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Vezetéknélküli ISDN DECT-telefon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Használati útmutató 
 
FIGYELEM! 
Ez a használati útmutató fontos biztonsági 
intelmeket tartalmaz. 
A készülék telepítése és bekapcsolása 
előtt alaposan olvassa el a biztonságos 
működtetésre és kezelésre vonatkozó 
fejezeteket! 
 

 

 



Biztonsági intelmek 
 
A készülék elhelyezésekor, csatlakoztatásakor és működtetésekor feltétlenül tartsa be az alábbi 
előírásokat. 
 

 A báziskészüléket vagy töltőegységet csúszásmentes alátétre helyezze. 
 

 A csatlakozókábel elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy a kábel ne okozhasson balesetet! 
 

 Az akkumulátor használatával kapcsolatban fontos megjegyzések találhatók a Függelékben. 
 

 A kézbeszélőt vagy báziskészüléket/töltőegységet ne helyezze az alábbi helyekre: 
- hőt kibocsátó berendezések közelébe, 
- közvetlen napsugárzásnak kitett helyre, 
- egyéb elektromos berendezések közelébe. 
 

 A telefonkészülék nem tárolható poros és nedves helyen, továbbá nem érintkezhet korróziót 
előidéző folyadékokkal és gőzzel. 

 
 A tápkábelt csak a készülékre előírt aljzatra szabad csatlakoztatni. 

 
 A készülékhez csak a saját tartozékait csatlakoztassa. 

 
 A báziskészülékhez csak az SNG 05-ea típusjelű hálózati adaptert szabad használni. 

 
 A kutatási eredmények szerint egyes gyógyászati célra alkalmazott berendezések működését 

az aktivált vezetéknélküli telefonok (DECT) befolyásolhatják. Így feltétlenül tartsa be a 
gyógyintézet által kiadott utasításokat, ha ilyen környezetben vezetéknélküli telefont használ. 

 
 Tilos 

- a telefonkészülék szétszerelése! 
- a készülék és fémes tárgyak érintkezése! 
- a báziskészülék felemelése és áthelyezése a csatlakozókábelnél fogva! 
 

 A készüléket enyhén nedvesített vagy antisztatikus törlőruhával tisztítsa. 
 

 A telefonkészüléket soha ne használja gőzzel telített helyiségekben (pl. fürdőszoba) vagy 
robbanásveszélynek kitett helyeken. 
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Sinus 421 

Bevezető 
 
A Sinus 421 vezetéknélküli telefonkészülék közcélú ISDN hálózatokon használható. A szabványos 
nemzetközi DECT (GAP) digitális technológia kiváló hangminőséget garantál, a hallószervek 
magas szintű védelme mellett. 
 
Egyetlen báziskészülékről akár 6 kézibeszélő is működtethető, így a belső hálózatban díjmentes 
beszélgetések bonyolíthatók le a kézibeszélők között. Egy kézibeszélő maximum 4 
báziskészülékhez regisztrálható. Ezzel a megoldással megnövelhető a felhasználó 
mozgásterülete, és ezzel együtt biztosítható a jobb elérhetőség is. A csomagban található 
kézibeszélő már regisztrálva van a báziskészülékre. 
 
A Sinus 421 készülék támogatja a CLIP funkciót (hívófél-azonosítás), feltéve, hogy ez az 
információ rendelkezésre áll a vonal előfizetője számára, és a hívófél nem tiltotta le saját 
hívószámának kijelzését. A híváslista gondoskodik arról, hogy távollét esetén a beérkezett 
hívásokról is információkat szerezhessen a felhasználó. 
 
A Sinus 421 készülékkel SMS üzenetek küldhetők, illetve fogadhatók az ilyen üzenetek kezelésére 
alkalmas berendezésekre/berendezésekről (pl. mobiltelefonok, PC-k vagy egyéb, vezetékes 
hálózatra csatlakoztatott készülékek*). 
 
Tanulmányozza át ezt a használati útmutatót, és ismerje meg a Sinus 421 készülék által kínált 
funkciók kezelését. 
 
Reméljük, hogy örömét leli a Sinus 421 készülék használatában. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Csak az SMS szolgáltatást támogató hálózatokban használható. 
Kérdezze meg a vezetékes szolgáltatót, hogy támogatja-e ezt a funkciót. 
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A telefonkészülék telepítése 

A készülék kicsomagolása és elhelyezése 

A csomag tartalma 

A csomag az alábbi egységeket tartalmazza:
 
⇒ Kézibeszélő (1 db.) 
⇒ Bázisállomás (1 db.) 
⇒ SNG 05-ea típusjelű hálózati adapter

(1 db.) 
⇒ Töltőegység tápkábellel (1 db.) 
⇒ Újratölthető akkumulátorok (2 db.) 
⇒ Használati útmutató (1 db.) 

Kiegészítő csomag a Sinus 421 Duo 
készülékhez: 
⇒ Második kézibeszélő 
⇒ Újratölthető akkumulátorok (2 db.) 
⇒ Töltőegység tápkábellel (a második 

kézibeszélőhöz) 
 

Elhelyezés 

A minél nagyobb hatótávolság elérése érdekében ajánlatos a telefonkészüléket a jellemző 
mozgásterület középpontjába telepíteni. A báziskészüléket nem célszerű falmélyedésbe vagy 
fémajtó mögé helyezni. 
A bázisállomás és a kézibeszélő közötti maximális hatótávolság megközelítőleg 300 méter 
kültérben, míg 50 méter beltérben. A körülményektől függően, például az épületszerkezeti 
sajátosságok miatt, a maximális hatótávolság csökkenhet. A szerkezeti kialakítástól függően akár 
a névleges hatótávolságon belül is holtpontok alakulhatnak ki, mégpedig a frekvenciatartományban 
végrehajtott digitális jeltovábbítás miatt. Ilyen esetben az átviteli minőség olyan szintre is 
csökkenhet, hogy rövid ideig tartó vonalszakadást okoz. A holtpontról történő elmozdulással 
azonnal helyreállítható a kapcsolat. Ha öt másodpercen belül nem tér vissza a lefedett területre, 
akkor a hatótávolság túllépésekor bontásra kerül a kapcsolat, . 
A közelben működő elektromos berendezések zavarhatják a vételt, ezért a bázisállomást és a 
kézibeszélőt legalább 1 méter távolságra ajánlatos működtetni az adott elektromos berendezéstől. 
 
Megjegyzés: 
A kézibeszélő használata előtt a hallókészüléket viselő személyeknek nem szabad megfeledkezni arról, 
hogy a hallókészülékek rádiófrekvenciás jeleket fogadhatnak, és ha az ilyen jelek erőssége túl nagy, úgy 
annak kellemetlen búgó hang lehet a következménye. 

A bázisállomás telepítése 

A telefonkészüléket normál használatra tervezték. A modern bútorokat általában lakkozzák, 
műanyag bevonattal látják el és fényesítőszerekkel kezelik. Ezek között vannak olyan szerek is, 
amelyek a báziskészülék/töltőegység talpát korrodálják vagy lágyítják. Ilyenkor a talp csúnya 
foltokat hagyhat a bútor felületén. 
Természetesen a gyártó nem vállalhat felelősséget az ilyen károsodásokért. Ezért javasoljuk, hogy 
a készüléket csúszásmentes alátétre helyezze, különösen az új vagy lakkalapú bevonattal ellátott 
bútorok esetén. 
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Falra szerelés 

A Sinus 421 bázisállomás falra is szerelhető. 

 
Készítsen furatokat egymástól 90 mm-re, függőlegesen, majd 
helyezzen be tipliket. 
A művelet folytatása előtt ellenőrizze, hogy a csavarfejek egy szintben 
vannak-e a bázisállomás alján található hornyokkal. 
Ezután hajtsa be a csavarokat úgy, hogy kb. 3 mm-re kiálljanak a fal 
síkjából. 
Akassza a bázisállomást a csavarokra, majd csatlakoztassa a 
tápkábelt és a telefonvezetéket.  

Megjegyzések: 
• A 230 V-os konnektor és a telefoncsatlakozó aljzat távolsága ne legyen nagyobb a kábelek 

hosszánál. 
• A bázisállomást nem szabad az ajtó és az ablak nyitási területére telepíteni, mert az sérülést 

okozhat! 
• Fúrás közben ügyeljen arra, nehogy megsérüljenek a falban elvezetett kábelek és vezetékek! 

A telefon bekötése 

A telefonkészülék használata előtt el kell 
végezni a telefonvezeték és a hálózati kábel 
csatlakoztatását. 
 
 
 
 
FONTOS! 
A bázisállomás kizárólag az SNG 05-ea 
tápegységgel működtethető! 

(1) Telefonvezeték 
Kösse össze a telefonvezeték (2 x RJ45) 
segítségével a bázisállomást és a telefon 
csatlakozóaljzatát. 
 
(2) Tápkábel 
Elsőként a bázisállomás alján elhelyezett, 
hálózati dugó szimbólummal jelzett aljzatba kell 
csatlakoztatni a tápkábelt, majd elvezetni a 
kábelt a megfelelő horonyban. Ezután illessze 
be a hálózati csatlakozódugót a konnektorba.  
 
Megjegyzés: 
Hálózati áramkimaradás vagy az akkumulátorok lemerülése esetén nem működik a vezetéknélküli telefon. 
A megfelelő működés biztosítása érdekében, csak az akkumulátor teljesen feltöltött állapotában 
csatlakoztassuk a készüléket a telefonhálózatra. 
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A töltőegység csatlakoztatása 

Dugja be a hálózati adapter csatlakozóját egy 230 V-os konnektorba. 

A kábelcsatlakozások bontása 

Elsőként a 230 V-os konnektorból kell kihúzni a hálózati adaptert, majd ezután a 
telefoncsatlakozóból az RJ45-ös telefonkábelt. 
A telefonvezeték kioldásához egy hegyes eszközzel, például golyóstollal, nyomja a kiálló fület a 
dugasz felé, ezzel együtt húzza ki a csatlakozót a kábelnél fogva. 

Kézibeszélő üzembe helyezése 

A kézibeszélő akkor kerül üzemkész állapotba, ha megtörtént az akkumulátor feltöltése. Ettől 
kezdve a kézibeszélőről hívás kezdeményezhető és azzal hívás fogadható. 

Az újratölthető akkumulátorok behelyezése 

A kézibeszélő alsó felén két AAA típusú mikrocellás akkumulátor befogadására alkalmas 
akkumulátortartó rekesz található. 
Az akkumulátorok használatával kapcsolatban fontos megjegyzések találhatók a Függelékben. 

Akkufedél eltávolítása 
Tolja lefelé kb. 3 mm-t, majd vegyük le 
az akkufedelet. 
Az akkumulátorok behelyezése (a 
polaritásra ügyelni kell!) 
Helyezze be a két akkumulátort a 
tartóba. Behelyezéskor ügyelni kell a 
megfelelő polaritásra. Az akkumulátor 
lapos vége (negatív oldal) kerüljön a 
rugós érintkezőhöz. Helytelen 
polaritással behelyezett akkumulátor 
esetén egyrészt nem működik a 
kézibeszélő, másrészt meghibásodás is 
előfordulhat. A burkolat visszahelyezése 
a levétel fordított sorrendjében történik. 

Akkumulátorok feltöltése 

A készülékhez mellékelt akkumulátorok teljesen lemerült állapotban vannak, vagyis még egyszer 
sem voltak feltöltve. Az akkumulátorok feltöltéséhez a kézibeszélőt rá kell helyezni a 
báziskészülékre vagy a töltőegységre. A kézibeszélő töltésjelző szimbólumának villogása jelzi a 
töltési folyamatot. A teljes feltöltés mintegy 14 órát vesz igénybe. 
Az akkutöltés státuszának jelzése a kézibeszélő kijelzőjén: 

 

Töltési státusz: "teljesen lemerült" 

Töltési státusz: "1/4" 

Töltési státusz: "1/2" 

Töltési státusz: "3/4" 

Töltési státusz: "feltöltve" 

 9



 

A vadonatúj akkumulátorok első alkalommal történő behelyezésekor a kézibeszélő kijelzője az 
aktuális töltési állapotot (1/4, 1/2, 3/4, feltöltve) csak a teljes feltöltési ciklus után jelzi ki. 

Illessze be a RJ45-ös telefonvezetéket a fali telefoncsatlakozóba, miután a töltésjelző abbahagyta 
a villogást. Ettől kezdve a telefonkészülék készen áll a használatra. 
 

 

A kézibeszélőbe csak NiMH újratölthető akkumulátorokat szabad behelyezni, 
vagyis tilos egyszer használatos elemeket használni! 

 
Megjegyzés: 
Fontos tudni, hogy az akkumulátorok első behelyezésekor a töltésjelző nem mutat helyes értéket. Ehhez 
előbb végre kell hajtani egy komplett töltési ciklust. 
 
Megjegyzés: 
A beszélgetés befejezése után ne helyezzük vissza a kézibeszélőt a báziskészülékre vagy a töltőegységre. 
       Az akkumulátorok élettartamának megnövelése érdekében csak akkor tegyük töltőre / a 

bázis állomásra / a kézibeszélőt, ha az akkujelzés már üreset mutat. ( ) 
 Az akkumulátorokat csak indokolt esetben ajánlatos kivenni a kézibeszélőből (például csere céljából), mert 
az jelentősen befolyásolja az optimális töltési ciklust. 
Teljesen feltöltött állapotban mintegy 15 órányi telefonbeszélgetést biztosítható az akkumulátorral. 
Ha az akkumulátor töltöttségi szintje lecsökken egy kritikus határ alá, akkor figyelmeztető hangjelzés 
kíséretében a kézibeszélő kijelzőjén villogni kezd a ( ) szimbólum. Ekkor még körülbelül tíz perc 
beszélgetési idő áll rendelkezésre. 

A kézibeszélő regisztrálása 

A csomagban található kézibeszélő már regisztrálva van a bázisállomásra. A további 
kézibeszélőket regisztrálni kell. A bázisállomáshoz maximum 6 kézibeszélő rendelhető hozzá. 
A többi kézibeszélő regisztrálásával kapcsolatos tudnivalók a "Kézibeszélők 
regisztrálása/regisztrálás törlése" részben találhatók. 

MSN számok hozzárendelése 

A telefonkészülékre gyárilag nem végezték el az MSN számok programozását. Tehát a készülék 
az összes beérkező hívást jelzi. 
 
Megjegyzés: 
Az MSN számok hozzárendelésével kapcsolatban részletesebb információk találhatók az "MSN számok 
kijelölése" részben. 
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Kijelzések, kezelőgombok, szimbólumok 

Kijelzések 

A kijelző mutatja a telefonkészülék aktuális státuszát, és egyértelmű, könnyen követhető 
utasításokat ad ki a működtetéssel kapcsolatban. A "készenléti állapot" jelzés mutatja a készülék 
üzemképes állapotát. 
 
A kijelzőn megjelenített szimbólumok jelentése az alábbi: 
 

 

Ez a szimbólum folyamatosan világít, ha a készülék aktív kapcsolatot létesített a 
bázisállomással. A szimbólum villogása jelzi, hogy a készülék a bázisállomás 
hatótávolságának határán helyezkedik el. 
 
 
Új bevitelt tartalmaz a híváslista. 

Új üzenetek érkeztek a hangpostafiókba. 
 
Beérkező SMS (szöveges üzenet). 

Aktív billentyűzár. 
 
Kikapcsolt hívásjelzés (a hívásokat rövid hangjelzés jelzi). 

A némítás funkció aktiválva van (a mikrofon ki van kapcsolva). 

Az akkumulátor töltési szintjét mutatja. Helyezze vissza a kézibeszélőt a 
bázisállomásra, ha csak üres körvonal látható vagy a kijelzés villog (az 
akkumulátort fel kell tölteni). 
 
Az első kézibeszélő ezzel a felhasználói névvel van regisztrálva. 
A bázisállomáshoz maximum 6 kézibeszélő regisztrálható. 
Mivel a telefonkészülék virtuális alközpontként is működik, így a belső hívások 
díjmentesek! 
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A kézibeszélőn található gombok 

 

 

 
Funkciógombok, bal és jobb nyílgombok a funkciók kiválasztásához. 
 

 Készenléti módban: címjegyzék megnyitása 
 Végiggörgetés a megnyitott menün. 
 Hangerő beállítása a hívás közben. 

 
 

 Menükben: Beállítások, pl. csengőhang, hangerő. 
 

Hívásgomb. Működése megegyezik a kézibeszélő felemelésével, illetve 
visszahelyezésével (vezetékes telefonoknál). 

Kihangosító gomb: Ezzel kapcsolható ki és be a hangszóró. 
 
Üzenet gomb: A gomb villogása jelzi az új üzenetek beérkezését 
(hangpostafiók, híváslista, SMS). 
 
Számbillentyűk a telefonszámok kiválasztásához és a nevek beírásához. 
ABC vanity-számok tárcsázására szolgál. 

A 1-es gomb lenyomva tartásával közvetlenül tárcsázható a hangpostafiók. 

Kettőskereszt gomb. 
Készenléti módban a gomb lenyomva tartása aktiválja vagy feloldja a 
billentyűzárat. 

Csillag gomb. 
Készenléti módban a gomb lenyomva tartásával be- és kikapcsolható a 
hangos hívásjelzés. 

T-gomb. 

 

Flash gomb. 
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Kézibeszélő: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kijelző 
 
 
 

Bal funkciógomb 
 

Bal kurzorgomb 
 
 

Hívásgomb 
 

Kihangosító gomb 
 

Számbillentyűk 
 
 
 
 
 

Flash gomb 
 

Mikrofon 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Hangszóró 
 
 
Fel/le 
kurzorgombok 
Címjegyzék 
 

Jobb funkciógomb 
 

Jobb kurzorgomb 
 
Üzenetek gomb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T-gomb 
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Bázisállomáson található gombok 

A bázisállomáson található gombbal személyhívás végezhető, illetve további kézibeszélők 
regisztrálhatók 
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A kézibeszélő be-/kikapcsolása 
Az akkumulátor első feltöltése után a kézibeszélő automatikusan bekapcsol és készen áll a 
használatra. A kézibeszélő kikapcsolható, ha azt szeretné, hogy az akkumulátor minél tovább 
megfelelő töltöttségi állapotban maradjon. 

A kézibeszélő kikapcsolása 

 
 

 

Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a Kézibeszélő/Kézibeszélő ki menüt, 
majd nyomja meg a Rendben gombot. 
 

Hagyja jóvá a Rendben gombbal a Kézibeszélő ki? parancsot 

A kézibeszélő bekapcsolása 

 Nyomja meg a hívásgombot. 

 
Megjegyzés: 
A készülék kikapcsolt állapotában a kézibeszélő nem reagál a bázisállomásról kezdeményezett 
személyhívásokra és a beérkező hívásokra! 

A billentyűzár be-/kikapcsolása 
Ha a kézibeszélőt zsebben hordja, akkor feltétlenül ajánlott a billentyűzár bekapcsolása. Így 
megakadályozható a hívószámok akaratlan felhívása. A beérkező hívások időtartamára a 
billentyűzár kikapcsol. 

A billentyűzár bekapcsolása 

 
Tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a kettőskereszt gombot. 

A kijelzőn ekkor megjelenik a  szimbólum. 

A billentyűzár kikapcsolása 

 Nyomja meg a Felold gombot, majd a kettőskereszt gombot. 

Személyhívás: A kézibeszélő megkeresése 
Ha nem találja a kézibeszélőt, akkor az felhívható a báziskészülékről. Az összes regisztrált és 
elérhető távolságban található kézibeszélőn kb. 30 másodpercig szól a csengőhang. 

Személyhívás indítása a báziskészülékről 

Nyomja meg a báziskészülék személyhívó gombját. 

Hívás befejezése 

 
Nyomja meg a kézibeszélő valamelyik funkciógombját, vagy nyomja meg még 
egyszer a báziskészülék személyhívó gombját. 
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Telefonálás 

Felhasználók kijelölése 
Ha elvégezte a hálózati szolgáltató által adott MSN szám beállítását és hozzárendelését, akkor ez 
a funkció felhasználható az MSN szám meghatározásához a kimenő hívásokra. 
Az MSN számok programozása vagy kijelölése, illetve a felhasználói nevek kiosztása a 
"Hívószámok/MSN számok programozása" vagy a "Kézibeszélő felhasználói nevének módosítása" 
részben kerül ismertetésre. 

Felhasználó kiválasztása 

 

 

Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a Felhasználóváltás menüt, majd 
nyomja meg a Rendben gombot. 
Válasszuk ki a preferált felhasználói nevet, majd nyomjuk meg a Rendben 
gombot. 

 
Megjegyzés: 
Ez a menüelem csak akkor áll rendelkezésre, ha több MSN számot állítottak be. 

Belső és külső hívószámok kiválasztása 
A bázisállomás maximum hat kézibeszélő regisztrálható, és ezek a készülékek egymást a belső 
hívószámok használatával hívhatják. 

Belső hívószámok kiválasztása 

 Adjon meg egy egyjegyű számot, majd válassza ki a Belső opciót. 

Külső hívószámok kiválasztása 

 

Válassza ki a hívószámot. 
 
Nyomja meg a hívásgombot. 
Ekkor a készülék elkezdi a megadott szám tárcsázását. 
 
 

Hívás befejezése: 
Nyomja meg a hívásgombot vagy tegye vissza a kézibeszélőt a báziskészülékre. 

 
Megjegyzés: 
A hívószámok a címjegyzékből, az újratárcsázási listából vagy a híváslistából választhatók ki. Jelölje ki a 
keresett számot, majd nyomja meg a hívásgombot. 
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Hívásfogadás 
A beérkező hívást csengetés és a kézibeszélő kijelzője is jelzi. 
⇒ A hívófél telefonszáma is megjelenik a kijelzőn, amennyiben a hálózati szolgáltatónál 

megrendelték a hívófél-azonosítás (CLIP) szolgáltatást. 
⇒ A hívófél telefonszáma nem jelenik meg a kijelzőn, ha a hívófél letiltotta saját hívószáma 

továbbítását, vagy amennyiben az műszaki okokból nem lehetséges. Ilyen esetben a kijelzőn 
a "Letiltott szám" üzenet látható. 

A kézibeszélő a bázisállomáson/töltőegységen van 

Vegye le a kézibeszélőt a bázisállomásról/töltőegységről, és folytassa le a beszélgetést. 

A kézibeszélő nincs a bázisállomáson/töltőegységen 

 Nyomja meg a hívásgombot, majd folytassa le a beszélgetést. 

Hívás befejezése 

 Nyomja meg a hívásgombot vagy tegye vissza a kézibeszélőt a 
bázisállomásra/töltőegységre. 

Tárcsázás a T-gomb alól 
Hívószám tárcsázása a T-gomb alól: 

 

Nyomja meg a T-gombot ( ). 

Nyomja meg a hívásgombot. Ekkor a készülék elkezdi a hívószám tárcsázását. 

 
Megjegyzés: 
Ha a telefon házi alközponthoz van csatlakoztatva, akkor meg kell adni a hozzáférési kódot (lásd az 
"Alközpont hozzáférési kódjának elmentése" részt). 

Hívásparkoltatás/hívásparkoltatás visszavonása 
A külső hívások kb. 3 percig parkoltathatók a hálózatban, és ezalatt az időtartam alatt 
visszavonhatók, és pl. hívások végződtethetők egy másik készüléken is. 
Végezze el az alábbi műveleteket a külső hívás közben: 

 

Nyomja meg az Opciók gombot, válassza ki a Hívás parkoltatás funkciót, majd 
a jóváhagyáshoz nyomja meg a Rendben gombot. 
Ekkor megjelenik az alapértelmezett parkoltatási kód (1). 
Szükség esetén ez a kód módosítható. A hívás parkoltatásához nyomja meg a 
Rendben gombot. 
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Megjegyzés: 
A hívásparkoltatás visszavonásához nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a "Szolgáltatások", 
"Parkoltatás ki" menüelemeket, majd nyomjuk meg a Rendben gombot. 
Adja meg a hívás parkoltatásakor használt parkolási kódot, majd nyomja meg az OK gombot. 

Automatikus visszahívás foglaltság (CCBS) vagy sikertelen hívás 
esetén 
Ez a funkció csak akkor használható, ha a szolgáltató ezt a funkciót támogatja. 
A hívott személy már beszél valakivel vagy nem érhető el. A kapcsolat automatikusan létrejön, 
amikor ez a hívott személy befejezi a folyamatban lévő hívását vagy a saját hívószámáról 
kezdeményezett első kimenő hívást. 

Automatikus visszahívás aktiválása 

A hívott személy vonala foglalt vagy nem veszi fel a telefont. 

 
Válassza ki a CCBS (visszahívás foglaltság esetén) vagy a CCNR (visszahívás 
nem válaszol esetén) funkciót. 

 
Megjegyzés: 
Minden egyes MSN számra csak egy automatikus visszahívás kezdeményezhető. Ha másik automatikus 
visszahívást aktiválnak, akkor az előző törlésre kerül. 
Az automatikus visszahívás visszavonható a visszahívás létrejötte előtt a Szolgáltatások > Visszahívás 
kikapcsolása > OK parancssorral. 

Kézibeszélő hangszóró hangerejének beállítása 
A hívás közben beállítható a kézibeszélő hangszóró hangereje (öt fokozat áll rendelkezésre). 

 

Telefonbeszélgetést folytatunk. 
 

A megfelelő hangerősség a kurzorgombok használatával állítható be. 

Kézibeszélő-mikrofon kikapcsolása (némítás) 
Ha nem szeretné, hogy a hívott fél hallja, amit a helyiségben tartózkodó másik személynek mond, 
akkor a kézibeszélő ideiglenesen elnémítható. 

 

Telefonbeszélgetést folytat. 
 

Nyomja meg a  gombot. Ekkor a Mikrofon elnémítva üzenet villog a kijelzőn. 
 
Ezalatt a hívott fél nem hallja a helyiségben zajló beszélgetést. Folytassa le a 
beszélgetést. 

Nyomja meg a  gombot. A hívott fél ismét hallja Önt. 
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Újratárcsázás 
Az utolsó 10 hívott számot a készülék az újratárcsázó listában tárolja. A listában szereplő 
legrégebbi bejegyzést a készülék mindig felülírja egy újabb hívószám tárcsázásakor. 
Ezek a hívószámok megtekinthetők, szerkeszthetők és törölhetők. 

Hívószámok kiválasztása az újratárcsázási listából 

 

Nyomja meg a  gombot. 
 

Használja a kurzorgombokat a hívandó szám kiválasztásához. 
 

Nyomja meg a hívásgombot. Ekkor a készülék elkezdi a szám tárcsázását. 

Bejegyzések elmentése a címjegyzékben 

 

Nyomja meg a  gombot. 
 

Használja a kurzorgombokat a hívandó szám kiválasztásához. 
 
Nyomja meg az Opciók gombot, válassza ki a Szám mentése menüt, majd a 
jóváhagyáshoz nyomja meg a Rendben gombot. 

Írja be a nevet és a többi fontos adatot, majd nyomja meg a Mentés gombot. 

Bejegyzés törlése 

 

Nyomja meg a  gombot. 
 

Használja a kurzorgombokat a hívandó szám kiválasztásához. 
 
Nyomja meg az Opciók gombot, válassza ki a Delete Call (Hívás törlése) menüt, 
majd a jóváhagyáshoz nyomjuk meg a Rendben gombot. 

Az összes bejegyzés törlése 

 

Nyomjuk meg a  gombot. 
 
Nyomjuk meg az Option gombot, válasszuk ki az Összes törlése menüt, majd a 
jóváhagyáshoz nyomja meg a Rendben gombot. A biztonsági kérdésre adja 
meg az Igen választ. 
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Címjegyzék 
A gyakran használt számok elmenthetők a hozzájuk tartozó nevekkel együtt, így legközelebb nincs 
szükség a teljes szám tárcsázására. A kézibeszélőben legfeljebb 50 hívószám (maximum 24 
számjegy) és név (maximum 16 karakter) tárolható. 

Tárcsázás a címjegyzékből 

 

Nyissa meg a címjegyzéket. A megnyitáskor az első bejegyzés látható. 
 
A számjegygombok használatával (0-9) írja be a keresett bejegyzés első karaktereit 
(maximum 5) (pl. "Laj"). 
Ekkor a kijelzőn a beírt karakterekkel kezdődő első bejegyzés látható (pl. Lajos). 
 
 
 

Használja a kurzorgombokat a címjegyzék görgetéséhez. 
 
Nyomja meg a hívásgombot. A készülék ekkor elkezdi tárcsázni a kiválasztott 
számot. 

 
Megjegyzés: 
Mindegyik bejegyzésre egyéni preferenciák adhatók meg az Opciók > Részletek mutatása menüelem 
használatával. 

Új bejegyzés beírása a címjegyzékbe 

 

Nyissa meg a címjegyzéket. Ekkor megjelenik az első bejegyzés. 
 
Nyomja meg az Opciók gombot, válassza ki az Új bejegyzés menüelemet, majd 
nyomja meg a Rendben gombot. 
 
Írja be a nevet. 
 
Használja a kurzorgombot a kiegészítő bejegyzésekhez/beállítási 
preferenciákhoz történő hozzáféréshez, majd írja be a szükséges 
részletadatokat. 
 

Nyomja meg a Mentés gombot az új bejegyzés elmentéséhez. 

 
Megjegyzés: 

A  vagy  gombokhoz tartozó funkciók is elmenthetők. 
A számok és speciális funkciók beírása közben a bal funkciógomb használható a szükséges 
javításokhoz. 
A nevek megadásához lásd a Függelékben található szimbólumtáblázatot . 
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Választható egyéni preferenciák: 
– Státusz: alközpont/külső (csak magáncélú alközpontoknál). 
– Hívószám-azonosítás korlátozása (CLIR): Be/Ki 
– MSN: Kimenő MSN hozzárendelése. 

Címjegyzék-bejegyzések szerkesztése 

 

Nyissa meg a címjegyzéket, és jelölje ki a szóban forgó bejegyzést. 
 
Nyomja meg az Opciók gombot, válasszuk ki a Szerkesztés menüelemet, majd 
nyomja meg a Rendben gombot. 

A bejegyzési/beállítási preferenciákhoz történő hozzáféréshez használja a 
kurzorgombokat, és végezze el a szükséges módosításokat. 
 

Nyomja meg a Mentés gombot a szerkesztett bejegyzés elmentéséhez. 

Címjegyzék-bejegyzések törlése 

 

Nyissa meg a címjegyzéket, és jelölje ki a megfelelő bejegyzést. 
 
Nyomja meg az Opciók gombot, válassza ki a Bejegyzés törlése menüelemet, 
majd nyomja meg a Rendben gombot. 
 
A biztonsági kérdésre adja meg az Igen választ. 

Címjegyzék törlése 

 

Nyissa meg a címjegyzéket. 
 
Nyomja meg az Opciók gombot, válassza ki az Összes törlése menüelemet, 
majd nyomja meg a Rendben gombot. 
 
A biztonsági kérdésre adja meg az Igen választ. 
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Beérkező üzenetek 

Általános jellemzők 
A Sinus 421 készülék három üzenetmemóriával rendelkezik: 
 

• Híváslista:  

• Hangpostafiók:  

• SMS:  
 
Az új üzeneteket a fenti szimbólumok és a villogó üzenetjelző gomb jelzik. Az új üzenetek 
olvasásához nyomja meg az "Üzenet" gombot. 
 
Megjegyzés: 
A lista megtekintése a menürendszer használatával lehetséges. 

Híváslista 
Kétféle híváslista áll rendelkezésre: 
• Nem fogadott hívások: ezekre a hívásokra nem válaszolt a hívott fél. 
• Fogadott hívások: az összes olyan hívás, amelyre a hívott fél reagált. 
 
A listák a kézibeszélőhöz hozzárendelt, hívást fogadó MSN számra mutatják a hívásokat. Az 
utolsó 20 hívás kerül elmentésre a dátummal és a hívás pontos idejével együtt. Ha a híváslista 
betelik, minden új híváskor a készülék törli a legrégebbi hívás adatait. A lista elején mindig a 
legutolsó hívás látható, tehát a listát a legrégebbi hívás zárja. 
A hívás befejezésekor a hívófél bekerül a megfelelő híváslistába. Ha a hívószám továbbításra 
kerül (CLIP), akkor az látható a kijelzőn. Ha a szóban forgó hívószám a címjegyzékben szerepel, 
akkor a név is megjelenik. Több azonos bejegyzés előfordulása esetén mindkét lista a legújabb 
bejegyzéseket tartalmazza. Ha a nem fogadott hívások között szerepel egy hívófél, és ennek a 
hívófélnek a hívását fogadják a készüléken, akkor ez a bejegyzés átkerül az újratárcsázási listába 
és törlésre kerül a nem fogadott hívások listájából. 

Híváslista megnyitása (üzenet gomb) 

Ha új, nem fogadott üzenetek vannak és az üzenet gomb villog, akkor a legutolsó bejegyzés 
közvetlenül elérhető. 

 
Nyomja meg az üzenet gombot, válasszuk ki a Nem fogadott menüelemet, majd 
szükség esetén nyomja meg a Rendben gombot (ha több üzenet, pl. SMS, 
telefonhívás van). A legutolsó bejegyzés ekkor megjelenik a kijelzőn. 

Híváslista megnyitása (menü) 

 

Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a híváslistát, majd nyomja meg a 
Rendben gombot. 
Válassza ki a megtekinteni kívánt híváslistát, majd nyomja meg a Rendben 
gombot. 
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Telefonszám kiválasztása a híváslistából 

 
 

 

Nyissa meg a híváslistát. 
 
Válassza ki a keresett bejegyzést, majd az azonnali tárcsázáshoz nyomja meg a 
hívás gombot. 

 
Megjegyzés: 
Alközponti működtetés esetén: 
A külső vonal választásától függően előfordulhat, hogy a fővonal-elérési kódot (EAC) automatikusan be kell 
illeszteni a telefonszám elé, hogy közvetlen hívást kezdeményezhessünk a híváslistából. 

Bejegyzések tárolása a címjegyzékben 

Nyissa meg a megfelelő híváslistát, és jelölje ki a bejegyzést. 

 

Nyomja meg az Opciók gombot, válassza ki a Szám mentése menüelemet, 
majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a Rendben gombot. 
 
Írja be a nevet és a speciális preferenciákat, majd válassza ki a Mentés 
parancsot. 

Bejegyzések törlése 

Nyissa meg a megfelelő híváslistát, és jelölje ki a bejegyzést. 

 
Nyomja meg az Opciók gombot, válassza ki a Bejegyzés törlése menüelemet, 
majd nyomja meg a Rendben gombot. 

Listák törlése 

 

Nyissa meg a megfelelő híváslistát. 
 
Nyomja meg az Opciók gombot, válassza ki az Összes törlése menüelemet, 
majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a Rendben gombot. 
A biztonsági kérdésre adja meg az Igen választ. 

Hangpostafiók 
A hívások közvetlenül átirányíthatók a hangpostafiókba. Ezt a funkciót a hálózati szolgáltatónak 
kell beállítani. 
 
Három hívásátirányítási mód közül választhat: 

 "Feltétel nélküli" – Az összes hívás átirányításra kerül a hangpostafiókba. 
 "Foglaltság esetén" – A hívások átirányítása csak akkor jön létre, ha másik, aktív hívás miatt a 

vonal foglalt. 
 "Nem válaszol esetén" – Ha a hívásra nem válaszolnak 20 másodpercen belül (az alközponti 

beállítástól függően), akkor a hívás átirányításra kerül a hangpostafiókba. 
 
Részletesebb leírást lásd a "Hívásátirányítás" fejezetben. 

A hangpostafiókba beérkezett új üzeneteket a kijelzőn látható  szimbólum jelzi. 
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Rögzített üzenetek visszajátszása 

 

 

A hangpostafiók bármikor felhívható a  gomb lenyomásával és lenyomva 
tartásával. 

 

SMS üzenetek 
A Sinus 421 készülékkel SMS üzenetek küldhetők és fogadhatók. 
Az SMS üzenetek vezetékes vagy mobil hálózatba történő elküldéséhez a hálózati szolgáltatónál 
elő kell fizetni erre a szolgáltatásra. A készülékkel elküldött SMS üzenetek szöveges üzenet 
formájában jelennek meg az összes SMS funkcióval ellátott készüléken (mobiltelefon, PC, másik 
telefon). Ha az SMS címzettje nem rendelkezik SMS funkcióval ellátott telefonnal, akkor az SMS 
üzenet hangüzenet formájában fogadható. 
A beérkező SMS üzeneteket a báziskészülék tárolja. Így bármelyik kézibeszélő felhasználható az 
SMS üzenetek elolvasására, megírására és elküldésére. Ha több kézibeszélőt használnak, akkor 
egyszerre csak egy kézibeszélő férhet hozzá az SMS üzenetekhez. 
A készülék maximum 15 beérkező SMS üzenet tárolására alkalmas. Ha a beérkező üzeneteket 
tároló memória megtelik, akkor a  szimbólum elkezd villogni. Szabad memóriaterület 
biztosításához törölni kell néhány üzenetet (lásd alább). 
Ezen kívül tárolható még 5 elküldött üzenet és 5 piszkozat is. Amikor az elküldött üzenetek és 
piszkozatok memóriája megtelik, akkor az új bejegyzésekkel a legrégebbi üzenetek törlődnek. 

Üzenetküldés/fogadás feltételei 
 Az SMS üzenetek küldéséhez és fogadásához a telefonvonalnak aktív CLIP (hívószám-

kijelzés) és COLP (kapcsolt vonal azonosságának közlése) funkcióval kell rendelkeznie. 
 Az SMS üzenetek elküldéséhez az SMS szolgáltatóközpont számát el kell menteni a Sinus 

421 készüléken SMS szolgáltatóközpontként, továbbá ezt a számot küldő központként kell 
kiválasztani. 

 
A szolgáltatótól kaphatunk információkat az alábbiakkal kapcsolatban: 

 SMS üzenetek küldésének és fogadásának díja. 
 Melyek azok a mobilszolgáltatók, amelyek felhasználhatók az SMS üzenetek elküldésére és 

fogadására. 
 Milyen funkciókat kínál az SMS szolgáltatás. 

SMS szolgáltatóközpont 
Az SMS üzenetek közvetítését az SMS szolgáltatóközpont végzi. Az SMS üzenetek elküldéséhez 
és fogadásához tehát szükség van a hálózati szolgáltató SMS szolgáltatóközpontjának 
hívószámára. 
Az SMS szolgáltatóközpontra négy bejegyzés regisztrálható a készüléken: 

 SMS szolgáltatóközpont (1-től 4-ig) 
A Küldő szolgáltató menüben válassza ki az SMS szolgáltatóközpontok listájából azt a 
bejegyzést, amelyet fel szeretne használni az SMS üzenetek továbbítására. 

 24



SMS üzenetek küldése 

Az SMS üzenetek küldésére használni kívánt SMS szolgáltatóközpont hívószámát SMS-küldő 
szolgáltatóközpontként kell kiválasztani a Sinus 421 készüléken. 
A készülék automatikusan ezt a számot használja az SMS üzenetek elküldésére, tehát csak ezen 
az SMS szolgáltatóközponton át küldhetők SMS üzenetek. 

SMS üzenetek fogadása 

Az SMS üzenetek fogadásához regisztrálni kell a megfelelő SMS szolgáltatóközpontot, 
amennyiben az SMS szolgáltatóközponton át SMS üzeneteket szeretnénk fogadni. 
Az SMS üzenetek fogadására három további, más hálózati szolgáltató által üzemeltetett SMS 
szolgálatóközpont regisztrálható. Az SMS üzenetek fogadásához egy SMS szolgáltatóközpont 
regisztrálása is elegendő. 
Az SMS központ száma a Szolg. központ menüben adható meg. 
További SMS szolgáltatóközpontok regisztrálásához vagy a regisztrálás megszüntetéséhez 
először ki kell választani az SMS szolgáltatóközpontot, mint Küldő szolgáltató. 
Az érintett hálózati szolgáltató a regisztrálással kapcsolatban megadja a szükséges információkat. 
 
Megjegyzés: 
A telefon automatikusan visszakapcsol az 1. üzenetküldő szolgáltatóra, amikor elküld egy SMS üzenetet a 2-
4. üzenetküldő szolgáltatón keresztül. 

Az SMS szolgáltatóközpont hívószámának megadása és módosítása 

Az 1-4. SMS szolgáltatóközpont hívószáma módosítható. 

 

Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki az SMS menü-t, majd nyomjuk meg a 
Rendben gombot. 

Válasza ki az SMS beállítások almenüt, majd nyomja meg a Rendben gombot. 

Válassza ki a Szolg. központok menüelemet, majd nyomja meg a Rendben 
gombot. 

Válasszon ki egyet a 4 szolgáltatóközpont közül, majd a jóváhagyáshoz nyomja 
meg a Rendben gombot. 

Írja be a módosított hívószámot, majd mentse el a beállítást a Mentés 
paranccsal. 

 
Megjegyzés: 
Ha a Sinus 421 készülék alközponthoz csatlakozik: előhívószám megadása esetén (fővonal hozzáférési 
kód), az automatikusan beillesztésre kerül a hívószám elé (lásd az "Alközponti működtetés" részt). 

SMS üzenetek írása, küldése és mentése 
A SMS üzenet maximális hossza 160 karakter. 
Az SMS üzenetek automatikus mentése csak akkor jön létre, ha az átvitel megszakad. Ha fontos 
SMS üzenetet ír, és azt el szeretnénk menteni, akkor ezt a műveletet még az üzenet elküldése 
előtt el kell végezni. 
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SMS szövegek beírása és elküldése 

 

Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki az SMS menü-t, majd nyomja meg a 
Rendben gombot. 

Válassza ki az Üzenet írása almenüt, majd nyomja meg a Rendben gombot. 

Írja be a szöveget, majd nyomja meg a Rendben gombot. 
 
A jóváhagyáshoz nyomja meg a Rendben gombot. Ezután megjelenik a Küldés 
almenü. 
 
Írja be a fogadó hívószámát, majd válassza ki a Küldés parancsot. 

 
A fogadó hívószáma kiválasztható közvetlenül a címjegyzékből is (nyomja meg a Keresés gombot, 
és válasszoni egy hívószámot a címjegyzékből). 
Az elküldött SMS üzeneteket a készülék automatikusan elmenti az elküldött üzenetek 
postaládájában. Öt SMS üzenet után a legrégebbi bejegyzés mindig felülírásra kerül. 

SMS szöveg elmentése piszkozatként 

Maximum öt SMS üzenet piszkozatként is elmenthető. Ehhez használja az 
Opciók/Mentés/Rendben parancssort. Öt SMS üzenet után a legrégebbi felülírásra kerül. 
Az elmentett szövegek szerkeszthetők, és az Opciók menüben az alábbi műveletek hajthatók 
végre. 
 
Küldés 
 
Mentés 
 
Törlés 
 
Összes 
törlése 

Írja be a fogadó hívószámát, majd nyomja meg a Rendben gombot. 
 
A szerkesztett szöveget a készülék elmenti a módosításokkal együtt. 
 

A kiválasztott bejegyzés törlésre kerül. 
 
Az összes piszkozat törléséhez, a biztonsági kérdés megjelenése után adja meg az 
Igen választ. 

 
Megjegyzés: 
Ha az SMS üzenet megírása közben a készülék bejövő hívást fogad, akkor az üzenetet a kézibeszélő 
automatikusan elmenti. A hívás ekkor fogadható, majd később folytatható az SMS üzenet létrehozása és 
elküldése az "Üzenet írása" menüelem használatával. 
Ha az SMS üzenetet nem sikerült elküldeni pl. vonalszakadás miatt, akkor az üzenethez a készülék 
hozzárendel egy hibaállapotot, és elmenti az elküldött üzenetek postaládában. 
Áramkimaradás esetén az összes elmentett SMS üzenet megmarad a memóriában. 

Beérkezett üzenetek postaládája 
Az új SMS üzeneteket az MSN számhoz hozzárendelt kézibeszélőn a szimbólum és a villogó 
üzenet gomb jelzi. 
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Minden egyes SMS üzenetre látható a dátum és időpont is (az SMS szolgáltatóközponttól 
függően). A SMS üzenetek sorba rendezve jelennek meg. Az első helyen mindig a legújabb üzenet 
látható, míg a sor végén a legrégebbi üzenet olvasható. 
 

A kijelzőn a  szimbólum látható: 

 

Nyomja meg az üzenet gombot, válassza ki az SMS menü-t, majd szükség 
esetén nyomja meg a Rendben gombot. 
A beérkező üzenetek postaládában a bejövő üzenetek láthatók. 
 

Az SMS üzenetek közötti görgetéshez használja a kurzorgombokat. 

Válassza ki az Olvasás parancsot az SMS üzenet szövegének elolvasásához. 
Használja a kurzorgombot az SMS üzenetek közötti görgetéshez. 

 
Megjegyzés: 
A megnyitott SMS üzenetek az "elolvasva" megjelölést kapják. 
 
Az SMS üzenet elolvasása után az alábbi lehetőségek közül választhat: 
 
 Nyomja meg az Opciók gombot, válassza ki a megfelelő menüelemet, majd nyomja 

meg a Rendben gombot. 
 
 
 
Az SMS üzenet törléséhez, a biztonsági kérdés megjelenése után adja meg az Igen 
választ. 
 
Az SMS üzenet fogadása után választ szeretne küldeni. Ezzel a paranccsal az 
üzenetírás módba kerül miután kiválasztotta, hogy a fogadott szöveg is szerepeljen-
e a küldendő üzenetben. A küldő száma automatikusan alkalmazásra kerül, viszont 
szükség esetén módosítható. 
 

Ezt a menüelemet kell kiválasztani, ha tovább szeretné küldeni az üzenetet. 
 
Ezzel a paranccsal hívhatja fel az üzenet küldőjét. 
 
 
Az üzenetküldő száma ezzel a paranccsal menthető el. Ugyanakkor megadhatja a 
küldő nevét is. 
 

Az összes fogadott SMS üzenet törléséhez, a biztonsági kérdés megjelenése után 
adja meg az Igen választ. 
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Elküldött üzenetek postaládája 
A készülék az elküldött SMS üzeneteket az elküldött üzenetek postaládájában menti el. Az 
elküldött üzenetek postaládája a Menü > SMS menü > Kimenő üzenetek > Rendben 
parancssorral nyitható meg. Itt láthatók az elmentett üzenetek. Jelölje ki a listából a szóban forgó 
üzenetet. Válassza ki az Olvasás parancsot, végezze el a szerkesztést, és szükség esetén 
használja az Opciók menüt. 
 
Megjegyzés: 
Maximum öt SMS üzenet menthető el az elküldött üzenetek postaládájában. Öt SMS üzenet után a 
legrégebbi bejegyzés felülírásra kerül. 

Az elküldött üzenetek postaláda megnyitása 

 

Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki az SMS menü-t, majd nyomja meg a 
Rendben gombot. 

Válassza ki a Kimenő üzenetek menüelemet, majd nyomja meg a Rendben 
gombot. 
 
Ekkor megjelenik az utolsó elküldött SMS üzenet. 
 

Az SMS üzenetek görgetéséhez használja a kurzorgombot. 
 
Az SMS üzenetek szövegének elolvasásához adja ki az Olvasás  parancsot. Az 
SMS üzenetek görgetéséhez használja a kurzorgombot. 
 
 
Nyomja meg az Opciók gombot, válassza ki a megfelelő menüelemet, majd 
nyomja meg a Rendben gombot. 

 Küldés. Ezzel a paranccsal küldhető el a kiválasztott SMS üzenet. Ha a 
hívószámot már előzőleg beírta és elmentette, akkor az megjelenik a kijelzőn. 
Ebben a fázisban a hívószám tetszés szerint módosítható. 
 
 
Mentés. A szöveg és a fogadó hívószámának szerkesztése után az üzenet ezzel 
a paranccsal küldhető el vagy tárolható. 
 
 
Szám hívása. Ez a menüelem szolgál a fogadó felhívására. 
 
 
Törlés. Ezzel a paranccsal törölhető az SMS üzenet. A biztonsági kérdésre adja 
meg az Igen választ. 
 
 
Összes törlése. Ezzel a paranccsal törölhető az összes elküldött SMS üzenet. A 
biztonsági kérdésre adja meg az Igen választ. 
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Hiba az SMS üzenetek küldésekor és fogadásakor 

Hiba az SMS üzenet küldésekor 

Az SMS üzenet elküldéséért csak akkor kell fizetni, ha az üzenet hibamentesen továbbításra került 
a hálózati szolgáltató SMS szolgáltatóközpontján keresztül. 
Az SMS üzenetek csak akkor nem küldhetők el és nem fogadhatók, ha az SMS központ 
hívószámát nem adja meg vagy hibás számot ment el a készülékben. Az SMS szolgáltatóközpont 
hívószáma szerepel a híváslistában. Törölje a hibás számot. 
Ellenőrizze az SMS szolgáltatóközpont hívószámát. 
 
Megjegyzés: 
A képeket és hangüzeneteket tartalmazó SMS üzeneteket ez a készülék nem támogatja. 

Hiba az SMS üzenet fogadásakor 

Ha a fogadott SMS üzenet hangüzenetként érkezik a Sinus 421 készülékre, akkor azt egy olyan 
hálózati szolgáltatón át küldték, amely nem továbbítja az SMS üzeneteket. 
Figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn, ha a telefonkészülék nem tud több SMS üzenetet 
fogadni. 

SMS üzenetek küldése az alközpontra 
Az SMS funkció rendelkezésre állása az alközponttól függ. 
További információkat lásd az alközpont használati útmutatójában. 
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Többpartneres beszélgetés 
Ez a telefonkészülék arra is használható, hogy a telefonbeszélgetés közben egy másik személyt 
hívjon fel (információkérő hívás), váltogasson két beszélgetőpartner között (váltott hívás) vagy 
egyidejű beszélgetést folytasson (3-résztvevős konferenciahívás). 

Második személy felhívása külső vonalon folytatott beszélgetés alatt 
A külső vonalon folytatott beszélgetés közben felhívhat egy belső (ha több kézibeszélő van 
regisztrálva) vagy egy másik külső számot. 

Külső partner felhívása (külső információkérő hívás) 

 

Beszélgetést folytat egy külső vonalon felhívott partnerrel: 
 

Nyomja meg a Flash gombot. Az első hívást ekkor a készülék tartásba helyezi. 
Tárcsázza a megfelelő hívószámot, majd nyomja meg a hívásgombot. Ekkor 
lefolytatható a beszélgetés a második partnerrel. 
 
Nyomja meg az Opciók gombot, válassza ki az Vége menüelemet, majd a 
második partnerrel folytatott beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a 
Rendben gombot. 
 
Vagy ... 
 
A második partner nem veszi fel a telefont vagy foglalt a vonal. 
A híváskísérletet a Vége parancs kiadásával fejezhetjük be. 

 
Megjegyzés: 
A második partner hívószámának kézi megadása helyett a hívószámot kiválaszthatja a címjegyzékből is. 

Belső partner felhívása (belső információkérő hívás) 

 

Beszélgetést folytat egy belső vonalon felhívott partnerrel: 
 
Nyomja meg az Opciók gombot, válassza ki a Belső keresés menüt, majd a 
belső hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a Rendben gombot. Szükség 
esetén használja a kurzorgombot a belső hívószám kiválasztásához (ha 
kettőnél több kézibeszélő van regisztrálva), majd nyomja meg a Rendben 
gombot. 
 
Ezzel a művelettel a belső partnert felhívta. 
 

Nyomja meg az Opciók gombot, válassza ki a Vége, majd a külső hívás 
visszaállításához nyomja meg a Rendben gombot. 
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Külső hívás átirányítása belső hívószámra 
Külső hívást fogad, amit szeretne átirányítani egy belső kézibeszélőre: 
 

 

Külső hívást folytat: 
 
Nyomja meg az Opciók gombot, válassza ki a Belső keresés menüt, majd a 
belső hívás indításához nyomja meg a Rendben gombot. Szükség esetén 
használja a kurzorgombot a belső hívószám kiválasztásához (ha kettőnél több 
kézibeszélő van regisztrálva), majd nyomja meg a Rendben gombot. 
 
Ezzel a művelettel a belső partnert felhívta. 
 
 
Nyomja meg a hívásgombot. A külső hívást ezzel átirányította egy belső 
partner hívószámára. 

Átkapcsolás két beszélgetőpartner között (váltott hívás) 
Külső hívás közben fogad egy második hívást vagy felhív egy másik beszélgetőpartnert. 
Ekkor lehetőség van a két partner közötti váltogatásra. 
 

 

Külső hívást folytat, miközben egy második hívást tartásba helyezett. 
 
 
Nyomja meg a Flash gombot. 
 
Vagy 
Nyomja meg az Opciók gombot, válassza ki a Hívások közötti váltás menüt, 
majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a Rendben gombot. Ekkor a másik 
hívóféllel folytathatja a beszélgetést. 
 
 
Az aktív hívás befejezése 
Két hívás között váltogat (különböző külső hívószámon felhívott partnerek), és 
be szeretné fejezni az "aktív" hívást. 

 
Nyomja meg az Opciók gombot, válassza ki a Vége menüt, majd az aktív hívás 
befejezéséhez nyomja meg a Rendben gombot. 

 
Megjegyzés: 
Ha két beszélgetőpartnerrel van kapcsolatban, és váltogat a két partner között, akkor lehetőség van arra is, 
hogy a tartásba helyezett személyt bevonja egy 3-résztvevős konferenciahívásba. 
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Egyidejű beszélgetés két partnerrel (3-résztvevős konferencia) 

3-résztvevős konferencia kezdeményezése 

 

Külső hívás alatt egy másik hívás tartásba van helyezve. 

 
Nyomja meg az Opciók gombot, válassza a Bekapcsolódás menüt, majd 
nyomja meg a Rendben gombot a 3-résztvevős konferencia indításához. 

A 3-résztvevős konferencia befejezése 

 

3-résztvevős beszélgetés van folyamatban. 
 
Nyomja meg az Opciók gombot, válassza ki a Konferencia vége menüt, majd a 
beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a Rendben gombot. Ekkor ismét a 
váltott hívás módba kerül. 
 
Vagy 

Nyomja meg a hívásgombot a két beszélgetőpartner összekapcsolásához. 

Hívásvárakoztatás elfogadása/visszautasítása 

Második külső hívás elfogadása/visszautasítása 

 

Beszélgetés közben egy második partner hívja a vonalat. Ekkor a 
hívásvárakoztatás hangjelzése hallható. 
 
 
Elfogadás 
Nyomja meg az Opciók gombot, válassza ki az Elfogad/vége parancsot, majd 
nyomja meg a Rendben gombot. 
Az aktív hívás ekkor befejeződik, és kapcsolatba kerül a várakoztatott 
hívóféllel. 
Vagy 
Nyomja meg az Opciók gombot, válassza ki az Elfogad/tartás parancsot, majd 
nyomja meg a Rendben gombot. 
Az első hívás ekkor tartásba kerül, és kapcsolatba lép a várakoztatott hívóféllel. 
Ezután átkapcsolhat a két hívás között (váltott hívás), vagy egyszerre 
beszélgethet a két partnerrel (3-résztvevős konferencia). 
 
Vagy 
 
 
Visszautasítás 
Nyomja meg az Elutasítás gombot. Ezután folytatható az aktív beszélgetés a 
hívásvárakoztatás hangjelzése nélkül. 
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Megjegyzés: 
Ha be szeretné fejezni az első hívást, majd fogadni szeretné a várakoztatott hívást, akkor az alközponttól 
függően ehhez a művelethez több másodperc áll rendelkezésre. Nyomja meg a  gombot. A telefon ekkor 
hívásjelzést szólaltat meg, és fogadható a várakoztatott hívás. 
A várakoztatott hívófél maximum 30 másodpercen át hallja a hívásjelzést (az alközponttól függően). Ha nem 
fogadja a hívást, akkor a hívófél foglalt jelzést hall. 

Állandó elérhetőség 
A hívásátirányítás funkciónak köszönhetően akkor is elérhető marad, ha nem tartózkodik a telefon 
közelében. 
Ez a funkció ugyanis automatikusan átirányítja a hívást egy másik telefonszámra. 
A hívásátirányítás egyedileg állítható be mindegyik MSN számra. 

Hívásátirányítás 
Háromféle hívásátirányítási mód állítható be: 
 

 Feltétel nélküli átirányítás – Az összes hívás átirányításra kerül a beprogramozott hívószámra. 
 Hívásátirányítás foglaltság esetén – A hívásokat csak akkor irányítja át a készülék, ha a vonal 

foglalt. 
 Hívásátirányítás nem válaszol esetén – Ha nem veszi fel a telefont 20 másodpercen belül (ez 

az időtartam függ az alközpont beállításától), akkor a hívás átirányításra kerül a 
beprogramozott számra. 

 
A "Hívásátirányítás nem válaszol esetén" és a "Hívásátirányítás foglaltság esetén egyidejűleg is 
aktiválható, viszont az átirányításhoz különböző hívószámokat kell megadni. 

A hívásátirányítás beállítása és aktiválása 

 

Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a Szolgáltatások menüt, majd nyomja 
meg a Rendben gombot. 

Válassza ki a Hívásátirányítás almenüt, majd nyomja meg a Rendben gombot. 
 
Válassza ki a megfelelő hívásátirányítási opciót, majd nyomja meg a Rendben 
gombot. 
– Feltétel nélkül 
– Nem felel esetén 
– Ha foglalt 
 
 
Adja meg vagy módosítsa az átirányítási hívószámot, majd nyomja meg a 
Rendben gombot 
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Hívásátirányítás kikapcsolása 

 

Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a Szolgáltatások menüt, majd nyomja 
meg a Rendben gombot. 
 
Válassza ki az Állapot almenüt, majd nyomja meg a Rendben gombot. 
 
Válassza ki a Kikapcsolás parancsot, majd nyomja meg a Rendben gombot. 

Válassza ki a megfelelő hívásátirányítási opciót, majd nyomja meg a Rendben 
gombot. 

 

A hívásátirányítási állapot ellenőrzése 

 

Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a Szolgáltatások menüt, majd nyomja 
meg a Rendben gombot. 
 
Válassza ki az Állapot menüt, majd nyomja meg a Rendben gombot. 
 
Válassza ki a Szám mutatása parancsot, majd nyomja meg a Rendben gombot. 

Válassza ki a megfelelő hívásátirányítási funkciót, majd nyomja meg a Rendben 
gombot. 
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Biztonsági funkciók 
Beépített biztonsági funkciók 

A telefonos kapcsolat aktív állapotában a bázisállomás és a kézibeszélő rádióösszeköttetésben áll 
egymással. A bázisállomás végzi a telefonos hálózat és a kézibeszélő közötti átkapcsolást. 
A bázisállomás és a kézibeszélő kódot vált egymással annak biztosítására, hogy senki se 
hallgathassa le a telefonbeszélgetést, illetve ne beszélhessen senki a tulajdonos költségére. Ha a 
kódok nem egyeznek, akkor nem létesíthető harmadik féllel kapcsolat. 
 
A magas szintű védelem érdekében a berendezés digitális adatátvitelt és kódolást alkalmaz a 
bázisállomás és a kézibeszélő között. 
 
A telefon fontos beállításainak védelme érdekében PIN kód használható. 

Billentyűzár 

Aktivált billentyűzár esetén a kézibeszélő védett a véletlenszerű tárcsázással szemben. 

A rendszer PIN kódjának módosítása 
Négyjegyű PIN kód (jelszó) védi a rendszert és a kézibeszélőt az illetéktelen hozzáféréssel 
szemben. A bázisállomás rendszerbeállításainak elvégzéséhez meg kell adni a rendszer PIN 
kódját. 

A PIN kód módosítása 

 
 
 

 

A telefon gyárilag beállított rendszerkódja a "0000". 
A készülék a készenléti módban van. 
 
Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a Bázisállomás menüt, majd nyomja 
meg a Rendben gombot. 

Válassza ki a Rendszer PIN menüt, majd nyomja meg a Rendben gombot. 

Adja meg a négyjegyű PIN kódot, majd nyomja meg a Rendben gombot (csak 
akkor, ha az aktuális PIN kód különbözik az alapértelmezett "0000"-tól). Ekkor 
megjelenik az Írja be az új PIN-t felszólítás. 
 
 
Adja meg az új négyjegyű PIN kódot, majd válassza ki a Mentés parancsot. 

Adja meg ismét a PIN kódot (biztonsági intézkedés), majd válassza ki a Mentés 
parancsot. Ekkor a készülék új PIN kódja mentésre kerül. 

 
Megjegyzés: 
Hibajelzés hallható és megjelenik a "Hibás PIN kód" üzenet, ha hibásan adja meg a PIN kódot. Néhány 
másodperc elteltével ismét beírhatja a PIN kódot. 
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Alközponti működtetés 

Az alközpont hozzáférési kódjának beírása/törlése (EAC) 
Ha a bázisállomás alközponthoz csatlakozik, akkor a külső hívások kezdeményezéséhez szükség 
lehet az alközpont hozzáférési kódjának beállítására (EAC) a telefonkészüléken. Ezt az eljárást 
mindegyik regisztrált kézibeszélőre el kell végezni. 
Lásd az alközpont használati útmutatóját. 

Az alközpont hozzáférési kódjának (EAC) mentése 

 

Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a Bázisállomás menüt, majd nyomja 
meg a Rendben gombot. 
 
Válassza ki az Alközpont menüt, majd nyomja meg a Rendben gombot. 
 
Válassza ki a Hozzáférési kód almenüt, majd nyomja meg a Rendben gombot. 

Írja be az alközpont hozzáférési kódját (egyjegyű). A már elmentett alközponti 
hozzáférési kód törléséhez nyomja meg a  funkciógombot. 
 
Válassza ki a Mentés parancsot. Ezzel az alközpont hozzáférési kódját a 
készülék (EAC) elmenti. 

Funkciók 
Ez a menü az alábbi funkciók beállítására használható: 
 
– Bejövő kód: Kapcsolja be ezt a funkciót, ha az alközpont hozzáférési kódja automatikusan 

beillesztésre kerül a hívószám átvitele közben. Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor a Sinus 
421 készülék illeszti be a bejövő hívások esetén az alközpont hozzáférési kódját. Ez a 
beállítás szükséges ahhoz, hogy a hívások közvetlenül indíthatók legyenek a híváslistából. 

 
– Automatikus ECT: Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor a funkció átvitele az ECT 

(explicit hívásátadás) ISDN szolgáltatáson keresztül történik. Ellenkező esetben a 
"Szétkapcsolás" üzenet látható mindkét csatlakozáson. 

 
– Automatikus billentyűzet: A funkció lehetővé teszi, hogy egyes szolgáltatások karakterek és 

számsorozatok beírásával is kezelhetők (pl. alközpontok esetén) legyenek. A funkciót be kell 
állítani, ha "Keypad" protokollal vezérelt ISDN alközponthoz vagy központhoz csatlakoztatjuk 
a Sinus 421 készüléket. A 0-9, *, # számok és karakterek elküldése billentyűzet-információs 
elemként kerül elküldésre. 
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Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a Bázisállomás/Alközpont menüt, 
majd nyomja meg a Rendben gombot. 
 
Válassza ki a Funkciók almenüt, majd nyomja meg a Rendben gombot. 

Használja a kurzorgombokat a funkciólista görgetéséhez. Minden egyes 
funkcióra megjelenik az aktuális beállítás. 
Használja a bal/jobb kurzorgombokat a beállítás módosításához. 
 
 
Nyomja meg a Mentés gombot a módosítás jóváhagyásához. 

 

Telefon beállításai 

Hívószámok/MSN számok hozzárendelése 
A hálózati szolgáltató több ISDN hívószámot (MSN számot) ad az előfizetéshez. Ezek a számok 
felhasználhatók speciális célokra is, pl. külön statisztikák vezetésére a magáncélú és üzleti 
beszélgetések költségeiről. Minden egyes programozott MSN szám (maximum 5) hozzárendelhető 
egy vagy több kézibeszélőhöz, és ellátható felhasználói névvel. 
Ha az MSN számokat nem állítja be, akkor mindegyik kézibeszélő jelzi az összes bejövő hívást. 

MSN szám hozzárendelése 

 

Nyomja meg a Menü gombot, válasszuk ki a Bázisállomás menüt, majd nyomja 
meg a Rendben gombot. 
 

Válassza ki az MSN beállítások almenüt, majd nyomja meg a Rendben gombot. 

Válassza ki az MSN kiosztás menüelemet, majd nyomja meg a Rendben 
gombot. 

Válasszon ki egy betűt az MSN A...E listából, majd nyomja meg a Rendben 
gombot. 

Írja be az MSN számot, és szükség esetén végezze el a hívószámkijelzés tiltása 
(CLIR) és a hívásvárakoztatás (be/ki) funkciók beállítását, majd hagyja jóvá a 
Mentés paranccsal. 
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MSN számok kiosztása 

 

Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a Bázisállomás menüt, majd a 
jóváhagyáshoz nyomja meg a Rendben gombot. 
 
Válassza ki az MSN beállítások almenüt, majd nyomja meg a Rendben gombot. 
 
Válassza ki az MSN kiosztás menüelemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a 
Rendben gombot. 

Válasszon ki egy betűt az MSN A...E listából, majd nyomja meg a Rendben 
gombot. 

A regisztrált kézibeszélők listájából válassza ki a "Be" státuszt azokra a 
kézibeszélőkre, amelyeket hozzá szeretné rendelni az MSN számokhoz, majd a 
jóváhagyáshoz adja meg a Mentés parancsot. 

Nyelv kiválasztása 
A szövegek megjelenítési nyelve különböző lehet: 

 

Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a Kézibeszélő/Nyelv menüelemet, 
majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a Rendben gombot. 
 
Válassza ki a használni kívánt nyelvet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a 
Rendben gombot. 

Csengetési hangerő beállítása 
A kézibeszélő és a bázisállomás csengetési hangereje 5 fokozatban állítható be, vagy szükség 
esetén teljesen lehalkítható (kikapcsolható). 

A csengetés a  gomb megnyomásával és lenyomva tartásával (körülbelül 2 másodpercig) 
kapcsolható ki és be  

A kijelzőn a  szimbólum látható, amikor a csengetés ki van kapcsolva. 

A kézibeszélő hangjelzésének beállítása 

A kézibeszélő a készenléti üzemmódban van. 

 

Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a Kézibeszélő/Csengetés menüelemet, 
majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a Rendben gombot. 

 
Ezt a menüt használhatja az alábbi funkciók beállításához: 
– Külső: Ebben az almenüben állíthatja be a bejövő külső hívások hangjelzését (1-től 10-ig). 
– Belső: Ebben az almenüben állíthatja be a bejövő belső hívások hangjelzését (1-től 10-ig). 
– Hangerő: Ebben az almenüben állíthatja be a bejövő hívások hangjelzésének hangerejét. Ez a 
beállítás azonos a belső és külső hívásokra. 
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Használja a kurzorgombokat a beállítások listájának görgetéséhez. Az aktuális 
beállítás megjelenik az összes funkcióra. Használja a bal/jobb kurzorgombokat a 
beállítás módosításához. 
 
Válassza ki a Mentés parancsot a módosítások jóváhagyásához. 

Megjegyzés: 

A kézibeszélő csengőhangja ki- és bekapcsolható a  gomb megnyomásával és lenyomva tartásával. 

A csengőhang kikapcsolt állapotában a kijelzőn a  szimbólum  látható. 

A báziskészülék hangjelzésének beállítása 

 
Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a Bázisállomás/Csengetés 
menüelemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a Rendben gombot. 

Ez a menü az alábbi funkciók beállítására használható: 
– Dallam: A bejövő külső hívások csengőhangjának (dallam) beállítására szolgál (1-től 10-ig). 
– Hangerő: A bejövő hívások csengetési hangerejének beállítására szolgál. 

 

Használja a kurzorgombokat a beállítások listájának görgetéséhez. Az aktuális 
beállítás megjelenik az összes funkcióra. Használja a bal/jobb kurzorgombokat a 
beállítás módosításához. 
 
Nyomja meg a Mentés gombot a módosítások jóváhagyásához. 

Beállítások 

 
Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a Kézibeszélő/Beállítások menüt, majd 
nyomja meg a Rendben gombot. 

 
Ez a menü az alábbi funkciók beállítására szolgál: 
– Billentyűhang: A billentyűk megnyomásakor megszólaló akusztikus jelzés. 
– Hatótávolság hangjelzése: Figyelmezető hangjelzés, amely jelzi, hogy elérte a 

báziskészülék hatótávolságának végét, és valószínűleg meg fog szakadni a kapcsolat. 
– Töltésjelző hangjelzés: A készülék töltőre helyezésekor ez a hang szólal meg jelezve azt, 

hogy megfelelő az érintkezés a töltőegységgel. 
– Automatikus DTMF: A kapcsolat létrejötte után tárcsázott számjegyek DTMF jelként kerülnek 

továbbításra (pl. üzenetrögzítő távvezérlése esetén stb.). A funkció kikapcsolt állapotában a 
billentyűzetjelek továbbítása jön létre. A "nem aktív" funkció a csatlakozási módban az 
Opciók menüben érhető el. 

 

Használja a kurzorgombokat a beállítások listájának görgetéséhez. Az aktuális 
beállítás megjelenik az összes funkcióra. Használja a bal/jobb kurzorgombokat a 
beállítás módosításához. 
 

Nyomja meg a Mentés gombot a módosítások jóváhagyásához. 
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Kézibeszélő regisztrálása/regisztrálás megszüntetése 
A Sinus 421 kézibeszélő gyárilag van regisztrálva. Maximum 6 kézibeszélő működtethető, 
legfeljebb 4 különböző bázisállomáson. 

A kézibeszélő regisztrálása 

 

Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a Bejelentkeztetés menüt, majd 
nyomja meg a Rendben gombot. 

Válassza ki a Bejelentkeztetés almenüt, majd nyomja meg a Rendben gombot. 
Válassza ki azt a bázisállomást, amelyre regisztrálni szeretné a kézibeszélőt, 
majd nyomja meg a Rendben gombot. 
A regisztrált kézibeszélővel rendelkező bázisállomások az "Aktív" üzenetet 
jelenítik meg, pl. Base 1 (használatban). 
A Sinus 421 készülék bázisállomása az 1-es megnevezést kapja. 
 
 
Adja meg a bázisállomás rendszerkódját (PIN kód) (alapértelmezés: "0000"), 
majd hagyja jóvá a Rendben gombbal. 
 
Válassza ki a kézibeszélőre a belső számot, vagy a számok szabad 
hozzárendeléséhez válassza ki az "automatikus" opciót, majd a jóváhagyáshoz 
nyomja meg a Rendben gombot. 
 
Tartsa lenyomva a bázisállomás gombját, amíg a regisztrációs hangjelzés meg 
nem szólal (kb. 10 másodperc). 
 
A kijelzőn a Bejelentkeztetés folyamatban üzenet látható. 
 
Sikeres regisztrálás esetén a kijelzőn megjelenik a felhasználó neve és a 
kézibeszélő belső hívószáma. 

A kézibeszélő regisztrálásának megszüntetése 

 

Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a Bejelentkeztetés menüt, majd 
nyomja meg a Rendben gombot. 

Válassza ki a Kijelentkeztetés almenüt, majd nyomja meg a Rendben gombot. 

Válassza ki a kézibeszélő belső hívószámát, majd a jóváhagyáshoz nyomja 
meg a Rendben gombot. 

A kézibeszélőn megjelenő biztonsági kérdésre adja meg az Igen választ. 

 
A regisztrálás sikeres megszüntetése után a kijelzőn megjelenik a jóváhagyó üzenet. 
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Automatikus hívásfogadás 
Az automatikus hívásfogadás funkcióval a bejövő hívások közvetlenül fogadhatók a kézibeszélő 
felvételével a bázisállomásról/töltőegységről. 
 

 

Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a Kézibeszélő/Közvetlen hívás 
(Automatikus hívásfogadás) menüt, majd nyomja meg a Rendben gombot. 
 
A beállítás kiválasztásához használja a bal/jobb kurzorgombokat, majd a 
jóváhagyáshoz nyomja meg a Mentés gombot. 

Bázisállomás kiválasztása/átkapcsolás másik bázisállomásra 
Mindegyik kézibeszélő legfeljebb 4 bázisállomáshoz rendelhető hozzá. 
Ha a kézibeszélővel kilép a bázisállomás hatótávolságából és belép egy másik bázisállmás 
hatóterületére, akkor átkapcsolhat kézzel a második bázisállomásra. 
 

 

Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a Kézibeszélő/Bázis választás menüt, 
majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a Rendben gombot. 

Válasszon ki egyet a listában szereplő báziskészülékek közül, majd a 
jóváhagyáshoz nyomja meg a Rendben gombot. 

 
Megjegyzés: 
A kézibeszélő csak azokat a báziskészülékeket listázza, amelyekre előzőleg regisztrálták. 

A kézibeszélő felhasználói nevének módosítása 
A kézibeszélőhöz hozzárendelt MSN számnak egyedi felhasználói név adható, pl. "Magán" vagy 
"Üzleti". 
 

 

Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a Kézibeszélő/Felhasználó neve 
menüt, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a Rendben gombot.. 

Válasszon ki egyet a listázott bejegyzések közül, majd a jóváhagyáshoz nyomja 
meg a Rendben gombot. 
Ezután módosíthatja a nevet (maximum 12 karakterből állhat). 
 

Írja be a módosított nevet, majd a jóváhagyáshoz válassza ki a Mentés 
parancsot. 
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Közvetlen hívás 
A funkció aktiválása esetén – bármelyik gomb megnyomásával (kivéve a jobb funkciógombot) – 
közvetlenül tárcsázható egy előre programozott hívószám. 
 

 

Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a Kézibeszélő/Közvetlen hívás menüt, 
majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a Rendben gombot. 

Írja be vagy módosítsa a hívószámot, majd nyomja meg a Rendben gombot. 
 
A kijelzőn ekkor a Közvetlen hívás üzenet látható. 

 
Megjegyzés: 
A közvetlen hívás funkció kikapcsolásához nyomja meg a Ki funkciógombot, majd a biztonsági kérdésre 
adja meg az Igen választ. 

Képélesség beállítása 

 

Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a Kézibeszélő/Kontraszt menüt, majd 
a jóváhagyáshoz nyomja meg a Rendben gombot. 
 
A képélesség 8 fokozatban állítható be a bal/jobb kurzorgombok használatával. 
A módosítások jóváhagyásához válassza ki a Mentés parancsot. 

Idő és dátum beállítása 

 
Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a Naptár/óra menüt, majd a 
jóváhagyáshoz nyomja meg a Rendben gombot. 

 
Ezt az menüt az alábbi beállításokra használhatja: 
– Óra: A pontos idő beállításához használja a numerikus billentyűzetet. 
– Naptár: Az aktuális dátum megadásához használja a numerikus billentyűzetet. 
 

 

A beállítások jóváhagyásához válassza ki a Mentés parancsot. A dátum és idő 
mentése ezzel megtörtént, és ezek a beállítások a kijelzőn láthatók a készülék 
készenléti üzemmódjában. 

 

 42



Alapértelmezett beállítások visszaállítása 
Az alábbiakban ismertetett eljárást használhatja az egyéni preferenciák megszüntetéséhez, tehát a 
kézibeszélő és bázisállomás alapértelmezett módjának visszaállításához. 

Kézibeszélő alapbeállításainak visszaállítása 

 

Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a Kézibeszélő menüt, majd a 
jóváhagyáshoz nyomja meg a Rendben gombot. 
 
 
Válassza ki a Kézibeszélő reset almenüt, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a 
Rendben gombot. 
 
A biztonsági kérdésre adja meg az Igen választ. 

A bázisállomás alapbeállításainak visszaállítása 

 

Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a Bázisállomás menüt, majd a 
jóváhagyáshoz nyomja meg a Rendben gombot. 
 

Válassza ki a Bázis reset almenüt, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a 
Rendben gombot. 
 
A biztonsági kérdésre adja meg az Igen választ. 
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Hívásdíjak 
A hálózati szolgáltatótól függetlenül a hívásköltségek átvitelre kerülnek az aktív kapcsolat után 
vagy alatt. Műszaki okok miatt a telefonszámla és a telefonkészüléken látható értékek 
különbözhetnek egymástól. Mindig a szolgáltató által kibocsátott számla érvényes. 

Faktor beállítása 
A továbbított hívásadatokra meghatározhat egy faktort. Ezt a faktor mindegyik MSN számra és az 
összes hívásdíjra is meghatározható. 
 

 

Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a Díjak menüt, majd a jóváhagyáshoz 
nyomja meg a Rendben gombot. 
 

Válassza ki a listából a megfelelő bejegyzést, majd nyomja meg a Rendben 
gombot. 

Adja meg vagy módosítsa a faktort, majd válassza a Mentés parancsot. 

A díjkijelzés típusának beállítása 
Választhat, hogy a hívás közben a hívásköltséget és/vagy a hívás időtartamát szeretné-e 
megjeleníteni. 

 

Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a Díjak/Kijelzés beállítás menüt, majd 
nyomja meg a Rendben gombot. 
 

Kapcsolja be vagy ki a szóban forgó kijelzési típust, majd a beállítás 
jóváhagyásához válassza ki a Mentés parancsot. 

Pénznem beállítása 

 

Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a Díjak/Pénznem menüt, majd nyomja 
meg a Rendben gombot. 
 

Adja meg a pénznemet (szöveges formában), majd a jóváhagyáshoz válassza ki 
a Mentés parancsot. 

Hívásdíjak kijelzése 

 

Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a Díjak/Összes hívás menüt, majd a 
jóváhagyáshoz nyomja meg a Rendben gombot. 
Válassza ki a listából a megfelelő bejegyzést, majd a költségek kijelzéséhez 
nyomja meg a Rendben gombot. Szükség esetén a mérő nullázható vagy 
visszatérhet a listához. 
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Függelék 

Fontos megjegyzések az akkumulátor használatával kapcsolatban 
1. A készülék működtetéséhez csak nikkel-metálhidrid (NiMH) akkumulátor használható. 

A kézibeszélőre megadott üzemidő csak arra az esetre érvényes, ha az akkumulátort 
feltöltötték az előírt minimális kapacitásra (750 mAh). A kézibeszélőhöz két újratölthető AAA 
(mikro) NiMH akkumulátor tartozik. Más típusú újratölthető akkumulátor vagy elem használata 
veszélyes lehet, és a készülék meghibásodásához is vezethet. A gyártó nem vállal 
felelősséget az eltérő típusú akkumulátorok vagy elemek használatából eredő 
meghibásodásokért és károkért. 

2. Az újratölthető akkumulátorok töltés közben felmelegedhetnek, ami sem meghibásodást, sem 
veszélyt nem jelent. 

3. Tilos más típusú töltőt használni az akkumulátorok újratöltéséhez, ellenkező esetben azok 
tönkremehetnek. 

4. Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok megfelelően vannak-e behelyezve (polaritás)! 
5. Az akkumulátorokat tilos vízbe vagy tűzbe dobni! 
6. Tilos az akkumulátorok szétszerelése, mivel ilyenkor fennállhat maró hatású elektrolitok 

felszabadulásának veszélye. 
7. Az új akkumulátorok behelyezése után, a kézibeszélő kijelzőjén az aktuális feltöltési állapot 

(1/4, 1/2, 3/4, feltöltve) csak az első komplett töltési ciklus után látható. 
8. Az új akkumulátorok a teljes kapacitásukat csak többszöri töltési/kisülési ciklus után érik el. 
9. Az akkumulátorok élettartamának megnövelése érdekében csak akkor tegyük töltőre / a 

bázis állomásra / a kézibeszélőt ha az akkujelzés már üreset mutat. 
10. 

 

Tilos az akkumulátorok rövidre zárása. Különösen kell ügyelni erre a tárolás és 
szállítás közben (rövidzárlatot okozhat pl. kulcscsomó, fémlap vagy hasonló tárgyak). 
Ügyeljünk arra, hogy az akkumulátor ne érintkezzen zsíros anyagokkal. Javasolt az 
akkumulátorok szigetelt csomagolásban történő tárolása, ha nincsenek behelyezve a 
kézibeszélőbe. 

11. A törvényes előírások szerint a használt akkumulátorokat és elemeket újra kell hasznosítani, 
ezért tilos azok szemétbe dobása. 

 
Az elemeket és akkumulátorokat szimbólumokkal és a tartalmukra vonatkozó információkkal látják 
el: 
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Szerkesztő (bejegyzések létrehozása és módosítása) 
Átkapcsolás a nagybetűs és kisbetűs írásmód között: 
A felső sor bal oldalán látható a nagybetűs "ABC", a kisbetűs "abc" vagy az "Abc" (mondat első 
betűje nagybetűs). 
 
Kurzor mozgatása: 
Balra: 
 
Jobbra: 

Felfelé: 

Lefelé: 
 

Törlés: 
Bal funkciógomb: 
 
Jobb funkciógomb:  

(egyszeri megnyomás: a kurzortól balra lévő karakter törlése) 
 
(lenyomva tartás: az összes karakter törlése) 

Karakterek hozzáadása: 
Karakterek hozzáadásához vagy beírásához vigye tetszőleges helyre a kurzort. 
 
Megjegyzés: 
Az egyes gomboknál rendelkezésre álló karakterek a szóban forgó gomb első megnyomása után az alsó 
sorban láthatók. 
SMS létrehozásakor a felső sor jobboldalán látható szám jelzi, hogy még hány karakternyi szöveg írható az 
üzenetbe. 

Karaktertáblázat (címjegyzék bejegyzések/SMS) 
Billentyű Karakter (nagybetűs)    Karakter (kisbetűs) 
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Jóváhagyás 

Ez a vezetéknélküli DECT telefonkészülék megfelel a 99/5/EK számú R&TTE irányelvekben 
megfogalmazott alapvető követelményeknek, emellett alkalmas telefonkapcsolat létesítésére a 
bázisállomáson és/vagy a csomagoláson feltüntetett tagállamban. 
 
 
CE tanúsítvány 
 
 
 
 

 

Ez a telefonkészülék megfelel az EU irányelvekben megfogalmazott 
követelményeknek. 
Ez a telefonkészülék teljesíti a rádió- és telekommunikációs végberendezések 
működését szabályozó, 99/5/EK számú, EU irányelvekben foglalt előírásokat és 
követelményeket. 
A CE szimbólum tanúsítja, hogy a telefonkészülék maradéktalanul megfelel a fent 
említett irányelveknek. 

 
 
Garanciális feltételek 
A telefonkészülékhez garancia jár, mégpedig a vásárlás napjától kezdődően, a vásárlás helyén 
érvényes jogszabályi előírásokban meghatározott időtartamig és feltételekkel. A garanciális igény 
a kereskedő által adott számla és garancialevél ellenében érvényesíthető. A garancia kiterjed az 
anyag- és megmunkálási hibák költségmentes javítására, szükség esetén a készülék díjmentes 
cseréjére. 
A garancia nem terjed ki az úgynevezett fogyóeszközökre (akkumulátor), valamint azokra a 
rendellenességekre, amelyek nem befolyásolják érdemben a készülék működését. Nem tartoznak 
a garancia hatálya alá azok a hibák, amelyek a nem rendeltetésszerű használatra, túlfeszültségre, 
villámcsapásra, rongálásra vagy harmadik személy illetéktelen beavatkozására vezethetők vissza. 
A jelen garancia nem terjed ki a használattal vagy a meghibásodással összefüggésbe hozható 
egyéb károkra, valamint a használat során vagy a meghibásodásból adódó pénzügyi 
veszteségekre és egyéb sérelmekre. 
A garanciális igényt a a márkaszervizekben  kell érvényesíteni. 
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