů.

Používaný papír

1. Zapojte mikrotelefon.
2. Do přístroje zapojte napájecí kabel .
3. Napájecí kabel zapojte do síťové zásuvky.
4. Telefonní kabel zapojte do zásuvky na přístroji označené jako LINE.

Aby přístroj bezpečně a správně pracoval v místní telekomunikační síti, 
nastavte zemi, ve které bude provozován.

1. Přístroj zapněte zapojením napájecího kabelu do síťové zásuvky.
Stiskněte Menu/Set.  

2. Tlačítkem  nebo vyberte zemi 
(CZECH, HUNGARY, POLAND, BULGARIA, ROMANIA, OTHERS). 
(Pamatujte, že nastavujete zemi, kde bude přístroj provozován, 
nikoliv komunikační jazyk displeje.)  
Stiskněte Menu/Set. 

3. Pokud displej ukazuje správnou zemi,
stiskněte 1 a přejděte ke 4. bodu. 
—NEBO— 
Pokud chcete provést novou volbu země, vraťte se zpět stiskem 
tlačítka 2.

4. Po dobu 2 sekund displej zobrazí hlášení ACCEPTED a potom zobrazí 
PLEASE WAIT.

1. Stiskněte Menu/Set, 1, 1.

2. Zadejte poslední dvě číslice 
současného roku a potom stiskněte 
Menu/Set.

3. Dvěmi číslicemi zadejte měsíc a potom 
stiskněte Menu/Set.

4. Dvěmi číslicemi zadejte den a potom 
stiskněte Menu/Set.

5. Zadejte čas ve 24-hodinovém formátu 
a potom stiskněte Menu/Set.

6. Stiskněte Stop/Exit.

1. Stiskněte Menu/Set, 1, 3.

2. Zadejte vaše faxové  číslo (max. 20 
číslic) a potom stiskněte Menu/Set.

3. Zadejte vaše telefonní číslo (max. 20 
číslic) a potom stiskněte Menu/Set.

4. Pomocí klávesnice a příslušné tabulky 
pro vkládání textu zadejte název stanice 
(max. 20 znaků) a potom stiskněte Menu/Set.
Mezeru zadejte 
dvojitým stiskem  
tlačítka.

5. Stiskněte Stop/
Exit.

Opakovaným stiskem tlačítka  Režim příjmu se na displeji zobrazují 
jednotlivé režimy příjmu. Vyberte si ten nejvhodnější. 

Samostatná linka vyhrazená pro fax. 
V tomto režimu jsou přijímány pouze faxové 
zprávy.
Příjem hlasových volání a faxových zpráv se 
realizuje po jediné lince.
(pouze FAX-T104) Použití s externím 
záznamníkem. Záznamník se přihlašuje na 
každé volání a hlasové zprávy ukládá. 
Faxové zprávy jsou vytisknuty.
Příjem hlasových volání a faxových zpráv se 
realizuje po jediné lince. Při každém 
příchozím volání musíte zvednout 
mikrotelefon.
Jakmile byl zaznamenán ohlas záznamníku, 
můžete během doby, kdy svítí tlačítko   
zvolit následující režim. (pouze FAX-T106) 

Vestavěný záznamník přijme všechna volání, hlasové a faxové zprávy 
uloží. Podrobnosti viz 9. kapitola v Návodu k obsluze. Podrobnosti jsou 
uvedeny ve 5. kapitole Návodu k obsluze, „Volba režimu příjmu“.

Stručný návod k obsluze FAX-T104, FAX-T106 

Seznam obsahu balení

Obalový materiál a krabici si uschovejte pro případ transportu 
přístroje. Nesprávné zabalení přístroje a jeho následné poškození 
tímto způsobené může vést ke  zrušení záruky.

Nasaďte drátěnou opěrku a zásobník papíru

Vložte papír

Formát: A4
Hmotnost: 64 až 90 g/m2

Tloušťka: 0,08 až 0,12 mm

Telefonní kabel

Mikrotelefon

Kroucený kabel mikrotelefonu

Drátěná opěrka papíru

Zásobník papíru

Návod k obsluze

Stručný návod k obsluze

Štítky pro označení tlačítek 
bleskové volby.

Napájecí kabel
Opěrka dokumentu

1
2

Zásobník 
papíru

Hrany papíru dobře 
sklepte, aby byly 
zarovnané.

Zapojte mikrotelefon, napájecí kabel a telefonní 
kabel

Pokud sdílíte telefonní linku s externím 
záznamníkem, přístroj zapojte následovně

Volba země 

TAD

TAD

 SET COUNTRY

 CZECH?
1.YES 2.NO

Nastavení  data a času

Nastavení identifikace stanice

Volba režimu příjmu

1.DATUM/CAS 

ZADEJ ROK:20--

ZADEJ MESIC:--

ZADEJ DEN:--

ZADEJ CAS:--:--

3.ID STANICE
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