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NÁVOD KE SNADNÉMU ZAPOJENÍ DOPLŇKOVÉHO
SLUCHÁTKA YEALINK W52H
Vážený zákazníku,
děkujeme za zakoupení doplňkového sluchátka Yealink W52H. Tento leták vám pomůže
s jeho úvodním nastavením a připojením k základnové stanici jako doplňkového sluchátka.
Upozornění: sluchátko Yealink W52H není samostatně funkční a vyžaduje připojení
k nastavené základnové stanici VoIP telefonu Yealink W52P.

Po zadání správného PIN kódu dojde k synchronizaci sluchátka se základnovou stanicí, bude spuštěn
průvodce nastavením a budete vyzváni k zadání přihlašovacích údajů pro službu Telefonní linka Premium:



Telefonní číslo – zadejte telefonní číslo linky ve tvaru 420123456789.

Heslo – zadejte heslo k použité lince. Toto heslo je uvedeno na přístupové kartě pro službu Telefonní
linka Premium a naleznete jej také v Můj T-Mobile na muj.t-mobile.cz

Po správném zadání údajů se telefon přihlásí a je připraven k telefonování. Sluchátko vložte do nabíječky a nechte plně nabít.

DALŠÍ INFORMACE
OBSAH BALENÍ
Sluchátko Yealink W52H
Spona na opasek
Dva AAA NiMH akumulátory do sluchátka
Nabíječka sluchátka
Napájecí adaptér pro nabíječku (5 V, 1,2 A)
Průvodce instalací

ZAPOJENÍ SLUCHÁTKA
Otevřete kryt pro baterie, vložte baterie do správné polohy a kryt zavřete. Pro bezproblémové používání sluchátka doporučuje výrobce telefonu použití pouze dobíjecích AAA NiMH baterií s kapacitou min.
800 mAh. Vždy používejte pouze nepoškozené baterie a nikdy je nezkratujte. Při delším nepoužívání
sluchátka doporučujeme nabité baterie ze sluchátka vyjmout. Po vložení baterií dojde k automatickému zapnutí sluchátka.






jedné základnové stanici lze připojit až 5 samostatných sluchátek a vytvořit tak malou pobočkoK
vou ústřednu pro až 5 uživatelů v dosahu základnové stanice.
Každému sluchátku lze přiřadit jedno nebo několik telefonních čísel pro příchozí i odchozí hovory.

Pro nastavení používaných čísel ke každému sluchátku použijte nastavení základny z webového
prohlížeče. Postup pro přihlášení do webové administrace základny naleznete v návodu k základnové stanici, viz následující bod.
Podrobný popis používání a nastavení základnové stanice naleznete v návodu k VoIP telefonu

Yealink W52P nebo na internetu na www.t-mobile.cz/pevnetelefony.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Před reklamací zařízení nás kontaktujte na naší zákaznické lince 800 73 73 33. Obsahem balení je
záruční list společnosti T-Mobile, který prosím při reklamaci předložte pro její snadnější vyřízení.

Napájecí adaptér zapojte do nabíjecího stojánku a do zásuvky 230 V. Nabíječku sluchátka zapojte
také do zásuvky 230 V kdekoliv v dosahu signálu základnové stanice.
Na zapojené a nastavené základnové stanici (nastavení základnové stanice viz návod k VoIP telefonu
Yealink W52P) dlouze stiskněte tlačítko (Paging). LED „Registrace sluchátka“ začne pomalu zeleně
blikat.
Na sluchátku stiskněte tlačítko OK a v menu vyberte „Regist. Sluchátka“, „Základna 1“. Na displeji
se objeví ID základnové stanice. Výběr potvrďte tlačítkem OK. Zadejte PIN základnové stanice.
V továrním nastavení je PIN kód 0000, pokud jste jej změnili, použijte kód vlastní.
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
JOYCE ČR, s. r. o., tímto prohlašuje, že zařízení Yealink W52P je ve shodě se základními požadavky
a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2016 Sb. Úplné znění Prohlášení o shodě
je umístěno na webu www.joyce.cz.
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