ČESKY
MAGYAR

Univerzální analogový telefonní přístroj

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

KXT-400

NÁVOD K POUŽITÍ
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ČESKY
1

POPIS PŘÍSTROJE

1.

Displej LCD

2.

[DOWN] Příchozí hovory / Převíjení dozadu

3.

[UP] Nahoru / Volající hovory / Převíjení dopředu

4.

[OUT] Volající spojení

5.

[SET] nastavení: datumu, směrového čísla, VYBER / POTVRĎ

6.

[BACK] odzvánění na příchozí/ volané čísla

7.

[BRI] nastavení kontrastu displeje

8.

[HOLD] zavěšení spojení s hudbou na pozadí

9.

[DEL] Klávesa - VRAŤ/VYMAŽ

10. Číselná klávesnice
11. [PAUSE] pauza
12. [REDIAL] Opakování posledního vybraného čísla
13. [FLASH] FLASH
14. [ T P ] přepínač PULSNÍ/TÓNOVÁ volba
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15.

Přepínač linky SW1

16.

Světelná signalizace vyzváněcí melodie

17.

Úchytka sluchátka

18.

Kryt baterie

19.

Seznam telefonů

20.

Zdířka telefonní linky

21.

Držadlo k montáži na stěnu

22.

Přepínač hlasitosti vyzváněcí melodie

23.

Zdířka zkrutné šňůry

1.1

DISPLEJ LCD
Hodina

Datum: měsíc-den

IN Příchozí spojení
OUT Volané spojení
Měřič spojů

Den týdne:
SUN- neděle
MON-pondělí
TUE- úterý
WED- středa
THU- čtvrtek
FRI- pátek
SAT- sobota

NEW nové neodebrané
hovory
REP opakované
spojení

rok
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FUNKCE TELEFONU

Modře osvětlený displej ukazující datum
Identifikace zvonícího čísla v systému FSK a DTMF/ funkce CLIP/
Zobrazení přibližného času spojení
Paměť 38 příchozích čísel
Paměť 5 volaných čísel
Redial
Pauza
Flash
HOLD s hudbou na pozadí
Tónová/pulsní volba
Přepínač regulace hlasitosti vyzvánění HI/LO
Světelná signalizace zvonku
Možnost namontáže na stěnu

3

SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE
3.1

1.
2.
3.
4.
5.

6.

INSTALACE

Otevřete pokrývku (18) baterie, která se nachází nahoře přístroje.
Vložte tři baterie LR03 -1,5V typu AAA ( nejsou součásti výbavy telefonu)
v označeném směru. Baterie jsou potřebné k udržení paměti a správné práci
displeje.
Zavřete pokrývku baterie.
Konec zkrutného kabela umístěte do zásuvky (23), který se nachází ze spodu
báze, druhý konec připojte do sluchátka.
Vložte malou zástrčku telefonního kabela do zásuvky (20), který se nachází ze
spodu telefonní báze (zaskočí automatický zámek), druhý konec telefonního kabela
připojte do zásuvky telefonní linky. Oba konce telefonního kabela mají zástrčku typu
RJ11. V případě jiné zásuvky, musíte použít odpovědný adaptér.
Po ukončení instalace se zapne displej.

POZOR: Nesmíte použít jiný typ baterií.

3.2

MONTÁŽ NA STĚNU

Telefon je možno namontovat na stěnu. Postupujte podle bodů uvedených níže:
1. Vytáhněte úchytku sluchátka (17) a vložte ji nazpět v obráceném směru tak, aby
mohla udržet sluchátko ve svislém směru .
2. Nainstalujte na stěně dva šrouby s čočkovou plochou hlavou 30 x 25mm ve
vzdálenosti 10,5 cm ( nejsou součástí výbavy telefonu), hlava šroubu musí vystávat
přibližně 3 mm od stěny.
3. Opatrně založte přístroj otvory (21) na šrouby a přesuňte ho dolů.
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ODEBÍRANÍ HOVORŮ

Odebírání hovorů.
K výběru čísla: podneste sluchátko a napište číslo na klávesnici. Vybrané číslo se zobrazí na
displeji.
Displej začne počítat dobru hovoru po 10 sekundách.
Odebírání hovorů
Když uslyšíte zvonění telefonu, podneste sluchátko a začněte mluvit.

5

NASTAVENÍ TELEFONU
5.1

NASTAVENÍ DATUMU A HODINY

S odloženým sluchátkem na „vidlicích”, natiskněte tlačítko [SET], na displeji LCD se objeví
SET 1 DATE. Natiskněte tlačítko [SET] , na displeji LCD bude blikat letošní rok:
Nastavení roku – natisknutím tlačítka [UP] nebo [DOWN], nastavte letošní rok;
natiskněte tlačítko [SET] k potvrzení a přistupte k dalšímu nastavení.
Nastavení měsíce – natisknutím tlačítka [UP] nebo [DOWN/-], nastavte tento měsíc;
natiskněte tlačítko [SET] k potvrzení a přistupte k dalšímu nastavení.
Nastavení dne – natisknutím tlačítka [UP] nebo [DOWN], nastavte den tohoto měsíce;
natiskněte tlačítko [SET] k potvrzení a přistupte k dalšímu nastavení.
Nastavení hodiny – natisknutím tlačítka [UP] nebo [DOWN], nastavte první číslo hodiny;
potvrďte tlačítkem [SET], analogicky nastavte druhou pozici čísla a potvrďte tlačítkem
[SET]
Nastavení minut – natisknutím tlačítka [UP] nebo [DOWN], nastavte minuty a potvrďte
tlačítkem [SET],
Podneste sluchátko, pokud již chcete opustit nastavení.

5.2

NASTAVENÍ SMĚROVÉHO ČÍSLA - SET 2 CODE (V NĚKTERÝCH ZEMÍ NUTNÉ
KE SPRÁVNÉ FUNKCI IDENTIFIKACI ČÍSEL).

V Polsku tato funkce není užitečná. Ale v některých zemí je nutné naprogramovat místního
směrového čísla města, aby telefon mohl rozpoznat příchozí místní hovory od meziměstských.
Během příchozího místního hovoru telefon nezobrazí směrové číslo města, naopak během
meziměstského hovoru zobrazí číslo společně s městským směrovým číslem.
K naprogramování místního směrového čísla postupujte shodně s tímto popisem:
S odloženým sluchátek na „vidlicích“, natiskněte tlačítko [SET] a dále klávesu [UP] nebo
[DOWN] až se na displeji objeví nápis SET 2 CODE , natiskněte tlačítko [SET], na
displeji LCD se objeví „CODE - - - - -” a začne blikat první pozice městského kódu („-„)
od levé strany (nebo ukáže místní předvolbu, pokud byla nastavena dříve).
Natiskněte tlačítko [UP] nebo [DOWN], k nastavení prvního čísla (0-9), potom natiskněte
tlačítko [SET] k potvrzení a přejděte k další pozici.
Druhá pozice směrového čísla bliká na displeji – natiskněte tlačítko [UP] nebo [DOWN],
k nastavení druhého čísla (0-9), potom natiskněte [SET] k potvrzení a přejděte k další
pozici.
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Postupujte stejně v nastavení dalších čísel místního směrového čísla. Můžete nastavit
číslo složené z maximálně 5 čísel.
Podneste sluchátko, pokud chcete činnost ukončit.

5.3

PREFIX CENTRÁLY PABX – SET 3 PCODE

Telefon má možnost zapsat přístupové číslo k vnějším spojům v případě používání PABX
(např. 0) z centrály. Tuto funkci je možné využívat pouze v případě odzvánění na příchozí
hovory, kdy přístroj pracuje na vnitřní centrále.
Vložení prefixu do paměti
S odloženým sluchátkem na „vidlicích“, natiskněte tlačítko [SET] a dále klávesu [UP] nebo
[DOWN] až se na displeji objeví nápis SET 3 PCODE , natiskněte tlačítko [SET] na displeji
LCD se objeví „PCODE - - ” a začne blikat první pozice kódu města („-„) od levé strany (nebo
se objeví číslo, pokud bylo dříve nastaveno) pomocí klávesy [UP] nebo [DOWN], vyberte číslo
prefixu.
Natiskněte klávesu [SET] k potvrzení.
Po nastavení prefixu PABX a při odzvánění na příchozí hovory, telefon automaticky vybírá
předcházející číslo nastaveným prefixem.

5.4

SET 4 ATOIP – NEAKTIVNÍ FUNKCE

5.5

NASTAVENÍ REGULACE HLASITOSTI ZVONKU

V tomto přístroji pomocí přepínače RING (22), který se nachází na spodu přístroje je možné
vybrat úroveň signálu zvonění: LO- tiché, HI – hlasité.

5.6

NASTAVENÍ ZPŮSOBU VÝBĚRU ČÍSLA PULSE NEBO TONE

Přístroj při koupi je nastavený na způsob tónové volby.
V závislosti od telefonní centrály nastavte způsob výběru čísla (o druhu telefonní centrály,
která obsluhuje Vaše telefonní číslo se dovíte od svého operátora). Můžete změnit nastavení
druhu volby pomocí přepínače P / T (14), který se nachází dole na klávesnici na sluchátku.
P – pulsní volba
T – tónová volba.

5.7

NASTAVENÍ

KONTRASTU DISPLEJE

Přístroj má 5 úrovní regulace kontrastu displeje.
K nastavení kontrastu natiskněte tlačítko [BRI],na displeji se objeví nastavená aktuální
úroveň, např. „LCD 3”
Pozor: Pro správnou funkci displeje je nutné nainstalovat do přístroje tři baterie LR6
AA.
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DODATEČNÉ FUNKCE PŘÍSTROJE
6.1

SPUŠTĚNÍ FUNKCE IDENTIFIKACE ČÍSLA / FUNKCE CLIP/

Funkce identifikace čísla volající osoby, zkratkou CLIP nebo Caller ID, je speciální služba
dodaná operátorem telefonní sítě.
K aktivaci funkce identifikace čísla (funkce CLIP) je nutné se zkontaktovat se svým
telekomunikačním operátorem, který by měl v míře technických možností zpřístupnit tuto
funkci ve své centrále. Pokud telekomunikační operátor nezpřístupní identifikaci čísla (CLIP),
tato funkce nebude aktivní.
V případě chybějící identifikace, některé funkce přístroje budou nepřístupné.
Pokud je služba zpřístupněna a telefon zvoní, na displeji se objeví číslo telefonu volající
osoby. V případě, že telefon nebyl odebraný, číslo volající osoby a hodina bude zapsaná
v paměti. Můžete později zkontrolovat, kdo a kdy Vám volal. Jestliže někdo volal z jednoho
čísla vícekrát, u čísla se objeví nápis „REP”, ale u všech nových volání, které měly místo od
chvíle poslední kontroly se objeví nápis „NEW” .
Jestliže se objeví tyto následující symboly, znamená to:
„--P--" že jde o soukromý hovor
„--O--" že je to hovor mimo dosah působnosti služby
„--E--" že poslaný signál je chybný
Tento přístroj může přechovat informace do 38 čísel příchozích hovorů.

6.2

KONTROLA PŘÍCHOZÍCH HOVORŮ

Pokud si chcete prohlédnout seznam příchozích čísel, natiskněte tlačítko [UP] nebo [DOWN],
U zobrazeného čísla se objeví informace o spojení. K odstranění aktuálně zobrazeného čísla
ze seznamu, natiskněte tlačítko [DEL]. K odstranění celého seznamu, natiskněte tlačítko
[DEL] a přidržte přibližně 3 sekundy.

6.3

ODZVÁNĚNÍ NA PŘÍCHOZÍ ČÍSLA

Pokud potřebujete odzvonit na číslo ze seznamu příchozích hovorů, pomocí klávesy [UP]
nebo [DOWN] vyberte číslo ze seznamu příchozích hovorů a natiskněte klávesu [BACK],
telefon automaticky vybere toto číslo.

6.4

FUNKCE HOLD

Během hovoru natiskněte klávesu [HOLD], začne hrát hudba na pozadí v telefonu příjemce,
tehdy po odložení sluchátka na telefon, příjemce zůstane dále na lince. Hovor bude
„zavěšený“. Pokud se chcete vrátit k hovoru, podneste sluchátko; hudba na pozadí se vypne a
bude možný další hovor přes sluchátko.
Pozor: Tuto funkci je možné rovněž použít bez toho, že budete sluchátko odkládat na telefon,
vystačí natisknout klávesu [HOLD] a můžete pokračovat v hovoru.

6.5

FUNKCE REDIAL – OPAKOVÁNÍ POSLEDNÍHO VYBRANÉHO ČÍSLA.

V případě, pokud číslo, které jste vybrali je obsazené, natiskněte klávesu [SW1] (15)
k novému spojení, dále natiskněte klávesu [REDIAL] k zopakování posledně vybraného čísla.
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FUNKCE „FLASH”.

Funkce „FLASH” je nejčastěji používaná abonenty vnitřních centrál, především k předávání
telefonních hovorů. Mimo to, abonenti moderních centrál, kteří využívají tuto funkci, mohou
mít přístup k řadě speciálních funkcí nabízených operátory sítě. Podrobné informace získáte
v Oddělení Obsluhy klientů těchto operátorů. Pokud jste uživatelem vnitřní centrály, můžete
předat hovor na jiné číslo následujícím způsobem:
a) natiskněte tlačítko [FLASH];
b) vyberte číslo, na které chcete předat hovor;
c) odložte sluchátko na přístroj (můžete počkat na spojení a teprve potom odložit sluchátko).
Přístroj je nastavený na kalibrovou pauzu 100ms, bez možnosti změny.

6.7

PAUZA

Pokud je telefon připojený k centrále a požadujete výběr přístupového čísla, doporučujeme
dodatečně vložit pauzu po přístupovém čísle. Nedojde k omylům v případě opakování čísla.
Přístroj má nastavenou pauzu 3.6 s, bez možnosti změny. K zavedení pauzy vystačí
natisknout klávesu PAUSE, na displeji se objeví písmeno P.

7

PROHLÍŽENÍ VOLANÝCH HOVORŮ

Natisknutím několikrát tlačítka [OUT] si můžete prohlédnout poslední Vámi vybrané čísla. U
zobrazeného čísla v horní části displeje se objeví přibližný čas – jak dlouho trval daný hovor.
Díky tomu můžete kontrolovat čas volaných hovorů. Tento přístroj pamatuje informace o 5
volaných číslech. K odstranění zápisu natiskněte klávesu [DEL]. Pokud chcete odstranit celý
seznam, natiskněte tlačítko [DEL] a přidržte přibližně 3 sekundy.
Pokud chcete vybrat číslo ze seznamu volaných hovorů, natiskněte několikrát klávesu [OUT].
Pokud se na displeji objeví číslo, které chcete vybrat, natiskněte klávesu [BACK].

8

SEZNAM TELEFONNÍCH ČÍSEL

Na kartičku umístěnou v telefonu si můžete zapsat důležitá telefonní čísla. Pomocí ostrého
nářadí vyjměte průhledný kryt, zapište telefonní čísla na kartičku a vraťte zpět průhledný kryt.

9

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

?
+

Přístroj je bez zvuku.
Zkontrolujte jestli sluchátko a kabel jsou vloženy do správné zásuvky.

?
+

Není možné provést spojení.
Zkontrolujte, jestli je správně nastaven způsob výběru čísla
(Pulse/Tone) a jestli není zapnuté blokování spojů.

? Porucha.
+ Zkontrolujte jestli kabele nejsou spálené nebo poškozené, a jestli jsou zástrčky správně
vloženy do přístroje.
?
+

Displej je tmavý a nečitelný.
Zkontrolujte nastavení kontrastu displeje.
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Většina funkcí nefunguje.
+ Zkontrolujte jestli baterie jsou silné, pokud ano – vyndejte je na 30 minut, dojde
k resetování telefonu. Potom je vložte nazpět.
Správné odstraňování výrobku (opotřebované elektrické a elektronické přístroje).
Označení umístěné na výrobku nebo v jeho dokumentech vzkazuje, že výrobek po uplynutí
jeho trvanlivosti náleží odstranit s jinými odpady, které pocházejí z domácích hospodářství.
Aby nedošlo k poškození přírodního prostředí a lidského zdraví nesprávným odstraňováním
odpadů, oddělte výrobek od jiného typu odpadů (vhodná recyklace s možností opětného materiálového
zpracování).
Zkontaktujte se prosím s prodejcem tohoto přístroje (nebo příslušným úřadem) k získání informací o místu a
způsobu bezpečné recyklace pro přírodní prostředí tohoto výrobku.
Uživatelé ve firmách by se měli zkontaktovat se svým dodavatelem a zkontrolovat kupní podmínky smlouvy.
Výrobek nelze odstraňovat společně s jinými komerčními odpady!!

Vážení!
Naše firma se stará o to, aby výrobek, který jste koupili byl nejvyšší kvality, moderní a
nezávadný a aby splnil Vaše očekávání při jeho užívání.
Přejeme Vám příjemné užívání.

Výrobek splňuje zásadní požadavky nařízení EU:
Směrnice 1999/5/EC - R&TTE
Směrnice 89/336/EEC
Směrnice LVD 73/23/EEC
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A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1.

LCD-kijelző

2.

[DOWN] Le / Bejövő hívások / Léptetés vissza

3.

[UP] Fel / Bejövő hívások / Léptetés előre

4.

[OUT] Kimenő hívások

5.

[SET] Beállítások: dátum, körzetszám VÁLASZT / JÓVÁHAGY

6.

[BACK] Bejövő/kimenő hívások számának visszahívása

7.

[BRI] Kijelzőkontraszt beállítása

8.

[HOLD] Hívás felfüggesztése háttérzenével

9.

[DEL]-gomb – VISSZA / TÖRÖL

10. Számozott gombok
11. [PAUSE] Szünet
12. [REDIAL] Utoljára tárcsázott szám újrahívása
13. [FLASH] Kalibrált szünet – FLASH
14. [ T P ] TONE / PULSE tárcsázási mód kapcsológombja
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15.

SW1 vonal kapcsológombja

16.

Csengő jelzőfénye

17.

Kézibeszélő akasztója

18.

Elemtároló fedele

19.

Telefonjegyzék

20.

Telefonvonal csatlakozónyílása

21.

Nyílás falra akasztáshoz

22.

Csengőhangerő kapcsológombja

23.

Csavaros zsinór csatlakozónyílása

1.1

LCD-KIJELZŐ
Óra

Dátum: hónap,-nap

IN Bejövő hívások
OUT Kimenő hívások
Hívásszámláló

A hét napjai:
SUN- vasárnap
MON-hétfő
TUE- kedd
WED- szerda
THU- csütörtök
FRI- péntek
SAT- szombat

NEW új nem fogadott
hívás
REP ismételt hívás

év
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A TELEFON FUNKCIÓI

Kék háttérfénnyel megvilágított kijelző dátumkijelzéssel
Hívófél-azonosítás FSK és DTMF rendszerben / CLIP funkció/
Hívás időtartamának kijelzése (megközelítő érték)
Bejövő híváslista 38 memóriahellyel
Kimenő híváslista 5 memóriahellyel
Újrahívás
Szünet (Pause)
Kalibrált szünet (Flash)
Hívás felfüggesztése háttérzenével (HOLD)
Tone/Pulse tárcsázási mód
Hangerő kapcsológomb HI/LO (hangos/halk)
Csengés fényjelzése
Falra szerelhető

3

A KÉSZÜLÉK ÜZEMBEHELYEZÉSE
3.1

1.
2.
3.
4.
5.

6.

ÖSSZESZERELÉS

Nyisd ki a készülék tetején az elemtároló fedelét (18).
Tegyél be három LR03-os, 1,5 V-os, AAA típusú elemet (nincs a telefon
csomagjában) a töltést jelző jeleknek megfelelő irányban. Az elemek a memória és
a kijelző megfelelő működéséhez szükségesek.
Csukd vissza az elemtároló fedelét.
A csavaros vezeték egyik csatlakozódugóját helyezd a bázis alján található
csatlakozónyílásba (23). a másikat pedig a kézibeszélőn található
csatlakozónyílásba.
A telefonvonal kábelének kis csatlakozódugóját helyezd a bázis alján található
csatlakozónyílásba (20) (a rugós zár kattanni fog), a másik csatlakozódugóját pedig
a telefonvonal csatlakozónyílásába a falon. A telefonkábel mindkét végén RJ11-es
csatlakozódugó van. Ha másmilyen a csatlakozónyílás, akkor megfelelő átalakítót
kell rászerelni.
Az összeszerelés után bekapcsol a kijelző.

FIGYELMEZTETÉS: Nem szabad különböző fajtájú elemeket alkalmazni.

3.2

FALRA SZERELÉS

A telefont a falra lehet szerelni. Ehhez:
1. Húzd ki a kézibeszélő akasztóját (17), és tedd vissza fordítva, úgy, hogy meg tudja
tartani a kézibeszélőt függőlegesen.
2. Szerelj a falra két laposfejű, 30x25 mm-es csavart (nincs a telefon csomagjában)
egymástól 10,5 cm-re. A csavar fejének 3 mm-re kell lennie a faltól.
3. A készüléket a nyílásoknál (21) óvatosan akaszd a csavarokra, és csúsztasd lefele.
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4

HÍVÁSOK KEZDEMÉNYEZÉSE ÉS FOGADÁSA

Hívások kezdeményezése
Egy szám tárcsázásához emeld fel a kézibeszélőt, és üsd be a számot. A kijelzőn megjelenik
a tárcsázott szám.
A kijelző 10 másodperc múlva számolni kezdi a hívás hosszát.
Hívások fogadása
Ha megszólal a telefon csengője, emeld fel a kézibeszélőt, és kezd el a beszélgetést.

5

A TELEFON BEÁLLÍTÁSAI
5.1

A DÁTUM ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

A „villára” helyezett kézibeszélő mellett nyomd meg a [SET] gombot. A kijelzőn a SET 1 DATE
felirat jelenik meg. Nyomd meg a [SET] gombot. A kijelzőn villogni kezd az évszám:
Év beállítása – az [UP] és [DOWN] gombbal állítsd be az évet. A jóváhagyáshoz, és a
következő menüponthoz nyomd meg a [SET] gombot.
Hónap beállítása – az [UP] és [DOWN] gombbal állítsd be a hónapot. A jóváhagyáshoz,
és a következő menüponthoz nyomd meg a [SET] gombot.
Nap beállítása – az [UP] és [DOWN] gombbal állítsd be a napot. A jóváhagyáshoz, és a
következő menüponthoz nyomd meg a [SET] gombot.
Óra beállítása - az [UP] és [DOWN] gombbal állítsd be az óra első számjegyét, majd a
[SET] gombbal hagyd jóvá. Ugyanígy állítsd be a második számjegyet, és a
jóváhagyáshoz nyomd meg a [SET] gombot.
Perc beállítása – az [UP] és [DOWN] gombbal állítsd be a percet, és a jóváhagyáshoz
nyomd meg a [SET] gombot.
Ha szeretnél kilépni ebből a menüpontból, emeld fel a kézibeszélőt.

5.2

A KÖRZETSZÁM BEÁLLÍTÁSA - SET 2 CODE (EGYES ORSZÁGOKBAN A
HÍVÓFÉL-AZONOSÍTÓ FUNKCIÓ MEGFELELŐ MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES)

Egyes országokban ez a funkció már szükségtelen. Máshol be kell programozni a
körzetszámot, hogy a telefon felismerhesse a bejövő helyi és távolsági hívásokat. Ha be van
állítva, akkor helyi bejövő hívás esetén a telefon nem fogja mutatni a körzetszámot, távolsági
hívás esetén viszont igen. A helyi körzetszám beprogramozásához az alábbi lépéseket kell
követni:
A „villára” helyezett kézibeszélő mellett nyomd meg a [SET] gombot, majd az [UP] vagy
[DOWN] gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a SET 2 CODE felirat. Nyomd meg a
[SET] gombot, a kijelzőn a „CODE - - - - -” felirat látható, és villog a körzetszám első
számjegyének a helye („-„) a bal oldalon (vagy a korábban beállított körzetszám látható.
Az [UP] vagy [DOWN] gombbal állítsd be az első számjegyet (0-9), majd a
jóváhagyáshoz, és a következő menüponthoz nyomd meg a [SET] gombot.
A második számjegy helye villog – az [UP] vagy [DOWN] gombbal állítsd be a második
számjegyet (0-9), majd a jóváhagyáshoz, és a következő menüponthoz nyomd meg a
[SET] gombot.
A további számjegyek beállításához ezeket a lépéseket ismételd. Legfeljebb 5
számjegyből álló körzetszám állítható be a készüléken.
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A menüpontból a kézibeszélő felemelésével léphetsz ki.

5.3

PABX KÖZPONT ELŐHÍVÓSZÁMA – SET 3 PCODE

PABX belső telefonközpont használata esetén a telefonon be lehet állítani a külső hívásokhoz
szükséges előhívószámot (pl. 0-t). Ezt a funkciót csak bejövő hívások újrahívásánál lehet
használni, ha belső központra van csatlakoztatva.
Az előhívószám mentése a memóriába
A „villára” helyezett kézibeszélő mellett nyomd meg a [SET] gombot, majd az [UP] vagy
[DOWN] gombbal keresd meg a SET 3 PCODE feliratot. Nyomd meg a [SET] gombot, és a
kijelzőn a „PCODE - - ” felirat jelenik meg, és villog a városi vonal előhívószáma balról első
számjegyének a helye („-„) (vagy a korábban beállított számot mutatja). Az [UP] vagy
[DOWN] gombbal állítsd be az előhívószámot.
A jóváhagyáshoz nyomd meg a [SET] gombot.
A PABX előhívószám beállítása után a bejövő hívások visszahívásakor a készülék
automatikusan a tárcsázni fogja a hívott szám előtt az előhívószámot is.

5.4

SET 4 ATOIP –

5.5

A CSENGŐHANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

EZ A FUNKCIÓ NINCS AKTIVÁLVA

A készülék alján található RING (22) kapcsológombbal két szinten lehet a csengő hangerejét
állítani: LO- halk, HI – hangos.

5.6

A TÁRCSÁZÁSI MÓD BEÁLLÍTÁSA – TONE VAGY PULSE

A telefon gyárilag Tone tárcsázási módra van állítva.
A telefonközponttól függően állítsd be a tárcsázási módot (a telefonközpont fajtájáról részletes
információkat a telefonszolgáltatótól kaphatsz). Ezt a beállítást a kézibeszélő billentyűzete
alatt található kapcsológombbal P / T (14) változtathatod meg.
P – PULSE tárcsázási mód
T – TONE tárcsázási mód.

5.7

A KIJELZŐKONTRASZT BEÁLLÍTÁSA

A készüléken a kijelzőkontraszt 5 szintje közül választhatsz.
A kontraszt beállításához használd a [BRI] gombot. A kijelzőn az aktuálisan beállított szint
jelenik meg, pl. „LCD 3”.
Figyelmeztetés: A kijelző megfelelő működéséhez a készülékbe 3 db. LR6-os AA típusú
elemet kell tenni.
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A KÉSZÜLÉK TOVÁBBI FUNKCIÓI
6.1

A HÍVÓFÉL-AZONOSÍTÁS AKTIVÁLÁSA /CLIP FUNKCIÓ/

A hívó fél azonosításának funkciója egy olyan különleges szolgáltatás (angol rövidítéssel CLIP
vagy Caller ID), melyet a telefonhálózat működtetője biztosíthat.
A hívófél-azonosítás aktiváláshoz vedd fel a kapcsolatot a telefonszolgáltatóddal, amely a
rendelkezésére álló technikai feltételek mértékében hozzáférhetővé teheti számodra ezt a
funkciót a helyi telefonközpontjában. Ha a szolgáltató nem teszi elérhetővé ezt a funkciót,
akkor a funkció nem lesz aktiválva.
Ha nem működik a hívófél-azonosító, akkor a készülék néhány más funkciója sem lesz
elérhető.
Ha aktiválva van ez a szolgáltatás, akkor hívás esetén a kijelzőn látható lesz a telefonáló fél
száma. Ha nem veszik fel a telefont, akkor a szám és a hívás ideje felkerül a telefon
híváslistájára. Később meg lehet nézni, hogy ki és mikor telefonált hozzánk. Ha egy számról
több hívás is érkezett, akkor szám mellett a „REP” felirat látható, és minden új hívás mellett a
„NEW” felirat.
Az szám mellet szereplő alábbi betűk jelentése:
„--P--" magántelefonszám (a szám kijelzése le lett tiltva)
„--O--" a hívás a szolgáltatás hatókörén kívülről jött
„--E--" a küldött jel hibás
A készülék bejövő híváslistája 38 memóriahellyel rendelkezik.

6.2

A BEJÖVŐ HÍVÁSLISTA MEGTEKINTÉSE

A bejövő híváslista megtekintéséhez nyomd meg az [UP] vagy [DOWN] gombot. A kijelzett
szám mellett a hívásra vonatkozó információk láthatók. Ha törölni szeretnéd a listáról az
éppen kijelzett számot, akkor nyomd meg a [DEL] gombot. Az egész híváslista törléséhez 3
másodpercig tartsd lenyomva a [DEL] gombot.

6.3

BEJÖVŐ HÍVÁS SZÁMÁNAK

VISSZAHÍVÁSA

Ha szeretnél visszahívni egy számot a bejövő híváslistáról, akkor [UP] és [DOWN] gombbal
keresd ki a hívni kívánt számot a listáról, majd nyomd meg a [BACK] gombot, és a készülék
automatikusan felhívja a számot.

6.4

A HOLD FUNKCIÓ

Ha beszélgetés közben megnyomod a [HOLD] gombot, akkor a beszélgetőpartner
telefonjában egy dallam fog megszólalni. Ha ilyenkor leteszed a kézibeszélőt, a vonal nem
szakad meg, csak fel lesz függesztve. A beszélgetéshez a kézibeszélő felemelésével térhetsz
vissza, a zene kikapcsol, és tovább folytathatod a beszélgetést.
Megjegyzés: Ezt a funkciót úgy is használhatod, hogy a kézibeszélőt nem teszed vissza a
bázisra, csak félreteszed. Ebben az esetben a [HOLD] gomb újbóli megnyomásával térhetsz
vissza a beszélgetéshez.
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6.5

A REDIAL FUNKCIÓ –

AZ UTOLJÁRA TÁRCSÁZOTT SZÁM ÚJRAHÍVÁSA

Ha a hívott szám éppen foglalt, akkor nyomd meg az [SW1] gombot (15), hogy újra
tárcsázhass, majd az automatikus újratárcsázáshoz nyomd meg a [REDIAL] gombot.

6.6

A KALIBRÁLT SZÜNET – „FLASH”

A „FLASH” funkciót leginkább a belső telefonközpontot használók használják ki, főleg a
hívások átkapcsolására. Ezen kívül a korszerű telefonközpontok előfizetői számos, a
szolgáltató által biztosított speciális funkcióhoz tudnak ezzel hozzáférni. A speciális
szolgáltatásokról a szolgáltató ügyfélszolgálatánál érdeklődhetsz. Ha a telefonod belső
telefonközpontra van kötve, akkor az alábbi módon tudsz egy hívást átkapcsolni:
a) nyomd meg a [FLASH] gombot
b) tárcsázd azt a számot, amelyikre szeretnéd átkapcsolni a hívást;
c) tedd vissza a kézibeszélőt a bázisra (vagy várd meg az átkapcsolást, és utána tedd le a
kézibeszélőt a bázisra).
A készüléken a kalibrált szünet hossza 100ms, és nem változtatható.

6.7

SZÜNET (PAUSE)

Ha a telefon belső központhoz csatlakozik, akkor a városi vonalhoz egy számot kell tárcsázni,
és ez után a szám után rövid szünet szükséges. Ez segít megelőzni a hibás a tárcsázást, ha a
hívandó szám ugyanazzal a számmal kezdődik.
A készüléken gyárilag 3,6 másodpercre van ez a szünet állítva, és ez nem változtatható. A
szünet beiktatásához nyomd meg a PAUSE gombot, és a kijelzőn megjelenik a P betű.

7

A KIMENŐ HÍVÁSLISTA MEGTEKINTÉSE

Az [OUT] nyomkodásával nézheted meg a kimenő híváslista bejegyzéseit. Az éppen kijelzett
szám mellett, a kijelző felső részén látható a hívás körülbelüli hossza. Ennek köszönhetően
ellenőrizheted a hívások hosszát. A készülék kimenő híváslistája 5 memóriahellyel
rendelkezik. A kijelzett bejegyzés törléséhez nyomd meg a [DEL] gombot. A teljes híváslista
törléséhez 3 másodpercig tartsd lenyomva a [DEL] gombot.
A kimenő híváslistán szereplő szám tárcsázásához az [OUT] gombbal keresd ki a listáról a
kívánt számot. A kívánt szám kijelzésekor nyomd meg a [BACK] gombot.

8

A TELEFONJEGYZÉK

Erre a kis kartonra írhatod a fontosabb számokat. Ehhez egy éles szerszámmal vedd ki az
átlátszó védőlapot. A kartonra írd fel a számokat, majd tedd vissza az átlátszó védőlapot.

9

HIBAELHÁRÍTÁS

? Nincs hang.
+ Ellenőrizd, hogy a kézibeszélő és a telefonkábel a megfelelő csatlakozónyíláshoz van-e
csatlakoztatva.
?

Nem lehet hívást kezdeményezni.
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Ellenőrizd, hogy megfelelően van-e beállítva a tárcsázási mód
(Pulse/Tone), és nincs-e bekapcsolva a hívások letiltása.

?
+

Zörejek, zajok.
Ellenőrizd, hogy a kábel nem égett-e át, vagy nem ment-e tönkre,
a csatlakozódugók, pedig megfelelően vannak a készülékbe dugva.

?
+

A kijelző sötét, és nem jól látható.
Ellenőrizd, hogy megfelelően van-e beállítva a kijelzőkontraszt.

?
+

A funkciók többsége nem működik.
Ellenőrizd, hogy nem túl gyengék-e az elemek.
Ha elég erősek, akkor vedd ki őket a telefonból 30 percre,
hogy törlődjenek a telefon beállításai, majd tedd őket vissza.

Ha a terméken vagy a termékre vonatkozó szövegekben ezt a jelet helyezték el, az azt jelzi,
hogy a termék elhasználása után nem szabad a hagyományos háztartási hulladékkal együtt
kezelni, elhelyezni. A hulladék ellenőrizetlen kezeléséből adódó, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése, a megfelelő újrahasznosítás és a természeti
tartalékok állandó újrafelhasználásának elősegítése végett a terméket a többi háztartási hulladéktól
elkülönítve kell kezelni.
A termék természetbarát újrahasznosításának helyéről és módjáról további információkat a háztartási
felhasználók a vásárlás helyén vagy a helyi önkormányzatoknál kaphatnak.
A céges felhasználók további tájékoztatást a beszállítótól kaphatnak, és kérjük, ellenőrizzék a vásárlás
szerződési feltételeit. A terméket és az akkumulátorokat nem szabad a többi kereskedelmi hulladékkal
együtt kezelni.

Tisztelt Vásárlóink!
Cégünk minden tőle telhetőt megtett, hogy az Önök által választott termék a legkiválóbb
minőséget és a korszerűséget képviselje, és meghibásodások nélkül működjön, és
megfeleljen az Önök elvárásainak a használat során.
Kívánjuk, lelje örömét termékünkben!

A készülék az alábbi EU-s szabályozásokban szereplő alapkövetelményeknek felel meg:
1999/5/EC - R&TTE direktíva
89/336/EEC direktíva
LVD 73/23/EEC direktíva
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Deklaracja Zgodności UE 32/2017
Nazwa i adres producenta:
Maxcom S.A., ul. Towarowa23a, 43-100 Tychy, Polska
Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.
Przedmiot deklaracji:
Telefon przewodowy
Model: KXT 400
Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:
Dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym. 2011/65/UE (RoHS)
Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE
Dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE
Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji
technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:
EN 55032 : 2012
EN 55024 (EN 61000-4-2) : 2010
EN 55024 (EN 61000-4-3) : 2010
EN 55024 (EN 61000-4-4) : 2010
EN 55024 (EN 61000-4-6) : 2010

Test Report 17050841HKG-001, 2017-05-31

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 +
A12: 2011 + A2: 2013

Test Report 170508401HKG-001, 2017-05-23

Podpisano w imieniu: Maxcom S.A.
miejsce i data wydania:

imię i nazwisko, stanowisko:

Tychy, 28-09-2017

Adam Grzyś, Dyrektor d/s Rozwoju
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