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BEVEZETÉS            KXT 709                                                            
Köszönjük, hogy megvásárolta a legújabb hívásazonosító funkcióval rendelkező telefonunkat! 

Ez az útmutató segíti Önt abban, hogy megismerkedjen a telefonnal. Annak érdekében, hogy a 

lehető legjobban ki tudja használni az új készülékét, kérjük, hogy a használatbavétel előtt 

figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót!  

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

A telefonkészülék használata közben a következő alapvető biztonsági óvintézkedések betartása 

kötelező a tűz, az áramütés és a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében: 

1. Kérjük olvassa el, értelmezze és tartsa be az összes figyelmeztetést és utasítást! 

2. Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót a fali konnektorból! Ne használjon folyékony 

tisztítószereket vagy aeroszolos tisztítószereket. A tisztításhoz puha enyhén nedves 

törlőkendőt használjon. 

3. Ne helyezze a terméket nem stabil felületekre! A készülék leeshet, ezáltal komoly kár 

keletkezhet a termékben. 

4. Ne terhelje túl a fali konnektorokat vagy a hosszabbítókat, mivel ez tűzhöz vagy 

áramütéshez vezethet! 

5. Soha ne dugjon semmilyen idegen testet a készülék csatlakozónyílásaiba, mivel azok 

rövidzárlatot okozhatnak, és ez tűzhöz vagy áramütéshez vezethet! Soha ne öntsön 

semmilyen folyadékot a termékre!   

6. Nagy vihar esetén kerülje el a készülék mozgatását vagy konnektorból való kihúzását, mivel 

fennállhat a villámcsapás okozta áramütés esetleges veszélye. 

7. Hozzá nem értő személy nem nyithatja fel a telefonkészüléket, kérjük probléma esetén 

küldje a terméket szervizbe. 

TERMÉKJELLEMZŐK                                                                              

➢ FSK/DTMF kompatibilitás automata detektálással  

➢ 16-jegyű LCD kijelző naptárral  

➢ 99 bejövő és 18 kimenő szám memória  

➢ 16 féle csengőhang 

➢ 3 féle választható hívástartó zene 

➢ “Ne zavarjanak” funkció  

➢ Hívásátvitel funkció két párhuzamosan bekötött telefon között (2 hasonló modell használata 

esetén)  

➢ Titkos kód funkció a “Ne zavarjanak” állapot esetén a VIP hívások elmulasztásának 

elkerülése érdekében  

➢ Előtárcsázási és szerkesztési funkció 
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➢ Újrahívás és automata újrahívás funkció 

➢ 3 féle billentyűzár funkció és 5 féle ébresztési időpont beállítási lehetőség  

➢ 16 szintű kijelző kontraszt  

➢ Számológép és billentyű hang funkció 

➢ Beállított PABX kód 

➢ Választható tárcsázási hang (Pulse vagy Tone mód) 

➢ 4 lépcsős szabályozható kihangosítási hangerő 

➢ 8 lépcsős szabályozható csengetési hangerő 

➢ LCD háttérvilágítás funkció 

➢ Tárcsázás tiltás párhuzamosan bekötött telefon funkció esetén 

➢ Kihangosítási funkciók 

➢ Csengetést jelző LED fény 
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A TELEFON LEÍRÁSA                                                   
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TELEPÍTÉS                                                                                 

1. A készülékhez 3×1,5V AA elem szükséges. Nyissa fel az elemtakaró lapot és helyezze be 

az elemeket megfelelő polaritás szerint, majd zárja vissza a takarólapot (javasoljuk az alkáli 

elem használatát). Az elemek behelyezése után a kijelző bekapcsol. 

2. Csatlakoztassa a kézibeszélőt és a bázist a csavaros vezeték segítségével; ezután 

helyezze a telefonvonal kábelének egyik végén lévő kis csatlakozódugót a bázison található 

csatlakozónyílásba, míg a másik végén lévőt a telefonvonal csatlakozónyílásába a falon.  

3. Állítsa a hívási módot a helyi telefonszolgáltatótól kapott utasítások szerinti megfelelő 

módba. 

4. A helyi telefonszolgáltatótól igényelje meg a hívásazonosítási szolgáltatást.  

HÍVÁSFOGADÁS 

1. Bejövő híváskor a telefon cseng és az LCD kijelzőn megjelenik a hívás dátuma, ideje, a 

bejövő hívószám és a NEW (ÚJ) felirat. 

2. Ha ugyanarról a számról érkezik ismételt hívás és a korábbi hívást nem látták, az LCD 

kijelzőn a REP (ISMÉTLÉS) felirat jelenik meg. 

Amint a bejövő memória betelik, az új hívások felülírják a régieket. 

MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy a telefon a bejövő hívásokat és az egyéb információkat 

megjelenítse, Önnek a helyi telefonszolgáltatónál aktív hívásazonosítási szolgáltatás 

előfizetéssel kell rendelkeznie. 

➢ Hívásfogadás kézibeszélővel  

1. Emelje fel a kézibeszélőt és beszéljen a hívó féllel. 

2. A hívás befejezésekor helyezze vissza a kézibeszélőt a bázisra.  

➢ Váltás kihangosítóra 

1. A kézibeszélő használata közben nyomja meg a  gombot és helyezze vissza a 

kézibeszélőt a bázisra. 

2. A hívás befejezésekor nyomja meg ismét a  gombot. 

➢ Hívásfogadás kihangosítóval 

1. Amikor csörög a telefon, nyomja meg a  gombot és beszéljen a hívó féllel. Annak 

érdekében, hogy a hívó fél tisztán halhassa az Ön hangját, nem több mint 32 cm-es 

távolságból beszéljen a mikrofonba. 

2. A hívás befejezésekor nyomja meg ismét a  gombot. 

HÍVÁSINDÍTÁS 

➢ Kézibeszélőről  

1. Emelje fel a kézibeszélőt. 

2. Amikor hallja  a búgó hangot, tárcsázza a hívni kívánt számot.  

3. A készülék 6 másodperc letelte után fogja elkezdeni a beszélgetés idejének mérését. 
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4. A hívás befejezésekor helyezze vissza a kézibeszélőt a bázisra. 

➢ Kihangosítóról  

1. Nyomja meg a  gombot.  

2. Amikor meghallja a búgó hangot, tárcsázza a hívni kívánt számot.   

3. A készülék 6 másodperc letelte után fogja elkezdeni a beszélgetés idejének mérését. 

4. A hívás befejezésekor nyomja meg ismét a  gombot. 

➢ Előtárcsázási funkció  

1. Amikor a kézibeszélő a bázison van, tárcsázza a hívni kívánt számot. 

2. Ha elhibázza, használja a DEL (TÖRLÉS) gombot a szerkesztéshez.  

3. Nyomja meg a  gombot vagy emelje fel a kézibeszélőt, és a beírt szám automatikusan 

tárcsázásra kerül. 

➢ Újrahívás 

1. Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a  gombot,  

2. Nyomja meg a REDIAL (ÚJRAHÍVÁS) gombot, és a telefon újrahívja a legutolsó tárcsázott 

számot.  

➢ Automata újrahívás 

1. Nyomja meg a  gombot, tárcsázza a számot, és ha a foglalt jelzést hallja, 

2. Nyomja meg az ARD (AUTOMATA ÚJRAHÍVÁS) gombot, és a legutolsó tárcsázott szám 

automatikusan 9-10 másodpercenként újrahívásra kerül egészen addig, amíg a hívás ki 

nem cseng. 

3. A telefon 32-szer fogja automatikusan újratárcsázni ugyanazt a számot. 

Ha az automata újrahívás funkció használata közben bejövő hívás érkezik a telefonra, a hívás 

fogadása érdekében emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a  gombot. Az automata 

újrahívás funkció ilyenkor megszakad. 

A BEJÖVŐ HÍVÁSLISTA MEGTEKINTÉSE, VISSZAHÍVÁS ÉS A BEJÖVŐ 

HÍVÓSZÁMOK TÖRLÉSE                         

➢ A bejövő híváslista megtekintése  

Készenléti állapotban nyomja meg az UP/+ (FEL/+) vagy a DOWN/– (LE/–) gombot a bejövő 

hívószámok megtekintéséhez és/vagy görgetéséhez. 

➢ Törlés  

Amikor a kívánt szám megjelenik a kijelzőn, nyomja meg a DEL (TÖRLÉS) gombot, és a szám 

törlésre kerül. 

Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a DEL (TÖRLÉS) gombot, és az összes bejövő 

hívószám törlésre kerül. 

➢ Újrahívás  

1. Lépjen a kívánt hívószámra, nyomja meg a  gombot vagy emelje fel a kézibeszélőt, és a 

telefon újrahívja a számot,  
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2. Vagy nyomja meg a REDIAL (ÚJRAHÍVÁS) gombot; az LCD kijelzőn megjelenik a PICK 

UP felirat, nyomja meg a  gombot vagy emelje fel a kézibeszélőt, és a telefon újrahívja a 

számot.   

3. Vagy nyomja meg és tarts lenyomva a REDIAL (ÚJRAHÍVÁS) gombot, amíg a PICK UP 

felirat el nem kezd villogni, nyomja meg a  gombot vagy emelje fel a kézibeszélőt, és 

ekkor a telefon újrahívja a számot. Amennyiben az előhívószám beállításra került, a telefon 

automatikusan a hívószám elé teszi azt és úgy indítja a hívást. Amennnyiben a PABX kód 

beállításra került, a telefon visszahíváskor érzékeli és automatikusan a hívószám elé teszi 

azt. Először a PABX kódot fogja hívni, majd egy 2 másodperces szünet után magát a 

számot. 

FSK ÜZENET AUTOMATA IDŐÁTÁLLÍTÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSA                                                

Amikor az FSK üzenet megérkezik, az egység automatikusan átállítja az időt, melyet a 

következőképpen akadályozhat meg: 

1. Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva az ALARM/P gombot 3 másodpercig, 

amíg a kijelzőn meg nem jelenik a DATE OFF felirat,  

2. Nyomja meg ismét az ALARM/P gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a DATE ON 

felirat. 

3. Nyomja meg a SET (BEÁLLÍT) gombot. 

MEGJEGYZÉS: DATE OFF (DÁTUM KI): Nem engedi meg az automatikus időátállítást 

A KIMENŐ HÍVÁSLISTA MEGTEKINTÉSE, VISSZAHÍVÁS ÉS A KIMENŐ 

HÍVÓSZÁMOK TÖRLÉSE                               

➢ A kimenő híváslista megtekintése  

Készenléti állapotban nyomja meg az OUT/× gombot, majd ismételten nyomogassa a kimenő 

hívószámok egyenkénti megtekintéséhez.   

➢ Visszahívás  

1. Készenléti állapotban nyomja meg az OUT/× gombot a kívánt hívószám megtekintéséhez, 

majd nyomja meg a  gombot vagy emelje fel a kézibeszélőt a szám tárcsázásához,  

2. Vagy nyomja meg a REDIAL (ÚJRAHÍVÁS) gombot; az LCD kijelzőn megjelenik a PICK UP 

felirat, nyomja meg a  gombot vagy emelje fel a kézibeszélőt, és a telefon újrahívja a 

számot. 

➢ Törlés 

1. Készenléti állapotban nyomja meg az OUT/× gombot a kívánt szám megkereséséhez. 

2. Nyomja meg a DEL (TÖRLÉS) gombot és a szám törlődik,  

3. Vagy nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a DEL (TÖRLÉS) gombot az összes 

kimenő hívószám törléséhez. 
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IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ 

Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a  gombot és tárcsázza a hívni kívánt számot, 

majd nyomja meg a DEL (TÖRLÉS) gombot, az egység azonnal elkezdi az időzítést. 

Máskülönben az időzítés 6 másodperc után automatikusan elkezdődik. 

A MENÜ BEÁLLÍTÁSA 

➢ A dátum és az idő beállítása 

1. Készlenléti állapotban nyomja meg a SET (BEÁLLÍT) gombot, és az évhez tartozó érték 

villogni kezd. 

2. Nyomja meg az UP/+ (FEL) vagy a DOWN/– (LE) gombot az év szerkesztéséhez. 

3. Nyomja meg a SET gombot a beállításhoz és a hónap beállítására való lépéshez. 

4. Ismételje meg a fenti lépéseket a hónap beállításához. 

5. Ismételje meg a fenti lépéseket a dátum és az idő beállításához. 

➢ A helyi területi kód és az előhívószám beállítása 

1. A dátum és az idő beállítása után nyomja meg a SET (BEÁLLÍT) gombot. A kijelzőn 

megjelenik a CODE 0 ----- felirat és az előhívó kód “0” villogni kezd, 

2. Nyomja meg az UP/+ (FEL) vagy a DOWN/– (LE) gombokat a villogó kód szerkesztéséhez, 

3. Nyomja meg a SET gombot a beállításhoz és a következő villogó kód megkapásához. 

4. Ismételje meg a fenti lépéseket a többi kód beállításához. 

➢ A kijelző fényerejének beállítása  

1. A helyi területi kód beállítása után nyomja meg a SET (BEÁLLÍT) gombot, és a kijelzőn 

megjelenik az  LCD 08 felirat 

2. Nyomja meg az UP/+ (FEL) vagy a DOWN/– (LE) gombot a kijelző fényerejének állításához. 

Összesen 16 szint választható. 

3. Nyomja meg a SET gombot a beállításhoz és kilépéshez. 

Készenléti állapotban nyomja meg a FLASH/÷ gombot az LCD kijelző kontrasztjának 

közvetlen beállításához, majd tartsa folyamatosan lenyomva azt a kontraszt 

módosításához. 

➢ Ébresztés beállítása  

1. Készenléti állapotban nyomja meg az ALARM/P gombot, és a kijelzőn megjelenik a 12-00 

AL1 felirat, 

2. Nyomja meg az UP/+ (FEL) vagy a DOWN/– (LE) gombot az ON (BE) vagy OFF (KI) mód 

kiválasztásához. A kijelzőn megjelenik az “ALM” felirat, amikor az ON van kiválasztva. 

3. Nyomja meg a SET (BEÁLLÍT) gombot, és a “12” érték elkezd villogni a kijelzőn. 

4. Nyomja meg az UP/+ (FEL) vagy a DOWN/– (LE) gombot az ébresztés órájának 

beállításához, és nyomja meg a SET gombot a perc beállításához való ugráshoz.   

5. Nyomja meg az UP/+ (FEL) vagy a DOWN/– (LE) gombot az ébresztés percének 

beállításához, és nyomja meg a SET gombot a kilépéshez és a következő ébresztési 
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időpont beállításához. 

6. További ébresztési időpontok beállításához ismételje meg a fenti lépéseket. 

MEGJEGYZÉS: Az első három beállított ébresztési időpont periodikusan minden nap ismétlődik, 

míg az utolsó két ébresztési időpont csak egyszeri. 

TITKOS KÓD BEÁLLÍTÁSA ÉS KIHANGOSÍTÁSI FUNKCIÓ                                                                      

➢ Beállítás  

1. Készenléti állapotban nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a RING (CSENGÉS) 

gombot, és a kijelzőn megjelenik a Pin ---- felirat. 

2. Írjon be egy négyjegyű PIN kódot a numerikus billentyűzet segítségével. 

3. Nyomja meg a DEL (TÖRLÉS) gombot a titkos kód szerkesztéséhez, vagy nyomja meg a 

SET gombot a beállításhoz. 

4. Amikor a titkos kód utolsó számjegye #, a telefon aktiválja a kihangosítási funkciót..  

5. A csörgést állítsa OFF (KI) üzemmódba. (Kérjük nézze meg a “CSENGŐHANG 

BEÁLLÍTÁSA” részt). 

➢ Használat 

1. Titkos kód: Amikor a hívó fél felhívja a telefonkészüléket, azt hallja, hogy háromszor vagy 

négyszer kicsöng a hívás, mindazonáltal a készülék valójában nem csörög. A hívó fél egy 

rövid “di” hangot fog hallani, ami azt jelenti, hogy be kell ütni a titkos kódot. Amint a hívó fél 

beüti a helyes kódot, a készülék ténylegesen csörögni kezd. Nyomja meg a  gombot vagy 

emelje fel a kézibeszélőt a hívás megválaszolásához. 

2. Kihangosított mód: Ha a titkos kód utolsó számjegye #, miután a hívó fél beütötte a helyes 

titkos kódot,  a készülék automatikusan kihangosított módra vált. 

3. Ha a hívó fél helytelen kódot ad meg, akkor új hívást kell kezdeményezni és a helyes titkos 

PIN kódot kell megadnia. 

MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak akkor hasznos, ha a telefon csörgése OFF (KI) 

üzemmódban van. A hívó félnek ismernie kell a titkos kódot annak érdekében, hogy átjöjjön a 

hívás.  

HÍVÁSÁTADÁS PÁRHUZAMOSAN BEKÖTÖTT TELEFONOK KÖZÖTT                                                     

➢ A pager szám beállítása 

1. Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot, és a kijelzőn 

megjelenik az EL-- felirat 

2. Írja be a “*” jelet és a pager számot (pl. “*1” és “*2” ). A szerkesztéshez használja a DEL 

gombot. 

3. Nyomja meg a SET gombot a beállításhoz és a kilépéshez. 

➢ Hívásátadás a párhuzamosan bekötött telefonok között 

Ha egy bejövő hívás érkezik, használja a két párhuzamosan bekötött készülék közül az egyiket 

a megválaszoláshoz. Nyomja meg a “*” gombot és írja be a másik készülékben beállított pager 
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számot a hívás átadásához. Amikor a másik készülék kicseng, emelje fel a kézibeszélőt vagy 

nyomja meg a  gombot a bejövő hívás megválaszolásához. 

MEGJEGYZÉS: Kérjük ugyanazt a készüléktípust használja a hívások fent leírt 

átadásához. Fennáll a lehetősége annak, hogy a helyi szolgáltató által kínált bármely 

speciális, “*”-al kezdődő szolgáltatás nem megfelelően működik.  

Ezen funkció legjobb kihasználása érdekében kérjük töltse fel az elemeket használat előtt. 

TÁRCSÁZÁS TILTÁS PÁRHUZAMOSAN BEKÖTÖTT TELEFON FUNKCIÓ 

ESETÉN                                                                                                     

1. Készenléti állapotban nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a #/= gombot. A 

kijelzőn megjelenik a SPI ON felirat. 

2. Nyomja meg kétszer a  gombot, majd 

3. Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva ismét a #/= gombot, és a kijelzőn 

megjelenik a SPI OFF felirat. 

Amikor a tárcsázás tiltás funkció ON (BE) állásban van, azok a felhasználók, akik ugyanazon 

telefonvonalnak az egyik mellékén keresztül szeretnének tárcsázni, egy “DI-DI, DI-DI” sípoló 

hangot fognak folyamatosan hallani, és nem tudnak hívást kezdeményezni. 

A CSENGŐHANG BEÁLLÍTÁSA ÉS A CSENGETÉSI HANGERŐ 

SZABÁLYOZÁSA                                                                          

16 féle csengőhang és „csengőhang OFF (KI)” funkció választható: 

1. Készenléti állapotban nyomja meg a RING (CSENGÉS) gombot, és a kijelzőn megjelenik a 

ring 02 db8 felirat. 

2. Nyomja meg a RING gombot a kívánt csengőhang vagy a csengőhang OFF (KI) 

kiválasztásához. 

3. Nyomja meg az UP/+ (FEL) vagy a DOWN/– (LE) gombot a csengetési hangerő 

beállításához. 

4. Nyomja meg a SET gombot a beállításhoz és a kilépéshez. 

MEGJEGYZÉS: A hangerő 1db-től 8db-ig terjed, és 8db a leghangosabb. A csengőhang OFF 

(KI) megegyezik a “Ne zavarjanak!” üzemmóddal. Ha a telefon ebben az üzemmódban van, a 

készülék nem cseng bejövő hívás esetén. 

A KIHANGOSÍTÁSI HANGERŐ SZABÁLYOZÁSA                                                                       

Kihangosított üzemmódban nyomja meg az UP/+ (FEL) vagy a DOWN/– (LE) gombot, a 

kihangosítási hangerő szabályozásához. A kijelzőn megjelenik a hangerő szint, melyből 

összesen 4 létezik. 

TÁRCSÁZÁSI HANG KIVÁLASZTÁSA 

1. Készenléti állapotban nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a */. gombot, és a 
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kijelzőn megjelenik a P felirat. Ekkor a tárcsázási mód Pulse módban van. 

2. Nyomja meg kétszer a  gombot és 3 másodpercig ismét tartsa lenyomva a */. gombot, 

és a kijelzőn megjelenik a T  felirat. Ekkor a tárcsázási mód Tone módban van. 

ALACSONY ELEMFESZÜLTSÉG FIGYELMEZTETÉS                                                                          

Amikor az elemfeszültség 3.9V-nál alacsonyabb, a kijelzőn megjelenik a “” jel, hogy 

figyelmeztesse a felhasználót az elemek cseréjére. 

BILLENTYŰHANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Készenléti állapotban nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a CAL gombot. A 

billentyűhang aktiválódik, amikor egy “di” hangot hall.  

2. Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa ismét lenyomva a CAL gombot. A billentyűhang 

inaktiválódik, amikor egy “di” hangot hall.      

MEGJEGYZÉS                                                                                                  

Kérjük, hogy elemcsere esetén mindig áramtalanítsa a készüléket! 

HIBAJAVÍTÁS                                                                                      

? Nincs hang 

+ Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő vissza van-e helyezve a készülékre, és hogy van-e vonal. 

? Csak hívásfogadás 

+ Ellenőrizze, hogy a P/T üzemmód megfelelően van-e beállítva. 

  Ellenőrizze, hogy a billentyűzár nem-e aktív. 

? Rozsdás elemek, vagy elemszivárgás 

+ Távolítsa el a rozsdás elemeket és törölje le a kiszivárgott anyagot. 

? Hang 

+ Ellenőrizze, hogy a készülék áram alatt van-e. 

  Ellenőrizze, hogy a csatlakozó nem-e rozsdás vagy nedves. 

? Hívásfogadáskor egyszer kicseng, aztán szétkapcsol. A tárcsázási funkció elérhető.  

+ Ellenőrizze, hogy a csatlakozó nem-e nedves.  

Ellenőrizze, hogy nincs-e túl sok hosszabbító használva, vagy hogy a hosszabbítás 

minősége elég jó-e. (Cserélje ki a rossz hosszabbítót.) 

?  A kijelző elsötétül 

+ Ellenőrizze, hogy a kijelző kontrasztja megfelelően be van-e állítva, vagy hogy az elemek 

nem-e túl gyengék. (Állítsa be a kijelző kontrasztját, ha a kijelző még mindig sötét, illetve 

cserélje ki az elemeket.) 

? Nincs csengés  

+ Ellenőrizze, hogy a RING (CSENGÉS) üzemmód nincs-e OFF (KI) állapotban. Ha igen, 

állítsa ON (BE) állapotra. 
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? A legtöbb funkció nem működik 

+   Ellenőrizze, hogy az elemfeszültség nem túl alacsony-e (cserélje ki az elemeket), ha az 

elemek normál üzemmódban vannak (először húzza ki a telefont, vegye ki az elemeket, 

majd 10 perc múlva helyezze be az új elemeket). 

 

MEGJEGYZÉS: A folyamatos termékfejlesztésnek köszönhetően valamennyi termékjellemző és 

specifikáció előzetes értesítés nélkül változhat. 

 


