
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK 

Návod na rýchlu inštaláciu 

Fanvil X1S/X1SP 

 



  

 

 

Obsah balenia 

 

 

 

 

 

 

 

Telefón                                            Slúchadlo 

 

Kábel slúchadla  Stojan   Ethernetový kábel 

 

Napájací adaptér (voliteľný)    Držiak na stenu 



  

 

 

Inštalácia zariadenia 

Inštalácia na stôl – zariadenie podporuje dva rôzne sklony 

inštalácie. (A a B) 

 

 

 

 

 

 

Uchytenie na stenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Pripojenie zariadenia 

 

Pripojte napájací adaptér (1), sieť (2), PC (3), slúchadlo (5), 

náhlavnú súpravu s mikrofónom (4) do príslušných portov podľa 

nasledujúcich obrázkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPOJENIE ZARIADENIA 

1. Ethernetovým káblom prepojte zástrčku „Internet“ na 

VoIP telefónu s Vašou počítačovou sieťou alebo priamo k 

zariadeniu zaisťujúcemu pripojenie k internetu (ADSL 



  

 

modem/router, káblový modem, WiFi Access Point a pod.). Pokiaľ 

máte pripojený k Internetu len jeden počítač, znamená to, že  

odpojíte ethernetový (LAN) kábel od sieťovej karty počítača a 

pripojte ho do zásuvky „Internet“ na VoIP telefóne. 

2. Ethernetovým káblom, ktorý je súčasťou balenia VoIP 

telefónu, prepojte zástrčku „PC“ na VoIP telefóne s Vaším 

počítačom. Počítač tak bude „cez VoIP telefón“ opäť pripojený k 

Internetu. Počítačov môže byt aj viac, v tomto prípade použite 

medzi telefónom a počítačmi ešte externý Switch nebo HUB. 

3. Telefón má vstavané napájanie pomocou ethernetového 

káblu (PoE). Pokiaľ Váš switch podporuje PoE, nemusíte k telefónu 

pripojovať žiadny ďalší napájací adaptér a telefón bude fungovať. 

Pokiaľ nie, je potrebné k telefónu prikúpiť a pripojiť napájací zdroj 

(DC 5V/1A príslušnej polarizácie). Adaptér pripojíte do konektoru 

DC5V na spodnej strane telefónu. 

Upozornenie: Nikdy nepoužívajte napájanie pomocou 

napájacieho zdroja a pomocou PoE súčasne! Môže dôjsť k 

zničeniu prístroja, na ktoré sa nevzťahuje záruka. 

4. Automaticky prebehne inicializácia VoIP telefónu. Aby ste 

mohli telefón používať, je treba nastaviť základné nastavenia 

telefónu, tzn. zadať do neho údaje získané od Vami vybraného 

poskytovateľa VoIP telefónie. Pri zakúpení telefónu u VoIP 

poskytovateľov môžu byt niektoré údaje prednastavené – pred 

nasledujúcim postupom si najskôr precitajte prípadne priložené 

inštrukcie od poskytovateľa. 

 

 



  

 

Použitie telefónu 

Popis telefónu: 

 

1 Softvérové tlačidlá  Ovládajú možnosti zobrazené v spodnej 
časti displeja 

2 Hold Podržanie hovoru  



  

 

3 Transfer Tlačidlo prepojenia hovoru na inú klapku 

4 Konferencia Tlačidlo pre konferenčný hovor 

5 Navigačné tlačidlá Pre pohyb v menu. V kludovej pozícii 
(ak sa nenachádzate sa v menu) – šípka 
hore – zobrazenie všetkých hovorov, 
šípka dole – stav pripojenia (tieto 
nastavenia je možné zmeniť) 

6 Zoznam kontaktov Po stlačení je možné vybrať si z 
kontaktov a následne vytočiť hovor 

7 MWI Voice mail tlačidlo 

8 Klávesnica 12 štandardných telefónnych tlačidiel. 
Pri dlhom podržaní # sa telefón 
uzamkne.  

9 Linka 1 a 2 Tlačidlo pre linku 1 a 2 (ak svieti-led 
dioda číslo je nastavené), slúži na 
prepínanie linek 

10 Headset Stlačením sa použije náhlavná súprava 

11 Redial Opakované vytočenie posledného 
hovoru 

12 Tlačidlá hlasitosti Zvýšenie a zníženie hlasitosti 

13 Mute Vypnutie zvuku 

14 Reproduktor Zapnutie hlasitého odposluchu 
(handsfree) 

 

 

 

 



  

 

 

Základné funkcie 

Spôsob vytáčania: 

Ak chcete Tak....  

Volať cez slúchadlo Zdvihnite slúchadlo 
telefónu 

• Počujete 
vytáčací tón 

• Vytočte číslo 

Volať cez 
reproduktor 
(handsfree) 

Stlačte tlačidlo 
reproduktor 

• Stlačte 
tlačidlo 
s krížikom 
alebo čakajte 
5s na 
vytočenie 
hovoru 

Volať cez náhlavnú 
súpravu 

Nasadťe si náhlavnú 
súpravu a stlačte tlačidlo 
Headset  

 

 

Redial – opakovanie voľby 

Pre opakovanie naposledy vytočeného čísla zdvihnite slúchadlo 

alebo stlačte hlasitý odposluch. Na displeji sa v spodnom riadku 

zobrazí REDIAL (opakovanie voľby) . Stlačte tlačidlo pod týmto 

nápisom a číslo sa vytočí. 

Taktiež je možné použiť tlačídlo Redial (opakovanie voľby) aj na 

zvolenie jedného z posledných hovorov  – zobrazí sa zoznam 

posledných hovorov a pokiaľ chcete vytočiť posledný, stačí opäť 

stlačiť Redial, alebo šípkami vyberiete iný. 

 

 



  

 

 

Call Log – zoznam hovorov  

Call log podáva informácie o všetkých hovoroch (pamäť je na 600 

hovorov) 

1) Pokiaľ ste si nenastavili inú funkciu pre šípku hore, tak jej 

stlačením sa Vám zobrazí zoznam posledných hovorov. Ikony 

rozlišujú neprijatý hovor s červenou šípkou, odchádzajúci so 

zelenou šípkou a prichádzajúci hovor s modrou šípkou. 

2) Vstúpite do MENU a 6. položka sú Call Logs 

Použitie telefónneho zoznamu 

Telefón disponuje pamäťou na 1000 telefónnych čísiel. Čísla 

môžete triediť do skupín. 

Telefónny zoznam otvoríte dvoma spôsobmi: 

1) Stlačte tlačidlo MENU alebo OK > “5 Phonebook” 

(zoznam), môžete vybrať kontakty alebo skupiny 

2) Stačením ponuky Dir (zoznam) na displeji 

Druhý hovor na linke 

Ak hovoríte a súčasne obdržíte druhý hovor, zobrazí sa Vám na 

displeji telefónu obrázok zvoniaceho telefónu s volajúcim číslom. 

Telefón nezvoní, kontrolka linky bliká zeleno. Hovor môžete prijať 

alebo odmietnuť, rovnako ako iný prichádzajúci hovor. Ak nový 

prichádzajúci hovor prijmete, pôvodný je automaticky podržaný a 

na druhej strane sa začne prehrávať hudba. Hovor môžete prijať 

tak, že sa šípkou nahor alebo nadol prepnete na nové číslo a 

v ponuke na displeji sa Vám zobrazí Answer. Ak tlačidlo stlačíte, 

prvý hovor bude pridržaný (volajúcemu sa bude prehrávať hudba), 



  

 

a vy budete spojený  s druhým volajúcim. Medzi hovormi sa 

môžete kedykoľvek prepnúť šípkami a z ponuky na displeji hovor 

prepnúť. 

 

Ukončenie hovoru 

Pri použití slúchadla Položte slúchadlo alebo stlačte 
END (koniec) v spodnej ponuke 
displeja 

Pri použití hlasitého 
odposluchu(reproduktoru) 

Stlačte tlačidlo Speaker 
(reproduktor)  

Pri použití náhlavnej 
súpravy 

Stlačte tlačidlo Headset 
(náhlavná súprava) alebo 
v ponuke displeja END (koniec) 

Ukončenie pri podržaní 
hovoru 

Musíte sa vrátiť pomocou 
Resume k podržanému hovoru 
a následne ho ukončiť 

 

Pridržanie a obnovenie hovoru 

Pokiaľ chcete: Tak: 

Pridržať hovor Stlačte tlačidlo Hold alebo 
ponuku Hold 

Vrátiť hovor Stlačte ponuku RESUME 
 

Poznámka 

• U pridržaného hovoru počuje druhá strana hudbu 

• Pridržaný hovor indikuje nápis Hold na LCD. 

 



  

 

 

Transfer hovoru na iné číslo 

Prijatý hovor môžete predať na iné číslo (klapku) 

Moderované prepojenie – ak 
chcete hovoriť s číslom, kam 
budete presmerovávať 

1. Stlačte tlačidlo 
TRANSFER alebo 
XFER v ponuke 
displeja 

2. Vytočte telefónne 
číslo  

3. Stlačte DIAL alebo 
počkajte 5 s. na 
spojenie hovoru 

4. Druhú stranu spojíte 
možnosťou XFER  

Priame prepojenie – bez 
hovoru 

1. Stlačte tlačidlo 
TRANSFER alebo 
XFER v ponuke 
displeja  

2. Vytočte telefónne 
číslo 

3. Stlačte tlačidlo 
TRANSFER alebo 
XFER 

Prepojenie na podržané číslo 
(návrat k pôvodnému 
volajúcemu) 

1. Aktuálny hovor 
ukončíte ponukou 
END  

2. Stlačte tlačidlo HOLD 
(podržať) a vrátite sa 
k podržanému 
hovoru 

 



  

 

 

 

 

Použitie funkcie Mute – vypnutie mikrofónu 

Pri zapnutej funkcii Mute, počujete druhou stranu, ale ona 
nemôže počuť Vás. 

 

Použitie funkcie DND = Do Not Disturb 

Pri zapnutej funkcii DND = nerušiť, blokujete všetky prichádzajúce 
hovory – volajúci počuje len obsadzovací tón. tone. 

Pri zapnutí DND cez ponuku sú blokované všetky účty. 

Pre zablokovanie len jedného účtu je potreba vstúpiť do menu : 

Stlačte MENU alebo OK > “Features” > “5. DND” > (vyberiete si 
buď celý telefón alebo len konkrétnu linku) “Enable = povoliť 

 

 

Webové rozhranie (nastaveníe telefónu) 

K nastaveniu telefónu odporúčame používať webové rozhranie. 

Pre zobrazenie potrebujete poznať pridelenú IP adresu  telefónu. 

Na telefóne stlačte šípku dolu v navigačnom menu a v druhom 

riadku sa Vám zobrazí lokálnu IP adresu. 

 

 

 



  

 

 

Adresu zadáte do adresného riadku prehliadača v tvare 

http://192.168.x.xxx alebo len 192.168.x.xxx a odošlete (tvar 

adresy závisí na Vašom routeri). 

Základné (fabrické) užívateľské meno je admin a heslo admin. 

Toto nastavenie je nutné zmeniť kvôli bezpečnosti vášho 

telefónneho čísla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

BEZPEČNOSŤ A LEGISLATÍVA 

Zariadenie je určené k používaniu v týchto podmienkach: 

• Musí byť umiestnený na stabilnej pracovnej doske v 

miestnosti s teplotou od 5 do 40 °C. Vlhkost: 10% – 95%. 

• Nesmie byť vystavený priamemu či nadmernému 

slnečnému a tepelnému žiareniu, nesmie byť zakrývaný. 

• Nie je určený na používanie v blízkosti vody, napr. vedľa 

vane, umývadla, drezu, výlevky, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne. 

• Nesmie byť inštalovaný v mieste, kde sa hromadí teplo, v 

prašnom prostredí a nesmi prísť do styku s vodou ani vodnými 

parami, ktoré by sa mohli zrážať vo vnútri prístroja. 

 

Rozměry a váha telefonu: podľa umiestnenia 

Na stole (v polohe A): 169x186.3x174.5 mm   

Na stole (v polohe B) : 169x177.6x183.7 mm 

Na stene: 169x115.6x212.5 mm 

 

Čistenie 

• Pred čistením prístroj odpojte od napájania. 

• Na čistenie použite vlhkú handričku. 



  

 

• Nepoužívajte tekuté, rozprašovacie ani práškovací čistiace 

prostriedky. 

  

Bezpečnostné pokyny 

VOIP telefón je dodávaný s prenosným napájacím zdrojom. 

Používajte jedine napájací zdroj dodaný k tomuto zariadeniu. 

Dodaný napájací zdroj môže byť zapojený jedine do elektrického 

rozvodu, ktorého napätie zodpovedá údajom na jeho typovom 

štítku. Pokiaľ si nie ste istí, aké napájanie je vo Vašom dome, 

obráťte sa na svojho distribútora elektrickej energie . 

Ak nastane niektorá z nižšie uvedených situácií, odpojte prístroj 

od napájania a obráťte prosím sa na kvalifikovaného servisného 

pracovníka: 

• Do prístroja napršalo alebo sa doňho dostala voda alebo 

iná tekutina. 

• Spozorovali ste výraznú zmenu vo fungovaní prístroja 

alebo prístroj nefunguje, ako by mal . 

• Prístroj spadol na zem alebo bol inak poškodený . 

Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať 

žiadnu súčasť zariadenia. Pri otvorení alebo odstránení krytu hrozí 

riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zmontovaní 

výrobku sa rovnako vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom, 

ako náhle výrobok znovu zapojíte. V prípade nutného servisného 

zásahu alebo opravy sa obracajte výhradne na kvalifikovaných 

servisných technikov. 

 



  

 

Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými prístrojmi a prívodnú 

elektrickú šnúru pripájajte jedine do zodpovedajúcich elektrických 

zásuviek. Elektrická zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti 

zariadenia a musí byť ľahko prístupná. Prívodnú elektrickú šnúru 

nezaťažujte žiadnymi predmetmi a neumiestňujte ju na miesto, 

kde by po nej mohol niekto šliapať alebo by mohlo dôjsť k jej 

poškodeniu. Zvláštnu pozornosť venujte zástrčke elektrickej 

šnúry. Ak je zástrčka poškodená, zariadenie nesmiete používať. 

Uvedený symbol na výrobku, jeho obale alebo v sprievodnej 

dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické 

výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym 

odpadom. 

Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených 

zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. 

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s 

národnými predpismi udelené pokuty. U tohto zariadenia 

odporúčame pravidelne aktualizovať firmware na najaktuálnejšie 

verzie a to nielen vzhľadom na ich technickým vylepšeniam, ale aj 

pokročilejším bezpečnostným funkciám. Aktuálny firmwary sú k 

dispozícii na webových stránkach: www.fanvil.com 

Aby nedochádzalo k neoprávnenému zneužitiu IP telefónie, 

odporúčame dostatočne zabezpečiť Vašu počítačovú sieť a 

súčasne aj Vašu IP ústredňu, ak ju používate. 

Súčasne odporúčame, po prvotnom prihlásení, zmeniť defaultné 

heslá pre všetkých používateľov nachádzajúce sa vo webovej 

administrácii (napr. admin, user, atď). Nové heslá by mala spĺňať 

základné požiadavky na zložitosť tzn. minimálna dĺžka 10 znakov. 

Heslo by malo obsahovať súčasne číslice, malé aj veľké písmená a 

špeciálne znaky. 



  

 

Odporúčame používať príslušenstvo vyrobené, alebo schválené 

výrobcom Fanvil. Použitie neschváleného príslušenstva výrobcov 

tretích strán môže mať za následok zníženie výkonu a poškodenie 

produktu. 

IP telefón musí byť používaný iba s originálnym adaptérom Fanvil. 

Použitie adaptérov od výrobcov tretích strán môže spôsobiť 

poškodenie telefónu. 

Za škody vzniknuté nedodržaním technických návodov a pokynov 

na inštaláciu a obsluhu neručíme. 

  



  

 

 

Servis 

Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. 

Platený pozáručný servis zabezpečuje: 

ARCHA TELECOM spol, s r.o. 

Košická 6, 821 09 Bratislava 

Tel.: +421 2 555 678 02 

mail: archa@archa.sk 

mail: servis@archa.sk 

 

Viac informácií o produkte a ďalšie produkty značky Fanvil 

nájdete na webe: www.fanvil.sk 
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