Maxcom MC 6800
1.8GHz DECT CID

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Jelen távbeszélő készülék forgalmazója, a Technocom Kábeltechnikai Gyártó és Forgalmazó
Kft. (cím: 1138 Budapest, Váci út 136/B., cégjegyzékszám: 01-09-467067) kijelenti, hogy
a készülék megfelel a vonatkozó 5/2004. (IV.31.) IHM sz. rendelet előírásainak valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), elektromágneses összeférhetőségi és villamos biztonsági követelményeket tartalmazó szabványoknak :
-

EN 301489-1-6:2002 sz. az elektromágneses összeférhetőségre (EMC) vonatkozó
követelményeknek.
EN 60950-1:2006 biztonsági szabványnak
az MSZ EN 301 406 V1.5.1. (2003-07) rádiós előírásnak.

A készülék a közcélú távközlő hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató által jóváhagyott és telepített 2 huzalos analóg előfizetői interfész vonaloldali csatlakozójához csatlakoztatható.
A Műszaki konstrukciós dokumentáció tárolási helye: a forgalmazó telephelye.
Származás helye: Kína
A készülék a CE hatósági jelölés viselésére - a vonatkozó minőségi bizonyítvány alapján – jogosult.
Jelen megfelelőségi nyilatkozat mellett a készülékhez magyar nyelvű kezelési tájékoztató kiadásra került.

Budapest, 2015. márc.

Verbényi László, cégvezető
Technocom Kft
Tel. 204-1671, Fax : 204-1678
e-mail : info@technocom.hu
Web: www.technocom.hu

Csatlakozás a báziskészülékhez

Hálózati kábel
bemenet

Tápegység
bemenet

1) A tápegységet és a hálózati kábelt csatlakoztassa a bázishoz.
2) A tápegység és a hálózati kábel másik végét csatlakoztassa a fali csatlakozóhoz.
3) Csak a mellékelt kábeleket használja.
Csak a mellékelt csatlakozókat használja.
Egyéb kábelek kárt tehetnek a telefonban. A hálózati csatlakozóhoz való hozzáférést ne akadályozza bútorokkal
és egyéb tárgyakkal.
Csatlakozó P/N = S002CV0600030, bemenet 100~240V AC, kimenet DC 6V 300mA.

AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE ÉS TÖLTÉSE

1.1

1)
2)
3)
4)

Nyissa ki a készülék hátulján található elemtartó rekeszt.
Helyezze be az elemeket, ügyelve a polaritásra.
Csukja le az elemtartó rekeszt.
Tegye a kézi beszélőt a bázisra és első alkalommal töltse azt 14 órán keresztül. hangjelzést hall, ha a kézi
beszélőt megfelelően helyezte a bázisra vagy a töltőre.

Csak a bázis készülékhez mellékelt tápegységet használja.
Csak NiMH újratölthető elemet használjon.
Csak AAA, 500mAh, NiMH újratölthető elemet használjon.

FIGYELEM :
AMENNYIBEN NEM MEGFELELŐ ELEMET HELYEZ A KÉSZÜLÉKBE, AZ ROBBANÁSVESZÉLYHEZ
VEZETHET,
A HASZNÁLT ELEMEKET VIGYE A KIJELÖLT ÁTVEVŐHELYEKRE.
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A TELEFON MEGISMERÉSE
A kézi készülék áttekintése
FEL/LE LÉPÉS
Hívás közben: hangerő növelése, csökkentése
M1/M2/M3 – DIREKT GOMBOK
alapállapotban: nyomva tartan a tárolt szám hívásához.
JOBB FINKCIÓGOMB (TÖRLÉS/VISSZA/NÉMÍT/BELSŐ)
Főmenüben: Visszatérés kezdőképernyőre
Almenüben: Visszalépés az előző menübe
Almenüben: nyomva tartani az alapállapotba való
visszatéréshez
Szerkesztés/előhívás módban: karakter törlése
Szerkesztés/előhívás módban : összes karakter törlése
Hívás közben: némítás/némítás feloldása
Alapállapotban: belső hívás másik kézi készülékre
FEL/HÍVÁSNAPLÓ
Alapállapotban: híváslista előhívása
Menü módban: lépegetés a menüpontok között
Kapcsolatlistában/visszahíváslistában/híváslistában:
lépegetés a listában
LE/HÍVÁSLISTA
Alapállapotban: híváslista előhívása
Menü módban: a menü elemeinek lefelé görgetése
Kapcsolatlistában/visszahíváslistában/híváslistában:
lépegetés a listában
HÍVÁS MEGSZAKÍTÁSA
Hívás közben: Hívás megszakítása, alapállapotba való
visszatérés
Menü/szerkesztés módban: Előző menübe való visszatérés
Menü/szerkesztés módban : Alapállapotba való visszatérés
Alapállapotban: a kézi készülék kikapcsolása
Alapállapotban: (ha a kézi készülék ki van kapcsolva): a kézi
készülék bekapcsolása
BILLENTYŰZET, * (CSILLAG), # (KETTŐSKERESZT)
/ * / # bevitele
1 gomb alapállapotban: nyomva tartan hangüzenet
előhívásához
* gomb alapállapotban: nyomva tartani billentyűzár be-és
kikapcsolásához
* hívás közben (Pulse módban): Tone módra váltás
# hívás közben: nyomva tartan flash beviteléhez
# alapállapotban: nyomva tartan a csörgés be-és
kikapcsolásához
0 gomb alapáll. / előhívás / szerkesztés módban: nyomva
tartan szünet beviteléhez
# híváslista módban: a hívó számának megtekintése
MIKROFON
HÍVÁS FOGADÁSA/KIHANGOSÍTÁS
Alapállapotban/előhívó módban : hívás indítása, kihangosítás
bekapcsolása
Újrahívás listában / híváslistában / kapcsolat bevitelénél: a
kiválasztott bejegyzés felhívása. Kihangosítás bekapcsolása.
Csörgés közben: Hívás fogadása. Hívás fogadása
kihangosítással.
BAL FUNKCIÓGOMB (MENU/OK)
Alapállapotban: Főmenü előhívása
Almenüben: Választás megerősítése
Hívásközben:Belsőhívás/telefonkönyv/újrahíváslista/híváslista
előhívása
ERŐSÍTŐ
Hívás közben: nyomja meg az erősítő be-vagy
kikapcsolásához..
LED
Állandó, ha az erősítő be van kapcsolva.
Villog bejövő hívás esetén.
HALLGATÓ
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2.2

A bázis készülék áttekintése

1

2

1.
2.

2.3

TÖLTÉSI HELY
KERESÉS
Nyomja meg a Page gombot a báziskészüléken a kézi készülék kereséséhez, mely ezután 60 másodpercig
csörögni fog.
A kijelző jelzései és szimbólumai

A kijelzőn a telefon jelenlegi állapotáról tájékozódhat.

Világít, ha a készülék a bázis hatókörén belül van.
Villog, ha a készülék távolodik a hatótávolságtól.
Eltűnik, ha a készülék hatótávolságon kívül van vagy nem tud a bázissal kommunikálni.
Megjelenik beszélgetés közben.
Villog bejövő hívás estén.
Nem jelenik meg, ha a kézi beszélő nincs használatban.
Kihangosítás esetén jelenik meg.
Ha nincs bekapcsolva a kihangosítás, nem jelenik meg.
Megjelenik, ha belső hívás jön létre.
Villog bejövő belső hívás esetén vagy or tartott belső hívás esetén.
Eltűnik a belső hívás megszakítása esetén.
(csak üzenetrögzítős verzió)
Látható, ha a készülék (TAM) be van kapcsolva.
Új üzenet esetén villog.
Nem látható, ha a rögzítő ki van kapcsolva.
Új üzenet esetén jelenik meg / új hívás fogadásakor.
Ha nincs új üzenet/hívás, nem kerül kijelzésre.
Megjelenik, ha a csörgés ki van kapcsolva.
Nincs kijelezve, ha a csörgés be van kapcsolva.

Megjelenik, ha az ébresztő be van állítva.
Villog a beállított ébresztési idő előtt.
Nincs kijelezve, ha az ébresztő nincs beállítva.
Kijelzésre kerül billentyűzár esetén.
Nincs kijelezve, ha a billentyűzár inaktív.
Megjelenik új hangüzenet esetén.
Eltűnik, ha a hangüzenet lejátszásra került.
Megjelenik, ha a kijelzett karakterek előtt írásjelek vannak.
Nem kerül kijelzésre, ha nincs több írásjel.
Megjelenik, ha a kijelzett karakterek után a szöveg folytatódik.
Nem kerül kijelzésre, ha nincs több írásjel.
Teljes töltöttség
2/3 töltöttségi szint
1/3 töltöttségi szint
Villog alacsony töltöttségi szint esetén, töltés szükséges
A töltési folyamat animációja

Menü felépítés

2.4

Alapállapotban nyomja meg a <MENU/OK> gombot. A hívásnapló menü kijelzésre kerül. A menü felépítése a
következő:
<UP/
DOWN>

<MENU >

<UP/
DOWN>

<UP/
DOWN>

Main
Menu

CONTACTS

CALL
LOG

BS SET

HS SET

CLOCK

ALARM

Sub
menu

Review
contacts list

Review
Call Log
Under a
selected
Call Log
entry:

RINGER
TONE
EQLIZER
SEL BASE
LANGUAGE
HS NAME
DISPLAY
AUTO ANS
MEM KEY
MAILBOX

DATE FMT
TIME FMT
SET TIME
SET DATE

ON
OFF

Under a
Contacts
entry:

RINGER
RING VOL
DEL HS
DIALMODE
FLASH
CHG PIN

ADD
VIEW
EDIT
DELETE
DEL ALL
CAPACITY
FASTDIAL

STORE
DELETE
DEL ALL
DETAILS

<UP/
DOWN>

<UP/
DOWN>

REGISTER

<UP/
DOWN>

DEFAULT

2.5
Szöveg és számjegybeviteli táblázat
A következő táblázatban megtekintheti hol találhatók az egyes számok és írásjelek. A táblázat akkor használható,
ha kiválasztotta a megfelelő nyelvet. Segítségére lehet nevek mentésekor és a kézi készülék elnevezésekor.
Szerkesztés módban, a következő szöveg beviteli helyét jelzi. A kurzor az utoljára bevitt karakter jobb oldalán
látható.
Tippek:
1. Egy betű kiválasztása után a kurzor rövid időn belül a következő helyre lép.
2. A kurzort a <FEL/LE> gombbal mozgathatja, a szövegben történő lépegetéshez.
3. Nyomja meg a <C> gombot az utolsó karakter törléséhez.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a <C> gombot a teljes szöveg törléséhez.
2.5.1

Karakter táblázat
Alfanumerikus szerkesztés
(nevek, kézi kész. nevének szerkesztéséhez)

Gomb

Gombnyomás

1x

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*
#

SP
A
D
G
J
M
P
T
W
0

3
3.1

2x
B
E
H
K
N
Q
U
X

3x
1
C
F
I
L
O
R
V
Y

4x
2
3
4
Ł
6
S
8
Z

5x

5
7
9

6x

7x

8x

9x

Szám szerkesztés
(telefonszámok, datum, idő
szerkesztéséhez)

10tx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0, P (szünet)
*
#

A TELEFON HASZNÁLATA
Hívás kezdeményezése

3.1.1 Előkészítő tárcsázás
Vigye be a telefonszámot és nyomja meg a < BESZ./KIHANGOSÍTÁS> hívás kezdeményezéséhez,nyomja meg
újra a hívás kihangosításához. Nyomja meg a <C> gombot a bevitel törléséhez.

3.1.2 Direkt tárcsázás
Nyomja meg a < BESZ./KIHANGOSÍTÁS > a vonalhoz és vigye be a számot. Nyomja meg újra a hívás
kihangosításához.
3.1.3 Hívás a kapcsolatokból
Nyomja meg a <MENU/OK> gombot a kapcsolat lista előhívásához, majd válassza a kívánt telefonkönyv
bejegyzést. Nyomja meg a < BESZ./KIHANGOSÍTÁS > gombot a választott bejegyzés hívásához. Nyomja meg
újra a hívás kihangosításához.
3.1.4 Hívás a hívásnaplóból
Nyomja meg a <FEL> gombot a hívásnapló előhívásához, majd nyomja meg a <FEL/LE> gombot a kívánt
bejegyzés kiválasztásához. Nyomja meg a < BESZ./KIHANGOSÍTÁS > gombot a választott szám hívásához.
Nyomja meg újra a hívás kihangosításához. Vagy nyomja meg a menüben a<MENU/OK> gombot a hívásnapló
eléréshez.
3.1.5 Hívás a hívásismétlés listából
Nyomja meg a <LE> gombot a hívásismétlés lista előhívásához, majd nyomja meg a <FEL/LE> gombot a kívánt
bejegyzés kiválasztásához.. Nyomja meg a < BESZ./KIHANGOSÍTÁS > gombot a választott szám hívásához.
Nyomja meg újra a hívás kihangosításához.
3.1.6 Hívásidő
A kézi készülék automatikusan rögzíti a hívások időtartamát. Az idő kijelzésre kerül pár másodperccel a hívás
indítása után. Óra, perc, másodperc formátumban kerül megjelenítésre. (ÓÓ:PP:MM).
3.2
Hívás kezdeményezése direkt hozzáférésű memóriából
Alapállapotban nyomja le és tartsa lenyomva a <M1>/<M2>/<M3> gombokat a tárolt számok hívásához.
VAGY
Nyomja meg a < BESZ./KIHANGOSÍTÁS > gombot, majd nyomja le és tartsa lenyomva a<M1>/<M2>/<M3>
gombokat a tárolt számok hívásához.
Először be kell állítani a direkt hívó gombokat. Lásd 7.3.11 menüpont.
- Ha nincs tárolt szám két figyelmeztető csipogást hall.
3.3
Hívás fogadása
Ha a kézi készülék nincs a töltőállomáson:
Mikor a telefon csörög, nyomja meg a <BESZ./KIHANGOSÍTÁS> gombot a hívás fogadásához. Nyomja meg újra a
hívás kihangosításához.
Ha a kézi készülék a töltő vagy a bázis készüléken van és az AUTO VÁLASZ funkció be van kapcsolva: mikor a
telefon csörög, emelje le a készülékről.
3.4
Hangerősítés
A hangerősítő funkcióval beállíthatja a kézi készülék hallgatójának hangfrekvenciáját, mely a fülének
legkellemesebb.
1. A funkció bekapcsolásához nyomja meg az ERŐSÍTÉS> gombot, bármikor hívás közben. A kézi készülék
tetején lévő fény bekapcsol.
2. Ha a funkciót aktiválta, nyomja meg a <FEL/LE> a hangfrekvencia növeléséhez vagy csökkentéséhez. Lásd
7.3.5 menüpont.
3. A funkció kikapcsolásához és a normál hangerőhöz való visszatéréshez, nyomja meg az <ERŐSÍTÉS> gombot
újra, a készülék tetején lévő fény kialszik.
- A hangerősítő funkció automatikusan kikapcsol a hívás megszakításakor.
3.5
Hívás befejezése
Hívás közben nyomja meg a <BESZ.KI> gombot a hívás befejezéséhez.
VAGY
Tegye a kézi készüléket a bázisra.
3.6
A kihangosítás és a mikrofon hangerejének módosítása
5 szint áll rendelkezésre (HANG1-HANG 5) a hallgató és a kihangosítás hangerejének beállítására.

Hívás közben:
Nyomja meg a <FEL/LE> gombot az 1-5 hangerő beállításához.. Az aktuális beállítás kijelzésre kerül.
A hívás befejezésekor a kiválasztott hangerő megmarad.
3.7
Hívás némítása
Hívás közben úgy beszélhet az Ön mellett tartózkodó személlyel, hogy a hívott fél nem hallja a beszélgetést.
Hívás közben:
Nyomja meg a <C>gombot a mikrofon némításához, a“NÉMA” kijelzésre kerül. A hívó nem hallja Önt.
Nyomja meg ismét a<C> gombot a némítás feloldásához.
3.8
Néma mód beállítása
Alapállapotban nyomja le és tartsa lenyomva a <HASH> gombot a kézi készülék csörgésének elnémításához. A
<RINGER OFF> felirat megjelenik a kijelzőn.
3.9
Billentyűzár bekapcsolása
Alapállapotban nyomja le és tartsa lenyomva a <START> gombot a billentyűzár bekapcsolásához.
A“BILLENTYŰZÁR” ikon megjelenik a kijelzőn.
3.10
Az utolsó szám visszahívása
Az utolsó 5 hívott számot hívhatja vissza. ha a telefonkönyvbe elmentette a nevet a számmal együtt, a név
kijelzésre kerül. A legutóbbi szám szerepel a lista élén.
3.10.1 Hívás a hívásismétlés listából
1. Alapállapotban nyomja meg a <LE> gombot a lista előhívásához.
Megj.: Ha a szám névvel együtt mentve van, nyomja meg a <HASH> gombot a szám megtekintéséhez.
2. Nyomja meg a< FEL/LE > gombot a listában való lépegetéshez.
3. Nyomja meg a<BESZ./KIHANGOSÍT> gombot a választott szám felhívásához.
Megj.: Ha a listában nincsenek számok, a kijelzőn az “ÜRES” felirat jelenik meg.
3.10.2 Szám mentése hívásismétlés listából a telefonkönyvbe
1. Kövesse az 1 és 2 pontot a Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. menüpontból.
2. Nyomja meg a<MENU> gombot, majd a < FEL/LE > gombot a MENTÉS kiválasztásához.
3. Nyomja meg az<OK> gombot a név beviteléhez.
4. Nyomja meg az<OK> gombot a szám mentéséhez.
5. Nyomja meg az<OK> gombot Dallam választásához.
6. Nyomja meg az< FEL/LE > gombot a dallamlistában való kereséshez. Keresés közben a dallamok lejátszásra
kerülnek.
7. Nyomja meg az<OK> gombot a megerősítéshez.
3.10.3 Hívott szám törlése
1. Kövesse az 1 és 2 pontot a Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. menüpontból.
2. Nyomja meg a<MENU> gombot, majd a < FEL/LE > gombot a TÖRLÉS kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
3.10.4 Teljes hívásismétlés lista törlése
1. Kövesse az 1 és 2 pontot a Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. menüpontból.
2. Nyomja meg a<MENU> gombot, majd a < FEL/LE > gombot a ÖSSZES TÖRLÉS kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
4. Nyomja meg ismét az <OK> gombot a megerősítéshez.
3.11
A kézi beszélő keresése
A kézi készüléket megkeresheti, ha a bázison megnyomja a <KERESÉS> gombot. Az összes regisztrált készülék
csörögni fog és kijelzőjükön megjelenik a “KERESÉS” felirat. Megállíthatja a keresést a <BESZ./KIHANGOSÍTÁS>
/ <BESZ.KI> / <C> gomb megnyomásával vagy a bázison a <KERESÉS> gomb megnyomásával.
Megj.: Ha keresés közben hívás érkezik, a telefon a rendes csengési dallamon csörög.
3.12
Belső hívás indítása
A funkció csak akkor elérhető, ha legalább 2 kézi készüléket regisztrált. Ebben az esetben belső hívást
kezdeményezhet, hívást irányíthat át és konferencia beszélgetést folytathat. Ha a hívott készülék 60 másodpercen
belül nem fele, abbahagyja a csörgést, a hívó készülék pedig alapállapotba áll.

Megj.: Ha csak egy kézi készülék regisztrált, nyomja meg az <BELSŐ> gombot. A “HIBA” kerül kijelzésre.
3.12.1 Belső hívás kezdeményezése
1. Alapállapotban nyomja meg a < TÖRL./NÉMA/BELSŐ > gombot, a regisztrált kézi készülékek kijelzésre
kerülnek, kivéve a hívó készülék.
2. Vigye be a hívni kívánt készülék számát.
3. A hívott készülék csörög. Nyomja meg a <BESZ./KIHANG.> gombot a hívott készüléken, a hívás fogadásához.
Megj.: Ha 2 készülék van a bázison regisztrálva, nyomja meg a <TÖRL./NÉMA/BELSŐ> gombot, így a
készülékek automatikusan kapcsolódnak.
3.12.2 Az összes kézi készülék felhívása
1. Alapállapotban nyomja meg a <TÖRL./NÉMA/BELSŐ> gombot, a regisztrált kézi készülékek kijelzésre
kerülnek
2. Nyomja meg a < 9> gombot az összes készülék felhívásához.
3.12.3 Külső hívás átirányítása
Külső hívás közben:
1. Nyomja meg a<MENU> és a< FEL/LE > gombot, a BELSŐ HÍVÁS kiválasztásához.
2. Nyomja meg az <OK> gombot a készülék kiválasztásához.
3. A külső hívás tartásra kerül, a választott készülék pedig csörögni kezd.
4. Nyomja meg a<BESZ./KIHANGOSÍT> gombot a hívott készüléken.
5. Nyomja meg a <BESZ. KI> gombot a hívó készüléken vagy tegye azt a töltő állomásra a hívás
megszakításához.
6. A külső hívás átirányításra került a hívott készülékre.
3.12.4 Konferencia beszélgetés kezdeményezése
Konferenciabeszélgetés esetén a külső hívást megoszthatja 2 kézi készülékkel.
Külső hívás közben:
1. Kövesse az 1 és 4 pontokat a Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. menüpontban.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a <START> a hívó készüléken a konferencia létrehozásához.
Ha valamelyik kézi beszélő megszakítja a kapcsolatot, a másik kézi beszélő továbbra is folytathat beszélgetést a
hívó féllel.

4
PRIVÁT TELEFONKÖNYV
A készülék 20 bejegyzést tárol, névvel, számmal. Egy bejegyzés maximum 20 számot tartalmazhat és 12 karaktert
a névhez. A bejegyzésekhez különböző dallamokat is beállíthat. A bejegyzések abc sorban szerepelnek a
telefonkönyvben.
4.1
Új bejegyzés hozzáadása
1. Nyomja meg a <MENU> gombot a KAPCSOLATOK kiválasztásához, majd nyomja meg az<OK> gombot a
kapcsolatok előhívásához.
2. Nyomja meg a <MENU> gombot az HOZZÁAD kiválasztásához.
3. Nyomja meg az<OK> gombot a név beviteléhez.
4. Nyomja meg az<OK> gombot a szám beviteléhez.
5. Nyomja meg az<OK> és az< FEL/LE > gombokat a kívánt Dallam kiválasztásához.
6. Nyomja meg az <OK> gombot a bevitel mentéséhez.
4.2
Bejegyzés keresése
Alapállapotban:
1. Nyissa meg a kapcsolatok listát.
2. Vigye be a név első betűjét.
4.3
Bejegyzés megtekintése
Alapállapotban:
1. Nyomja meg a <MENU> gombot a KAPCSOLATOK kiválasztásához, majd nyomja meg az <OK> gombot a
listában való kereséshez.
2. Nyomja meg a < FEL/LE > gombot a kívánt bejegyzés megnyitásához.
3. Nyomja meg a <MENU> és az< FEL/LE > gombot a MEGTEKINT kiválasztásához.
4. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot, a név, szám és dallam megtekintéséhez.
Megj.: ha a szám több, mint 12 karaktert tartalmaz, nyomja meg a <BAL FUNKCIÓGOMB> vagy a <JOBB
FUNKCIÓGOMB> gombot a további számjegyek megtekintéséhez.
4.4
Bejegyzés szerkesztése
Alapállapotban:
1. Nyomja meg a <MENU> gombot a KAPCSOLATOK kiválasztásához, majd nyomja meg az <OK> gombot a
listában való kereséshez.
2. Nyomja meg a < FEL/LE > gombot a kívánt bejegyzés megnyitásához.
3. Nyomja meg a <MENU> és az< FEL/LE > gombot a SZERKESZT kiválasztásához.
4. Nyomja meg az <OK> gombot, így a kiválasztott bejegyzés adatai megjelennek.
5. Szerkessze a nevet, majd nyomja meg az <OK> gombot.
6. Szerkessze a számot, majd nyomja meg az <OK> gombot.
7. Nyomja meg az< FEL/LE > gombot, válasszon dallamot, majd nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
4.5
Bejegyzés törlése
Alapállapotban:
1. Nyomja meg a <MENU> gombot a KAPCSOLATOK kiválasztásához, majd nyomja meg az <OK> gombot a
listában való kereséshez.
2. Nyomja meg a < FEL/LE > gombot a kívánt bejegyzés megnyitásához.
3. Nyomja meg a <MENU> és az< FEL/LE > gombot a TÖRLÉS kiválasztásához.
4. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
4.6
Teljes privát telefonkönyv törlése
1. Nyomja meg a <MENU> gombot a KAPCSOLATOK kiválasztásához, majd nyomja meg az <OK> gombot a
listában való kereséshez.
2. Nyomja meg a <MENU> és az< FEL/LE > gombot a ÖSSZES TÖRL. kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
4. Nyomja meg ismét az <OK> gombot a megerősítéshez.
4.7
A telefonkönyv használat ellenőrzése
Leellenőrizhet hány bejegyzést tartalmaz telefonkönyve és hány bejegyzést tárolhat telefonkönyvében.
1. Nyomja meg a <MENU> gombot a KAPCSOLATOK kiválasztásához, majd nyomja meg az <OK> gombot a
listában
2. Nyomja meg a <MENU> és az< FEL/LE > gombot a TÁRHELY kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

4.8
Gyorshívószámok beállítása
A gyorshívószámok beállítása után,alapállapotban a gyors hívógombok megnyomásával és nyomva tartásával
hívhatja az előre beállított számokat.
4.8.1 Gyorshívószám hozzáadása vagy szerkesztése
1. Nyomja meg a <MENU> gombot a KAPCSOLATOK kiválasztásához, majd nyomja meg az <OK> gombot a
listában.
2. Nyomja meg a <MENU> és az< FEL/LE > gombot a GYORSHÍV. kiválasztásához.
3. Nyomja meg az < FEL/LE > és a <MENU/OK> gombot a kívánt gomb kiválasztásához (2-9).
Ha nincs szám rendelve a választott gombhoz:
4. Nyomja meg az < FEL/LE > egy bejegyzés kiválasztásához.
5. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
Ha van már szám rendelve a kiválasztott gombhoz:
4. Nyomja meg a <MENU> gombot az SZERKESZT kiválasztásához.
5. Nyomja meg a <MENU> egy bejegyzés kiválasztásához.
6. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
4.8.2 Gyorshívószám törlése
1. Ismételje meg az 1 és 3 pontokat a 4.8.1.menüpontból.
2. Nyomja meg az < FEL/LE > egy bejegyzés kiválasztásához.
3. Nyomja meg a <MENU> és az< FEL/LE > gombot a TÖRLÉS kiválasztásához.
4. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

5
HÍVÓSZÁM KIJELZÉSE (HÁLÓZATFÜGGŐ)
Ez az alkalmazás abban az esetben elérhető, ha szolgáltatójától kérte a hívószámkijelzést. A készülék 10 hívást
tárol a híváslistában, dátummal és hívásidővel. A telefonszám kijelzésre kerül, ha az szerepel a listában. Ha a
szám el van mentve a telefonkönyvben, akkor az bejövő hívás esetén a névvel együtt kerül kijelzésre. A kézi
készülék a számhoz beállított dallammal csörög..
Ha a hívószám titkosítva van, a kijelzőn a “REJTETT SZÁM” felirat jelenik meg.
Alapállapotban, 3 nem fogadott hívás esetén a kijelzőn a“3 HÍVÁS” jelenik meg.
5.1
Híváslista megtekintése
Minden beérkező hívás mentésre kerül a híváslistában, a legújabb kerül a lista elejére. Ha a híváslista tele van,a
legrégebbi helyére a legújabb kerül. Ha van olyan nem fogadott hívás, melyet még nem tekintett meg a <* ikon>
kerül megjelenítésre a kijelző alsó felének közepén.
1. Nyomja meg az <UP> gombot a híváslista előhívásához.
vagy Nyomja meg a <MENU> és az< FEL/LE > gombot a HÍVÁSLISTA kiválasztásához.
2. Nyomja meg az < FEL/LE > gombot a kívánt bejegyzés megtekintéséhez.
3 Nyomja meg a <#> gombot a hívó számának megtekintéséhez.
5.2
Híváslista szám mentése telefonkönyvbe
1. Kövesse az 1 és 2 lépéseket az Hiba! A hivatkozási forrás nem található..menüpontban.
2. Nyomja meg a <MENU> és az< FEL/LE > gombot a MENTÉS kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> gombot a név beviteléhez.
4. Nyomja meg az <OK> gombot, a kiválasztott szám megjelenítése kerül.
5. Szerkessze a számot, ha szükséges.
6. Nyomja meg az <OK> és a< FEL/LE > gombot a dallam kiválasztásához.
7. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
5.3
Törlés híváslistából
1. Kövesse az 1 és 2 lépéseket az Hiba! A hivatkozási forrás nem található..menüpontban.
2. Nyomja meg a <MENU> és az< FEL/LE > gombot a TÖRLÉS kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez..
5.4
Teljes híváslista törlése
1. Kövesse az 1 és 2 lépéseket az Hiba! A hivatkozási forrás nem található..menüpontban.
2. Nyomja meg a <MENU> és az< FEL/LE > gombot a ÖSSZES TÖRL. kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
4. Nyomja meg ismét az <OK> gombot a megerősítéshez..
5.5
1.
2.
3.
4.

Híváslista elemének megtekintése
Kövesse az 1 és 2 lépéseket az Hiba! A hivatkozási forrás nem található..menüpontban.
Nyomja meg a <MENU> és az< FEL/LE > gombot a RÉSZL. kiválasztásához..
Nyomja meg az <OK> gombot a kiválasztott bejegyzés idejének és dátumának megtekintéséhez.
Nyomja meg az <OK> gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.

6
HANGÜZENET (HÁLÓZATFÜGGŐ)
A Hangüzenet Várakozik Jelzés figyelmezteti Önt, ha szolgáltatójánál új hangüzenete van. Ez a funkció akkor
elérhető, ha a szolgáltatójánál előfizetett rá.
6.1.1 Hozzáférés a szöveges üzenetekhez
1. Nyomja meg a <MENU> és a < FEL/LE > gombot a HÍVÁSLISTA kiválasztásához.
vagy nyomja meg a < FEL > gombot alapállapotban a híváslista eléréshez.
2. Nyomja meg a < FEL/LE > gombot a kívánt hangüzenet eléréséhez.
3. Nyomja meg a <KIHANGOSÍTÁS> gombot a hangüzenet szerver eléréshez.
Megj.: ha ugyanarról a hálózati szerverről frissebb hangüzenet érkezik, akkor az új nem tárolódik el, hanem a meglévő dátuma/ideje aktualizálódik. Ha minden új hangüzenetet meghallgatott, a Hangüzenet Várakozik Jelzés automatikusan kikapcsol. Ha a híváslista megtelt, az új bejegyzés felváltja a legrégebbit a híváslistában.
6.1.2 Üzenetek törlése
Üzenet törlése a híváslistából:
1. Nyomja meg a <MENU> és a <FEL/LE> gombot a HÍVÁSLISTA kiválasztásához.
vagy nyomja meg a <FEL> gombot alapállapotban a híváslista eléréshez.
2. Nyomja meg a < FEL/LE > gombot a kívánt hangüzenet eléréséhez.
3. Nyomja meg a <MENU> és a < FEL/LE > gombot a TÖRLÉS kiválasztásához.
4. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
Az összes üzenet törlése a híváslistából:
Egy üzenet törlése a híváslistából:
Nyomja meg a <MENU> és a < FEL/LE > gombot a HÍVÁSLISTA kiválasztásához.
vagy nyomja meg a <FEL> gombot alapállapotban a híváslista eléréshez.
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a < 4> gombot az összes bejegyzés törléséhez.
Az ikon eltűnik.
Megj.: Ha az ÖSSZ. TÖRL. opciót választja a híváslistában, a kézi készülék az összes VMWI bejegyzést és
híváslista bejegyzést törli.

7
TELEFON BEÁLLÍTÁSOK
A telefon különböző beállítási funkciókkal rendelkezik, hogy azt egyéni igényeire szabva használhassa.
7.1
Óra beállítása
Be kell állítania a dátumot és az időt, ahhoz, hogy a rögzítő megfelelően működjön (ha készüléke rendelkezik
rögzítővel) és lássa a híváslista elemeinek adatait.
7.1.1 Dátum formátum megváltoztatása
1. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a ÓRA kiválasztásához.
2. Nyomja meg az <OK> és a < FEL/LE > gombokat a DÁTUM FORM. kiválasztásához.
1. Nyomja meg a < FEL/LE > gombot a kívánt formátum kiválasztásához (NNHHÉÉ vagy HHNNÉÉ).
2. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez
7.1.2 Idő formátum megváltoztatása
3. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a ÓRA kiválasztásához.
4. Nyomja meg az <OK> és a < FEL/LE > gombokat a IDŐ FORM. kiválasztásához.
5. Nyomja meg a < FEL/LE > gombot a kívánt formátum kiválasztásához (12 Ó vagy 24 Ó).
6. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez
Idő beállítása
Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a ÓRA kiválasztásához.
Nyomja meg az <OK> és a < FEL/LE > gombokat a IDŐ BEÁLL. kiválasztásához.
Nyomja meg az <OK> gombot az idő beviteléhez. Az idő olyan formátumban kerül bevitelre, ahogy a
7.1.2.pontban beállította.
10. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez
Megj.: Ha a dátum be lett állítva, az kijelzésre kerül, ha nem, a “ÓÓ:PP” jelenik meg a kijelzőn.

7.1.3
7.
8.
9.

Dátum beállítása
Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a ÓRA kiválasztásához.
Nyomja meg az <OK> és a < FEL/LE > gombokat a DÁTUM BEÁLL. kiválasztásához.
Nyomja meg az <OK> gombot a dátum beviteléhez. A dátum olyan formátumban kerül bevitelre, ahogy a
Hiba! A hivatkozási forrás nem található..pontban beállította.
4. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez
Megj.: Ha a dátum be lett állítva, az kijelzésre kerül, ha nem, a “NNHHÉÉ” jelenik meg a kijelzőn.
7.1.4
1.
2.
3.

7.2
Ébresztő beállítása
A készüléket ébresztésre is használhatja. Ha az ébresztés be van állítva a kijelzőn megjelenik az <ébresztő ikon>
Mikor az ébresztési idő elérkezik a kijelzőn villog az <ébresztő ikon> és az“ÉBRESZTŐ BEKAPCS.” , miközben a
dallam 45 másodpercre lejátszásra kerül. Bármely gombbal kikapcsolhatja az ébresztőt. Ha a szundi funkció be
van kapcsolva a készülék 7 perc múlva ismét ébreszt.
Megj.:
a. A gombnyomás akkor is megengedett, ha az ébresztési idő elérkezett, viszont a billentyűzár aktív.
b. Az ébresztő hangereje megegyezik a kézi készülék csörgésének hangerejével. Ha a kézi készülék csörgése KI
módba van kapcsolva, az ébresztő akkor is megszólal 1 HANGERŐN.
c. Külső vagy belső hívás közben ha az ébresztés ideje elérkezik a kijelzőn az <ÉBRESZTŐ ikon> és az
“ÉBRESZTŐ BE” felirat villog. A hallgatóban hangjelzést hall. Nyomja meg bármelyik gombot vagy nyomja
meg és tartsa lenyomva a <BESZÉD KI> gombot. A hívás közbeni képernyő visszatér.
d. Keresés vagy csörgés közben az ébresztő nem jelez, mikor eléri az ébresztési időt. Viszont, ha a szundi
funkció be van kapcsolva az ébresztő újra jelezni fog, kivéve, ha a keresés vagy a csörgés nem a szundi
periódus végén történik.
7.2.1 Ébresztő be-és kikapcsolása
5. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a ÉBRESZTŐ kiválasztásához.
6. Nyomja meg az <OK> és a < FEL/LE > gombokat az BE vagy KI kiválasztásához.
7. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez
Megj.: Ha az ON be van kapcsolva állítsa be az ébresztés idejét.
7.2.2 Az ébresztés idejének beállítása (Ha az ébresztő be van állítva)
1. Kövesse az 1 to 4 pontot a Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. menüpontból
2. Vigye be az ébresztési időt

3. Nyomja meg az <OK> gombot a szundi funkció beállításához.
4. Nyomja meg az <OK> és a < FEL/LE > gombokat az BE vagy KI kiválasztásához.
5. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
7.3

Kézi beszélő beállításai

7.3.1 Belső hívás hangjának beállítása
1. Nyomja meg a <MENU> és az <FEL/LE> gombot a KB. BEÁLL. kiválasztásához..
2. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a CSÖRGÉS kiválasztásához..
3. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot az BELSŐ CSÖRG. kiválasztásához.
4. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a kívánt dallam kiválasztásához (10 dallam)
Megj.: Az aktuális Dallam lejátszásra kerül választás közben.
5. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
7.3.2 Külső hívás hangjának beállítása
1. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a KB. BEÁLL. kiválasztásához..
2. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a CSÖRGÉS kiválasztásához..
3. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot az KÜLSŐ CSÖRG. kiválasztásához.
4. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a kívánt dallam kiválasztásához (10 dallam)
Megj.: Az aktuális Dallam lejátszásra kerül választás közben.
5. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
7.3.3 Hangerő beállítása
1. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a KB. BEÁLL. kiválasztásához..
2. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a CSÖRGÉS kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a CSÖRGÉS HANGE. kiválasztásához.
4. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a kívánt hangerő kiválasztásához (5 hangerő, plusz KI).
Megj.: A csengetési hangerő lejátszásra kerül választás közben. Ha a KI funkciót választja a <csörgés ki>
megjelenik a kijelzőn.
5. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
7.3.4 Figyelmeztető hangok beállítása
Csipogó hangot hall, ha megnyom egy gombot. Ezt a funkciót ki-vagy bekapcsolhatja. Figyelmeztető hangot
állíthat be, az alacsony töltöttségi szint vagy a hatótávolságon kívüli állapot jelzésére. Az alacsony töltöttségi szint
hangjelzését beszélgetés közben is hallja, így tudni fogja mikor kell a kézi készüléket tölteni.
1. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a KB. BEÁLL. kiválasztásához..
2. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a HANG kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a GOMB HANG / ALACSONY TÖLTÖTTSÉG / HATÓTÁV.
KÍVÜL kiválasztásához.
4. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a hangok be-és kikapcsolásához.
5. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
7.3.5 Hangszínszabályzó/Equalizer beállítása
A telefon 3 különböző frekvencia tartomány filterrel rendelkezik, így a fülének legkellemesebbet választhatja ki.
További információk ezzel kapcsolatban a 3.1.10. pontban.
1.
2.
3.
4.

Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a KB. BEÁLL. kiválasztásához..
Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot az EQLIZER kiválasztásához.
Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a kívánt frekvencia tartomány filter kiválasztásához
Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

7.3.6 Bázis kiválasztása
Ha egy kézi készülék több bázison regisztrált, kiválaszthatja melyiken szeretné használni.
1.
2.
3.
4.

Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a KB. BEÁLL. kiválasztásához..
Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a BÁZIS VÁL. kiválasztásához.
Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a kívánt bázis kiválasztásához
Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

7.3.7 A kézi készülék nyelvi beállítása
1. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a KB. BEÁLL. kiválasztásához.

2. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a NYELV kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a kívánt nyelv kiválasztásához.
4. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
7.3.8 A kézi készülék elnevezése
1. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a KB. BEÁLL. kiválasztásához.
2. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a KB NÉV kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> gombot és vigye be a kézi készülék nevét.
4. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
7.3.9 Az alapállapotban megjelenítendő információk beállítása
Kiválaszthatja hogy a kijelzőn az idő vagy a kézi készülék száma jelenjen meg.
1.
2.
3.
4.

Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a KB. BEÁLL. kiválasztásához.
Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a KIJELZŐ kiválasztásához.
Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a KB NÉV vagy IDŐ kiválasztásához.
Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

7.3.10 Automatikus válasz beállítása
Ha ezt a funkciót beállítja, úgy fogadhatja a hívást, hogy a kézi készüléket leemeli a bázisról.
1.
2.
3.
4.

Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a KB. BEÁLL. kiválasztásához.
Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a AUTO VÁLASZ kiválasztásához.
Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a funkció ki-vagy bekapcsolásához.
Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

7.3.11 Direkt gombok beállítása
Három direkt gomb van: M1, M2 and M3. Három számot rendelhet ezekhez, melyeket alapállapotban közvetlenül
hívhat.
1.
2.
3.
4.
5.

Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a KB. BEÁLL. kiválasztásához.
Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a DIREKT GOMB kiválasztásához.
Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a kívánt gomb beállításához (M1, M2, M3).
Nyomja meg az <OK> gombot új szám beviteléhez vagy régi szám szerkesztéséhez.
Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

7.4
Bázis beállításai
Az aktuális beállítás csillaggal jelölt és a menü jobb sarkában jelenik meg.
7.4.1 A bázis dallamának kiválasztása
1. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a BÁZIS BEÁLL. kiválasztásához.
2. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a CSÖRGÉS kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a kívánt dallam beállításához (5 dallam).
Megj.: Az aktuálisan beállított hangerő lejátszásra kerül.
8. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
7.4.2 Csengetési hangerő beállítása
1. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a BÁZIS BEÁLL. kiválasztásához.
2. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a CSÖRGÉS HANGER. kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a kívánt hangerő beállításához (5 hangerő,plusz KI).
Megj.: Az aktuális hangerő megjelenik a kijelzőn.
4. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
7.4.3 Kézi készülék leválasztása
Egy kézi készülék bázis készülékről való leválasztásakor meg kell adnia 4 jegyű rendszer PIN-t. A leválasztott
készülék kijelzőjéről eltűnik az antenna ikon.
Megj.: Az éppen használatban lévő kézi készülék nem leválasztható.
1. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a BÁZIS BEÁLL. kiválasztásához.
2. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a KB LEVÁLASZT kiválasztásához.

3.
4.
5.
6.
7.

Nyomja meg az <OK> gombot.
Vigye be a 4 jegyű PIN kódot.
Nyomja meg az <OK> gombot, így a regisztrált készülékek kijelzésre kerülnek.
Nyomja meg az < FEL/LE > gombot a leválasztani kívánt készülék kiválasztásához.
Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.

7.4.4 Tárcsázási mód megváltoztatása
1. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a BÁZIS BEÁLL. kiválasztásához.
2. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a TÁRCS.MÓD kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a TONE vagy a PULSE mód kiválasztásához.
4. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
7.4.5 Flash idő megváltoztatása
A Flash idő beállítás ország függő Kérjük vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával a helyes beállításhoz.
1. Nyomja meg a <MENU> és az < FEL/LE > gombot a BÁZIS BEÁLL. kiválasztásához.
2. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a FLASH kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> és az < FEL/LE > gombot a kívánt flash idő beállításához (RÖVID, KÖZEPES,
HOSSZÚ).
4. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
7.4.6 A rendszer PIN megváltoztatása
A 4 jegyű rendszer PIN-t az alapkészülék beállításainak megváltoztatásakor használja. Ez védi a telefonját az
illetéktelenektől. A gyárilag beállított rendszer PIN: 0000
1. Nyomja meg a <MENU> gombot, majd a < FEL/LE > gombot, a BÁZIS BEÁLL. kiválasztásához.
2. Nyomja meg az <OK> , majd az < FEL/LE >gombot a PIN kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> gombot.
4. Vigye be a régi rendszer PIN-t.
5. Nyomja meg az <OK> gombot és vigye be az új rendszer PIN-t.
6. Nyomja meg az <OK> gombot és ismét vigye be az új kódot.
Megjegyzés: Ha a 6. lépésben bevitt kód nem egyezik az 5. lépésben bevittel, akkor vissza kell lépnie az
5.ponthoz és ismét bevinni az új PIN-t.
6. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
7.5
Regisztráció
A bázis készülék és a kézi készülék gyárilag regisztrált. Egy bázisra összesen 5 kézi készüléket regisztrálhat.
Ha valamilyen oknál fogva a kézi készülék nincs a bázisra regisztrálva (<Antenna ikon> villog, ha a kézi készülék a
bázishoz közel van), regisztrálja azt a következők szerint:
1. Nyomja le és tartsa nyomva a <PAGE> gombot a bázison 5 másodpercig, a bázis regisztrációs módba áll.
2. Nyomja meg a <MENU> gombot, majd a < FEL/LE > gombot a REGISZT. kiválasztásához.
3. Nyomja meg az <OK> gombot.
4. Vigye be a 4 jegyű rendszer PIN-t.
5. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
Ha a kézi készülék regisztrációja sikeres volt, megerősítő hangjelzést hall és az <antenna ikon> nem villog tovább.
A kézi készülék automatikusan megkapja a következő szabad számot. A kézi készülék száma alapállapotban
megjelenik a kijelzőn. Ha a regisztrációs sikertelen az <antenna ikon> tovább villog.
7.6
A telefon visszaállítása
A telefont visszaállíthatja a gyári beállításokra. A visszaállítás után a személyes beállításai és a hívásnapló
bejegyzések törlésre kerülnek. A telefonkönyv változatlanul megmarad.
1.
2.
3.
4.
5.

Nyomja meg a <MENU> gombot, majd a < FEL/LE > gombot. Válassza a VISSZAÁLL. opciót.
Nyomja meg az <OK> gombot.
Vigye be a 4 jegyű rendszer PIN-t.
Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
Nyomja meg az <OK> gombot újra.

TISZTÍTÁS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Ne tisztítsa az alkatrészeket benzinnel, oldószerrel vagy olyan kémia anyagokkal melyek oldószer alapúak, mert
ezek az alkatrészek sérüléséhez vezethetnek és a garancia érvényességét veszti.
Amennyiben szükséges, tisztítsa a készüléket nedves törlőkendővel.
Tartsa a készüléket közvetlen hőtől, nedvességtől, erős napfénytől távol.

A készüléket, ha már nincs rá szüksége, ne tegye a háztartási hulladékba, vigye el egy
gyűjtőállomásra.A készülék újrafelhasz-nálható alkatrészeket tartalmaz, kérjük segítse elő az
újrafelhasz-nálást, amivel hozzájárul környezete megóvásához.
Kérdezze meg a helyi önkormányzatot, hol található az Ön közelében
begyűjtőhely.

A készüléket azért nem szabad a háztartási hulladékba tenni, mert olyan alkat-részeket is tartalmaz, melyek
hulladékká válás után elektronikai hulladéknak minősülnek.

NE HASZNÁLJÁK A KÉSZÜLÉKET OLYAN SZEMÉLYEK, BELEÉRTVE A GYERMEKEKET
IS, AKIK KORLÁTOZOTT FIZIKAI, ÉRZÉKELÉSI VAGY MENTÁLIS KÉPESSÉGEKKEL
RENDELKEZNEK, ILLETVE AKIK NEM RENDELKEZNEK A MEGFELELŐ TUDÁSSAL VAGY
TAPASZTALATTAL, KIVÉVE, HA EGY A BIZTONSÁGUKÉRT FELELŐS SZEMÉLY
FELÜGYELETET BIZTOSÍT, ILLETVE A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN
MEGFELELŐ UTASÍTÁSOKKAL LÁTTA EL ŐKET. TARTSA GYERMEKEIT FELÜGYELET
ALATT, HOGY AZOK NE JÁTSSZANAK A KÉSZÜLÉKKEL.

