
 
 
1 ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ 

 
1.1 A kézibeszélő billentyűzete  
Ez az ábra mutatja az egyes billentyűkhöz társított funkciókat, a billentyűk tényleges szitázott ábrái a 
billentyűk szitázása dokumentumban láthatók. Az egyes billentyűk elhelyezkedése típusonként változó lehet, 
ezért nézze meg a PFFL-t.   
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<MENU> 

vagy 

<OK> 

vagy 
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<INT> 

vagy 

<ESC> 

<MUTE> vagy <ERASE> 

<Caller ID> 

vagy 

<Down> 

<PAUSE> 

vagy 

<Space> 
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1.2 Kézibeszélő LCD és Ikonok 
1 sor 12 számjegy + 1 sor ikon (VA 32 x 18 mm)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3 Alacsony töltöttség jelzése  
Amikor az akkumulátor lemerült, a kézibeszélő nem működik. Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, 
és a kézibeszélőt ráhelyezte a bázisállomásra egy rövid időre, az Akkumulátor jel azt fogja mutatni, hogy az 

akkumulátor teljesen fel van töltve, de ez valójában nincs így. Az akkumulátor töltöttsége rohamosan 
csökkenni fog. Azt tanácsoljuk, hogy helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra, és töltse 12 órán át, hogy az 

akkumulátor teljesen feltöltődjön.  

• Teljesen feltöltött akkumulátor 

• Teljesen lemerült akkumulátor  
Amikor egy beszélgetés közben az akkumulátor majdnem teljesen lemerül, a feltöltéshez helyezze a 
kézibeszélőt a bázisállomásra. 
 

 

1.4 Hatótávolság figyelmeztetés 
Amennyiben a kézibeszélő a bázisállomás hatótávolságán kívül van, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad. A 

[SEARCHING] szó jelenik meg a kijelzőn és a villogni kezd a [ ] jel. Ilyenkor közelebb kell menni a 

bázisállomáshoz. Amint ismét hatótávolságon belülre kerül a kézibeszélő, újabb hangjelzést ad, és a [ ] jel nem 

villog tovább. 

 

2 OPERATION A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE 

 

2.1 Lépkedés a menüben  
A készülék menürendszere könnyen használható. A menübe történő belépéshez, nyomja meg a <MENU> 
gombot. A kívánt menüpontra a <▲> vagy <▼> gombokkal tud lépni. A kijelzőn látható nyilak mutatják a 

menüben történő görgetés irányát. Ha vissza szeretne lépni a menüben, nyomja meg az <ESC> gombot.   

 

 TELFONKÖNYV    ÚJ NÉVJEGY   

     

NÉVJEGY 
SZERKESZTÉSE   

     NÉVJEGY TÖRLÉSE   

     MINDENT TÖRÖL   

        

 KÉZIBESZÉLŐ  CSENGŐHANG  KÜLSŐ HÍVÁS   

     

BELSŐ HÍVÁS 
(intercom)   

     HANGERŐ   

        

   

KÉZIBESZÉLŐ 
NEVE     
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BILLENTYŰHAN

G  ON/BE   

     OFF/KI   

        

   

KI A 
BÁZISÁLLOMÁS
T  AUTOMATIKUS   

     MANUÁLIS/KÉZI   

        

   

ALAPHELYZETB
E ÁLLÍTÁS     

        

   NYELV     

        

        

   

KÖRZETSZÁM 

(CSAK USA)     

        

 ALAP  

DIAL MODE 
TÁRCSÁZÁSI 
ÜZEMMÓD  TONE (DTMF)   

     IMPULZUSOS   

        

   ÚJRAHÍVÁS  RÖVID   

     HOSSZÚ   

        

   RENDSZER PIN     

        

        

 

DÁTUM ÉS IDŐ 

BEÁLLÍTÁSA       

        

 

TELEFONKÖNYVBE 
FELVESZ       

        

        

 

TELEFONKÖNYVBŐL 

TÖRÖL       

 

 

2.2 Nyelv kiválasztása 
(1) Nyomja meg a <MENU> gombot. 

(2) A <▲> vagy a <▼> gombbal menjen a [HANDSET] (kézibeszélő) gombra és nyomja meg az <OK> 

gombot. 

(3) A <▲> vagy <▼> gombbal menjen a [LANGUAGE] (nyelv) gombra és nyomja meg az <OK> gombot. 

(4) A <▲> vagy <▼> menjen rá a kívánt nyelvre és nyomja meg az <OK> gombot. 

 

2.3 Kimenő hívások 

 

2.3.1. Híváskezdeményezés 
(1) Nyomja meg a <TALK ON> gombot. Hallani fogja a tárcsahangot. 

(2) Írja be a kívánt telefonszámot.  
(3) A hívás végeztével nyomja meg a <TALK OFF> gombot. 

 

2.3.2 Hívásbeállítás tárcsázáselőkészítéssel 
(1) Írja be a kívánt telefonszámot. A helytelenül beírt számot a <MUTE> (némítás) billentyűvel tudja kijavítani. 

(2) Nyomja meg a <TALK ON> gombot. A készülék automatikusan tárcsázza a számot. 

(3) Amikor be szeretné fejezni a hívást, nyomja meg a <TALK OFF> gombot. 

 
MEGJEGYZÉS:  
Ha 10 másodpercig egy gombot sem nyom le, az addig beírt szám eltűnik a képernyőről, és a kézibeszélő 

készenléti állapotba áll vissza. 

 

2.3.3 A legutoljára tárcsázott szám újra tárcsázása – Beszélgetés üzemmód (Talk Mode) 



A vezetéknélküli kézibeszélő az utolsó 3 hívott számot tárolja, számonként 24 számjegyig. Amennyiben 

a szám több mint 24 számjegyből áll, az utolsó 24 számjegy a memóriában tárolódik el.   
(1) Nyomja meg a <TALK ON> gombot. Tárcsázási hangot fog hallani.  

(2) Nyomja meg az <LNR> billentyűt. A készülék automatikusan tárcsázza a legutoljára hívott számot. 

 

2.3.4 Tárcsázza újra a legutóbb tárcsázott három számot – készenléti üzemmódban  
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(1) Nyomja meg az <LNR> gombot. Az ön által legutóbb tárcsázott szám megjelenik a kijelzőn.  
(2) Ha a legutóbb tárcsázott három szám valamelyikét szeretné tárcsázni, nyomja meg a <▲> vagy a <▼> 

gombot a kívánt szám kiválasztásához. 
(3) Nyomja meg a <TALK ON> gombot, a kijelzőn látható számot a készülék automatikusan tárcsázza.  
(4) A beszélgetés végén a <TALK OFF> gomb megnyomásával tudja letenni a telefont. 

 

MEGJEGYZÉS: 
Az <LNR> billentyű használható a <▲> vagy <▼> helyett az utolsó 3 hívott szám közötti váltáshoz. 

 

2.4 Bejövő hívások 
(1) Bejövő híváskor a kézibeszélő csörögni kezd. 

(2) Nyomja meg a <TALK ON> gombot a bejövő hívás fogadásához. 

 

2.5 Kihangosítás 
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy anélkül kommunikáljon, hogy felvenné a kézibeszélőt. 

(1) Ha már beszél a kézibeszélőn, nyomja meg a <SPK> (beszéd) billentyűt a kihangosítás funkció 

bekapcsolásához. 

(2) Ugyanezt a gombot kell megnyomnia, ha a kihangosításról vissza szeretne váltani kézibeszélőre. 

 

2.6 Némítás  
A mikrofont beszélgetés közben is ki lehet kapcsolni. Ha a mikrofont kikapcsolja, akkor úgy tud beszélni, 
hogy közben a vonal másik végén található személy nem hallja önt.  
(1) Beszélgetés közben nyomja meg a <MUTE> gombot. A mikrofon kikapcsol. A kijelzőn megjelenik a 
[MUTE ON] (némítás bekapcsolva) ikon. 

(2) Ha folytatni szeretné a beszélgetést, nyomja meg újra a <MUTE> gombot. 

 

2.7 A hangerő beállítása 
Beszélgetés közben is állíthat a hangerőn (1-től 5-ig):  
(1) Nyomja meg egyszer a <▼> gombot 

(2) Használja a <▲> vagy <▼> billentyűt a hangerő megváltoztatásához. 

Amikor kihangosítva beszél, és eközben szeretné megváltoztatni a hangerőt, nyomja meg a <▲> vagy <▼> 

gombot. 

 

2.8 A szünet beállítása 
Amennyiben szünetet szeretne beiktatni, nyomja meg a <PAUSE> (szünet) gombot, ahol szeretne három 
másodperc szünetet. 
 

 

3 KÉZIBESZÉLŐ BEÁLLÍTÁSA 

 

3.1 Kézibeszélő csengőhangja 
Be tudja állítani a csengőhangot bejövő (kívülről jövő) és belső hívásokra (intercom).  
(1) Nyomja meg a <MENU> gombot. VAGY Hosszan Nyomja le a <SET RING> gombot, amivel egyből a 

negyedik lépéshez tud ugrani. 

(2) A <▲> vagy <▼> gomb használatával menjen a [HANDSET]-re (kézibeszélő) és nyomja meg az <OK> 

gombot. 

(3) A <▲> vagy <▼> gomb használatával menjen a [RING TONE]-ra (csengőhang) és nyomja meg az <OK> 

gombot. 

(4) A <▲> vagy <▼> gomb használatával menjen az [EXTERNAL] (külső) vagy [INTERNAL] (belső) 

menüpontra és nyomja meg az <OK> gombot. 

(5) Válassza ki a kívánt csengőhangot, és nyomja meg az <OK> gombot. 

 

3.2 Kézibeszélő csengőhangja 
(1) Nyomja meg a <MENU> gombot. VAGY Nyomja le a <SET RING> gombot, amivel egyből a negyedik 

lépéshez tud ugrani. 

(2) A <▲> vagy <▼> gomb használatával menjen a [HANDSET]-re (kézibeszélő) és nyomja meg az <OK> 

gombot. 

(3) A <▲> vagy <▼> gomb használatával menjen a [VOLUME]-ra (hangerő) és nyomja meg az <OK> 
gombot.  

(4) Válassza ki a kívánt hangerőt és nyomja meg az <OK> gombot. 

 

Megjegyzés: 

1/ Amikor a hangerő az [OFF]-on áll, a kézibeszélő nem fog csengeni bejövő híváskor és a kijelzőn a [ ] jel 
less látható.  



2/ Nyomja le és tartsa lenyomva a < * / RINGER ON/OFF> (csengetés be/ki) gombot ha a hangot ki szeretné 

kapcsolni és a csengő kikapcsolva [ ] jel megjelenik a kijelzőn. Nyomja meg újra a gombot a csengőhang 

újbóli bekapcsolásához. 
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3/ Minden egyes kézibeszélő csengőhangjának hangeréjét be (ON) vagy ki (OFF) tudja kapcsolni, csupán 
lenyomva kell tartani a < * / RINGER ON/OFF> (csillag/csengetés be/ki) gombot készenléti állapotban. 
 
 
 

 

3.3 Kézibeszélő billentyűinek lezárása   
Amikor a kézibeszélő billentyűzete le van zárva, készenléti üzemmódban egyik billentyű 
megnyomásának sincs semmilyen hatása (kivéve, ha a <# / LOCK> billentyűt lenyomva tartjuk). 

(1) Nyomja le és tartsa lenyomva a <# / LOCK> gombot. A [ ] billentyű ikon megjelenik a kijelzőn, és a 

billentyűzet lezár. 

(2) Nyomja le és tartsa lenyomva a <# / LOCK> billentyűt újra a billentyűzár feloldásához. 

 

MEGJEGYZÉS: 
Bejövő hívás esetén, a hívást fogadni lehet a <TALK ON> billentyű megnyomásával.  
A hívás közben, a billentyűzet normálisan működik. Miután a hívás véget ér, a billentyűzet újra lezár. 

 

3.4 A kézibeszélő neve 
Meg tudja változtatni a kijelzőn megjelenő nevet (maximum 9 karakter hosszúságúra) alaphelyzetben:  
(1) Nyomja meg a <MENU> gombot. 

(2) A <▲> vagy a <▼> gombbal menjen a [HANDSET]-re (kézibeszélő) és nyomja meg az <OK> gombot. 

(3) A <▲> vagy a <▼> gombbal menjen a [HANDSET NAME]-re (kézibeszélő neve) és nyomja meg az 

<OK> gombot. 

(4) A kézibeszélő jelenlegi neve jelenik meg. A karaktereket a <MUTE> gombbal tudja törölni. 

(5) A billentyűzet segítségével írhatja be az új nevet.  
(6) Az <OK> gomb megnyomásával tudja megerősíteni a nevet.  

 

3.5 Kézibeszélő billentyűhangja 
Be lehet úgy állítani a kézibeszélőt, hogy a billentyűk megnyomásakor hangot adjon ki. 

(1) Nyomja meg a <MENU> gombot. 

(2) A <▲> vagy a <▼> gombbal menjen a [HANDSET]-re (kézibeszélő) és nyomja meg az <OK> gombot. 

(3) A <▲> vagy a <▼> gombbal menjen a [KEYPAD BEEP]-re (billentyűzet hangja) és nyomja meg az <OK> 

gombot. 

(4) A <▲> vagy a <▼> gombbal menjen az [ON]-ra (be) és nyomja meg az <OK> gombot. 

 

3.6 Manuális kiválasztás 
Amennyiben a kézibeszélő manuális kiválasztásra van állítva, akkor a kézibeszélő csak az eredetileg megjelölt 
bázisállomást fogja kiválasztani.  
Nyomja meg a <MENU> gombot. 

(1) A <▲> vagy a <▼> gombbal menjen a [HANDSET]-re (kézibeszélő) és nyomja meg az <OK> gombot. 

(2) A <▲> vagy a <▼> gombbal menjen a [SELECT BASE]-re (bázisállomás kiválasztása) és nyomja meg az 

<OK> gombot. 

(3) A <▲> vagy a <▼> gombbal menjen az [AUTO] (automatikus) vagy [MANUAL] (kézi) menüpontra. 

(4) Válassza ki a [MANUAL]-t (kézi) és nyomja meg az <OK> gombot, amennyiben kézi üzemmódot szeretne 

választani. 

 

MEGJEGYZÉS:  
Csak egy másik kézibeszélő becsatlakozását tudja kiiktatni, az aktuálisan Ön által használt kézibeszélőét nem 

az eltávolításhoz. Amikor már aktiválta az automatikus bázisállomás kiválasztást, és a kézibeszélő a jelen 
bázisállomás hatótávolságán kívül van, a kézibeszélő csak készenléti állapotban fogja keresni a legerősebb 

bázisállomást (beszélgetés közben nem). Figyelmeztetés: A bázisállomás kiválasztása előtt a kézibeszélőt 
először a bázisállomáshoz kell rendelni. 

 

3.7 Alfanumerikus billentyűzet  
A billentyűzet segítségével alfanumerikus karaktereket is bevihet. Ez hasznos lehet, amikor egy nevet 
felvesz a telefonkönyvbe, nevet ad a kézibeszélőnek, stb.  
Egy betű kiválasztásához nyomja meg a betűt tartalmazó billentyűt amennyiszer szükséges. Például, az A 
betű kiválasztásához nyomja meg egyszer a <2>-es gombot, a B betű kiválasztásához nyomja meg kétszer a 

<2>-es gombot, és így tovább. Amennyiben az A betűt és a B betűt egymás után szeretné kiválasztani, 
válassza ki az A-t, várjon 2 másodpercet, míg a kurzor a következő karakterre nem lép, majd nyomja meg 

kétszer a <2> gombot. Szóköz kiválasztásához, nyomja meg a <0>-t. -es  
A billentyűzet karakterei a következők: 
 

 1 szóköz + - / 1 



 2 A B C   

 3 D E F   

 4 G H I   
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5 J K L   

6 M N O   

7 P Q R S  

8 T U V   

9 W X Y Z  

0 _     

 

3.8 Dátum és idő beállítás 
(1) Nyomja meg a <MENU> gombot 

(2) A <▲> vagy a <▼> gombbal menjen a ‘DATE TIME’-ra (dátum/idő) és nyomja meg az <OK> gombot. 

(3) Állítsa be az évet, és nyomja meg az <OK> gombot.  
(4) Állítsa be a hónapot, és nyomja meg az <OK> gombot. 

(5) Állítsa be a napot, és nyomja meg az <OK> gombot. 

(6) Állítsa be az órát, és nyomja meg az <OK> gombot. 

(7) Állítsa be a percet, és nyomja meg az <OK> gombot. 
 

 

Ha a báziskészülék energiaellátását megszünteti, a dátumot és időt újra be kell írni. Amennyiben 

hívófél-azonosítót használ a telefonvonalon, és a szolgáltató megküldi a dátumot és időt, bejövő 

híváskor ezek a készüléken automatikusan beállítódnak. 

 

4 TELEFONKÖNYV 

20 név vihető be a telefon memóriájába. A nevek akár 16 karakter hosszúságúak lehetnek, a számok pedig 
24 számjegyből állhatnak. 

 

4.1 Név felvétele a telefonkönyvbe 

(1) Nyomja le a <PHBK> (telefonkönyv) gombot, amíg a [  ] ikon meg nem jelenik.  
(2) Nyomja meg az <OK> gombot és a [NEW ENTRY] (új névjegy) megjelenik a kijelzőn. 

(3) Nyomja meg az <OK> gombot és írja be a nevet az alfanumerikus billentyűzet segítségével. 

(4) Nyomja meg az <OK> gombot a név megerősítéséhez. 

(5) Írja be a telefonszámot, és nyomja meg az <OK> gombot a szám megerősítéséhez. 

(6) Válassza ki a kívánt csengőhangot a <▲> vagy <▼> gomb segítségével és nyomja meg az <OK> gombot a 

csengőhang megerősítéséhez. 

 

4.2 Telefonkönyvben szereplő partner felhívása 
(1) A <PHBK> (telefonkönyv) gomb megnyomásával tud belépni a telefonkönyvbe. 

(2) Írja be a kívánt név első betűjét az alfanumerikus billentyűzet segítségével. 

(3) A listán szereplő, első ezzel a betűvel kezdődő név jelenik meg. 

(4) A<▲> vagy <▼> gomb segítségével tudja kikeresni a nevet, amit tárcsázni szeretne.  
(5) Nyomja meg a <TALK ON> (beszélgetés be) gombot, és a készülék automatikusan tárcsázni fogja a számot. 

(6) Amikor be szeretné fejezni a hívást, nyomja meg a <TALK OFF> (beszélgetés ki) gombot. 

 

4.3 Név vagy szám szerkesztése 
(1) Ha be szeretne lépni a telefonkönyvbe, nyomja meg a <PHBK> (telefonkönyv) gombot. 

(2) A<▲> vagy <▼> gomb segítségével tudja kikeresni a nevet, amit szerkeszteni szeretne.  
(3) A telefonkönyv menüpontba az <OK> gomb megnyomásával tud belépni. 

(4) A <▲> vagy <▼> gomb segítségével tud rámenni az [EDIT ENTRY] (névjegy szerkesztése) pontra, 

nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez. 

(5) A <MUTE> gomb segítségével tud törölni karaktereket. 

(6) A billentyűzet segítségével tudja bevinni az új nevet. Az <OK> gomb megnyomásával tudja megerősíteni az 

új nevet. 

(7) Vegyen fel vagy törölje a telefonszámot. Az <OK> gomb megnyomásával tudja megerősíteni a műveletet. 

(8) A <▲> vagy <▼> gomb segítségével válassza ki a csengőhangot, és nyomja meg az <OK> gombot a 

megerősítéshez. 
 

4.4 Névjegy törlése 
(1) Ha be szeretne lépni a telefonkönyvbe, nyomja meg a <PHBK> (telefonkönyv) gombot. 

(2) A<▲> vagy <▼> gomb segítségével tudja kikeresni a nevet, amit törölni szeretne. 

(3) A telefonkönyv menüpontba az <OK> gomb megnyomásával tud belépni. 

(4) A <▲> vagy <▼> gomb segítségével tud rámenni a [DELETE ENTRY] (névjegy törlése) pontra.  
(5) A megerősítéshez nyomja meg az <OK> gombot, és a kézibeszélő rá fog kérdezni, hogy valóban 
törölni akarja a névjegyet [DELETE?] (töröl).  
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(6) A megerősítéshez nyomja meg az <OK> gombot. 

 

4.5 Törölje a névjegyet 
(1) Nyomja meg a <PHBK> gombot a telefonkönyvbe való belépéshez.  
(2) Nyomja meg az <OK> gombot a telefonkönyvben található választási lehetőségek kiválasztásához. 

(3) Nyomja meg a <▲> vagy <▼> gombot a kiválasztáshoz [DELETE ALL] (mindent töröl). 

(4) Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez és a kézibeszélő rá fog kérdezni, hogy valóban mindent 

törölni kíván-e, akkor újra jóvá kell hagyni a “delete all” (töröl mindent) funkciót. 

(5) Megerősítéshez nyomja meg az <OK> gombot. 

 

5 CALLER ID FUNCTION (CLIP) HÍVÓFÉL-AZONOSÍTÁS (CLIP)  
A telefon kijelzi a bejövő hívások telefonszámát. Ez a funkció csak akkor működik, ha olyan szolgáltatója van, 

aki biztosít ilyen szolgáltatást. Amennyiben erre vonatkozó információt szeretne, forduljon szolgáltatójához. 

Bejövő híváskor a hívószám a híváslistába mentődik. A híváslista maximum 20 telefonszámot tud elraktározni 

(hívásonként legfeljebb 23 számjegyig). Amennyiben a szám 12-nél több számjegyből áll, a <▼> gombbal 

tudja megnézni a többi számjegyet. 

 

5.1 Új hívások 

Amennyiben új, nem fogadott hívása van, a villogó CLIP jelzés [ ] jelenik meg a kijelzőn, és a kijelző 

mutatja a [XX MISSED] (nem fogadott hívás), ahol az XX helyett a nem fogadott hívások száma szerepel. 

 

5.2 A híváslista megtekintése 
(1) Nyomja meg a <CALLER ID> (hívófél-azonosító) gombot. Az utolsó bejövő hívás megjelenik a kijelzőn.  
Ha a lista üres, az [EMPTY] (üres) szó jelenik meg a kijelzőn. Ha viszont nem, akkor a kijelzőn megjelenik a 

név, szám és a hívás dátuma/időpontja. 

(2) Ha megnyomja a <PHBK> (telefonkönyv) gombot, a következő jelenik meg a kijelzőn: 

(3) A <PHBK> gomb segítségével mehet végig a névtől a számon át a dátum/idő kijelzéséig.  
(4) A <▲> gomb segítségéve mehet rá a következő hívásra. 

(5) A <▼> gomb segítségével mehet rá az előző hívásra. 

(6) A híváslistából az <INT> gomb megnyomásával tud kilépni.  
 
 
 

 

Amikor a szám megegyezik a telefonkönyvben található számmal, vagy amikor a hívófél-azonosító név be van 

kapcsolva.  
 
 
 

 

Amikor a szám nem egyezik egyetlen számmal sem a telefonkönyvben és a hívófél-azonosítóban, név nélkül.  
 
 
 

 

A beérkezett hívás dátuma és időpontja. 

 
* Csak akkor, ha a hálózat a telefonszámmal együtt megküldi az időpontot és dátumot. Bizonyos hívófél-
azonosítással rendelkező hálózatok esetében az időpont és dátum nem jelenik meg. 

 

5.3 Híváslistán szereplő szám hívása 
(1) Görgesse le a híváslistát, amíg a kívánt szám meg nem jelenik a kijelzőn. 

(2) Nyomja meg a <TALK ON> (beszélgetés be) gombot. A készülék automatikusan tárcsázza a számot. 

 

Hétszámjegyű tárcsázás (csak az Amerikai Egyesült Államokban)  
Ha helyi hívást hét számjegy tárcsázásával is tud kezdeményezni, nem kell mind a tíz számjegyet beírnia, akkor 

a telefonnak megmondhatja, hogy az adott körzet számát tartsa titokban a hívófél-azonosító listán; minden az 
adott körzeten kívülről jövő hívás tíz számjeggyel, azaz körzetszámmal együtt fog megjelenni. Ez a beállítás a 
báziskészülékre és az összes hozzá kapcsolódó kézibeszélőre vonatkozik. 

 
A körzetszám beprogramozásához a következőt kell tennie:  
Nyomja meg a <Menu> gombot. A <▲> vagy <▼> gombbal menjen a [Handset] (kézibeszélő) menüpontra, 
és nyomja meg az <OK> gombot. A <▲> vagy <▼> gombbal menjen az [Area Code] (körzetszám) 
menüpontra, és megerősítéshez nyomja meg az <OK> gombot.  
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Írja be a körzetszámot, és nyomja meg az <OK> gombot. 

 

A telefon az elmentett körzetszámot szűrőként használja. Amikor hívás érkezik, a telefon összehasonlítja a 
bejövő hívás körzetszámát a telefonba beprogramozottal. Ha a két szám azonos, a kézibeszélőn nem jelenik 
meg a körzetszám a híváslistán.  
Amikor a Hívófél-azonosító listát nézi, az elrejtett körzetszámot a # (kettőskereszt) lenyomásával hívhatja 

elő. A # (kettőskereszt) gomb újbóli megnyomásával újra el tudja rejteni a körzetszámot.  
Amennyiben elmentett Hívófélazonosítóval tárcsáz vagy egy Hívófélazonosítót vesz fel a telefonkönyvbe, a 
telefon pontosan úgy tárcsázza vagy mentse el a számjegyeket, ahogy azok megjelennek a kijelzőn. 
Amennyiben tíz számjegyet kell használnia, feltétlenül nyomja meg a # gombot, hogy megjelenjen a 

körzetszám, mielőtt tárcsázza vagy elmenti a számot. 

 

5.4 Szám törlése a híváslistáról 
(1) Menjen végig a Híváslistán, amíg a kívánt szám meg nem jelenik a kijelzőn. 

(2) Nyomja meg az <OK> gombot majd a <▲> vagy <▼> gomb segítségével válassza ki a [DELETE] (töröl) 

menüpontot. 

(3) Nyomja meg az <OK> gombot a szám törléséhez. 

 

5.5 Minden szám törlése a híváslistáról 
(1) Menjen végig a Híváslistán, amíg a kívánt szám meg nem jelenik a kijelzőn.  

(2) Nyomja meg az <OK> gombot majd a <▲> vagy <▼> gomb segítségével válassza ki a [DELETE ALL] 

(mindent töröl) menüpontot. 

(3) Nyomja meg az <OK> gombot a szám(ok) törléséhez. 

 

MEGJEGYZÉS: 
Csak a már elolvasott számokat tudja törölni a híváslistáról. 
 
 

 

5.6 Szám mentése a híváslistából a telefonkönyv memóriába 
(1) A híváslistán menjen, amíg a kívánt szám meg nem jelenik a képernyőn. 

(2) Nyomja meg az <OK> gombot, és aztán a <▲> vagy <▼> gomb segítségével válassza ki a [SAVE TO PB] 

(mentés a telefonkönyvbe) menüpontot. 

(3) Nyomja meg még egyszer az <OK> gombot. 

(4) A jelenlegi hívófél-azonosító utolsó karaktere villogni kezd, ekkor szerkesztheti a nevet. 

(5) Nyomja meg az <OK> gombot a név mentéséhez.  
(6) A telefonszám utolsó számjegye villogni kezd, ekkor szerkesztheti a telefonszámot. 

(7) Nyomja meg az <OK> gombot újból, hogy megerősíti a szerkesztést, és visszatérjen a híváslistához.  
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6 REGISTER AND DE-REGISTER A HANDSET KÉZIBESZÉLŐ REGISZTRÁLÁSA ÉS 

LEREGISZTRÁLÁSA 

 

6.1 Regisztrálás a DECT bázishoz 
Egy bázisállomáshoz 5 kézibeszélőt rendelhet hozzá. Alaphelyzetben leszállításkor mindegyik kézibeszélő 1-es 
számúnak van beállítva a bázisállomáson (bázisállomás 1). 

 

Csak akkor kell hozzárendelni a kézibeszélőt, ha:  
A kézibeszélő hozzárendelése törölve lett a bázisállomás (pl. ha újra alapállapotba 
hozzuk a készüléket) Másik kézibeszélőt akar rendelni a bázisállomáshoz. 

 
Amennyiben a bázisállomás rendelkezik PAGE gomb opcióval:  

Nyomja le, és tartsa lenyomva a <PAGE> gombot a 

bázisállomáson 10 másodpercig. A bázisállomás ezután 

regisztrációs üzemmódban lesz 3 percen keresztül. 

 
Amennyiben a báziskészüléke nem rendelkezik PAGE gomb opcióval: 
Állítsa alaphelyzetbe (reset) a bázisállomás tápját, és a bázisállomás 3 percen keresztül regisztrációs 

üzemmódban less. 

 
A kézibeszélő hozzárendeléséhez a következőket kell tennie: 

(1) Nyomja meg a <MENU> gombot. 

(2) A <▲> vagy <▼> gomb segítségével menjen a [REGISTER] menüpontra, és nyomja meg az <OK> 

gombot.  
(3) A <▲> vagy <▼> gomb segítségével válassza ki a bázisállomás számát, amihez rendelni szeretné a 
kézibeszélőt (1 - 4).  
(4) A készülék ezután elkezdi keresni a bázisállomást, és miután megtalálta, kérni fogja a (négy számjegyből 

álló) PIN-kódot. 

(5) Adja meg a bázis PIN-kódját (0000), és nyomja meg az <OK> gombot. 

(6) Ha a PIN hibás, a kézibeszélő újra elkezdi keresni a bázist. 

(7) Ha egy kézibeszélő sikeresen regisztrálva lett, megjelenik a kijelzőjén a [HS] majd a kézibeszélő száma. 

 

6.2 Kézibeszélő eltávolítása 
Egy kézibeszélő eltávolítható a bázisról, ha egy másik kézibeszélőt szeretnénk regisztrálni.  
(1) Nyomja meg a <MENU> gombot. 

(2) A <▲> vagy <▼> segítségével menjen a [DE-REGISTER] (leregisztrálás) menüpontra és nyomja meg az 

<OK> gombot. 

(3) Adja meg a PIN-kódot (0000) és nyomja meg az <OK> gombot. 

(4) Adja meg az eltávolítani kívánt kézibeszélő számát (1-től 5-ig), és nyomja meg az <OK> gombot.  
(5) A készülék visszatér a [MENU] ponthoz, az eltávolítás sikeresen befejeződött. 

 
Amennyiben mégsem, újra meg kell adni a kézibeszélő számát. 

 

MEGJEGYZÉS: 
Csak a meglévő kézibeszélőket tudja eltávolítani, illetve kizárólag az Ön által aktuálisan használt kézibeszélőn 
kívüli kézibeszélőket tudja eltávolítani, az aktuálisan használtat nem.  
A funkciók csak akkor működnek, ha több mint egy kézibeszélő (Twin/Triple/Quattro változat) van 
regisztrálva a bázisállomáshoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 HÍVÁS ÁTADÁSA KÉT KÉZIBESZÉLŐ KÖZÖTT 

 

7.1 Hívás átadása és konferenciahívás külső hívás közben 
(1) Külső hívás során nyomja meg az <INT> (belső hívás) gombot majd a másik kézibeszélő számát (1-től 5-

ig). 

(2) A másik kézibeszélő csengeni kezd. 

Amikor a másik kézibeszélőt is felveszi valaki, a két kézikészüléket használó személy egymással is tud 

beszélgetni. 

Amennyiben leteszi, a külső fél a másik kézibeszélővel továbbra is vonalban marad. 



Ha megnyomja és 2 másodpercig lenyomva tartja az <INT> (belső hívás) gombot, a második 

kézibeszélővel és a külső féllel egyszerre tud beszélni (konferencia beszélgetés).  
Az <INT> (belső hívás) gomb újbóli megnyomásával vissza 
tud térni a külső félhez. A beszélgetés befejezéséhez nyomja 
meg a <TALK OFF> (beszélgetés ki) gombot.  
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7.2 Belső hívás (Intercom) 
(1) Készenléti üzemmódban nyomja meg az <INT> gombot, majd a kézibeszélő számát (1-től 5-ig). 

(2) A másik kézibeszélő csengeni kezd. A csengetést a <TALK OFF> (beszélgetés ki) vagy az <INT> 
gombbal lehet leállítani.  
(3) Ha a másik kézibeszélő fogadja a hívást a <TALK ON> (beszélgetés be) gomb megnyomásával, belső 

beszélgetést tud folytatni. 

(4) Nyomja meg a <TALK OFF> gombot a hívás befejezéséhez. 

 

7.3 Külső hívás fogadása belső hívás fogadása készülékek közti belső hívás közben  
Ha külső hívást fogad miközben belső hívást folytat, várakozó hívás hangjelzését (két csipogás) fogja 
hallani mindkét kézibeszélőn, amit a belső híváshoz használ.  
(1) A belső hívás befejezéséhez nyomja meg a <TALK OFF> (beszélgetés ki) billentyűt. 

(2) A külső hívás fogadásához nyomja meg a <TALK ON> (beszélgetés be) billentyűt. 

(3) A hívás végén, nyomja meg a <TALK OFF> (beszélgetés ki) billentyűt a hívás befejezéséhez.  
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8 A KÉZIBESZÉLŐ VISSZAÁLLÍTÁSA ALAPHELYZETBE 
Ez minden változtatás töröl, és visszaállítja a készülék alapértelmezett gyári beállításait (csengő hangerő, 
csengőhang, stb.).  
(1) Nyomja meg a <MENU> gombot.  

(2) A <▲> vagy <▼> gomb segítségével menjen a [HANDSET] menüpontra, és nyomja meg az <OK> 

gombot.  
(3) A <▲> vagy <▼> gomb segítségével menjen a [RESET] (alaphelyzetbe állítás) menüpontra, és nyomja 

meg az <OK> gombot. 

(4) Írja be a PIN-kódot (0000) és nyomja meg az <OK> gombot. A készülék visszaáll készenléti állapotba. 
 

 

9 ALAPÉRTELMEZETT GYÁRI BEÁLLÍTÁS 

 

9.1 A tárcsázási üzemmód beállítása 
Két fajta tárcsázási mód van: DTMF (Tone) és impulzusos tárcsázás.  
(1) Nyomja meg a <MENU> gombot. 

(2) A <▲> vagy <▼> gomb segítségével menjen a [BASE] (bázis) menüpontra, és nyomja meg az <OK> 

gombot. 

(3) A <▲> vagy <▼> gomb segítségével menjen a [DIAL MODE] (tárcsázási mód) menüpontra és nyomja 

meg az <OK> gombot. 
(4) A <▲> vagy <▼> gomb segítségével válassza ki a [TONE] (DTMF) vagy [PULSE] (impulzusos) 

menüpontot és nyomja meg az <OK> gombot. 

 

9.2 Újrahívás (flash) gomb (R)  
Ha beszélgetés közben megnyomja az <R> gombot, amit flash vagy újrahívás gombnak is neveznek, a 
készülék megszakítja a vonalat. Ez lehetővé teszi, hogy a telefonszolgáltatója különleges szolgáltatásait is 
igénybe vegye és/vagy átadja a hívást, amennyiben van ilyen szolgáltatása. 

Az újrahívási (flash) idő beállítása: 

(1) Nyomja meg a <MENU> gombot. 

(2) A <▲> vagy <▼> gomb segítségével menjen a [BASE] (bázis) menüpontra, és nyomja meg az <OK> 

gombot. 

(3) A <▲> vagy <▼> gomb segítségével menjen a [RECALL] (újrahívás) menüpontra, és nyomja meg az 

<OK> gombot. 
(4) A <▲> vagy <▼> gomb segítségével válasszon a [SHORT] (rövid) vagy [LONG] (hosszú) lehetőség közül, 

és nyomja meg az <OK> gombot. 

 

9.3 A PIN-kód megváltoztatása (rendszer PIN-kód) 
Bizonyos funkciók, csak akkor állnak rendelkezésre, ha tudja a bázis állomás PIN-kódját.  
A PIN-kód négy számjegyből áll. Az alapértelmezett PIN-kód beállítás ‘0000’. Ha szeretné megváltoztatni a 
PIN-kódot, és saját titkos kódot szeretne beállítani, a következőt kell csinálnia: 

(1) Nyomja meg a <MENU> gombot. 

(2) Az <UP> (fel) vagy a <DOWN> (le) gombbal menjen a [BASE] (bázisállomás) menüpontra, és nyomja meg 

az <OK> gombot. 

(3) Az <UP> vagy a <DOWN> gomb segítségével menjen a [SYSTEM PIN] (rendszer PIN) menüpontra, és 

nyomja meg az <OK> gombot. 

(4) Írja be a régi PIN-kódot, és nyomja meg az <OK> gombot. 

(5) Írja be az új PIN-kódot, és nyomja meg az <OK> gombot. 

(6) Írja be meg egyszer az új PIN-kódot, és nyomja meg az <OK> gombot. Ha sikerült másodszor is beírnia, a 

kijelzőn a [PIN CHANGED] (PIN-kód megváltoztatva) olvasható. 

 

MEGJEGYZÉS: 
Ha helytelenül írta a PIN-kódot, a kijelzőn az [ERROR PIN] (hibás PIN) szöveg lesz olvasható. 
 

 

10 ELKALLÓDOTT KÉZIBESZÉLŐ MEGKERESÉSE (MEGCSÖRGETÉS) (a nem 
megcsörgethető bázisállomásra nem vonatkozik) Ha nem találja a kézibeszélőt, röviden nyomja meg 
a <PAGE> (megcsörgetés) billentyűt a bázisállomáson.  
Az összes, bázisállomáshoz rendelt készülék csörögni kezd, hogy segítsen megtalálni az 
elkallódott készüléket. A keresés leállításához nyomja meg ismét röviden a gombot. 
 

 

11 BÁZIS-JELZŐ (nem vonatkozik a nem LED-es bázisra) 
(1) Amikor a kézibeszélő “beszélgetés folyamatban” állapotban van, a bázison/töltőn a zöld LED világítás 

villog. 

(2) Amikor egy kézibeszélő a bázisra van helyezve, hogy töltődjön, a zöld LED folyamatosan ég.  
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12 Üzenetrögzítős bázisállomás 

 

Bázisállomás billentyűkiosztása  
Ez az ábra az egyes billentyűk funkcióját mutatja, a billentyűzet valóságos kinézete a szitázás 
dokumentumban található. A billentyűk elhelyezkedése termékenként változó lehet, lásd a PFFL-t.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
Készenléti 

üzemmódban  
Használati 
üzemmódban 

 

 Billentyű neve 
Egy 

gombnyomással 
 

Billentyű
hang 

2 másodpercig 
lenyomva tartva a 
gombot 

Billentyű
hang Egy 

gombnyomással 

Billentyű
hang 

 

   
     

     
 

1 
Hangszóró hangerő le / 
CSENGETÉS 

“CSENGETÉS” 
beállítás lejátszása 

    

Hangszóró 
hangerejének 
csökkentése  

 

  

Van 

Csengetés 
beállítása Van lejátszás Nincs 

 

 
  

 
 

     
üzemmódban 

 
 

        
 

2 
Hangszóró hangerő 
fel / A “KÓD” 

    

Hangszóró 
hangerejének 

növelése  
 

  
Van Kód beállítása Van lejátszás Nincs  

 

KÓD 

beállítás 
lejátszása 

 
 

     üzemmódban 
 

 

        
 

3 BE/KI   
Van 

Kimenő üzenetek 
(OGM) 

kiválasztása 
Van 

Felvétel leállítása Van 
 

 

/ Stop Be/Ki kapcsolás 

  kimenő üzenet 
(OGM)/Stop 

 
 

      
 

4 
TÖRLÉS 

Minden üzenet 
törlése  

Van 

Lépjen be a 
minden üzenet 

törlése 
üzemmódba 

Van 
Aktuális üzenet 

Van  

 megerősítés 
  törlése  

      
 

5       

(1)Lejátszás 
üzemmódban 
menjen az előző 
üzenetre  

 

         
 

 OGM / RW (kimenő 
üzenet/lejátszás) 

Kimenő üzenet 
(OGM) lejátszása 

 

Van 

Kimenő üzenet 
(OGM) törlése Van 

 

Van 
 

  
(2)   

        
 



         
 

       

 programbeállítás 
üzemmódban 
csökkentse a 
hangerőt  

 

6  Nincs     (1)  
 

 

FF / Memo (előre 
tekerés/emlékeztető) 

     

Következő 
üzenetre lépés  

 

   Nincs Memo felvétele Van 

lejátszás 
üzemmód Van 

 

       

(2) 
programbeállításb
an érték növelése  

 

         
 

7 
Lejátszás / Szünet 

Üzenet lejátszása  
Van Nincs Van Szünet Van  

   
 

        
 

8 Megcsörgetés  

Kézibeszélő 
megcsörgetése    
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12.1 Az üzenetrögzítő ki- és bekapcsolása  
Ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva, a 2 x 7 szegmenses LED kijelző világít, és az üzenetrögzítő 
automatikusan fogadja a hívást az előre megadott számú kicsörgés után. 

Nyomja meg az <ON/OFF> (be/ki) billentyűt az üzenetrögzítő bekapcsolásához. A 2x7 szegmenses LED 

bekapcsol. 

Újból nyomja meg az <ON/OFF> (be/ki) billentyűt az üzenetrögzítő kikapcsolásához. A 2 x7 szegmenses LED 

kikapcsol. 

 

MEGJEGYZÉS: 
Ha az üzenetrögzítő ki is van kapcsolva, a gép 10 csengetés után automatikusan fogadja a hívást, a 

távvezérlés érdekében. 

 

12.2 Kétszámjegyű hétszegmenses LED kijelző  
A bázison található LED kijelző jelzi hány üzenet érkezett. Amennyiben új üzenet érkezett, a bázison található 2 
x 7 szegmenses LED kijelző villog, és kijelzi a beérkezett üzenetek számát. Ha az üzenetrögzítő ki van 

kapcsolva, a LED kijelző nem világít. Ha a belső memória megtelik, [FL] jelzés jelenik meg a kijelzőn, és több 

új üzenet már nem rögzíthető. 

 

12.3 Kimenő üzenetek 
Két kimenő üzenetet lehet felvenni (OGM 1-et és OGM 2-t) és mindkét OGM (kimenő üzenet) 2 perc 
hosszúságú lehet.  
Az 1. számú kimenő üzenet az üzenetrögzítő funkcióhoz van, és lehetőséget ad a hívó feleknek, hogy hagyjanak 

üzenetet. 

A 2. számú kimenő üzenet is az üzenetrögzítő funkcióhoz van, de nem ad lehetőséget a hívó feleknek üzenet 

hagyására. 

 

12.4 Kimenő üzenetek (OGM) felvétele (1. és 2. számú kimenő üzenet) 
(1) Az üzenetrögzítő bekapcsolásához nyomja meg az <ON/OFF> (be/ki) billentyűt. 

(2) A kimenő üzenet (OGM) kiválasztásához nyomja meg az <ON/OFF> (be/ki) beillentyűt. 

(3) Nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig az <OGM> billentyűt. 

(4) Vegye fel a kimenő üzenetet a sípszó után. 

(5) Nyomja meg a <STOP> billentyűt a felvétel leállításához. 

 

12.5 Kimenő üzenet lejátszása 
A beállított kimenő üzenet ellenőrzése:  
(1) Nyomja meg az <OGM> (kimenő üzenet) billentyűt. 

 

MEGJEGYZÉS: 
Csak akkor lehet kiválasztani a kimenő üzenet funkciót, ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva.  
Ha a memória megtelt, csak a 2. számú kimenő üzenet (OGM 2) választható ki (csak saját üzenet lejátszása hívó 

fél általi üzenet felvétele nélkül). 

 

12.6 Kimenő üzenet törlése 
Ha törli a kimenő üzenetet, az alapértelmezett üzenet lesz lejátszva. 

(1) Nyomja meg, és tartsa lenyomva az <ON/OFF> (be/ki) billentyűt a kívánt kimenő üzenet kiválasztásához. 

(2) Nyomja meg az <OGM> billentyűt a kimenő üzenet lejátszásához. 

(3) Tartsa végig lenyomva az <OGM>  billentyűt, amíg a kimenő üzenetet játsza a rögzítő. Az üzenet törlődik. 

 

12.7 A csengetések számának beállítása 
A csengetések számát, ami után az üzenetrögzítő fogadja a hívást 2-től 9 csengetésig állíthatja be, illetve 
költségtakarékosra. A gyárilag beállított csengetésszám 3. Költségtakarékos (TS) üzemmódban az 

üzenetrögzítő 5 csengetés után veszi fel a bejövő hívást, ha nincsenek új üzenetek, és 2 csengetés után, ha 

vannak új üzenetek.  
Ha nincsenek új üzenetek, és felhívja az üzenetrögzítőjét távolról, hogy ellenőrizze, jött-e új üzenete, a 
második csengetés után is le tudja tenni, hogy ne kelljen fizetnie a hívásért. 

 

(1) Nyomja meg a <DECREASE> (csökkentés) billentyűt. A LED Üzenet (message) kijelző mutatja az aktuális 

csengetésszámot. 

(2) Nyomja le, és 2 másodpercig tartsa lenyomva a <DECREASE> (csökkentés) billentyűt a csengetések 

számának beállításához. 

(3) Nyomja meg a <REWIND> (visszatekerés) vagy a <FORWARD> (előre tekerés) billentyűt, ha meg 

szeretné változtatni a csengetések jelenlegi számát. 

(4) Az új csengésszámot a <DECREASE> billentyű újbóli megnyomásával tudja megerősíteni. 

 

MEGJEGYZÉS: 



Amennyiben 5 másodpercig egyetlen billentyűt sem nyom le, a készülék visszatér az üzenetrögzítő 
menübe, a beállítás megváltoztatása nélkül. 

 

12.8 A VIP-kód beprogramozása 
A VIP-kód egy háromjegyű kód, ami a gép távvezérlésére szolgál.  
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A VIP-kód alapértelmezett beállítása (321). 

 

12.9 A VIP-kód megváltoztatása 
(1) Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva az <INCREASE> billentyűt. A VIP-kód első számjegye 
villogni kezd a LED-es üzenetkijelzőn.  
(2) Nyomja meg a <REWIND> (visszatekerés) vagy <FORWARD> (előretekerés) billentyűt a VIP-kód első 

számjegyének beállításához.  
(3) Nyomja meg az <INCREASE> billentyűt az első számjegy megerősítéséhez. A LED-es üzenetkijelzőn 
megjelenik a VIP-kód második számjegye. 

(4) Nyomja meg a <REWIND> (visszatekerés) vagy a <FORWARD> (előretekerés) billentyűt a VIP-kód 

második számjegyének beállításához.  
(5) Nyomja meg az <INCREASE> billentyűt a második számjegy megerősítéséhez. A LED-es üzenetkijelzőn 
megjelenik a VIP-kód harmadik számjegye. 

(6) Nyomja meg a <REWIND> (visszatekerés) vagy a <FORWARD> (előretekerés) billentyűt a VIP-kód 

harmadik számjegyének beállításához.  
(7) Nyomja meg az <INCREASE> billentyűt a VIP-kód megerősítéséhez. Egy hosszú sípszót fog hallani. 
A kijelzőn számjegyenként megjelenik az új kód. 

 

MEGJEGYZÉS: 
Amennyiben 5 másodpercig egyetlen billentyűt sem nyom le, a készülék a korábbi VIP-kódot menti el, és 
automatikusan kilép a VIP-kód beállítás menüből. 

 

12.10 A VIP-kód ellenőrzése 
(1) Nyomja meg az <INCREASE> billentyűt. A kijelzőn számjegyenként megjelenik a VIP-kód.  

 

12.11 Üzenetrögzítő működése  
Ha bejövő hívás érkezik, és az üzenetrögzítő be van kapcsolva, az üzenetrögzítő a beállított csengetésszám 
után automatikusan fogadja a hívást.   
(1) Ha az 1. számú kimenő üzenet lett kiválasztva, az lesz lejátszva. A kimenő üzenet után egy sípszó 
hallható, és a hívó fél üzenetet tud hagyni (az üzenet hosszúsága legfeljebb 3 perc lehet).  
(2) Ha a 2. számú kimenő üzenet lett kiválasztva, az lesz lejátszva. A kimenő üzenet után egy sípszó 

hallható, és a vonal automatikusan bont. A hívó félnek nincs lehetősége üzenetet hagyni. 

A hívó fél üzenetének felvétele közben, ha a felhasználó a kézibeszélőn hallgatni szeretné az üzenetet, 
megnyomhatja a kézibeszélő <TALK ON> (beszélgetés be) billentyűjét hallgatás üzemmódba (úgy nevezett 
“Call Screening” azaz belehallgatás). Nyomja meg a <TALK OFF> gombot, ha ki szeretne lépni ebből az 
üzemmódból, az üzenetrögzítő ettől még folytatja hívó fél által hagyott üzenet felvételét.  
(3) Belehallgatás (Call Screening) üzemmódban, a felhasználónak lehetősége van fogadni a hívást a < # > 
gomb megnyomásával. Ekkor az üzenetrögzítő leállítja a felvételt, és a felhasználó tud beszélni a hívó féllel, 

mintha csak rendesen telefonálna. A hívó fél üzenete egészen addig a pontig felvételre kerül, ahol a 
felhasználó felveszi a telefont. 

 
Ha egy beszélgetés közben a hívó fél 8 másodpercig nem szólal meg, az üzenetrögzítő automatikusan bontja a 

vonalat. Amikor új üzenet kerül rögzítésre, a LED-es üzenetkijelző villogni kezd. 

 

12.12 Emlékeztető hangüzenet (Memo) rögzítése  
Az üzenetrögzítővel emlékeztető hangüzeneteket (memo) is lehet rögzíteni. Az emlékzetető olyan bejövő 

üzenetnek számít, amit később a felhasználó által meghallgatható. Az emlékeztető hangüzenet legfeljebb 3 

perces lehet. 

 
(1) Nyomja le és tartsa lenyomva a <MEMO> (emlékeztető) billentyűt 2 másodpercig. A sípszó után kezdje el 

felvenni az emlékeztetőt. 

(2) Nyomja meg az <ON/OFF> billentyűt amikor le szeretné állítani a felvételt. 

 

12.13 A bejövő üzenetek és emlékeztetők lejátszása 
(1) Az üzenetek és rögzített emlékeztetők lejátszásához nyomja meg a <PLAY> billentyűt. 

(2) Az üzeneteket a gép egyszer játsza le. Ha vannak új üzenetek, csak azokat fogja lejátszani. 

(3) Lejátszás közben lehetőség van rá, hogy:  
(a) A <REWIND> billentyű egyszeri megnyomásával visszatérjen az üzenet elejére. 

(b) A <REWIND> billentyű kétszeri megnyomásával az egyel korábbi üzenetre lépjen. 

(c) A lejátszást a <STOP> billentyű megnyomásával állíthatja le. 

(d) A lejátszást a <PAUSE> (szünet) billentyűvel tudja leállítani. A <PLAY> billentyű újbóli 

megnyomásával újra elindíthatja a lejátszást. 

(a) A <FORWARD> billentyű ismételt megnyomásával tud a következő üzenetre lépni. 

 

12.14 Memória megtelt  



Ha a memória megtelt, a LED-es képernyőn az [FL] jelzés villog. Ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva, és 
bejövő hívás érkezik, az üzenetrögzítő automatikusan az 2. számú kimenő üzenetet (OGM 2) fogja lejátszani, az 

üzenetrögzítő ezen funkciója nem teszi lehetővé a hívó fél számára, hogy üzenetet hagyjon. Ha fel szeretne 
szabadítani memóriát, a már meghallgatott üzeneteket törölje.  
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12.15 Üzenetek egyenkénti törlése lejátszáskor 
(1) Indítsa el az üzenetek lejátszását a fent leírt módon. 

(2) Amikor a törlendő üzenet lejátszása megkezdődik, nyomja meg, és 2 másodpercig tartsa lenyomva az < X > 

billentyűt.  
(3) A LED-es üzenetkijelzőn a [ dL ] (törlés) jelzés jelenik meg (amennyiben az üzenetrögzítőn van 
hangvezérelt kapcsolás (Voice Prompt) lehetőség. 

 

12.16 Minden üzenet törlése  
Az összes már meghallgatott üzenet törlése is lehetséges. Ez az opció csak a már meghallgatott üzenetek 
törlésére szolgál. Az új üzenetek nem törlődnek.  
(1) Nyomja meg, és 2 másodpercig tartsa lenyomva az < X > billentyűt nyugalmi üzemmódban. A kijelzőn a 

[dL] jelzés látható.  

(3) A megerősítéshez nyomja meg újra az < X > billentyűt. 

 

12.17 Távvezérlés  
Az üzenetrögzítő távvezérlése csak nyomógombos (DTMF) készülékkel lehetséges.  
(1) Hívja fel az üzenetrögzítőt. 

(2) Az üzenetrögzítő fogadja a hívást, ön hallja a kimenő üzenetet majd az azt követő sípszót. 

(3) A sípszót követően, lassan írja be a VIP-kódot (alapértelmezett: **000). 

(4) Két rövid sípszót hall, ez a megerősítést jelenti. 

(5) Írja be a kódokat a kívánt funkciók használatához: 
(a) Üzenetek meghallgatása:  

(1) Nyomja meg a <2> gombot (hallgassa meg az üzenetet). Az üzenetrögzítő lejátsza az üzeneteket.  
(2) Lejátszás közben a következő lehetőségek közül 

választhat: Nyomja meg a <2> gombot, ha a 

lejátszás 30 másodpercre meg szeretné állítani. 

Nyomja meg újra a <2> gombot a lejátszás 

újraindításához. 

Nyomja meg a <3> gombot, ha a következő üzenetre szeretne lépni.  
Nyomja meg kétszer a <1> gombot, ha a 
korábbi üzenetre szeretne lépni. Nyomja meg 
egyszer az <1> gombot az aktuális üzenet 
lejátszásához. Nyomja meg a <6> gombot a 
lejátszás leállításához.  
Nyomja meg a <7> gombot az aktuális üzenet törléséhez. 

 

(b) Minden régi üzenet törlése 

Miután meghallgatta az összes üzenetet, a <0> gomb megnyomásával tudja törölni őket. 

 

(c) Kimenő üzenet lejátszása 

Nyomja meg a <4> gombot a jelenlegi kimenő üzenet lejátszásához. 

 

(d) Kimenő üzenet felvétele 

Nyomja meg a <9> gombot az OGM 1 (1. kimenő üzenet) vagy az OGM 2 (2. kimenő üzenet) 

kiválasztásához. 

Nyomja meg az <5> gombot a felvétel elindításához. A sípszó után indítsa el az üzenetének a felvételét.  

Leállítani a <6> gomb megnyomásával tudja. A felvétel 2 perc után automatikusan leáll. 

 

(e) Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása. 

Nyomja meg a <9> gombot az üzenetrögzítő bekapcsolásához. 

Nyomja meg a <8> gombot az üzenetrögzítő kikapcsolásához. 

 
(f) Az “Üzenet és felvétel” és a “Csak üzenet” üzemmód közötti váltás. 

Ez a váltás csak akkor lehetséges, ha az üzenetrögzítő be van 
kapcsolva.  
Ha a jelenlegi üzenetrögzítő üzemmód “Üzenet és felvétel”, a “Csak üzenet” üzemmódra a <9> gomb 

megnyomásával válthat. Ha a jelenlegi üzenetrögzítő üzemmód “Csak üzenet”, az “Üzenet és felvétel” 

üzemmódra a <9> gomb megnyomásával válthat. 

 
(g) Távvezérlés leállítása 

A távvezérlés leállításához nyomja meg a <6> gombot, vagy egyszerűen bontsa a vonalat a távvezérlés 

leállításához. 

 

12.18 Üzenetrögzítő bekapcsolása távvezérléssel 



Ha az üzenetrögzítő ki van kapcsolva, azt távvezérléssel is bekapcsolhatja.  
(1) Hívja fel az üzenetrögzítőt. 

(2) Az üzenetrögzítő 10 csengetés után automatikusan fogadja a hívást, és lejátsza a 2. számú kimenő üzenetet. 

(3) Lassan üsse be a VIP-kódot (alapértelmezett beállítás **000) az üzenet lejátszása során vagy a lejátszást 

követően.  
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(4) Nyomja meg a <9> gombot. Egy hosszú sípszót fog hallani. 

(5) Nyomja meg a <6> gombot a távvezérlés befejezéséhez.  
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A távoli készülék billentyűi Az üzenetrögzítő megfelelő funkciói 

1 Visszatekerés (RW) 

2 Lejátszás / Szünet 

3 Előretekerés (FF) 

4 Kimenő üzenet (OGM) lejátszása 

5 
Kimenő üzenet (OGM) felvétele (nyomja meg a ‘Stop’ 
gombot a leállításhoz) 

6 Leállítás 

7 Jelenlegi üzenet törlése 

8 Üzenetrögzítő kikapcsolása 

9 

Üzenetrögzítő bekapcsolása és 1. számú kimenő 
üzenet (OGM 1) vagy 2. számú kimenő üzenet (OGM 
2) 

0 Minden régi üzenet törlése 

* Bejelentés átugrása 

# Emlékeztető felvétele 
 

 

12.19 Hangvezérelt kapcsolás (Voice Prompt) kiválasztása 
Amennyiben az üzenetrögzítőjének több hangvezérelt kapcsolási nyelve van, a következő módon választhat 
nyelvet.  
(1) Nyomja meg, és tartsa lenyomva a <REWIND> (visszatekerés) vagy a <FORWARD> 
(előretekerés) billentyűt a hangvezérelt kapcsolás nyelvének kiválasztásához. 

(2) Ezt követően egy megerősítő sípszót fog hallani, és a LED-es üzenetkijelzőn megjelenik a választott nyelv. 

 

MEGJEGYZÉS: 
Az alapmodell csak egy hangvezérelt kapcsolási nyelvet tartalmaz. 
 
 
 
 

 

- Vége -  
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