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Uživatelská příručka



Popis DistyBox 
Tento modul je samostatná krabička umožňující připojení koncového 

analogového telekomunikačního 
zařízení do bezdrátového systému 
DECT – GAP (např. Siemens řada 
GigaSet, TopCom řada Butler 
apod.). DistyBox je výhodné 
použít pro připojení vrátného, 
protože není nutné pokládat 
vodiče od domu k brance a stačí 
jen přihlásit k základnové stanici. 
Všechny vlastnosti vrátného 
zůstávají zachovány.  

DistyBox je nutné připojit na 
napájení a telefonní koncové zařízení připojit k výstupům analogové linky 
(naznačeno na obrázku) – oba výstupy analogové linky jsou paralelně. 
DistyBox300 obsahuje vnitřní anténu, která umožní spojení na 300m přímé 
viditelnosti a 50m v budově. 
K DistyBox5000 je možné připojit vnější anténu a zvýšit dosah až do 6km.  

Signalizace DistyBox 
LED indikace 
| časový interval je 8sec | 
zhasnutá - není napájení 

 - připraven k používání a je přihlášen k zákl.stanici 
 - příchozí vyhledávací volání 
 - spojení 
 - programovací režim 
 - vyhledávání základnové stanice 
 - nalezení základnové stanice 
 - nenalezena základnová stanice 
 

Tóny 
 
  
 - oznamovací tón 
 - speciální oznamovací tón (modulovaný) 
 - obsazovací tón 
 - potvrzovací tón 
 - chybový tón 



Programování DistyBox 
 Do programovacího režimu se vstupuje 20 sec – 10min  po zapnutí napájení 
volbou  9 (do oznam./obsaz. tónu) a to po zapnutí napájení DistyBox. 
Pokud jste si v předchozím programování zadali nový PIN (par.2) tak nyní 
musíte zadat správný PIN pro vstup do programování  (po hlavním resetu (par. 
90) se zadávat PIN nemusí). V program. režimu je slyšet speciální oznamovací 
tón. Vstup a správný PIN je potvrzen potvrzovacím tónem, špatný PIN 
chybovým tónem. 
Parametr Hodnota Význam 
9 [xxxx] vstup do programování, xxxx=PIN, pokud je zadán 

0 # odhlášení - uložené parametry DECT budou vymazány 
1 xxxxxxxx # přístupový kód k základnové stanici (4-8 čísel) 
2 xxxx yyyy # změna PIN - xxxx je starý, yyyy je nový, 0000 je firemní 
3 0# - 79# vzdálenost - zadání čísla je násobek 130m (600m = 5)  

40 0# / 1# režim volby - 0 posílá / 1 potlačuje DTMF vysílání volby ze 
zákl. stanice (0 je prakticky zdvojená volba)  

41 0# / 1# provozní nastavení - 0 je telefon / 1 je FAX 
70 0# / 1# / 2# omezení hovorů - 0 neomezeno, 1 příchozí, 2 odchozí 
71 0# / 1# / 2# typ volání - 0 obojí, 1 vnitřní, 2 vnější volání 
72 xxx # délka Flash – xxx krát 10ms (100ms = 010) firm.=210ms 
90 # reset a firemní nastavení (tučně), přednastaví vše 

91 # reset a firemní nastavení (tučně), přihlašovací parametry 
zůstanou zachovány 

92 0# / 1# autoreset 0-neaktivní / 1-aktivní (každých 24 hod ukončí 
všechny přenosy a znovu se přihlásí k základní stanici) 

Vnitřní volání se pak uskuteční s, kde s je 0-9 tj. číslo vnitřní stanice, 
stanici 9 lze volat až 10min po zapnutí napájení, do té doby je to vstup do 
programování. 
Pozn. přepojení hovoru / vnitřní dotaz lze uskutečnit volbou "Flash" a s, 
zavěšením se hovor přepojí, "Flash" se provede návrat k předchozímu hovoru. 

Přihlášení k základnové stanici 
 Přihlášení je nejlépe provést automaticky a to tak, že na základnové stanici 
držíme tlačítko pro vyhledávání (min 3sec) a pak připojíme napájení 
k DistyBox, ten se do 1min automaticky přihlásí k základnové stanici a pokud 
se tak nestane je doporučeno provést firemní reset (90#) a přihlášení 
opakovat, pak je nutno znovu nastavit vámi dříve změněné parametry. 
Pozor na parametr 40, který po firemním resetu je nastaven tak, že volbu 
vysílá kromě vrátného ještě základnová stanice, takže se volba vysílá dvakrát!! 
 
 



 

Záruční podmínky: 
Výrobek byl před odesláním z výrobního závodu přezkoušen. Výrobce ručí za to, že výrobek bude 
mít po celou dobu záruky vlastnosti popsané v tomto návodu k obsluze za předpokladu, že ho 
bude spotřebitel používat  způsobem, který je popsán v návodu k obsluze. Poskytovaná záruka se 
prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. 
Při reklamaci v záruční době se obracejte na svého prodejce. Záruční opravy se provádí pouze u 
výrobce. K výrobku připojte popis důvodu reklamace, doklad o koupi a svoji přesnou adresu.  
Záruka se nevztahuje na: 
• mechanické, tepelné, chemické a další poškození způsobené činností uživatele 
• vady způsobené živelnou katastrofou 
• vady způsobené opravou nebo změnami, které byly provedeny uživatelem nebo jinou 

nepovolanou osobou 
• úmyslné poškození výrobku 
• nesprávnou činnost výrobku, která byla způsobena činností, jež není uvedena v návodě na 

obsluhu výrobku (např. instalace, programování) 
• poškození způsobená během přepravy výrobku ke kupujícímu a od kupujícího 
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