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DSL szolgáltatás esetén.
Kérjük, mellékeljen egy zajszűrőt (forduljon a DSL szolgáltató), a telefonvonalra a bázisállomás és a 
telefonvonal csatlakozó közé, a következő problémák esetén:

- Zaj hallatszik a beszélgetések során.

- Hívófél-azonosító funkciók nem működnek megfelelően.
  
Műszaki adatok

Frekvenciatartomány 1,88-1.90GHz

Csatornák 120 duplex csatorna

Teljesítmény <250mW

Moduláció GFSK

Frekvencia stabilitás <± 50 KHz

Töltési idő 15 óra

Környezeti 
hőmérséklet Normál: 15 °C ~ 35°C,

Nedvesség 0%~90%

Méretek (mm)
Base (alap): 132,1 x 132,1 x68.5; 
Kézibeszélő: 159.3x48.4x28.9;
Kültéri: 176.5x60x34

Tápegység
Beltéri telefon (Base) bemenet: 7.5 V, 300 mA;
Kézibeszélő Input: NI-MH 1,2 VX2, 600mAh 
Kültéri állomás bemenet: 2 C méretű alkáli elem.

Design és specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Használat előtt
Ez egy kiváló minőségű termék.

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és kövesse az utasításokat, mielőtt telepíti a rendszert.

■ Biztonsági óvintézkedések
Az elektromos áramütés és sérülések, kockázatának csökkentése érdekében, kérjük, kövesse az alábbi alapvető 
biztonsági előírásokat, mielőtt használná a telefont.

1. Figyelmesen olvassa el és tartsa be a kézikönyv utasításait.

2. Kövesse az összes figyelmeztetést a készüléken.

3. Tisztítása esetén, húzza ki a telefont, majd nedves ruhával törölje le. Ne használjon folyékony vagy 
aeroszolos tisztítószereket.

4. Ne helyezzen tárgyakat a kábelre, kárt okozhat.

5. Ne használja a készüléket telefont, nedves vagy robbanásveszélyes környezetben.



6. Kerülje el a folyadék kiömlést a telefonba. Ha mégis kerül bele húzza ki a telefont a fali csatlakozóból, és 
forduljon a szervizbe, a készülék szétszerelést csak szakképzett személy végezheti.

8. Figyeljen az elemek polaritására, helyezze be az akkumulátor szimbólumoknak megfelelően polaritással. (ezt 
az utasítást található a telepítés elemek részben.)

9. Csak a felhasználói kézikönyv által feltüntetett elemeket használja. Soha ne használjon más közönséges 
elemeket vagy a hagyományos alkáli elemeket. Egyébként ez nem csak a személyi sérülést okozhat, hanem 
károsíthatja a készüléket.

10. Ne keverje kimerült elemeket, az új elemekkel. A lemerült elemeket nem lehet megsemmisíteni a szokásos 
háztartási hulladékként, vagy a tűzbe. Kérjük vigye a szelektív gyűjtőhelyekre

11. Ha biztos benne, hogy nem használja a készülék több mint egy hónap, kérjük, vegye ki az elemeket az 
elemtartóból.

12. Csak a gyári tápegységet használja.

13. Tartsa a telefont, távol a gyerekektől.

14. A telefont csak a leírt módon használja.

15. Ne használja a telefont, ha megsérült.

Hibaelhárítás

Tünet Ellenőrzés és javítás

Nincs művelet

• Ellenőrizze adaptert, hogy megfelelően 
csatlakoztatta.

• Ellenőrizze, hogy a telefonvezeték megfelelően 
van csatlakoztatva.

• Ellenőrizze hordozható készülék akkumulátorát.

• Ellenőrizze kézibeszélő elemeit.

Nincs tárcsahang

• Ellenőrizze, hogy a telefonvezeték megfelelően 
van csatlakoztatva.

• Ellenőrizze adaptert, hogy megfelelően van 
csatlakoztatva.

Semmi sem jelenik meg a kijelzőn
• Ellenőrizze hordozható készülék akkumulátorát.

• Ellenőrizze kézibeszélőt.

Kézibeszélőnél, nagyon rövid a működési 
ideje

• Ellenőrizze töltőérintkezőket.

• Rövid akkumulátorra utal.
 Cserélje le az akkumulátort.

• Ellenőrizze, hogy a megfelelő akkumulátorokat 
használ.

Hívó fél száma nem jelenik meg

• Győződjön meg róla, hogy előfizetett a hívófél-
azonosító szolgáltatásra a szolgáltatónál.
• A hívó fél letíltotta az azonosító küldését.



Szolgáltatások listája:
Beltéri telefon
• 1.8GHz DECT technológia GAP
• Akár 5 kézibeszélő is választható egy bázishoz.
• Akár 4 alap választható egy kézibeszélőhöz
• Telefonkönyv 50 bejegyzés
• 9 VIP csengőhangok állítható be a telefonkönyv bejegyzéseknek
• Újratárcsázás, max. 10 bejegyzés
• 10 csengőhang és hangerő választható (5 szint + kikapcsolás)
• Billentyűhang be / ki kapcsolás.
• Teljes kihangosítás
• Belső hívás
• Hívás átadása
• 3-résztvevős konferenciahívás
• Vevő / Hangszóró hangereje beállítható (5 szint)
• PIN-védelem
• Visszahívás
• Újratárcsázás, Flash, szünet, némítás
• TONE / PULSE tárcsázási mód választható
• FLASH idő választható
• Hívásidőtartam kijelzése
• Valós idejű óra (beállított idő)
• Billentyűzár
• 13 nyelv választható
• Automatikus hívásfogadás. ON / OFF választható
• Ébresztőóra, szundi opciót
• Kézibeszélőn név beállítása
• LCD háttérvilágítás
Hívófel-azonosító
• FSK és DTMF kettős hívófel-azonosító
• Hívóazonosító / hívásvárakoztatás
• Hívófel-azonosító lista legfeljebb 40 bejegyzés

Kültéri Dect6010
• Kompatibilis a DECT 3611 beltéri telefonnal.
■ Kicsomagolás
Miután kicsomagolta a kaputelefon, győződjön meg arról, hogy minden alkatrész rendelkezésre állnak. 
Ha valamelyik darab hiányzik vagy hibás, kérjük, azonnal értesítse a szervizt.



■ A telefon felépítése és gombok funkciója
Beltéri telefon (kézibeszélő):

    
Megjegyzés:
• A beszélgetés lehet maximum 2 perc. 2 perc után, a vonal megszakad automatikusan.
* A készülékek készenlétbe vannak körülbelül egy percig, ha a beltéri kézibeszélőt nem veszik fel.

 Beltéri telefon (Base)

  
A kültéri telefon felépítése Kültéri állomás

  

■ Telepítési útmutató
Beltéri telefon
1. Csatlakoztassa a telefon vezetéket a telefonvonal csatlakozóba, a másik végét pedig a normál telefonvonalra.

2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert az alap hálózati aljzatába, majd csatlakoztassa az AC adaptert egy 
szabványos váltakozó áramú fali csatlakozóba.



Kültéri állomás
1. Válassza ki a megfelelő helyre a szabadtéri állomás. Ügyeljen a megfelelő magasságra.

2. Rögzítse fel a vas tartószerkezet a falra.

3. Húzza lefelé szabadtéri állomás és a telepítés befejezéséhez.

4. Ha nem elemet használ, akkor csatlakoztassa a DC-bemenet pozitív és negatív pontra. Ajtónyitáskor az 
unlock adaptert a bekötés alapján. Megjegyzés:
• A szilikon gél dugó a hátsó a szabadtéri állomás használják, hogy megakadályozzák a csavarok 
rozsdásodását. El kell távolítani ezt a dugót, mielőtt a vezetéket ráköti. De miután a bekötötte, ne feledje 
visszahelyezni újra.

Kültéri DC bemenet és mágneszár „unlock modul” bekötése:

Unlock 1 modul bekötése általában mágneszárhoz használjuk.



Unlock 2 modul bekötése kontaktus ad ki általában kapunyitás vezérléshez használjuk.

Ennél a modulnál, mágneszárnyitáshoz használunk külön tápot. 

■ Az elemek behelyezése
Beltéri telefon
Az újratölthető NI-MH akkumulátor (AAA méretű) Az akkumulátor behelyezése :

1. Csúsztassa az akkumulátor fedelét a nyíl irányába, és húzza ki.
2. Helyezze be az új elemeket, mint jeleztem, megfelelő polaritásra (+, -).

   
Megjegyzés:
• A rossz akku,vagy fordított behelyezés károsíthatja a készüléket.
• Az akkumulátorokat ki kell cserélni, ha nem tudják sokáig tárolni az energiát teljes feltöltés után.
• Az elemek cseréjekor, mindig jó minőségű Ni-MH akkumulátorok. Soha ne használjon elemeket vagy a 
hagyományos alkáli elemek.
Az elemek behelyezése (folytatás)
Kültéri állomás
Telepítheti két C méretű elem (nem tartozék) használata előtt a szabadtéri állomás.

1. Csúsztassa az akkumulátor fedelét a nyíl irányába, és húzza ki.
2. Helyezze be az új elemeket, a jelzett polaritással (+,-).  
3. Az akkumulátor fedelét, csúsztassa fel, amíg nem pattan a helyére.

  
Megjegyzés:
• A rossz elem, vagy fordított behelyezés károsíthatja a készüléket.
• Az elemek cseréjekor, mindig jó minőségű C méretű alkáli elemet használjon.
• Ha elemeket használ, akkor nem kell csatlakozni a DC bemenetet. 



fontos megjegyzés: Mielőtt üzembe helyezi , ÉRDEMES teljesen feltölteni a KÉZIBESZÉLŐT kb 15 óra.
A töltéshez a készüléket, helyezze a bázisra.

A kézibeszélő nyomógombjai
■ Gombok 

    Bekapcsoló gomb,Hívás indítás és fogadás, hangszóró gomb .

  Aktiválja a kihangosítót, ha megnyomja a hívás közben.

  Vége gomb  Hívás befejezése. Hosszú aktiváló gomb be / ki.

  Navigációs gombok

 Fel / CID gomb
Lapozhatunk felfelé a listákban és a menüpontok között.

Növeli a kézibeszélő / hangszóró hangerejét hívás közben.

Adja meg a CID könyvet, ahogy az a …. oldalon.

 Le / Telefonkönyv gomb. Görgeti lefelé a listát és a menü opciókat.

Csökkenti a kézibeszélő / hangszóró hangerejét hívás közben.

►   INT gombot.
Létrehozott egy belső hívást egy másik készülékkel. Utalja át a bejövő hívást egy másik készülék.

Hozzunk létre egy konferencia hívást egy külső és egy belső készülék.

  Újrahívás gombA gomb megnyomásával újra kiteszi a kijelzőre, az utoljára hívott számot.  
megnyomásával tárcsázza a számot.

  Menü / OK gomb (bal)
Menü gombbal előhívja a menüt. A menüben beállítások megerősítése és aktiválása.

Beszéd közben megnyomva "Flash" funkciót.

Mégsem / Némítás gombot (jobbra)
Menüben: visszatérés az előző menübe. 



Beszéd közben: mikrofon  némítás     Tárcsázás közben: törlés helytelen karakter / szám.

 Billentyűzár, Csillag gomb
Nyomja meg és tartsa lenyomva aktiválja be / ki billentyűzár funkciót. 

Konferenciahívás bekapcsoló gomb, 3 résztvevős konferencia hivás esetén
 

■ LCD Ablak Ikonok Leírás

  Új hívás .     Jelzi, hogy kimaradt egy vagy több hívást.

   Foglaltság    Jelzi a vonal foglalt. 

 Hands-free   Jelzi, hogy a kihangosító funkció be van kapcsolva.

   Akkumulátor ikon   Jelzi az akkumulátor töltöttségi szintje.

  Jel Ikon Jelzi, hogy a jelenlegi jel létezik, vagy nem. Ha a készülék túl távol van az alap, 
ez az ikon villog a kijelzőn.

Billentyűzár  Ez az ikon jelenik meg billentyűzet le van zárva.

Menü:



1.szint 2.szint 3.szint

CID book Empty
PHONEBOOK -    ADD entry  (név hozzáadása)

- Change entry (név csere)

- Delete entry (név törlése)

- Delete all (név törlése mindet)

- Pb status -50

BS Setting (bázis állítás) - Terminate HS (kézibeszélő törlése a bázisról)

- Dial mód -Tone -Puls
- Flash Time -Short (Rövid) -Long (hosszú)

- Modify PIN  -PIN kód állítás

- BS Default
HS Setting (kézibesz. állítás) - Alarm -Off -On

- Audio setup -Spicer vol (kihangosító hangerő)

-Earpiece vol (kézibeszélő hangerő)

- Ring setup -Int Ring (belső hivás) -Melody 1-10

-Volume 1-5

- Tone setup -On -Off
-Ext Ring (külső hívás) -Melody 1-10

-Volume 1-5

- Langaue (nyelv választás) 15 nyelv, Magyar nincs még

- HS Label (kézibesz. neve)

- Auto Answer ( automatán felveszi a vonalat ) -On -Off
- Date and Time - Date form (dátum formátum)

- Set Date (dátum állítás)

- Set Time (idő állítás)

-Select BS (bázis állomás állítás)

-HS Default (kézibesz. gyár alapra állitás)

Register (kézibesz. regisztrációja bázishoz)

-

■ Regisztrálás kaputelefon kültéri



A szett készülék alapból regisztrálva van a bázis alaphoz. Ha elsőre nem jön össze a kapcsolat, akkor 
regisztrálja a külső állomást, az alapegységgel. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a  gombot az alap alján, 5 
másodpercig, majd távolítsa el a szigetelőt nyomja meg a Regisztráció gombot a kültéri állomáson egy 
ceruzával. Miután hallja a gyors hangot, az állomáson, már regisztrált az alappal.

■ Regisztrálás kézibeszélő
A mellékelt kézibeszélő már regisztrálva általában 1-es számmal. Lehet regisztrálni legfeljebb 5 kézibeszélő 
(abból az egyik a kültéri kaputelefon) az azonos alapon levő készülékek megosszák a telefon vonalat másokkal.

A kézibeszélő a bázisra programozása. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva körülbelül 5 másodpercig a  
gombot a bázis alján, majd engedje fel.

1. Nyomja meg a  gombot.  

2. Nyomja meg vagy  billentyűt addig min nem találja meg a Regiszter menűt, majd nyomja meg a 

 gombot.    

3. Válassza ki a bázis számát, vagy  gombbal, nyomja meg a gombot. A készülék megkeresi a 
kért alapra vonatkozó információkat és villog a kijelzőn.

4. Ha az alap található, és a kézibeszélő regisztrációja sikeres, akkor meg kell adnia a PIN-kódot (az 
alapértelmezett: 0000) Ha érvényes a PIN-kódot, regisztrációs hangjelzést ad, és a bázis hozzárendel egy 
számot a kézibeszélőnek. Ha a PIN-kód érvénytelen, egy figyelmeztető hangjelzés hallható, és a készülék 
visszatér az előző állapotba.

5. Ha a bázis nem található, a készüléken  villog „searching” felírat majd kilép alap állapotba.

Bázis kiválasztása 
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy válasszon ki egy bázist amihez már regisztrált

hozzáférési lehetőségek görgetéssel a menü.

1. Nyomja meg a gombot.

2. Sajtó vagy  billentyűt választani „HS settings” HS BEÁLLÍTÁS menüt, majd nyomja meg a 

gombot.

3. Nyomja meg a  vagy a  gombot, válassza ki a „SELECT BS” menűt , nyomjuk meg a 
gombot.  

4. Válassza ki a kívánt bázis, majd nyomja meg a  gombot.
 Ha egy nem létező bázis alapja választ ki , a készülék a figyelmeztető hangjelzést ad.  
 
A kijelzőn megjelenik SELECT BS X. Nyomja meg a | * ™ H gombot. A erősítse hang lesz hallható.

HS reset. Kézibeszélő gyári alapra állítása:
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy visszaállítsa a kézibeszélő beállításait, a gyári alapértelmezettre

1. Nyomja meg a gombot.

2. Keresse meg HS BEÁLLÍTÁS menüt, majd nyomja meg a gombot.

3. Keresse meg a HS DEFAULT menüt, nyomja meg a gombot. Ekkor meg kell adnunk a PIN kódot.



4. Írjuk be a PIN-kódot (az alapértelmezett: 0000), majd nyomja meg a gombot. Ha a PIN-kódot 
érvényesítik az összes hordozható készülékgyári beállítások visszatérnek, egyébként egy figyelmeztető 
hangjelzés lesz hallható, és a beállítások is.

Visszaállítás után a készülék visszatér készenléti módba.
  
 ■ Hívás
Amikor a látogató megnyomja a Hívás gombot a külső állomáson, a belső fogadó készülékek hanggal jelzi.
Ha a hívott kézibeszélő beszél egy külső vonallal, a készülék bekopogó hangot ad, és lehetővé teszi, hogy ő 
fejezze be a beszélgetést, és várja meg a következő hívást, hogy újra megszólaljon. Ezután felveheti és 
beszélhet   

■. Beszéd 

A nyomja meg a gombot a Kézibeszélőn, ha beszélni szeretne a látogatóval. Nyomja meg a  
gombot, ha befejezi a beszélgetést.

■ ajtónyitás (opcionális)
A beszélgetés során, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a * gombot nyitja az ajtót.

■ Hívóazonosító hívásvárakoztatás
Ha előfizetett a hívásvárakoztatás szolgáltatásra a helyi telefontársaságnál, a telefon kijelzi a nevet és a számot.

Hívó 1

_ Hívó 2

2915678

1. Amikor telefonál a vonalon, a telefon automatikusan megjeleníti a nevét és a számát a második hívónak.

2. Nyomja meg a ……. gombot beszélhet a második hívóval.

3.Amikor befejezte, nyomja meg a …… gombot, hogy folytathassa a beszélgetést az első hívóval.

■ Konferencia hívás  3-résztvevős 
Külső hívás közben, létre lehet hozni egy három-résztvevős konferencia hívást:

1. Külső hívás közben, nyomjuk meg a ►. gombot, és írja be a kézibeszélő számát amivel szeretne 
csatlakozni 

2. A hívott fél  gombbal felfeszi.

3. A hívó fél nyomja meg a  gombot, hogy elindítsa három-résztvevős konferencia hívást

4. A két belső kézibeszélő bármelyik megnyomja a  gombot, elhagyja a konferenciahívást.

Megjegyzés:
• Ha az egyik készülékek elhagyja a konferenciahívást, a fennmaradó készülékek továbbra is a bent marad 
konferenciába. A kaputelefontól jövő hívást nem lehet átadni, konfrenciába tenni.

■ Hívásátadás
Ha több is regisztrálva van a bázisalapon, akkor át tudja adni a másik regisztrált kézibeszélőknek egy 



külsőhivást , . A kaputelefontól jövő hívást nem lehet átadni, konfrenciába tenni.

Belső hívás kezdeményezése

1. Nyomja meg a ► gombot, az LCD-kijelzők a következők szerint, és írja be a kézibeszélő számát amit 
hívni kívánt.

 
2. Ha létezik a kézibeszélő akkor csengeti és a kijelzőn HSX Call látható . A hívott készüléken megnyomja a 

gombot, és kezdeményezheti a hívást.

 A beszélgetés végén, nyomja meg a gombot.

Megjegyzés: Ha belső hívást folytat, és egy külső hívás érkezik, a kijelzőn kijelzi hívó számát. Meg kell nyomni 

a  gombot befejezni a belső hívást, majd nyomja meg a gombot a hívás fogadásához.
   
■ Hívásátadás kézibeszélők között
Egy külső hívást adhatunk át a kézibeszélők között.

Kézibeszélő azonos bázison legyenek.

1. Külső hívás közben, nyomjuk meg a ►. gombot, majd írja be a kézibeszélő számát amelynek szeretné 
átadni a hívást.

2. Ha a hívott fél fogadhatja a hívást, hogy ő nyomja meg a gombot, beszélhetnek, hívót ad át.

3. Ekkor nyomja meg  gombot, kilép hogy átadja a hívást.

■A dátum és idő beállítása
1. Dátum formátum

1. Nyomja meg a  gombot.

2. Keresse meg „HS settings” HS BEÁLLÍTÁS menüt, majd nyomja meg a  gombot.

3. Keresse meg Dátum és idő menüt , nyomjuk meg a gombot.

4. Nyomja meg a  gombot választani DATE FORMA.

5. Választja ki a dátum formátumát (DD-MM/MM-DD), nyomjuk meg a gombot a mentéshez.

 A dátum és idő

1. Nyomja meg a  gombot.



2. Keresse meg „HS settings” HS BEÁLLÍTÁS menüt,majd nyomja meg a gombot. 

3. Válassza kia SET DATE vagy SET TIME menüből, nyomja meg a  gombot.

5. Írjuk be az aktuális dátumot és az időt 24 órás formátumban a numerikus billentyűzettel, és nyomjuk meg a 

gombot a mentéshez és kilépéshez..
 
Audiobeállítás
Állítsa be a hangerőt.

1. Nyomja meg a  gombot.

2. Keresse meg „HS settings” HS BEÁLLÍTÁS menüt,majd nyomja meg a gombot. 

3. Válassza ki a AUDIO SETUP menüt, nyomja meg a gombot.

4. Válassza ki a HANGSZÓRÓ VOL vagy FÜLHALLGATÓ VOL menüt, nyomja meg a gombot.

Key Tone
Minden alkalommal, amikor megnyom egy gombot, a készülék billentyűhanggal jelzi. Letilthatja a 
billentyűhangokat, csendes használatra. 

1. Nyomja meg a  gombot.

2. Keresse meg „HS settings” HS BEÁLLÍTÁS menüt,majd nyomja meg a gombot. 

3. Válassza ki TONE SETUP nyomja meg a  gombot.

4. Válassza ki  Billentyűhang menüt.

5. Válassza ki a ON vagy OFF engedélyezése vagy tiltása a funkciót.

6. Nyomja meg gombot.

Megjegyzés:
• Normál használat esetén javasoljuk, hogy hagyja a „Key Tone”engedélyezve.
 A telefon használatát egyszerűbbé teszi.
  
Ajtónyitó modul (opcionális)
Kösse között a szabadtéri állomás és a kinyit modul, lásd a jobb oldali ábra.

  



 
■ Beállítások HS
Riasztás beállítása
Ön tudja beállítani az ébresztés a készülék, és állítsa be a riasztási beállításokat.

1. Nyomja meg a I "" Én gombot.

2. Sajtó Én? 1 I vagy Én   dp   Én   billentyűt választani HS BEÁLLÍTÁS menüt, majd nyomja meg a | "° H 
gombot.

3. Nyomja meg a h  1  *"  1  !   gombot választani ALARM.
4. A kijelzőn megjelenik a jelenlegi. Használja a haver vagy l~5] gombot ON / OFF, nyomjuk meg a

gombot.

5. Ha kiválasztja ON, A kijelző mutatja, hogy a enterthetime HH: MM formátumban.

6. Nyomja meg a l »H gombot, egy sípoló hangot ad és a kijelzőn megjelenik SZUNDI ON / OFF, akkor 
nyomja meg a | ~ A ~ l vagy| M I gomb engedélyezése vagy tiltása a szundi funkció a riasztási és nyomja meg a 
H gombot.

7. A riasztási jelzés megszólalásakor nyomja meg bármelyik gombot a kikapcsoláshoz.

Megjegyzés:
• Az 5. lépés meg kell, hogy adja meg az időpontot 24 órás formátumban.
• Ha megnyomja bármelyik gombot a megfelelő időben a riasztó megszólal, a riasztó lehet néma.
• Ha úgy dönt, SNOOZE ON, a riasztás gyűrű rendszeres időközönként 10 perces.
Módosíthatja a PIN
Ez a funkció lehetővé teszi a PIN

száma az aktív Base. Az alapértelmezett

PIN kód: 0000.

1. Nyomja meg a I * ™ "  1  !   gombot.



2. Sajtó Én azt vagy I m I billentyűt választani BS BEÁLLÍTÁS menüt, majd nyomja meg a | "H gombot.

3. Használata [A] vagy [m] választja ki a MODIFY PIN menüből, nyomja meg a HH gombot.

4. A kijelzőn megjelenik "PIN-kód?" , felszólítva, hogy adja meg a régi PIN-kódot. Ha a régi PIN-kódot 
érvényesíti, akkor meg kell adnia egy új PIN-kódot. Ha a régi PIN-kódot nem érvényesíti, egy figyelmeztető 
hangjelzést hall, és akkor visszatér a MODIFY PIN menüben.

5. Írjuk be az új PIN-kódot, nyomja meg az E ™] gombot. Lesz kérte, hogy erősítse meg a PIN-kódot. Írja be 
az új PIN-kódot ismét, majd nyomja meg a | "° H gombot a megerősítéshez és a kilépéshez.

BS Reset
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy állítsa vissza a Base

beállítást, hogy a gyári.

1. Nyomja meg az E ™] gombot.

2. Sajtó Én egy I vagy Én   dp   Én   billentyűt választani BS BEÁLLÍTÁS menüt, majd nyomja meg a h  , U  «|   
gombot.

3. Nyomja meg a ® vagy a [J5] választja ki a BS DEFAULT, nyomjuk meg a |-H gombot. Ekkor meg kell 
adnunk a PIN kódot.

4. Írjuk be a PIN-kódot (az alapértelmezett PIN-kód 0000), majd nyomja meg a |-H gombot. Ha a PIN-kódot 
érvényesítik az összes alap beállítás kerül vissza a gyári, egyébként a beállítások maradnak.

Eredmény: Visszaállítás után a készülék visszatér készenléti módba.

Ha a hordozható készülék kikapcsol, ha helyet a kézibeszélőt a, akkor automatikusan bekapcsol. Kapcsolja be a 
készülék be-és kikapcsolása készenléti állapotban, kövesse az alábbi lépéseket:

■ bekapcsolása Kézibeszélő On / Off
1. Kapcsolja be a készülék, ha ez offNyomjuk meg és tartsuk lenyomva a ITI gombot, amíg kapcsolja a kijelzőt. 
Bekapcsoláskor a készülék lép előfizetési mód és keressük meg a regisztrált bázis. Egy üzenet az alábbiak 
szerint jelenik meg a felhasználó, és a jel az ikon villog.
   
Kapcsolja ki a hordozható készüléket, Tartsa a Én T I gombot lenyomva, amíg a kijelzés eltűnik.

Ha a készülék sikeres találni egy alap, a hordozható készülék készenléti állapotba, a kijelzőn megjelenik a 
kézibeszélő számát vagy a készülék neve (ha van egy mentett oldalon leírtak szerint 25), jel-ikon, az 
akkumulátor ikon és a jelenlegi idő. Ha a készülék nem sikerül megtalálni a bázis, a készülék szerint fog 
viselkedni az Out of Range állapotban.

Megjegyzés:
• Ha az akkumulátor töltöttsége nagyon alacsony, ha helyezze a kézibeszélőt a bázisra, a kijelzőn megjelenik az 
alábbiak szerint. ÉRDEMES Töltse fel teljesen az HANDSET HASZNÁLATA ELŐTT.
  
Első rész: Vezeték nélküli telefon
Alapfunkciók
Minden leírás Ebben a kézikönyvben feltételezzük, hogy a készülék készenléti állapotban van. Állítsa be a 
telefon készenléti állapotban nyomja meg a | T | gombot.
  
■ Hívás kezdeményezése
1. Vedd fel a handsetand nyomja meg a I f * I gombot. Eredmény: A / * ikon megjelenik az LCD kijelzőn.

2. Tárcsázza a telefonszámot.

3. A hívás befejezéséhez, vagy nyomjuk meg a I * • * | gombot, vagy cserélje ki a kézibeszélőt a.

Megjegyzés:
• Ahhoz, hogy egy hívást, hogy az utolsó számot, amit hívott, használja a Újrahívás funkciót. A részleteket lásd 
a 20. oldalon.



   
Beírhatja a kívánt telefonszámot Készenléti mód, amely lehetővé teszi, hogy korrekciókat tárcsázás előtt. 
Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Írja be a telefonszámot (max. 32 karakter). Ellenőrizze azt. Ön is használja a | 0» | gombbal írjunk be egy 
szünet.
 
Ha a szám helyesen jelenik meg, nyomjuk meg a

A I f * I gombot.

Megjegyzés:
• Ha hibásan ír be egy számot, nyomja meg a | C / g | billentyűt, hogy törölje az utolsó számjegyet.
Terminate HS
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy törli a kézibeszélő

év a bázis.

1. Nyomja meg a l  M  ° * H   gombot.

2. Sajtó haver vagy| M | billentyűt választani BS BEÁLLÍTÁS menüt, majd nyomja meg a | "° H gombot.

3. Nyomja meg a l  M  ° * H   gombot választani TERMINATE HS. A kijelzőn a "PIN-kód?" , felszólítva, hogy adja 
meg a PIN-kód (Az alapértelmezett PIN-kód "0000"). Aztán nyomja meg a Q gombot.

4. A [] *] vagy [S] gombot a készülék. Ha kiválasztja az aktuális készülék vagy egy nem létező készülék, egy 
figyelmeztető hangjelzés lesz hallható.

■ BS Beállítások
Flash idő
Beállíthatjuk, hogy változtatni a Flash időt a

következő lépéseket:

1. Nyomja meg a H gombot.

2. Nyomja meg a H vagy a [m] billentyűt, hogy választani BS BEÁLLÍTÁS menüt, majd nyomja meg a |»»»| 
gombot.

3. A H [5] gombot választani a FLASH TIME menüben. Nyomja meg a | "H gombot.

4. A kijelzőn megjelenik az aktuális beállítás. Használja a haver vagy [JB] Gombot RÖVID / HOSSZÚ, 
nyomjuk meg a l-H gombot.

Szám tárcsázása a Telefonkönyv
Keresse meg a kívánt számot tárcsázni. Nézze meg

"Megtekintése Telefonkönyv bejegyzések". Ezután nyomja meg a

fftl gombot a szám tárcsázásához.

Szerkesztése Telefonkönyv bejegyzések
1. Nyomja meg a HH gombot.

2. Nyomja meg a [m] gombot választani TELEFONKÖNYV, nyomja meg a H gombot.

3. Nyomja meg a [m] gombot választani VÁLTOZÁS NEVEZÉS menüből, nyomja meg a | "H gombot.

4. Sajtó Én   71  1   vagy I m I gombot többször, amíg a bejegyzés a szerkeszteni kívánt megjelenik, nyomja meg a 
HH gombot.

5. Ha szükséges, nyomja meg a Én pa I billentyűt, hogy törölje a dlgit (ek), majd írja be a kívánt nevet és 
számot, nyomjuk meg a |  M5  H   gombot a mentéshez.

6. Használata |? I | vagy | M | gombbal válassza ki a gyűrűt szeretne társítani a számot, nyomja meg a gombot.

Törlése Telefonkönyv bejegyzések



1. Nyomja meg a | * ™ H gombot.

2. Nyomja meg az [5] gombot választani TELEFONKÖNYV, nyomjuk meg a | "° H gombot.

3. Nyomja meg a ® vagy a [m] választja ki a Bejegyzés törlése. Nyomja meg a | "° H gombot.

4. Sajtó Én? 1 I vagy I. I gombot többször, amíg a kívánt nevet törölni megjelenik, majd nyomja meg a | "° H 
gombot. A kijelzőn a "CONFIRM ? ". Nyomjuk meg a | "° H gombot, hogy törölje, vagy nyomjuk meg a | C / 
"|

gombot, hogy kilépjen.

5. A 3. lépést, ha úgy dönt, DELETE ALL menübe, és nyomja meg a | "° H gombot, a kijelzőn megjelenik 
"CONFIRM ? ". Nyomjuk meg a [f ^ kulcsot törölni a bejegyzést, nyomja meg a | C / g | gombot, hogy 
kilépjen.

PB Státusz
A PB Státusz számát mutatja telefonkönyv

bejegyzések tárolt. Amikor az PB STATUS
mutatja az LCD, nyomja meg a | "H gombot azt.

Amikor egy új hívás érkezik, a hívás információk jelennek meg a kijelzőn.

Ha a hívó fél azonosítható, a hívó telefonszáma jelenik meg.

1. A hívás fogadásához nyomjuk meg a Én   f *   Én   gombot. Ha aktiválta az Automatikus válasz funkció, amikor 
a kézibeszélő a bázis, egyszerűen csak emelje fel a választ.

■ Hívás fogadása
Eredmény: Miután leteszi, az LCD kijelzőn a hívás időtartama.

Megjegyzés:
• Kiválaszthatja a csengés segítségével Én egy I vagy I. I gombot, amikor csörög a telefon, egy bejövő hívás.
• Ha a polifonikus csengőhang van beállítva, a csengőhang továbbra is 4 másodperccel a hívó hang-, vagy azt  
követően a párhuzamos telefon volt a hívást.
Beszélgetés közben, akkor átmenetileg kikapcsolhatja a telefon mikrofonját ki, hogy a másik fél nem hallja Önt.

Példa: Azt akarod mondani valamit valakinek a szobában, de nem szeretné, hogy a másik fél hallani.

■ beállítása Audio kötet
Beszélgetés közben, akkor a | ?1 | vagy Én ca I. gombbal állítsa be a szint a hangszóró (vagy a kihangosító 
egyik, ha aktiválva van) kötetet VOL1 hogy VOL5. A kiválasztott kötet jelenik meg a kijelzőn.

■ A mikrofon elnémítása

Némítani a mikrofontNyomjuk meg aÉn  e  «Én   kulcs közben a beszélgetés. A "CALL elnémítva" jelenik meg a 
kijelzőn.

Az elnémításNyomjuk meg al  c  "» L  keV újra. Lesz visszaállítja a normális állapot.

Azt is megadhatjuk, a fülhallgató hangerejét, illetve a hangszóró hangerejét a AUDIO SETUP A menü alatt HS 
BEÁLLÍTÁS, leírtak szerint a 36. oldalon.

Hozzáadása a Telefonkönyv bejegyzések
1. Nyomja meg a [™] gombot.

2. Nyomja meg az [5] gombot választani TELEFONKÖNYV, nyomjuk meg a | "H gombot.

3. Sajtó l  M  ° * H   gombot választani Bejegyzés hozzáadása.
4. A kijelzőn megjelenik "NAME ? ". Írjuk be a kívánt nevet használni, majd nyomja meg a l-H gombot. A 
kijelzőn a "SZÁM?". Írja be a kívánt számot (maximum 20 számjegy), nyomja meg a HH gombot.

5 .* használatan> 1vagyl   m   Én  keV válassza ki a gyűrűt szeretne társítani a számot, nyomja meg a | "H gombot.



6. Ismételje Ha szükséges.

* Ha be szeretné állítani a VIP számot, akkor válasszuk a különleges csengőhangot érte. A csengőhang kell más, 
a külső gyűrű van állítva. Beállíthatjuk, hogy legfeljebb 9 VIP csengőhangok társítani 9 VIP számok / 
csoportok.

Megjegyzés:
• Ha egy mishogy míg egy szám, használja a |  pm  |   gombot, hogy javítsa ki. Valahányszor megnyomja a gombot,  
az utolsó számjegy delEtéd. Ha az összes számjegy, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [wi] gombot.
Használata Szünet
A szünet akkor hasznos, ha hozzáférési interaktív hang-válasz rendszer, mint egy automatizált bankrendszer. A 
szünet biztosít késés 3 mp. Ha azt szeretnénk beszúrni szünetet, amikor egy szám Készenléti állapotban vagy 
tárolni a memóriában lévõ szám, nyomjuk meg a 10» | gombot. A levél P jelenik meg a szünetet bejegyzést.

Megtekinti a Telefonkönyv bejegyzések
1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a Én CP I gombot.

2. Sajtó Én egy I vagy I m IkeV amíg a kívánt név jelenik meg.

3. Nyomja meg a H gombot tüntetni az adott számot.

■ Telefonkönyv
A telefonkönyv-ben épült a vezeték nélküli telefon lehetővé teszi, hogy tárolja a gyakran használt számokat, így 
könnyen hívást anélkül, hogy emlékszik, vagy írja be a telefonszámot.

Karaktertábla
Ahhoz, hogy adjon meg egy konkrét alfanumerikus karaktert, nyomjuk meg egyszer vagy többször a megfelelő 
gombot a kívánt karakter az alábbi táblázat tartalmazza: egyszer az első karakterhez, kétszer a második és így 
tovább.

Gombot Karakterek jelennek meg a sorrendben

0 (SPC) 0 & /

1 - 1 @

2 Egy b c 2

3 d E F 3

4 G H Én 4

5 J K L 5

6 M N 0 6

7 P q R S 7

8 T u V 8

9 W X y Z 9

■ Ringer beállítása
Akkor válassza ki a saját külső (a telefonos hálózat) vagy belső (más regisztrált kézibeszélő azonos alap) 



csengőhang és a hangerő beállításához.

1. Nyomja meg a | "H gombot.

2. Nyomogatni a gombot, hogy válasszon HS BEÁLLÍTÁS menüt, majd nyomja meg a [™] gombot.

3. Sajtó[A] Vagy [5] gomb közül lehet választani RING SETUP, és nyomjuk meg a

a H gombot.

4. Használata[A] Vagy [m] választja ki a INT RING / EXT RING, nyomjuk meg a | * ™ H gombot.

Eredmény: Beállíthatjuk a csengőhang a Melody 1-10 vagy állítsa be a hangerőt a Volume 1-5, vagy ki. Amikor 
beállítja a csengőhangot vagy hangerő, a telefon lejátssza a kiválasztott dallamot és hangokat a kiválasztott 
hangerőt.

6. Nyomja meg a |-H gombot.

1. Nyomja meg a IQ »I készenléti állapotban.

Eredmény: Az LCD kijelzőn megjelenik az utolsó számot, amit hívott.

2. Nyomja meg a I A I gombot a tárcsázáshoz outthe számot.

A telefon lehetővé teszi, hogy megkapd az utolsó 10 tárcsázott számok és előhívhatjuk őket gyorsan.

Keresése és tárcsázza a számot Újrahívás Könyv
1. Nyomja meg a I 0 »I készenléti állapotban.

2. Ha szeretne lapozhatunk a memóriában, nyomja meg a Én? * | vagy Én cn | billentyűt, amíg meg nem találja 
outthe numberyou akar tárcsázni.

■ Az utolsó szám újrahívása
Megjegyzés:
• Ha nem a számok találhatók, "ÜRES" jelenik meg.
• Ha az újrahívás könyv tele van, minden egyes alkalommal, amikor új számot tárcsázni, a legrégebbi tárolt  
szám újrahívás könyv automatikusan törli.
Használja Újratárcsázás Könyv lehetőségek
Használata újrahívás könyvet lehetőségeket, akkor adjunk hozzá egy számot a telefonkönyvbe, vagy törölni egy 
számot a újrahívás könyvet.

1. Nyomja meg a I 0 »I gombot.

2. Lapozzunk a kívánt számhoz segítségével haver orfrnl gombot.

3. Amikor a szám megjelenik a kijelzőn, nyomja meg a gombot válassza ki a kívánt lehetőséget:

■ Menütérkép
1. CID FOGLALÁS (Lásd a 22. oldalon)
2.TELEFONKÖNYV
Bejegyzés hozzáadása (Lásd 31. oldal) VÁLTOZÁS NEVEZÉS (Lásd 32. oldal) Bejegyzés törlése (lásd a 32. 
oldal) DELETE ALL (Lásd 32. oldal) PB STATUS (Lásd 32. oldal)
3. BS BEÁLLÍTÁS
TERMINATE HS (Lásd 33. oldal) Tárcsázási mód (Lásd 26. oldal) FLASH TIME (Lásd 33. oldal) MODIFY 
PIN (Lásd 34. oldal) BS DEFAULT (Lásd 34. oldal)
4. HS BEÁLLÍTÁS
ALARM (lásd 35. oldal) AUDIO SETUP (Lásd 36. oldal) RING SETUP (Lásd 19. oldal) TONE SETUP (Lásd 
36. oldal) NYELV (Lásd 24. oldal) HR címke (Lásd 25. oldal) AUTO VÁLASZ (Lásd 25. oldal) DÁTUM & 
IDŐ (Lásd 37. oldal) SELECT BS (Lásd 38. oldal) HS DEFAULT (Lásd 38. oldal)
Haladó funkciók



■ Menü navigáció
Hozzáférni egy menüpont:
1. Megjelenítéséhez nyomja meg a, a HH gombot.

2. Lapozhatunk menüpontok, nyomja meg a Én azt vagy Azt en | billentyűt.

3. Kiválasztásához nyomja meg a I * ™ "  1  !   gombot, amikor a kívánt menü megjelenik a kijelzőn.

Ha vissza szeretnénk térni készenléti módba:

Ifyou nyomja meg a l  c  "« L   kulcs valamelyik menü (nem a számot vagy a szöveges beviteli mód), a telefon 
visszatér az előző képernyőre.

Ha vissza szeretnénk térni készenléti módba, nyomja meg a Én • »• I. gombot.

Is, a telefon automatikusan visszatér a készenléti módba valamelyik menü, ha nem nyomnak gombot a 
következő 40 másodpercben.

• Értesítem a PB: lehetővé teszi, hogy a számot a telefonkönyvben. Teljes tárolására bejegyzést kezdve a 4. 
lépésben leírt par. "Hozzáadása a Telefonkönyv bejegyzés" (nyilván, meg fogja találni a számot már be a 
megfelelő mezőbe).

• Törlés: lehetővé teszi, hogy törölje a kiválasztott szám.

• Összes törlése: lehetővé teszi, hogy törli az egész újrahívás könyvet.

4. A kilépéshez nyomja meg a [»■] gombot.

Megjegyzés:
• A 3. lépés, ha megnyomjuk a DELETE vagy DELETE ALL lehetőségek, egy üzenet "CONFIRM ? Tovább 
kéri, hogy erősítse meg a törlést. A megerősítéshez nyomja meg a gombot, hogy elkerülje nyomja meg a [=5] 
gombot.
■ CID Könyv
Amikor hívás érkezik, ha a hívó fél információkat továbbítják a hálózaton, amelyen a hívás történt (és a hívó 
nem rejti véka alá), a hívó telefonszáma jelenik meg. Sőt, ha elfelejtett bevenni egy vagy több hívást, az ikon 
megjelenik az LCD kijelzőn. Ha a CID memória megtelt, az ikon villog a kijelzőn.

Felelősségi körzeten kívüli - Ez az üzenet jelenik meg, ha valaki felhívja egy terület, ahol a telefonos cég nem 
kínál a hívó fél azonosítása szolgáltatást, vagy még nem nyújt száma szállítás a területen.

PRIVÁT - Ha a hívó fél élt azzal a lehetőséggel, hogy megakadályozzák a nevet és a számot küldik, az üzenet 
jelenik meg a kijelzőn.

Nézd meg és tárcsázza bármely CID számok
1. Nyomja meg a HH gombot.

2. Nyomja meg a H gombot választani a CID könyve, és ha rendelkezésre áll, a számok jelennek meg. (Azt is 
hozzáférhet a CID könyv közvetlenül nyomja meg a | A | készenléti üzemmódban van.)

3. Használata Én azt vagy 1  111  1   gombot, és megjelennek a számok, tudod, hogy a hívást egy kattintással a I A | 
gombot. Azt is hozzá a bejegyzés a telefonkönyvbe.

Add CID száma a Telefonkönyv

1. Nyomja meg a l  ME  H   gombot.

2. Nyomja meg a H gombot választani a CID könyve, és ha rendelkezésre áll, a számok jelennek meg.

3. Használatal |vagy| I gombot, és megjelennek a számok. Ha a kívánt szám megjelenik a kijelzőn, nyomja meg 
a HH gombot Értesítem a PB menüben.

Hívás közben, akkor kapcsolja be a kihangosítót épült a kagylót. Ebben a módban egyszerűen tegye a 
készüléket olyan felületen (pl. asztalon), és élvezze a kényelmet, a kihangosító beszélgetés.

Kapcsolja be a funkciót. nyomjuk meg a Én ft I hívás közben (vonal részt). Az ikon megjelenik az LCD 
kijelzőn.



■ Flash Jel
Ha a vonala foglalt, nyomja meg a l »H gombot elküldi a Flash jelet. Ezzel a gombbal lehet együtt speciális 
szolgáltatások (például a hívásvárakoztatás), amely elérhető a telefon hálózatot. További részletekért kérjük, 
forduljon a hálózat telefontársaság.

■ Kihangosító
Kapcsolja ki a funkció kikapcsolása, És folyamatosan beszélt Normál módban nyomja meg a | Ft I gombot. 
Thea * ^ ikon eltűnik.

Megjegyzés:
• Mielőtt a készüléket közel a fülébe, biztosan van kapcsolva a kihangosító ki.
• Ha módosítani szeretné az kihangosítás hangereje, lásd 18. oldal, illetve a 36. oldalon.
Ahhoz, hogy használni az említett speciális szolgáltatások, csak nyomja meg aHH gombot, miközben a vonala 
foglalt: a kijelzőn a R.

Akkor oldalon a kézibeszélőt a bázisállomásra így gyűrű egy speciális hang. Ez hasznos, hogy keresse meg az 
elveszett készülék.

Nyomja meg a (3) gombot a készülék alján az alap (kevesebb, mint 5 másodperc), az összes regisztrált 
kézibeszélő a bázis gyűrű körülbelül 60 másodpercig.

■ tárcsázási mód
Beállíthatjuk, hogy változtatni a tárcsázási mód a következő lépéseket:

1. Nyomja meg a l  ME  H   gombot.

2. Sajtó Én azt vagy I m I billentyűt választani BS BEÁLLÍTÁS, és nyomjuk meg a HH gombot.

3. Nyomja meg az [5] gombot választani a Tárcsázási mód, majd nyomja meg a | "H gombot.

■ Lapozás
A személykeresés leállításához, nyomja meg a (3) gombot a gomb ismételt megnyomásával, vagy bármelyik 
gombot a készülék.

Megjegyzés:
»A hosszú Qt) gombot nyomja meg, több vagy egyenlő, mint 5 másodperc, a bázis lép előfizetési mód. A 
részleteket lásd a 39. oldalon.
4. Akkor nyomja meg al 1 vagy I. |gombbal válassza ki a kívánt tárcsázási mód opciók (TONE / PULSE) és 
nyomjuk meg a HH gombot. A erősítse sípolás hallatszik.

Megjegyzés:
• Ha nem biztos benne, melyik tárcsázási módot kell kiválasztani, forduljon a helyi szolgáltatóhoz.
4. Nyomja meg a Én "™" *! gombot, akkor rákérdez a nevére.

5. Írjuk be a nevet és nyomjuk meg aHHgombot, akkor lehet módosítani a kívánt számot tárolni.

6. Nyomja meg a l »H gombot, akkor ki tudja választani a csengőhangot a Melody 1-Melody 10, nyomja meg a 
|-H gombot a megerősítéshez és a kilépéshez, akkor hallani megerősíti hangjelzés.

Törlése egy számot a CID Könyv

1. Nyomja meg a I * ™ "  1  !   gombot.

2. Nyomja meg a H gombot választani CID könyve, és ha rendelkezésre áll, a számok jelennek meg.

3. Lapozzunk a kívánt számot törölni segítségével | ?1 | vagy I m I gombot.

4. Ha a kívánt szám megjelenik a kijelzőn, nyomja meg a | "H gombot.

5. Használja 5] vagy a [S] gombot választani DELETE, nyomja meg a gombot. A kijelzőn megjelenik 
"CONFIRM ? ". Nyomja meg a | ™ l gombot, akkor hangjelzést fog hallani és a kijelzőn a következő számot.

Törli az összes számot a CID Könyv



1. Nyomja meg a [™] gombot.

2. Nyomja meg a [™] gombot választani CID könyve, és ha rendelkezésre áll, a számok jelennek meg.

3. Nyomja meg a H gombot és a [®] vagy [5] gomb közül lehet választani DELETE ALL menüt, majd nyomja 
meg a H gombot.

4. A kijelzőn megjelenik "CONFIRM ? ", Nyomja meg a l-H gombot.

Eredmény: Sípoló hangot hall, és a telefon visszatér a készenléti módba törlése után a CID számot.

Ha bekapcsolja ezt a funkciót, az összes kulcs lesz zárva. Akkor a hívásokat használatával I A I gombot. De ha 
leteszi, a telefon visszatér a zárt módot. Ez a funkció akkor hasznos, hogy ne nyomja meg véletlenül kulcsokat.

A billentyűzet lezárásához, Készenléti állapotban csak tartsa a Én% I gombot lenyomva, amíg a kijelzőn "HS 
LOCKED" és az ® ikonra.

■ Nyelv kiválasztása
A készülék támogatja a több előre definiált nyelven. Meg lehet változtatni a nyelvet használják, hogy 
megjelenítse a menüt üzeneteket.

1. Nyomja meg a H gombot.

2. Nyomja meg a gombot többször PalorM választani HS BEÁLLÍTÁS, nyomjuk meg a | "H gombot.

■ Billentyűzár
A billentyűzár feloldásához, Tartsa a Én% I gombot ismét megnyomja, amíg a billentyűzár ikon [^ eltűnik a 
kijelzőről.

Megjegyzés:
• A lezárt állapotban, ha megnyomja bármelyik gombot, a telefon létrehoz egy figyelmeztető hangjelzés, és a 
"HS LOCKED" üzenetet redisplayed.
3. Használata [A] vagy a [5] gombot, hogy válasszon a NYELV, majd nyomja meg a | "° H gombot.

4. A nyelv jelenik meg. Használja Én egy I vagy Én   CD   Én   gombbal lapozzunk az opciók. Minden nyelv 
jelenik meg a saját natív fordítása.

5. Nyomja meg a l  ME  H   gombbal válassza ki a kívánt nyelvet, és hallani fog egy megerősíteni hangjelzés.

"HR-N" az alapértelmezett neve a készülék regisztráció után a készülék. A készülék száma N = 1-5 tükrözi a 
készülék az n-ik készülék, ami regisztrálva van a bázis. A HR címke jelenik meg a készenléti állapotban. Lehet 
módosítani azt az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg a | "H gombot.

2. Sajtó Én   egy   |   vagy I m I billentyűt választani HS BEÁLLÍTÁS, nyomja meg a gombot.

■ Automatikus válasz
Ezzel a funkcióval is fogadhatunk hívást, egyszerűen felvette a kagylót a bázis nélkül bármely gomb 
megnyomásával.

1. Nyomja meg a [™] gombot.

2. Nyomja meg a Bor ® billentyűt választani HS BEÁLLÍTÁS, nyomja meg a H gombot.

■ HS neve
3. A H vagy Q5] választja ki a HS LABEL, majd nyomja meg a gombot.

4. Megadhatja a kézibeszélő nevét (max. 6 karakter) segítségével alfanumerikus gombok (használja a Én   cm   Én   
gombot törli az előző karakter Ha szükséges), majd nyomja meg a | * ™ H gombot a megerősítéshez és a 
kilépéshez. A készülék neve is módosul.

3. UseHor [S] gombot választani AUTO VÁLASZ, majd nyomja meg a |-H gombot.

4. Használata [A] vagy a [S] gombot választani ON / OFF engedélyezése / tiltása a funkciót, majd nyomja meg 
a | »H gombot, akkor hallani megerősíti hangjelzés.



25


