Digitális szuperhibrid rendszer

Kezelési útmutató
Típusszám:

KX-TD612CE

Köszönjük, hogy megvásárolta a Panasonic KX-TD612 típusú, Digitális szuperhibrid rendszerét.
Mielőtt csatlakoztatná a digitális szuperhibrid rendszert, kérjük olvassa el ezt az útmutatót.

Köszönjük, hogy Panasonic Digitális szuperhibrid rendszert vásárolt.
Kiegészítő berendezés ívpont (XDP)

Telefonok
A rendszer alkalmas a Panasonic típusú digitális
rendszerkészülékek csatlakoztatására. Kéthuzalos eszközök is csatlakoztathatók, például hagyományos telefonkészülékek, telefaxok, zsinórnélküli telefonok, hangposta
rendszerek stb.

1.3.1.

Csatlakoztatási példa

Az alközpont a digitális rendszerkészülékek és a
hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékek párhuzamos csatlakoztatásával képes megduplázni
mellékállomási kapacitását. Egy digitális rendszerkészülék megoszthatja a mellékállomás
használatát egy hagyományos készülékkel. Azonkívül Ön egy
Panasonic digitális rendszerkészüléket és egy hagyományos,
kéthuzalos telefonkészüléket
ugyanarra a dugaszra csatlakoztathat, és egyéni mellékállomásokként veheti igénybe őket.

1.4.1.

Telefonköltség megtakarítás
(Automatikus irányválasztás)

Hívásrészletező
(Részletes egyéni számla)

A rendszer a tárcsázott külső számon és a hívás
időpontján alapuló, legköltségkímélőbb hordozót
választja.

Az alközpont az alábbi információkat képes tá-

A

rolni illetve kinyomtatni: a hívás dátuma, időpontja, a mellékállomás hívószáma, a tárcsázott szám, a hívás időtartama stb.
Date

B

31. oldal

Time

Ext

24/06/00 10:03
24/06/00 11:07

123
223

•

Forduljon a forgalmazóhoz.
A CLIP/COLP automatikus
kiválasztása

A rendszer biztosítja, hogy a hívó/hívott fél
megtudja az Ön fővonali számát vagy a
rendszerprogramozással kijelölt mellékállomási hívószámát.

2.7.5.
A hívó/kapcsolt vonal azonossága
megjelenítésének (CLIP/COLP) automatikus
kiválasztása
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Másodkészülék párhuzamos csatlakoztatása

Beépített hangüzenet
Ön bejövő hívásait saját üzenetládájára irányíthatja, hogy amikor nem tudja fogadni a hívásokat, a hívók hangüzenetet hagyhassanak.
Halló, ez a
204-es mellék.
Kérjük hagyjon
üzenetet.

2.5.1.

Beépített hangüzenet

Kezelési útmutató

Megjegyzések:
•

Jelen terméket úgy terveztük meg, hogy az ISDN alaphozzáférést alkalmazva együttműködjön a páneurópai integrált szolgáltatású digitális hálózattal (ISDN).

•

A kezelési útmutatóban elhagytuk az egyes berendezések típusszámának végén lévő két
karaktert.

FONTOS
Ha az útmutatóban valami nem világos, kérjük forduljon a forgalmazóhoz.

Kezelési útmutató
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Fontos tájékoztató

Fontos biztonsági és életvédelmi tájékoztató
FIGYELMEZTETÉS
EZT A BERENDEZÉST CSAK SZAKKÉPZETT SZERVIZ SZEMÉLYZET TELEPÍTHETI ÉS
ÜZEMELTETHETI.
HA OLYAN MEGHIBÁSODÁS LÉP FEL, AMELYNEK EREDMÉNYEKÉPPEN A BERENDEZÉS
BELSŐ RÉSZEI HOZZÁFÉRHETŐVÉ VÁLNAK, AZONNAL HÚZZA KI A HÁLÓZATI KÁBELT,
ÉS A BERENDEZÉST KÜLDJE VISSZA A FORGALMAZÓHOZ.
A TÁVKÖZLÉSI ÖSSZEKÖTTETÉSEKET A HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS MEGSZÜNTETÉSE
ELŐTT KELL ELTÁVOLÍTANIA, A BERENDEZÉS ÁTHELYEZÉSÉT MEGELŐZŐEN. AZ
ÁTHELYEZÉS UTÁN ELŐSZÖR A HÁLÓZATI KÁBELT CSATLAKOZTASSA.
EZ A BERENDEZÉS HÁROMERES, FÖLDELT CSATLAKOZÓVAL RENDELKEZIK,
AMELYNEK KÜLÖN, FÖLDELŐ KIVEZETÉSE VAN. BIZTONSÁGTECHNIKAI OKOKBÓL EZ A
CSATLAKOZÓ CSAK OLYAN, FÖLDELT, HÁLÓZATI DUGASZALJZATBA ILLESZKEDIK,
AMELY AZ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN LETT TELEPÍTVE.
A BERENDEZÉS TELJES FESZÜLTSÉGMENTESÍTÉSE CSAK A HÁLÓZATI KÁBELNEK A
FALI CSATLAKOZÓBÓL TÖRTÉNŐ ELTÁVOLÍTÁSÁVAL VALÓSUL MEG.
A HÁLÓZATI KÁBEL HASZNÁLATOS FŐ MEGSZAKÍTÓ ESZKÖZKÉNT, EZÉRT BIZTOSÍTSA,
HOGY A DUGASZALJ A BERENDEZÉS MELLETT, KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ HELYEN
LEGYEN ELHELYEZVE/TELEPÍTVE.
EGY ESETLEGES TŰZ KELETKEZÉSE ILLETVE EGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A TERMÉKET ESŐ, ILLETVE SEMMILYEN MÁS NEDVESSÉG
HATÁSÁNAK.

Fontos figyelmeztetés!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a DISA üzemmód rendelkezik olyan funkcióval, melynek révén az
alközpontot valamely külső fővonalról felhívó fél ugyanolyan szolgáltatásokat vehet igénybe,
mintha a rendszeren belüli mellékállomás lenne, azaz a külső állomásról, de az alközponton
keresztül kimenő hívásokat kezdeményezhet.
Az alközpontok, megfelelő programozás illetve beállítás esetén lehetőséget nyújtanak arra,
hogy kimenő hívást csak a beállított titkos kód megadása után lehessen kezdeményezni, vagy
egyáltalán ne lehessen ezt a szolgáltatást használni. Ezáltal az alközpontba történő illetéktelen
behatolás, a fővonalak jogosulatlan használata és az ennek következtében felmerülő kár
lehetősége minimálisra korlátozható.
Amennyiben Ön használja a DISA szolgáltatást, a fentiek alapján szeretnénk felhívni szíves
figyelmüket arra, hogy az esetleges számlaviták, az illetéktelen behatolás és az ennek
következtében felmerülő, másra át nem hárítható károk megelőzése érdekében a beállításokat
minden esetben a legnagyobb gondossággal végezzék és ellenőrizzék le az alközpont üzembe
helyezőjével.
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Kezelési útmutató

Fontos tájékoztató

FIGYELMEZTETÉS
A berendezés sztatikus elektromosságra
érzékeny eszközöket alkalmaz. Ne érintse
kézzel a jobb oldalon látható csatlakozókat,
hogy a nyomtatott áramköri kártyákat megóvja
a sztatikus elektromosságtól. Süsse ki magáról
a sztatikus elektromosságot oly módon, hogy
hozzáér valamilyen földelt tárgyhoz, vagy
viseljen földelő csuklópántot.

Figyelem: sztatikus elektromosságra
érzékeny csatlakozók

A használati útmutatóban az alábbi ikonokat használjuk a leggyakrabban:

!!

Tanácsok

Feltételek

Megjegyzések
•

A digitális rendszerkészülék rövidítése az útmutatóban: „DPT”

•

A hagyományos, kéthuzalos telefonkészülék rövidítése: „SLT”

•

A „kezelői konzol” a Digitális kezelői konzol (KX-T7240/KX-T7440) és a Kezelői konzol a Digitális szuperhibrid rendszerek kezelője számára (KX-T7441) közös rövidítése.

Fontos biztonsági és életvédelmi tájékoztató
Amikor használja ezt a készüléket, egy esetleges tűz keletkezése illetve egy áramütés vagy
személyi sérülés kockázatának elkerülése érdekében az alábbiakban felsorolt, alapvető biztonsági intézkedéseket mindig be kell tartania:
1. Ne használja ezt a készüléket víz – például fürdőkád, mosdókagyló, konyhai mosogató, öblítő stb. – mellett, kerülje a használatot nedves alagsorban illetve úszómedence
közelében is.
2. Viharos időben lehetőleg ne használja a telefont (kivéve a zsinórnélküli típust). Egy villámlás
áramütést okozhat, még ha távolabb csap is be.
3. Ne használja a telefont gázszivárgás bejelentésére a szivárgás közvetlen közelében.
4. Csak az útmutatóban jelzett hálózati zsinórt és akkumulátort használja. Az akkumulátort ne
dobja tűzbe, mert felrobbanhat. A használt akkumulátortól a helyi előírásoknak megfelelően
kell megszabadulnia.
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT.

Kezelési útmutató
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Vigyázat!

Vigyázat!
•

Tartsa távol a berendezést olyan elektromos zajt keltő eszközöktől, mint pl. a fénycsövek,
motorok és televíziókészülékek. Ezek a zajforrások befolyásolhatják a berendezés
teljesítőképességét.

•

A berendezést óvni kell a szennyeződéstől, a párától, a magas (40 °C-nál magasabb)
hőmérséklettől és a rázkódástól; ne tegye ki közvetlen napfény hatásának sem.

•

Soha ne próbáljon meg semmiféle vezetéket, tűt stb. bedugni a berendezés szellőző illetve
egyéb nyílásaiba.

•

Ha bármilyen probléma adódik, távolítsa el a berendezés csatlakozóját a telefonvonalról.
Dugaszoljon egy ISDN telefonkészüléket közvetlenül a telefonvonalra. Ha a telefon megfelelően
működik, ne csatlakoztassa ismét a berendezést mindaddig, amíg problémát el nem hárította a
forgalmazó. Ha a telefonkészülék nem működik megfelelően, nagy a valószínűsége, hogy a
hiba a telefonvonalban van, és nem a berendezésben.

•

A ház tisztításához ne használjon benzint, hígítót vagy hasonló oldószert sem súrolószert.
Törölje le egy puha ruhadarabbal.
A berendezés gyári száma a rá ragasztott címkén található. Saját érdekében, kérjük írja
be a típusszámot és ezt a számot a megfelelő helyre, a kezelési útmutatót pedig a
vásárlási bizonylattal együtt őrizze meg, mert egy esetleges lopás esetén, illetve egy
későbbi hivatkozásnál ezek szolgálnak igazolásként.
TÍPUSSZÁM:
GYÁRI SZÁM:
Egy későbbi hivatkozáshoz
A VÁSÁRLÁS IDŐPONTJA _______________________________________________
A FORGALMAZÓ CÉG NEVE _____________________________________________
A FORGALMAZÓ CÉG CÍME _____________________________________________
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1. fejezet
Áttekintés
Ez a fejezet röviden bemutatja alközpontját.
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Áttekintés

1.1.

Kapacitás

1.1.1.

Kapacitás

Alközpontjához az alábbi számú mellékállomást és fővonalat csatlakoztathatja:
Alap
rendszer

Modul
bővítés

Maximális
kapacitás

4
(2)
–
12

2
(1)
1
–

6
(3)*
1
12

KX-TD612
Fővonal (CO)
(ISDN (BRI) vonal)
(Analóg fővonal (CO))
Mellékállomási vonal

*A 2. ISDN (BRI - alapsebességű interfész) port és a 3. ISDN (BRI) port fővonali illetve
mellékállomási vonali használatra is kiválasztható (Alapértelmezés: 2. port - fővonal /
3. port - mellékállomás). A rendszer maximális kapacitása függ a vonalak kiválasztásától.
Lásd az alábbi táblázatot.
Fővonal
(CO)

ISDN
mellékállomási
vonal

Mellékállomási
vonal

3 ISDN (BRI) portot választott fővonalként

6

0

12

2 ISDN (BRI) portot választott fővonalként

4

8

12

1 ISDN (BRI) portot választott fővonalként

2

16

12

Vonal kiválasztás
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1.2.
1.2.1.

A csatlakozók, kapcsolók, neve és
elhelyezkedése
A csatlakozók, kapcsolók, neve és elhelyezkedése

KX-TD612

Külső berendezés csatlakozó
Mellékállomási csatlakozók

Külső zeneforrás csatlakozó
Személykereső
csatlakozó
Soros interfész
(RS-232C) csatlakozó

ISDN (BRI) vonal moduláris csatlakozó

KX-TD612XX
ABC1234567

Tápkapcsoló

Akkumulátor interfész
Föld kivezetés
Hálózat bemenet

Gyári szám
Táplálás kijelző

Kezelési útmutató
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Digitális rendszerkészülék (Példa: KX-T7536 típus)

Kijelző

Funkció

Szoftver
PROGRAM

Funkció

FWD/DND
SHIFT

CONF
INTERCOM

PAUSE
TRANSFER
MESSAGE
AUTO DIAL / STORE
AUTO ANSWER / MUTE
FLASH
REDIAL

Beállítótárcsa

HOLD
SP-PHONE

14

Mikrofon
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Az elülső borítás lenyitása
1. Lazítsa meg a központ egység felső, elülső borításán lévő csavart.
A csavart rugóval rögzítettük a felső, elülső borításhoz, így nem veszhet el.

2. Nyissa fel a felső, elülső borítást az

nyíl irányában.

Csavar
Screw

Felső, elülső borítás

A

3. Lazítsa meg a központ egység oldalain lévő, két csavart.

Csavarok

4. Nyissa le az elülső borítást.

Elülső borítás

Az elülső fedél lezárása
1. Hajtsa végre a fenti lépéseket, fordított sorrendben.

Kezelési útmutató
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1.3.
1.3.1.

Csatlakoztatási példa
Csatlakoztatási példa

Az ábrán egy opcionális berendezéseket is tartalmazó csatlakoztatási példa látható.
3 db ISDN (BRI) vonal
Az 1. és 2. ISDN (BRI) porthoz (induló)
A 3. ISDN (BRI) porthoz (kiegészítő)
(villámvédelemmel ellátva)

1 db analóg fővonal (opcionális)
Autó akkumulátor
Külső zeneforrás
Külső jelfogó
Nyomtató

vagy

Számítógép

Erősítő

Hangszóró

Második csengető jelfogó

12 db mellékállomási vonal

Hagyományos,
kéthuzalos telefonkészülék

KX-T7433

KX-T7436
Ajtónyitók
Zsinórnélküli telefon

KX-T7431

Német ajtónyitó típus

KX-T7440
Telefax készülék
Panasonic
Panasonic

Panasonic
Panasonic

Kaputelefon
KX-T30865
Hangposta rendszer
: opcionális kártyát igényel.

16

Kezelési útmutató

Áttekintés

1.4.
1.4.1.

Másodkészülék párhuzamos csatlakoztatása
(Kiegészítő berendezés ívpont [XDP])
Másodkészülék párhuzamos csatlakoztatása

Egy Panasonic digitális rendszerkészüléket és egy hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléket, ideértve a telefax készüléket, a zsinórnélküli telefont stb. párhuzamosan csatlakoztathat
ugyanahhoz a mellékállomási csatlakozóhoz. A párhuzamos csatlakoztatás kétféle lehet.
•

Kiegészítő berendezés ívpont (XDP)
Digitális rendszerkészülék és hagyományos, kéthuzalos telefonkészülék
A telefonok saját, eltérő mellékállomási hívószámmal rendelkeznek és önállóan
működtethetők. Ha további információra van szüksége, forduljon a forgalmazóhoz.

•

Párhuzamos telefon csatlakoztatás
Bármely digitális rendszerkészülék és egy hagyományos, kéthuzalos telefonkészülék
Ezek a telefonkészülékek ugyanazt a mellékállomási hívószámot használják.
A kéthuzalos telefonkészülék csengetéséhez kapcsolja be a csengetést, amennyiben
szüksége van rá. (Lásd a 2.7.13. A párhuzamosan csatlakoztatott telefonkészülék
csengetésének beállítása (Párhuzamos telefon csatlakoztatás) című fejezetet, ebben az
útmutatóban.)

Az alábbiakban a párhuzamos csatlakoztatás három példája látható. A csatlakoztatás típusának
meghatározásához rendszerprogramozás szükséges. Forduljon a forgalmazóhoz.

1. módszer

<A KX-T7400 sorozatú DPT hátulsó része>
A hagyományos, kéthuzalos
telefonkészülékhez

Az alközponthoz
négyerű csatlakozó zsinór
Csatlakoztassa az „A”, „B”,
„H” és „L” pontot.
kéterű csatlakozó zsinór
Csatlakoztassa vele az „A” és „B” pontot
(„a-b” ágat).

Megjegyzés: A vezetékeket a csatlakozók sérülésének elkerülése érdekében illessze be a
hornyokba, akár falra szereli, akár asztali készülékként használja.
<A KX-T7200 sorozatú DPT hátulsó része>
Az alközponthoz

Hagyományos,
kéthuzalos telefonkészülék

Kezelési útmutató
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telefonkészülékhez

Digitális
rendszerkészülék
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2. módszer

Moduláris
aljzat

Moduláris
aljzat

négyerű csatlakozó zsinór
Csak a „H” és „L” pontot csatlakoztassa.
(az „A” és „B” csatlakoztatására nincs
szükség)

Digitális
rendszerkészülék

kéterű csatlakozó zsinór
Csatlakoztassa vele az „A” és „B” pontot
(„a-b” ágat).

Hagyományos, kéthuzalos
telefonkészülék

3. módszer

Rendező

Kettős, moduláris csatlakozó aljzat
négyerű csatlakozó zsinór
Digitális rendszerkészülékhez:
Csak a „H” és „L” pontot csatlakoztassa.
(az „A” és „B” csatlakoztatására nincs
szükség)

Digitális rendszerkészülék
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kéterű csatlakozó zsinór
Csatlakoztassa vele az „A” és „B” pontot
(„a-b” ágat).

Hagyományos, kéthuzalos
telefonkészülék

Kezelési útmutató
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1.5.

A rendszer újraindítása

1.5.1.

A rendszer újraindítása

Ha a rendszer az indítás után nem működik megfelelően, indítsa újra. Csak az alábbiak törlődnek. Ha alközpontja nem működik megfelelően, forduljon a forgalmazóhoz.
•

Az automatikus visszahívás (várakozás foglalt vonalra) törlődik.

•

A rendszer (alközponti) parkoló-zónában lévő hívások elbomlanak.

•

A tartásban lévő hívások elbomlanak.

•

A folyamatban lévő hívások megszakadnak.

•

A kizárólagos tartásban lévő hívások elbomlanak.

A tápkapcsoló használata
1. Először kapcsolja ki (OFF) a tápkapcsolót, majd kapcsolja be (ON).

Tápkapcsoló

Kezelési útmutató
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2. fejezet
Működés
Ez a fejezet lépésről lépésre mutatja meg
Önnek az egyes szolgáltatások
használatát. Olvassa el ezt a fejezetet,
hogy alközpontjának számos, hasznos
szolgáltatásával megismerkedhessen.

Kezelési útmutató
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Működés

2.1.

Mielőtt a telefonokat üzemeltetné

2.1.1.

Mielőtt a telefonokat üzemeltetné
Milyen típusú telefonkészülékek alkalmazhatók?

Ön hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléket (SLT), például tárcsás készüléket vagy Panasonic digitális rendszerkészüléket (DPT) is használhat, mint például a KX-T7436 típus. A szolgáltatásokat az alkalmazott telefonkészülék típusától függően vegye igénybe. Ha speciális funkciógombbal és/vagy kijelzővel ellátott Panasonic digitális rendszerkégombbal, mint például a
szüléket használ, akkor az egyszerű programozás érdekében követheti a gomb működtetéseket
illetve a kijelző üzeneteit.
Ha megnövelt kijelzőjű telefonkészüléket használ (pl. KX-T7436) akkor a szolgáltatások használatához követheti a kijelzett üzeneteket.
Ha telefonkészülékén nincsenek funkciógombok és/vagy kijelző, akkor Ön az alközpontot a szolgáltatások hívószámának beadásával működtetheti. Kövesse az Ön telefonkészülékéről elérhető
működtetést. Ha kezelői konzolt használ, akkor a kezelőn lévő gombokat ugyanúgy használhatja,
mint a hozzá csatlakozó digitális rendszerkészülék gombjait.
• Ha olyan Panasonic rendszerkészüléket
használ, amelyiken nincs funkciógomb,
akkor a nem használt rugalmas gombok
egyikét átprogramozhatja a kívánt funkcióra. Lásd a „Telefonjának és alközpontjának egyéni beállításai” című fejezetben
„A gombok egyéni beállításai” részt.

Szolgáltatás hívószámok
Bizonyos szolgáltatások működtetéséhez Önnek be kell adnia az előre kijelölt szolgáltatás hívószámot (és szükség esetén egy további paramétert is).
A szolgáltatás hívószámok két típusát alkalmazzuk:
•

Rugalmas (programozható) szolgáltatás hívószám

•

Fix szolgáltatás hívószám

A fix szolgáltatás hívószámok nem változtathatók meg. Ön azonban a könnyebb használat érdekében megváltoztathatja a rugalmas hívószámokat. Ha a hívószámokon változtatni kíván, forduljon a forgalmazóhoz. Ebben az útmutatóban a szolgáltatások használatának leírásánál a (gyárilag beállított) alapértelmezésű számokat használjuk.
A rugalmas hívószámokat 9 -ként (félig sötétített gombként) ábrázoljuk. Ha megváltoztatta a
szolgáltatás hívószámát, akkor használja az újonnan programozott számot. Írja be az új számot a
„Szolgáltatás hívószám listába” (Függelék).
Ha olyan kéthuzalos telefonkészüléket használ, amely nem rendelkezik „¼
¼”
illetve „#” gombbal, akkor nem tudja használni azokat a szolgáltatásokat, amelyek hívószámukban tartalmazzák a „¼
¼” illetve „#” karaktert.

Hangok
Egy szolgáltatás használata közben vagy után különböző hangokat hall, ezek jelentését lásd a
„5.4.1. Mi ez a hang?” című fejezetben (Függelék).
22
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Kijelző
Ebben az útmutatóban találkozhat „a kijelző ...” kifejezéssel. Ez a Panasonic digitális rendszerkészülék kijelzőjét jelenti. Ha telefonkészüléke nem Panasonic gyártmányú, kijelzős, digitális rendszerkészülék, akkor az üzenet nem jelenik meg.
Ha Panasonic gyártmányú, kijelzős digitális rendszerkészüléket használ, akkor a kijelző segítségével ellenőrizheti a beállításokat. Amikor például Ön beállítja a hívásvédelem szolgáltatást, a
kijelzőn a „Do Not Disturb” („Ne zavarj”) szöveg látható. Néhány rendszerkészülék segíti is Önt a
szolgáltatások egyszerű elérésében. A működtetéstől függő üzenet jelenik meg rajtuk. Ha a kijelző oldalán vagy alatt lévő, megfelelő gombot megnyomja, vagy elforgatja a beállítótárcsát, akkor
elérheti a kívánt szolgáltatást. Például, ha a háttérzene bekapcsolása rendelkezésre áll, akkor a
kijelzőn a „BGM” (Háttérzene) szöveg látható. Kövesse az egyes szolgáltatásoknál leírt utasításokat.

Ezen túlmenően, a digitális rendszerkészülék kijelzőjétől függően, Ön a kijelző üzeneteit felhasználva
veheti igénybe a szolgáltatásokat illetve kezdeményezhet hívásokat. Lásd a „A kijelzős, digitális
rendszerkészülék használata” című fejezetet.
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Az Ön mellékállomási hívószáma
Ha kijelzős, digitális Panasonic rendszerkészüléket használ, a kijelzőn ellenőrizheti saját mellékállomási hívószámát. Lásd a „4.2.1. Alközpontjának egyéni beállításai” című fejezetet.

Korlátozások
Bizonyos szolgáltatások rendszerprogramozással letilthatók az Ön mellékállomásán. Forduljon a
rendszergazdához vagy a forgalmazóhoz.
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Az ikonok leírása
Az alábbi ikonok megmutatják Önnek a szolgáltatás elérhetőségét, magyarázatul szolgálnak, és
rendelkeznek a szolgáltatások igénybe vételének módjáról.
Ez a szolgáltatás nem vehető
igénybe hagyományos, kéthuzalos
telefonkészülékről.
A vonatkozó programozás címe
Lásd „Programozás”, ha szüksége
van rá.

Fővonal lefoglalása (az alábbiak
egyike):

(CO)
vagy

9
vagy

8

1
-

8

Híváskezdeményezés (az alábbiak
egyike):

4

• Nyomja le a CO gombot.
• Tárcsázza a fővonal előválasztó
kódját, a „9”-et.
• Tárcsázza a fővonalcsoport elérési számát: 81–84.
Nyomja le a kaputelefonon a
hívógombot.

• Emelje fel a kézibeszélőt.
• Nyomja le az SP-PHONE gombot.
• Nyomja le a MONITOR gombot.
(Ha beszélgetni kíván, emelje fel
a kézibeszélőt.)
Bontás (az alábbiak egyike):
• Tegye a helyére a kézibeszélőt.
• Nyomja le az SP-PHONE gombot.
• Nyomja le a MONITOR gombot.

a kívánt szám

(Recall)

Nyomja le a Recall (Újrahívás)
gombot a hagyományos,
kéthuzalos telefonkészüléken.

Nyomja le a megfelelő funkciógombot a digitális rendszerkészüléken
(Lásd a „Ha Panasonic rendszerkészüléket használ” pontot az
alábbiakban.)

Várja meg a jelentkezést.

Adja be a kívánt számot.

Beszéljen.

<Példa>
Díjközlési kód

Adja be a díjközlési kódot.
Mellékállomási
hívószám

Tárcsázza a mellékállomás
hívószámát.

Ön nyugtázó, tárcsázási hangot,
csengetést vagy csengetési
visszhangot hall.
Ny. hang: nyugtázó hang
T. hang: tárcsázási hang
Cs. hang: csengetés
Cs. v. hang: csengetési
visszhang

Telefonszám
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Tárcsázza a telefonszámot.

Egy rövid hangjelzés (sípolás)
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Ha Panasonic digitális rendszerkészüléket használ
Ha Panasonic digitális rendszerkészüléket és kezelői konzolt használ, azokon számos, a továbbiakban felsorolt, hasznos funkciógombot találhat. Ezek a gombok leegyszerűsítik a kezelést. A táblázatban szereplő rajzok eltérhetnek az Ön készülékén lévő gombok megjelenési formájától.
ANSWER: Bejövő hívás fogadására
szolgál.

INTERCOM: Belső hívás kezdeményezésére illetve fogadására szolgál.

AUTO ANSWER / MUTE: Hangostelefon üzemmódban a beérkező belső
hívás fogadására szolgál, illetve egy
beszélgetés során a mikrofon némítására használatos.

MESSAGE: Várakozó üzenet jelzés
meghagyására, vagy az üzenetet
hagyó fél visszahívására szolgál /
a hangüzenetek lejátszására
használatos.

AUTO DIAL / STORE: Alközponti
gyorstárcsázásra illetve a programozás
során bevitt változtatások tárolására
szolgál.

MODE: A különböző szolgáltatások
eléréséhez a kijelző átváltására
szolgál.

CO: Fővonali hívás kezdeményezésére
illetve fogadására szolgál.
Az L-CO gomb az összes fővonalhoz
tartozik.
Ha lenyomja ezt a gombot, azzal
automatikusan lefoglalja az egyik
szabad fővonalat.
(Ehhez gomb hozzárendelés
szükséges.)
(Bizonyos telefonkészülékeken csak a
fővonal száma (pl.: 1, 2) látható.)

PAUSE: Szünet beiktatására szolgál a
tárcsázott számjegyek közé.

Konferencia: Hármas konferencia
létrehozására szolgál.

Programozható szolgáltatás: A CO
gomb felső részén vagy a kezelői
konzolon helyezkedik el. Kijelöli a
kívánt gombot, és a tárolt funkció
elérésére szolgál. Legtöbbször automatikus hívógombként használatos.
(Bizonyos telefonkészülékeken csak
„F”-fel és egy számmal van jelölve.)

DSS: A mellékállomások elérésére
szolgál. (Bizonyos telefonkészülékeken
csak „S”-sel van jelölve.)

PROGRAM: A mellékállomás programozási üzemmódjába való belépésre
illetve az onnan való kilépésre
használatos.

R (FLASH): Flash (hurokmegszakítás)
jelet küld a főközpont vagy a
fölérendelt alközpont felé, azok
szolgáltatásainak elérésére (Külső
szolgáltatások elérése). Ez a gomb
akkor használható, ha az alközpontnak
vannak fővonalai (CO) is, és nem csak
ISDN vonalakkal rendelkezik.

REDIAL: Újratárcsázásra szolgál.

Funkció: A kijelző mellett található.
A kijelzett funkció illetve művelet
végrehajtására szolgál.

RELEASE: A vonal bontására szolgál.

Hívásátirányítás/Hívásvédelem
(„Ne zavarj”): A hívásátirányítás vagy
hívásvédelem végrehajtására szolgál.

SELECT: A kijelzett funkció kiválasztására vagy a kijelzett telefonszám
hívására szolgál.

Beállítótárcsa: A hangerő és a kijelző
kontrasztjának beállítására szolgál,
illetve az egyes funkciókhoz a kívánt
adatok kiválasztására használatos.

SHIFT: A programozható gombok
funkciói második szintjének elérésére
szolgál.

Kezelési útmutató
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HOLD

SP-PHONE

TRANSFER

HOLD: Egy hívás tartásba tételére
szolgál.

SP-PHONE: A hangostelefon
üzemmódhoz (kihangosításhoz)
használatos.

Szoft (Szoftver): A kijelző gomb
sorában megjelenő funkció vagy
művelet végrehajtására szolgál.
Ha a kifejezés zárójelben van, mint pl. ebben a
fejezetben az (Account – Díjközlés), akkor az azt
jelenti, hogy egy rugalmas gomb lett „Díjközlés”
gombbá változtatva.

TRANSFER: Egy hívás másik félnek
történő átadására szolgál.

A beállítótárcsa (Jog Dial) használata
A beállítótárcsát a kijelző kontrasztjának beállítására, a hangerő szabályozására illetve a kijelzőn
a kívánt adat megkeresésére használhatja. Forgassa el a beállítótárcsát a kívánt irányban.
A kontraszt és a hangerő az alábbiak szerint változik:
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Balra
(az óramutató járásával
ellentétesen)

Jobbra
(az óramutató járásával
megegyezően)

A szint csökken

A szint nő

Az előző adat

A következő adat

Kezelési útmutató

Működés

Hogyan kell a lépéseket követni
Az alábbiakban egy működtetési példát mutatunk be.

A szolgáltatás
megnevezése

2.2.5 Hívás korlátozás nélkül
— Díjközlési kód használata

— A hívást visszautasító mellékállomás hívása
Az alszolgáltatás
megnevezése

Díjközlési kód használata (Díjközlési kód bevitele)
A díjközlési kód fővonali hívások díjszámlálásával és számlázásával kapcsolatosan nyújt információt. Előfordulhat, hogy nem kezdeményezhet fővonali hívást a
díjközlési kód beadása nélkül. Az üzemmód minden egyes felhasználóhoz ki van
jelölve. Mellékállomásának üzemmódját tudakolja meg a rendszerfelelőstől.
DPT/SLT

Leírás

ACCNT

#

vagy

díjközlési kód

vagy

(Account)

9

vagy

Emelje fel a kézibeszélőt,
4
9
vagy nyomja le az
SP-PHONE / MONITOR Nyomja le az „ACCNT” vagy
(Account) gombot, vagy
gombot.

nyomja le a 49 hívóbillentyűt.

Adja be a díjközlési
kódot (max. 10 számjegy).

9

Nyomja le a # vagy a
99 hívóbillentyűt.

(CO)
vagy

Ny. hang

fővonal
előválasztó kód

telefonszám
Adja be a telefonszámot.

Műveleti lépések
Az ikonok leírásának
magyarázata a
„2.1.1. Mielőtt a telefonokat üzemeltetné” fejezetben – „Az ikonok leírása”
pontnál található.

Feltételek
• Egy Panasonic digitális rendszerkészülék használója a díjközlési kódot
beadhatja beszélgetés közben vagy a másik fél bontása után, a tájékoztató
hang alatt is.
• Ha téves kódot adott meg, akkor a díjközlési kód bevitele közben nyomja le a
„¼” gombot, és adja be újra a kódot.
• A bevitel törléséhez, a kód beadása közben, nyomja le az Account (Díjközlés)
gombot.
• Az Ön kényelme érdekében a kód a telefonszámmal együtt eltárolható a
memóriában (pl. a gyorstárcsázásnál).
• Ha tájékoztató hangot hall, téves kódot adott be. Adja be a helyes kódot.

Tanácsok
Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át az Account (Díjközlés) gombot.

Program hivatkozások: A vonatkozó illetve a szükséges programozást tartalmazza.
A programozást lásd a „Telefonjának és alközpontjának egyéni beállításai” című fejezetben.

Kezelési útmutató
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2.1.2.

ISDN mellékállomási felhasználók számára

Az ISDN mellékállomások olyan, a KX-TD612 alközpont ISDN (BRI) portjára (2. port és 3. port)
csatlakozó, ISDN végberendezéseket foglalnak magukban, mint pl. telefonok, telefax készülékek
vagy személyi számítógépek. Az egyes ISDN (BRI) portokhoz maximálisan 8 ISDN mellékállomás csatlakoztatható, pont-multipont elrendezésben. Egyidejűleg azonban csak két egység
használható. A végberendezések a Többszörös hívószám (MSN) segítségével egyedileg címezhetők. Az MSN az ISDN mellékállomási hívószámból és egy további számjegyből áll: 00–99. Ha
nincs kijelölve többszörös hívószám, akkor az ugyanazon az ISDN (BRI) buszon lévő összes berendezés hívása egyszerre történik.

Hálózati végberendezés

A főközponthoz

ISDN mellékállomások

•
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Minden porthoz rendelhető egy elsődleges és egy másodlagos jogosultság
(COS – mellékállomási kategória).
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2.2.

Hívások kezdeményezése

2.2.1.

Alapvető hívásfajták

Másik mellékállomás hívása
Egy másik mellékállomás felé (Belső hívás – intercom)

DPT/SLT
mellékáll. hívószám
vagy

(DSS)

Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Adja be a mellékállomás
hívószámát vagy nyomja
le a DSS gombot.

Beszéljen.

<Példa>
Ha Ön Kovács urat hívja ...
Kovács úr mellékállomási hívószáma 123.

DPT/SLT

1
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

2

3

Nyomja le az
123 hívóbillentyűt.

Beszéljen.

•

A DSS gomb fénye az aktuális állapotot jelzi, az alábbiak szerint:
Nem világít: A mellékállomás nyugalomban van (szabad).
Piros fénnyel világít: Ön vagy egy másik mellékállomás használja a vonalat.

•

Hangostelefon üzemmód (kihangosítás)
Ön az SP-PHONE gomb segítségével a beszélgetést hangostelefon üzemmódban
folytathatja. Ilyenkor a hívás közben más teendőivel is foglalkozhat, mert a keze nincs
lefoglalva.

•

Van mellékállomási telefonkönyve?
Töltse ki a telefonkönyvet az „5.3. Telefonkönyv” fejezetben és készítsen róla magának
másolatot.

•

A gyors működtetés érdekében
Ha Ön kezelői funkciókat lát el vagy bizonyos mellékállomásokat gyakran hív, jó szolgálatot tesz a DSS (Közvetlen hívó-) gomb.

•

A tárcsázott szám ellenőrzése a kapcsolás előtt (előtárcsázás)
Ön a tárcsázott szám ellenőrzése után „felemelt kézibeszélő állapotba” (híváskezdeményezés) léphet. Ha mellétárcsázott, nyomja le a „¼
¼” gombot, hogy jobbról kezdve törölje
a számjegyeket, vagy az összes számjegy törléséhez nyomja le az R (FLASH) gombot.

Kezelési útmutató
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Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozzon létre vagy írjon át egy DSS (Közvetlen hívó) gombot.
Alközpontjának egyéni beállításai
• 4.2.3. A közös (alközponti) rövidített hívószámok és az intelligens híváskezelés
számainak beállítása (001)
• 4.2.4. Közös (alközponti) rövidített hívószámok és az intelligens híváskezelés neveinek beállítása (002)

Kezelő felé (Kezelő hívása)
DPT/SLT

Szabad kezelő

0
vagy

6
vagy

6
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

1

1. kezelő

2

2. kezelő

vagy

Igénye szerint nyomja le a 0, 61
vagy 62 hívóbillentyűt.

Külső (fővonali) fél hívása
Önnek egy külső telefonszám tárcsázása előtt le kell foglalnia egy fővonalat, mert a kimenő hívások az alközpontján keresztül mennek végbe.
Válassza az alábbi módszerek egyikét:
•

Nyomjon le egy szabad

•

Tárcsázza az automatikus fővonal lefoglalás hívószámát (előválasztó kódját):

(CO)

gombot.
9 .

Alközpontja automatikusan kiválaszt egy szabad fővonalat.
•

Tárcsázza a fővonal számát:

1

–

4. .

Ezzel egy adott fővonalat választ ki.

DPT/SLT
(CO)
vagy

9

telefonszám

vagy

8

1
-

8 4
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/ Foglaljon le egy fővonalat
MONITOR gombot.
(CO, 9 vagy 81–84).
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Adja be a telefonszámot.

Beszéljen.

Kezelési útmutató
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•

A CO gomb fénye az aktuális állapotot jelzi, az alábbiak szerint:
Nem világít: A fővonal szabad.
Zöld fénnyel világít: Ön használja a fővonalat.
Piros fénnyel világít: Más használja a fővonalat.

•

A CO1 - CO7 a 81 – 84 fővonal előválasztó kódnak felel meg.
CO 1,2: 81
CO 3,4: 82
CO 5,6: 83
CO 7: 84

•

Segélykérő hívás (segélyhívás)
Ön minden korlátozás nélkül tárcsázhatja az előre beprogramozott segélykérő számokat.
Forduljon a forgalmazóhoz.

•

Hangostelefon üzemmód
Ön az SP-PHONE gomb segítségével a beszélgetést hangostelefon üzemmódban
folytathatja. Ilyenkor a hívás közben más teendőivel is foglalkozhat, mert a keze nincs
lefoglalva.

•

Hasznos tanácsok a hangostelefon üzemmódhoz:
A legjobb hatásfok érdekében használja berendezését egy csendes szobában.
Ha a másik fél nem jól hallja Önt, csökkentse a hangerőt.
Ha partnerével egyszerre beszélnek, a beszélgetés egyes részei elveszhetnek. Ennek
elkerülésére beszéljenek felváltva.

•

A legkisebb költségű fővonal automatikus kiválasztásához, egy fővonal lefoglalásához nyomja le a „9” hívóbillentyűt vagy az L-CO gombot. (Automatikus irányválasztás)

•

A tárcsázott szám ellenőrzése a kapcsolás előtt (előtárcsázás)
Ön a tárcsázott szám ellenőrzése után „felemelt kézibeszélő állapotba” (híváskezdeményezés) léphet. Ha mellétárcsázott, nyomja le a „¼
¼” gombot, hogy jobbról kezdve törölje
a számjegyeket, vagy az összes számjegy törléséhez nyomja le az R (FLASH) gombot.

•

A hívásra vonatkozó információ
A használatban lévő CO gomb ismételt lenyomásával az alábbi információt kapja:
Telefonszám (kimenő hívás) vagy a hívás időtartama (bejövő hívás)
Számláló
A hívás díja

•

Egy újabb fél kézibeszélő visszatétele nélküli hívásához, egyszerűen nyomja le a
bontás gombot, vagy a kijelzőn a „TRM” gombot, érjen el újra egy külső (fő) vonalat, és
tárcsázza az új telefonszámot.

Telefonkészülékének egyéni beállításai
•

4.1.2. Kezdeti beállítások – Elsőbbségi fővonal kijelölés – Kimenő
A lefoglalt fővonalat választja ki, amikor felemeli a kézibeszélőt vagy lenyomja az
SP-PHONE/MONITOR gombot.

•

4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a bontás gombot.

•

4.1.4. Díjkezelés [csak előre kijelölt mellékállomásokról]

Kezelési útmutató
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2.2.2. Tárcsázás egyszerű módon (gyorstárcsázás)
Ez a gyakran hívott telefonszámoknál kényelmes módszer.
– Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázással
– Mellékállomása memóriájában tárolt számok
segítségével
– Az alközpontban tárolt számok segítségével

– Előre beállított fél hívása a kézibeszélő felemelésével vagy az SP-PHONE/ MONITOR gomb lenyomásával
– Előre kijelölt szám segítségével
– Fantom mellékállomás hívása

Egy gombnyomással [Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázás]
DPT

Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE/MONITOR
gombot.

(One Touch Dialling –
Automatikus tárcsázó)

Nyomja le az automatikus
hívógombot.

Telefonkészülékének egyéni beállításai
•

4.1.2. Kezdeti beállítások – Teljesen automatikus tárcsázás kijelölése
Engedélyezi vagy letiltja a kézibeszélő felemelése illetve az SP-PHONE/MONITOR
gomb lenyomása nélküli, egy gombnyomásos (teljesen automatikus) működést.
(Alapbeállítás: engedélyezve)

•

4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át az automatikus hívógombot, és tárolja el a kívánt számot,
telefonszámot, szolgáltatás hívószámot stb.

•

4.1.4. Díjkezelés [csak előre kijelölt mellékállomásokról]

•

Ha egy harmadik felet kíván tárcsázni az aktuális hívás tartásba tételével, olvassa el a „2.4.2. Hívás tartásba tétele” című fejezet „Egy gombnyomásos tárcsázás
automatikus tartással” pontját.

Mellékállomása memóriájában tárolt számok segítségével (Gyorstárcsázás
egyéni rövidített hívószámokkal)
Ön személyes használatra maximálisan tíz számot tárolhat mellékállomása memóriájában.

Telefonszám tárolása
DPT/SLT

6
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE/MONITOR
gombot.

0

Nyomja le
a 60 hívó
billentyűt.

egyéni rövidített
hívószám
Adja be az egyéni
rövidített hívószámot (0-9).

a kívánt szám
Adja be a kívánt
számot (max. 24
számjegy).

#
Ny. hang
Nyomja le a
# hívóbillentyűt.

Külső fél telefonszáma előtt első számjegyként adja
be a fővonal előválasztó kódját (9 vagy 81-84).
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Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja
le az SPPHONE/
MONITOR
gombot.
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•

A „¼
¼”, „#”, PAUSE (Szünet), SECRET (Titkos) és a HYPHEN (Kötőjel) gomb is számjegyként tárolható.

•

2.9.3. A KX-T7431, KX-T7433, KX-T7436 és KX-T7235 típusú készülék használata –
Nevek és számok tárolása az egyéni rövidített hívószámokkal való gyorstárcsázáshoz.

Tárcsázás

DPT/SLT
egyéni rövidített
hívószám

6
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Nyomja le a
6¼
¼ hívóbillentyűt.

Adja be az egyéni rövidített hívószámot (0-9).

Az alközpontban tárolt számok segítségével
[Gyorstárcsázás alközponti (közös) rövidített hívószámokkal]
Az alközpontban maximálisan 500 partner tárolható. Lásd a telefonkönyvet az „5.3.1. Telefonkönyv”
fejezetben.

Tárcsázás

DPT/SLT
AUTO DIAL
STORE

közös rövidített
hívószám

vagy

Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

•

A hosszú telefonszámokhoz egynél több rövidített hívószám is használható, ha a telefonszámokat tárolásukkor több részre bontja.
<Tárcsázási példa>
Ha a telefonszámot két részre osztotta és a 001, 002 rövidített hívószámon tárolta.
AUTO DIAL

AUTO DIAL

0
STORE

•

Adja be a közös rövidített
hívószámot (000–499).

Nyomja le az AUTO
DIAL gombot vagy a
¼ hívóbillentyűt.

0

0

1
STORE

0

2

Egy telefonszám tárolásához olvassa el a „4.2.3. A közös (alközponti) rövidített hívószámok és az intelligens híváskezelés számainak beállítása (001)” című fejezetet.

Alközpontjának egyéni beállításai
• 4.2.3. A közös (alközponti) rövidített hívószámok és az intelligens híváskezelés számainak beállítása (001)
• 4.2.4. A közös (alközponti) rövidített hívószámok és az intelligens híváskezelés neveinek beállítása (002)
Kezelési útmutató
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Előre beállított fél hívása a kézibeszélő felemelésével vagy az
SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomásával (Forró drót)
Ha előre kijelöli egy telefonszámot, akkor egyszerűen a kézibeszélő felemelésével vagy az SPPHONE/MONITOR gomb lenyomásával hívhat egy fővonali partnert.

Telefonszám tárolása
DPT/SLT

7

Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE/MONITOR
gombot.

4

a kívánt fél
telefonszáma

2

Adja be a kívánt fél
számát (max. 24
számjegy).

Nyomja le a
742 hívóbillentyűt.

#
Ny. hang
Nyomja le a
# hívóbillentyűt.

Külső fél telefonszáma előtt első számjegyként adja
be a fővonal előválasztó kódját (9 vagy 81-84).

Tegye a helyére a
kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

Beállítás/törlés
DPT/SLT
1
7

4

0
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE/MONITOR
gombot.

Nyomja le a
74 hívóbillentyűt.

Beállítás

vagy

Törlés

A beállításhoz nyomja le az
1 hívóbillentyűt, nyomja le a 0
hívóbillentyűt.

Ny. hang

Tegye a helyére a
kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

Tárcsázás
DPT/SLT

Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.
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•

Ön ezt a szolgáltatást egyszerűen a „Forró drót” gomb lenyomásával beállíthatja vagy
törölheti. Ha beállította, a gomb kijelzője piros fénnyel világít.

•

Ha másik felet kíván hívni, akkor tárcsázza a kívánt fél telefonszámát, még mielőtt az
előre beállított vonal felkapcsolódna.
(Alapbeállítás: 1 másodperc)

•

A „¼
¼” is számjegyként tárolható.

•

Ha még le nem játszott, új üzenete van, akkor a forró drót szolgáltatás nem működik.
Kezelési útmutató

Működés

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a Forró drót gombot.

Előre kijelölt szám segítségével (Azonnali gyorstárcsázás)
DPT/SLT

azonnali gyorstárcsázási
szám

Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Adja be az azonnali
gyorstárcsázási számot.

•

Az azonnali gyorstárcsázási számot rendszerprogramozással kell meghatározni.
Forduljon a rendszerfelelőshöz.

•

A számokat írja be az 5.3.1. fejezet „Azonnali gyorstárcsázási számok”
telefonkönyvébe.

Fantom mellékállomás hívása
Ön hívást kezdeményezhet olyan mellékállomásokra, amelyek egy fantom mellékállomáshoz vannak rendelve. A hívás az összes mellékállomáson megjelenik, amely rendelkezik a
megfelelő fantom mellékállomás gombbal.

123

123

123

123

Fantom mellékállomás hívása
DPT/SLT
(Fantom)
vagy

fantom mellékállomás hívószáma
Nyomja le a Phantom gombot,
vagy adja be a fantom mellékállomás hívószámát.

Kezelési útmutató
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Működés

Hívásfogadás

DPT

vagy

(Phantom)

Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE/MONITOR
gombot, vagy nyomja le a Phantom
gombot.

•

A fantom mellékállomási gomb fénye az aktuális állapotot jelzi, az alábbiak szerint:
Nem világít: A fantom mellékállomás szabad.
Piros fénnyel világít: Ön fantom mellékállomást hív.
Zöld fénnyel villog: Érkező hívás.

•

A csengetés be- illetve kikapcsolását lásd a „4.1.1. Telefonkészülékének egyéni beállításai” című fejezetben.

Telefonkészülékének egyéni beállításai
•

36

4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a fantom mellékállomási gombot.

Kezelési útmutató

Működés

2.2.2. Ismételt hívás (újratárcsázás)
Ez a szolgáltatás akkor kényelmes, amikor ugyanazt a külső partnert kívánja újra hívni.
–
–

Az Ön által utoljára tárcsázott szám újrahívása
A telefonszám elmentése és újratárcsázása
•

Maximálisan huszonnégy számjegy tárolható és tárcsázható újra. A fővonal előválasztó
kódja nem számít számjegynek.

•

Az automatikus újratárcsázás:
Ez a digitális rendszerkészülékek speciális szolgáltatása, amely az utoljára tárcsázott
számot, az elmentett hívószámot vagy a kimenő hívásnaplóban lévő számot automatikusan újratárcsázza, ha a hívott fél foglalt. Ha az utoljára tárcsázott szám újrahívása, az
elmentett hívószám újratárcsázása, a kimenő hívásnapló művelet vagy a jegyzettömb
funkció hangostelefon módban megy végbe, a telefon bont, majd egy előre meghatározott idő múlva újra próbálkozik. Az utoljára tárcsázott, illetve az elmentett szám újrahívásának részletes művelete az alábbiakban látható. A kimenő hívásnapló segítségével
történő újratárcsázáshoz olvassa el a „2.9.3. A KX-T7431, KX-T7433, KX-T7436 és KXT7235 típusú készülék használata” fejezetben „A KX-T7436 használata” / „A KX-T7235
használata” pontot.

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.2. Kezdeti beállítások – Teljesen automatikus tárcsázás kijelölése
Engedélyezi vagy letiltja a kézibeszélő felemelése illetve az SP-PHONE/MONITOR
gomb lenyomása nélküli, egy gombnyomásos (teljesen automatikus) működést.
(Alapbeállítás: engedélyezve)

Az Ön által utoljára tárcsázott szám újrahívása
Tárcsázás
DPT/SLT
REDIAL

vagy

#
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Nyomja le a REDIAL gombot
vagy a # hívóbillentyűt.

Automatikus tárcsázás (Automatikus újratárcsázás)

DPT

REDIAL
SP-PHONE

vagy

#
Nyomja le az SP-PHONE
gombot.

Kezelési útmutató

Nyomja le a REDIAL gombot
vagy a # hívóbillentyűt.
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Működés
•

Az automatikus újratárcsázás törléséhez emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/MONITOR gombot, vagy nyomja le a CO, INTERCOM (Belső hívás)
gombot, illetve a 0 – 9, ¼, # hívóbillentyűt.

A telefonszám elmentése és újratárcsázása (Elmentett hívószám újratárcsázása)
Az elmentett telefonszám mindaddig a memóriában marad, amíg egy másik számot nem tárol
helyette.

Mentés (Tárolás)

DPT
PT
Beszélgetés vagy foglaltsági hang közben
AUTO DIAL
STORE

(Save)

Nyomja le a STORE
(Tárolás) gombot.

Nyomja le a SAVE
(Mentés) gombot.

Tárcsázás
DPT

(Save)

Emelje fel a kézibeszélőt
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR gombot.

Nyomja le a SAVE
(Mentés) gombot.

Automatikus tárcsázás (Automatikus újratárcsázás)
DPT

SP-PHONE

(Save)

Nyomja le az
SP-PHONE gombot.

•

Nyomja le a SAVE
(Mentés) gombot.

Az automatikus újratárcsázás törléséhez emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/MONITOR gombot, vagy nyomja le a CO, INTERCOM (Belső hívás)
gombot, illetve a 0 – 9, ¼, # hívóbillentyűt.

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a SAVE (Mentés) gombot.
38

Kezelési útmutató

Működés

2.2.4. Amikor a hívott vonal foglalt vagy nem jelentkezik
–
–
–

Foglalt vonal előzetes lefoglalása
Hívásfelépítés foglalt fél felé, ISDN vonalon
Várakozó hívás hangjelzés küldése

–
–

Várakozó üzenet jelzésének beállítása
Bekapcsolódás a fennálló hívásba

Foglalt vonal előzetes lefoglalása (Automatikus visszahívás – várakozás
foglalt vonalra)
Ön beállíthatja telefonkészülékét, hogy a hívott vonal felszabadulásakor visszacsengetést kapjon.
Ha Ön jelentkezik a visszacsengetésre:
Külső hívás esetén: A fővonal lefoglalódik.
Belső hívás esetén: A hívott mellékállomás automatikusan csengetni kezd.

DPT/SLT
Ha foglaltsági hangot hall
C.BCK
vagy

6

Ny. hang
Tegye helyére a
kézibeszélőt vagy nyomja le
az SP-PHONE/MONITOR
gombot.

Nyomja le a „C.BCK”
(Visszahívás) gombot
vagy a 6 hívóbillentyűt.

Jelentkezés visszacsengetésre és hívás

DPT/SLT
Fővonali hívás

Belső hívás
Fővonali telefonszám

Emelje fel a kézibeszélőt
vagy nyomja le az SPPHONE/
MONITOR gombot.

Adja be a külső fél
telefonszámát.

Emelje fel a kézibeszélőt vagy
nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Törlés

DPT/SLT

4

6
Ny. hang

Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Kezelési útmutató

Nyomja le a
46 hívóbillentyűt.

Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.
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Működés

•

Ha nem jelentkezik négy visszacsengetés alatt, akkor ez a szolgáltatás törlődik.

•

Ha ISDN vonalhoz csatlakozik, a foglalt felet a rendszer automatikusan tárcsázza.
A „C.BCK” (Visszahívás) helyett a kijelzőn a „CCBS” (Hívásfelépítés foglalt előfizető felé) üzenet látható. Lásd a „Hívásfelépítés foglalt fél felé, ISDN vonalon” pontot a következő bekezdésben.

Hívásfelépítés foglalt fél felé, ISDN vonalon (Hívásfelépítés foglalt előfizető
felé [CCBS])
Ön beállíthatja telefonját, hogy visszacsengetést kapjon, amikor egy ISDN vonalon hívott, foglalt fél
felszabadul. Amikor Ön fogadja a visszacsengetést, a rendszer automatikusan tárcsázza a hívott
fél telefonszámát.

DPT/SLT
Amikor jelzőhangot hall*
CCBS
vagy

6

Ny. hang
Tegye helyére a kézibeszélőt
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Nyomja le a „CCBS” gombot vagy a 6 hívóbillentyűt.

Jelentkezés és hívás
DPT/SLT

Emelje fel a kézibeszélőt vagy
nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Törlés
DPT/SLT

7

1

3
Ny. hang

Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.
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Nyomja le a
713 hívóbillentyűt.

Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Kezelési útmutató
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•

Ha Ön négy visszacsengetés alatt nem jelentkezik, a szolgáltatást törli a rendszer.

•

Jelzőhang
1s

•

Ezen szolgáltatás elérhetősége az Ön telefontársasága ISDN szolgáltatásától függ.

•

A CCBS szolgáltatás megfelel az ETS 300 359 előírásnak (ETS: European
Telecommunication Standard – Európai Távközlési Szabvány)

Várakozó hívás hangjelzés küldése (Várakozó hívás jelzése foglalt mellékállomásnak – kopogtatás [BSS])
A másik fél tudni fogja, hogy egy hívás várakozik rá.

DPT/SLT
Ha foglaltsági hangot hall
BSS
vagy

2
Nyomja le a BSS gombot
vagy a 2 hívóbillentyűt.

•

Ha a „BSS” nem jelenik meg a kijelzőn vagy Ön a tájékoztató hangot hall, akkor ez
a szolgáltatás a hívott fél telefonkészülékén nincs beállítva. Ezt a szolgáltatást csak
azokon a hívott mellékállomásokon veheti igénybe, ahol a „Várakozó hívás jelzése”
szolgáltatást előre beállították.

•

A másik fél telefonkészülékétől függően alkalmazható az „Érkező hívás bejelentése
felemelt kézibeszélő mellett [OHCA]” és a „Kezelői OHCA” funkció. Ön beszélhet a másik féllel a hangszóró és a mikrofon segítségével (OHCA), vagy csak bejelentheti hívását a kézibeszélőn keresztül („Kezelői” OHCA), miközben a hívott fél egy másik telefonbeszélgetést folytat a kézibeszélő segítségével.

Kezelési útmutató
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Működés

Várakozó üzenet jelzésének beállítása (Üzenethagyás – Várakozó üzenet
jelzése)
A hívott mellékállomás várakozó üzenet jelzést kap
(MESSAGE gombjának kijelzője kigyullad és/vagy
figyelmeztető hangjelzést kap, amikor felemeli a
kézibeszélőt, vagy lenyomja az SP-PHONE/
MONITOR gombot), hogy hívja Önt vissza.

Üzenethagyás
DPT/SLT
Ha a hívott mellékállomás foglalt vagy nem jelentkezik
MESSAGE

vagy

4
Nyomja le a MESSAGE
(Üzenet) gombot vagy a
4 hívóbillentyűt.

Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Üzenethagyás/üzenethagyás törlése
DPT/SLT
1
7

0

Emelje fel a kézibeszélőt, vagy Nyomja le a
nyomja le az SP-PHONE/
70 hívóbillentyűt.
MONITOR gombot.

vagy

0

Üzenethagyás

mellékáll.
hívószám
extension
no.

Törlés

Az üzenethagyáshoz nyomja le
az 1, vagy a törléséhez nyomja
le a 0 hívóbillentyűt.

Adja be a mellékállomás hívószámát.

Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/MONITOR
gombot.

T7431
MODE

MSG Off ext (Üzenet ki)
SELECT

Nyomja le MODE (Üzemmód) gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a
„Feature Access” (Szolgáltatás elérése) felirat.
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Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik az
„MSG Off” (üzenet ki)
vagy az „MSG On”
(Üzenet be) felirat.

Nyomja le a „SELECT”
(Kiválasztás) gombot.
„MSG On”: Üzenethagyás, „MSG Off”: Törlés

mellékáll.
hívószám
extension
no.

MODE

Ny. hang
Adja be a mellékállomás
hívószámát.

Tegye a helyére a
kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

Kezelési útmutató

Működés

T7433

Nyomja le SHIFT
gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a
„FEAT” (Szolgáltatás)
felirat.

MSG Off
MSG On
MENU

FEAT

SHIFT

Nyomja le a „FEAT”
(Szolgáltatás) gombot.

Forgassa el a beállítótárcsát,
amíg a nyíl az „MSG Off” (Üzenet
ki) vagy az „MSG On” (Üzenet be)
menüpontra nem mutat.

ext
ext
SEL

Nyomja le a „SEL” (Kiválaszt)
gombot. „MSG On”: Üzenethagyás, „MSG Off”: Törlés

mellékáll.
hívószám
extension
no.

Adja be a mellékállomás
hívószámát.

Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

T7436/T7235

Törlés

Features

vagy

NEXT
Nyomja le a „Features”
(Szolgáltatások) gombot.

Ny. hang

Message Off
Message On

(ext)
(ext)

mellékáll.
hívószám
extension
no.

Üzenethagyás
Forgassa el a beállítótárcsát vagy nyomja le a
„NEXT” (Következő)
gombot annyiszor, amíg
a kijelzőn meg nem jelenik a következő.

Az üzenethagyáshoz nyomja
le a „Message On” gombot,
a törléshez nyomja le a
„Message Off” gombot.

Adja be a mellékállomás
hívószámát.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

A partner ellenőrzése és kiválasztása
DPT
Ha a telefon szabad, a kézibeszélő a helyén van és
az SP-PHONE/MONITOR gomb nincs megnyomva
MESSAGE

Nyomja le a MESSAGE
(Üzenet) gombot egymás
után annyiszor, amíg meg
nem jelenik a kívánt mellékállomás.

Kezelési útmutató
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Működés
•
•
•

•

A mellékállomási hívószámok és nevek érkezésük sorrendjében jelennek meg a kijelzőn.
Ön kiválaszthatja azt a felet is, aki a hangposta rendszerben, az Ön hangpostaládájában hangüzenetet hagyott. Lásd a „2.8.3. Ha hangposta rendszert csatlakoztatott”
című fejezetet.
A hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékek használói a várakozó hívás jelzéseként
az 5. típusú csengetést kapják, amikor a kézibeszélő a helyén van (illetve az SPPHONE/MONITOR gomb nincs lenyomva).
5s

Ha egyidejűleg a beépített hangüzenetről is jelzést kap, akkor a kijelzőn megjelenik a
„Voice Message” (Hangüzenet) felirat (csak a kijelzővel rendelkező DPT felhasználóknál). Lásd a „2.5.1. Beépített hangüzenet” című fejezetet.

Visszahívás
SLT

DPT/SLT
MESSAGE

vagy

7
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

0

2

Nyomja le a MESSAGE
(Üzenet) gombot vagy a
702 hívóbillentyűt.

Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

•

Az SLT-vel rendelkező felhasználók rendszerprogramozással megváltoztathatják a viszszahívási műveletet (alapértelmezés: a kézibeszélő felemelése vagy az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomása). Forduljon a forgalmazóhoz.

•

A 4. típusú tárcsázási hang hallható, amikor felemeli a kézibeszélőt, vagy lenyomja az
SP-PHONE/MONITOR gombot.

1s
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•

Ha egyidejűleg a beépített hangüzenetről is jelzést kap, akkor a kézibeszélő felemelése
vagy az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomása után az 5. típusú tárcsázási hangot hallja.
Ha lenyomja a MESSAGE (Üzenet) gombot, akkor Ön érkezésük sorrendjében lejátszhatja
az újonnan tárolt hangüzeneteket. Lásd a „2.5.1. Beépített hangüzenet” című fejezetet.
1s

•

Ha a beépített hangüzenet szolgáltatás maradék felvételi ideje kevesebb, mint 5 perc,
akkor a kézibeszélő felemelése vagy az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomása után a
6. típusú tárcsázási hangot hallja.
1s

Kezelési útmutató
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A várakozó üzenet jelzések törlése
DPT/SLT

7

0

0

az Ön mellékáll.
hívószáma
Ny. hang

Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Nyomja le a
700 hívóbillentyűt.

Adja be saját mellékállomási hívószámát.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/MONITOR
gombot.

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a MESSAGE (Üzenet) gombot.

Bekapcsolódás a fennálló hívásba (Befigyelés foglalt vonalra)
Ön felhívhat egy partnert, aki valaki mással beszél, vagy egy harmadik felet bevonhat éppen folyó
beszélgetésébe.

Bekapcsolódás
DPT

DPT/SLT

Fővonali hívás

Belső hívás
Over
(CO)

Ny. hang
Nyomja le a
megfelelő CO
gombot.

Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR gombot.

vagy

Beszéljen.

Ny. hang

3

Beszéljen.

Nyomja le az Over (Megkerülés)
gombot vagy a 3 hívóbillentyűt.

Az egyik fél bontása és beszélgetés a másik féllel, amikor ezen partnerek közül az
egyik fővonali hívás

DPT
PT
(CO)

vagy

INTERCOM

Ny. hang

Nyomja le a másik félhez
tartozó CO vagy INTERCOM
(Belső hívás) gombot.

•

Beszéljen.

Ön letilthatja hogy mások bekapcsolódjanak az Ön beszélgetésébe (Alapbeállítás: engedélyezve). Lásd a „2.7.9. Az Ön hívásába való belépés megtiltása a többi mellékállomás számára (Befigyelés letiltása)” című fejezetet.
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2.2.5. Hívás korlátozás nélkül
–

Díjközlési kód használata

–

A hívást visszautasító mellékállomás hívása

Díjközlési kód használata (Díjközlési kód bevitele)
A díjközlési kód a fővonali hívások díjszámlálásával és számlázásával kapcsolatosan nyújt információt. Előfordulhat, hogy nem kezdeményezhet fővonali hívást a díjközlési kód beadása nélkül.
Az üzemmód minden egyes felhasználóhoz ki van jelölve. Mellékállomásának üzemmódját tudakolja meg a rendszerfelelőstől.

DPT/SLT
ACCNT
#

vagy

díjközlési kód
(Account)

vagy

9

vagy

Adja be a díjközlési kódot
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
4
9
nyomja le az SP-PHONE/
(max. 10 számjegy).
MONITOR gombot.
Nyomja le az „ACCNT” vagy
Account (Díjközlés) gombot,
vagy a 49 hívóbillentyűt.

9

Nyomja le a # vagy a
99 hívóbillentyűt.

(CO)

vagy

telefonszám

fővonal előválasztó kód

Ny. hang

Nyomja le a CO gombot vagy adja
be a fővonal előválasztó kódot
(9 vagy 81-84).

Adja be a
telefonszámot.

•

Egy Panasonic digitális rendszerkészülék használója a díjközlési kódot beadhatja
beszélgetés közben vagy a másik fél bontása után, a tájékoztató hang alatt is.

•

Ha téves kódot adott meg, akkor a díjközlési kód bevitele közben nyomja le a „¼
¼”
gombot, és adja be újra a kódot.

•

A bevitel törléséhez a kód beadása közben nyomja le az Account (Díjközlés) gombot.

•

Az Ön kényelme érdekében a kód a telefonszámmal együtt eltárolható a memóriában
(pl. a gyorstárcsázásnál).

•

Ha tájékoztató hangot hall, téves kódot adott be. Adja be a helyes kódot.

•

Ön a mellékállomási felhasználókhoz kioszthat egy megadott díjközlési kódot, és ellenőrizheti telefonjuk használatát. Minden egyes ügyfélnek kioszthat egy díjközlési kódot és
ellenőrizheti hívásaik időtartamát.

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át az Account (Díjközlés) gombot.
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A hívást visszautasító mellékállomás hívása (A hívásvédelem/„Ne zavarj” –
DND megkerülése)
DPT/SLT
Amikor „Ne zavarj” (DND) hangot hall
Over
vagy

2
Nyomja le az „Over” (Megkerülés)
gombot vagy a 2 hívóbillentyűt.

Kezelési útmutató
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2.2.6. A hívásjelzési mód megváltoztatása
(Átkapcsolható hívásjelzés – csengetéssel /
beszédhanggal)
A belső hívást fogadó, hívott mellékállomás állítja be a hívás jelzésének módját, csengetésre
vagy beszédhangra, azonban Ön ideiglenesen
megváltoztathatja ezt a módot.
Csengetéses hívásjelzés (Alapbeállítás):
Ön csengetéssel hívhatja a másik felet.
Beszédhangos hívásjelzés:
Ön a nyugtázó hang után azonnal beszélhet a
másik féllel.

Csengetés
Csengetés

Halló!
vagy

Beszédhangos hívásjelzés
DPT/SLT
A tárcsázás után
Voice
vagy

Ny. hang
Nyomja le a „Voice” (Beszédhang)
gombot vagy a ¼ hívóbillentyűt.

Beszéljen.

Csengetéses hívásjelzés
DPT/SLT
A tárcsázás után
Tone
vagy

Nyomja le a „Tone” (Csengetés)
gombot vagy a ¼ hívóbillentyűt.

•

Ha a hívott fél hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléket használ, csak a csengetéses
hívásjelzés használható.

•

Egy hívás alatt csak egyszer kapcsolhat át a kívánt hívásjelzési módra.

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.2. Kezdeti beállítások – Belső hívás jelzési módjának kiválasztása
Milyen módon jelezzenek Önnél a bejövő hívások?
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2.2.7. Az Integrált szolgáltatású digitális hálózat
(ISDN) szolgáltatásainak elérése
(Hozzáférés az ISDN szolgáltatásokhoz)
Ön mellékállomásáról elérheti az ISDN Billentyűzet protokoll szolgáltatást (Key Pad Protocol Service). Ezen szolgáltatás elérhetősége az Ön telefontársasága ISDN szolgáltatásától függ.

Ha telefonkészülékén van ISDN SERVICE (ISDN szolgáltatás) gomb
DPT
(CO)

vagy

9
vagy

8

1

(ISDN SERVICE)
ISDN szolgáltatás

-

8
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

4

Foglaljon le egy fővonalat
(CO, 9 vagy 81-84).

Nyomja le az „ISDN SERVICE”
(ISDN szolgáltatás) gombot.

Ha telefonkészülékén nincs ISDN SERVICE (ISDN szolgáltatás) gomb
DPT
(CO)
vagy

9
vagy

8

FWD/DND

az ISDN szolgáltatás
hívószáma

FWD/DND

1
-

Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE/MONITOR
gombot.

8

4

Foglaljon le egy fővonalat
(CO, 9 vagy 81-84).

Nyomja le az
FWD/DND gombot.

Adja be az ISDN szolgáltatás hívószámát
(max. 32 számjegy).

Nyomja le az
FWD/DND gombot.

DPT/SLT

7
Emelje fel a
kézibeszélőt, vagy
nyomja le az
SP-PHONE/MONITOR
gombot.

•

2

9

Nyomja le a 729
hívóbillentyűt.

az ISDN port száma

az ISDN szolgáltatás
hívószáma

Adja be az ISDN port
számát (1, 2 vagy 3).

Adja be az ISDN szolgáltatás hívószámát
(max. 32 számjegy).

Várjon
5 másodpercet.

Az eljárás végén az egyes Integrált szolgáltatású digitális hálózatoktól függően, hangbemondás közli Önnel, hogy a szolgáltatás elfogadása befejeződött.
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2.2.8. A hívott fél közvetlen elérése bejövő fővonali
hívásnál (DISA – DTMF beválasztás)
Ez a szolgáltatás akkor áll rendelkezésre, ha az alközpontban telepítették a KX-TD61291 típusú, opcionális kártyát. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi
egy külső hívó számára, hogy az adott rendszerszolgáltatásokat ugyanúgy érje el, mintha a hívó a
rendszer egy mellékállomása lenne. A hívó közvetlenül érheti el az alábbi szolgáltatásokat:
•

Bejövő hívás felépítése egy mellékállomáshoz vagy kezelőhöz. A hívónak a DISA hívások segítségével lehetősége nyílik 1 számjeggyel egy mellékállomási irány tárcsázására (DISA automatikus kezelő (AA) hívószám).

•

Külső fél hívása.

Egy kimenő üzenet (bejelentkező szöveg) üdvözli a hívót, és tájékoztatást kap arról, hogyan érhet el egy mellékállomást. Önnek nincs szüksége a kezelő közreműködésére.
A biztonsági üzemmód beállításától függően Ön esetleg nem használhatja a szolgáltatásokat a
DISA felhasználói kód nélkül.
Nem biztonsági üzemmód: Bármelyik hívó kezdeményezhet külső (fővonali) illetve belső (mellékállomási) hívásokat.
Trönk biztonsági üzemmód: Külső hívások kezdeményezéséhez be kell adni egy előre kijelölt
DISA biztonsági kódot.
Teljes biztonsági üzemmód: A külső és a belső hívások kezdeményezéséhez is be kell adni
egy előre kijelölt DISA biztonsági kódot.
Ez megakadályozza, hogy a hívók jogtalan hívásokat kezdeményezzenek. A hívásátirányítás
külső (CO) vonalra szolgáltatás segítségével kezdeményezett fővonali hívás azonban engedélyezve van (kivétel). Alközpontjának beállítási módját kérdezze meg a rendszerfelelőstől.
•

A DISA funkció engedélyezéséhez szükség van a KX-TD61291 típusú, opcionális kártyára.

•

Ezt a szolgáltatást csak DTMF (TONE üzemmódú) telefonkészülékkel rendelkező felhasználók tudják igénybe venni.

FIGYELMEZTETÉS:
Amikor Ön engedélyezi a DTMF beválasztás (DISA) funkciónál a külső vonal - külső vonal hívása
szolgáltatást, és egy harmadik fél tudomására jut a rendszer jelszó (a DISA felhasználói kód), akkor
fennáll az a veszély, hogy az Ön telefonvonalán jogtalan hívásokat kezdeményezhetnek, amelyek
költségét Önnek kell fizetnie.
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmét, hogy a probléma elkerülése érdekében tartsa be az alábbi
pontokban foglaltakat:
1: Okvetlen tartsa titokban a jelszót.
2: Minél hosszabb és komplikáltabb jelszót használjon.
3: Gyakran (legalább havonta egyszer) változtassa a jelszót.
Feltétlenül olvassa el a „Fontos figyelmeztetés”-t a 4. oldalon.
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Megjegyzések:
•

Ne feledje el előzetesen kijelölni az Intelligens híváskezelés táblázatot. Ha ezt nem teszi meg,
a külső hívók nem tudják használni a DISA elérést. (Lásd a „4.2.3. A közös (alközponti) rövidített hívószámok és az intelligens híváskezelés számainak beállítása (001)” fejezetet.) A kijelölés részleteivel kapcsolatosan forduljon a forgalmazóhoz.

•

Ön vagy a beépített hangüzenet (BV) vagy a hangposta (VM) szolgáltatást állíthatja be, egyszerre mindkettő nem használható. Ha a VM-et állítja be, akkor az opcionális, KX-TD61291 típusú hangüzenet kártya funkciói nem használhatók. Másszóval a BV (beépített hangüzenet),
az OGM (kimenő üzenet vagy bejelentkező szöveg) és a DISA (DTMF beválasztás) nem működik, ha a VM-et (hangpostát) használja. A VM beállítása előtt okvetlen hallgassa meg a BV
hangüzeneteit, majd törölje a hívásnapló bejegyzéseit, ha voltak tárolva ilyenek. Ha ezt nem
teszi, akkor a VM beállítása után már nem tud velük semmit sem tenni.

Mellékállomás hívása
Bármilyen típusú telefonkönyv
Nem biztonsági üzemmódban
DISA
telefonszám

mellékállomási
hívószám

DISA kimenő üzenet
Adja be a
DISA telefonszámot.

Adja be a kívánt
mellékállomási hívószámot.

Teljes biztonsági üzemmódban
1

DISA
telefonszám

DISA felhasználói
kód

mellékállomási
hívószám

DISA kimenő üzenet
Adja be a
DISA telefonszámot.

Kezelési útmutató

Adja be az előre kijelölt
DISA felhasználói kódot
(4-10 számjegy).

Adja be a kívánt
mellékállomási hívószámot.
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Külső fél hívása
Bármely külso
" telefonkészülékro
"l
Nem biztonsági üzemmódban
fővonal
előválasztó kód

DISA
telefonszám

telefonszám

DISA kimenő üzenet

T. hang

Adja be a
DISA telefonszámot.

Adja be a külső fél
telefonszámát.

Adja be a fővonal
előválasztó kódot
(9 vagy 81-84).

Trönk biztonsági üzemmódban
1

DISA
telefonszám

DISA
felhasználói kód

fővonal
előválasztó kód
DISA kimenő üzenet

Adja be a
DISA telefonszámot.

T. hang
Adja be a fővonal
előválasztó kódot
(9 vagy 81-84).

telefonszám
T. hang

Adja be az előre kijelölt
DISA felhasználói kódot
(4-10 számjegy).

Adja be a külső fél
telefonszámát.

Teljes biztonsági üzemmódban
1

DISA
telefonszám

DISA
felhasználói kód
T. hang

DISA kimenő üzenet
Adja be a
DISA telefonszámot.

•
•
•
•
•

fővonal
előválasztó kód

Adja be az előre kijelölt
DISA felhasználói kódot
(4-10 számjegy).

telefonszám
T. hang

Adja be a fővonal
előválasztó kódot
(9 vagy 81-84).

Adja be a külső fél
telefonszámát.

*1: Ha téves DISA kódot tárcsáz, nyomja le a ¼ hívóbillentyűt, és kezdje újra, ettől a ponttól.
Ha egymás után háromszor is érvénytelen DISA felhasználói kódot ad be, a hívás automatikusan elbomlik.
Ha nem jelölt ki hívás továbbkapcsolási célállomást, akkor a DISA funkcióval kezdeményezett hívások a programozott időtartam letelte után automatikusan elbomlanak.
A digitális rendszerkészülékek illetve a hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékek lehetővé teszik a DISA automatikus kezelő (AA) szolgáltatást. A többi mellékállomás, például az ISDN telefonok ezt a szolgáltatást nem tudják beállítani.
Ha az alközpontban beállították a beépített automatikus kezelő szolgáltatást, akkor
a kívánt mellékállomást egyszerű módon, a kimenő üzenet szerinti, egyetlen hívóbillentyű (0–9) lenyomásával érheti el.

Újabb beszélgetés indítása
Bármely külso
" telefonkészülékro
"l
Egy másik szám tárcsázása egy külső féllel történő beszélgetés közben,
illetve csengetési visszhang, tájékoztató hang vagy foglaltsági hang alatt
a kívánt szám
Nyomja le a
¼hívóbillentyűt.

T. hang

Adja be a
kívánt számot.

Külső fél telefonszáma előtt első számjegyként adja
be a fővonal előválasztó kódját (9 vagy 81-84).

Feltétlenül olvassa el a „Fontos figyelmeztetés”-t a 4. oldalon.
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2.3.

Hívások érkezése

2.3.1.

Hívások fogadása

DPT/SLT

Lépjen be a hívásba.

Beszéljen.

Válasszon ki egyet az alábbi módszerek közül:
•
Emelje fel a kézibeszélőt, hogy fogadja az elsőbbségi vonalat.
(Alapbeállítás: Csengetéssel jelentkező hívás kiválasztása)
•
Nyomja le az SP-PHONE vagy MONITOR gombot.
•
Nyomja le közvetlenül a piros fénnyel villogó CO vagy a zöld fényű
INTERCOM (Belső hívás) gombot.

•

Hangostelefon üzemmód
Ön az SP-PHONE gomb segítségével a beszélgetést hangostelefon üzemmódban
folytathatja. Ilyenkor a hívás közben más teendőivel is foglalkozhat, mert a keze nincs
lefoglalva.
Hasznos tanácsok a hangostelefon üzemmódhoz:
A legjobb hatásfok érdekében használja berendezését egy csendes szobában.
Ha a másik fél nem jól hallja Önt, csökkentse a hangerőt.
Ha partnerével egyszerre beszélnek, a beszélgetés egyes részei elveszhetnek. Ennek
elkerülésére beszéljenek felváltva.

•

Ha a bejövő hívásnapló szolgáltatás rendelkezésre áll, Ön még a fővonali hívás fogadása előtt ellenőrizheti a hívott fél telefonszámát és nevét.
Ha lenyomja a SHIFT gombot, akkor a kijelzőn megjelenik a fővonal száma és neve.
<Példa>
0111111111
John Thomas
Extension
STA Speed
Features
SYS Speed
Call Log

CO1 Panasonic
Extension
Features
Call Log
SHIFT

STA Speed
SYS Speed

SHIFT

A telefontársaságától származó, hívóra vonatkozó információt a rendszer csak az előre kijelölt mellékállomásra küldi el.
Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.2. Kezdeti beállítások
Elsőbbségi fővonal kijelölés – bejövő
Kiválasztja a lefoglalt fővonalat, amikor felemeli a kézibeszélőt vagy lenyomja az SPPHONE/MONITOR gombot.
Belső hívás jelzésének meghatározása
Kiválasztja a hívási módot: csengetés vagy a másik fél hangja.
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Állítsa át a CO gombot, és az egyes CO gombokon változtassa meg a csengetést.
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2.3.2.

Hívásfogadás a kézibeszélő felemelése nélkül
(Hangostelefon üzemmódú hívásfogadás)

Ön a vonal kapcsolásakor azonnal fogadhatja a belső hívást anélkül, hogy
felemelné a kézibeszélőt vagy lenyomná az SP-PHONE/MONITOR gombot.
Ön azonnal a hívó hangját hallja anélkül, hogy készüléke előtte csengetne.

Beállítás/törlés
DPT
Ha a telefon szabad, azaz a kézibeszélő a helyén van
és az SP-PHONE/MONITOR gomb nincs megnyomva
AUTO ANSWER

MUTE

Nyomja le az AUTO
ANSWER gombot.

•
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Az AUTO ANSWER/MUTE gomb fénye az aktuális állapotot jelzi az alábbiak szerint:
Világít: Beállítva.
Nem világít: Nincs beállítva.

Kezelési útmutató

Működés

2.3.3.

Egy másik mellékállomást csengető hívás átvétele
(Hívásátvétel)

Ön a bejövő, egy másik mellékállomást csengető hívást saját telefonkészülékéről fogadhatja
anélkül, hogy el kellene hagynia helyét.
Mellékállomási csoport
A mellékállomási csoportok a személykeresési csoport és a hívásátvételi csoport szolgáltatásokhoz használatosak. Egy adott mellékállomás több mellékállomási csoporthoz is tartozhat.
Az alábbi típusok állnak rendelkezésre:
Fővonali (CO) hívás átvétele: Egy fővonali hívást vesz át.
Hívásátvételi csoport: Saját mellékállomási csoportján belüli hívást vesz át.
Irányított hívásátvétel: Egy megadott mellékállomás hívását veszi át.

DPT/SLT
Fővonali hívás

4

CO vagy csoport

vagy

4

0

Hívásátvételi
csoport

Ny. hang

Beszéljen.

Fővonali hívás átvételéhez nyomja le a
4¼
¼ hívóbillentyűt, vagy a hívásátvételi
csoporthoz nyomja le a 40 hívóbillentyűt.

Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE/MONITOR
gombot.

4

1

Irányított

Irányított hívás
Az irányított hívásátvételhez
nyomja le a 41 hívóbillentyűt.

Ny. hang
mellékállomási
hívószám

Adja be a mellékállomás
hívószámát.

T7431
Csak hívásátvételi csoportnál
MODE

C.Pickup GRP
SELECT

Nyomja le a MODE
(Üzemmód) gombot, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik a
„Feature Access” (Szolgáltatás elérése) felirat.

Forgassa el a beállítótárcsát,
amíg a nyíl a „C.Pickup GRP”
(Hívásátvételi csoport)
menüpontra nem mutat.

MODE

Ny. hang
(opcionális)

Beszéljen.

Nyomja le a „SELECT”
(Kiválasztás) gombot.

T7433
Csak hívásátvételi csoportnál
SHIFT

Nyomja le SHIFT gombot,
amíg a kijelzőn meg
nem jelenik a „FEAT”
(Szolgáltatás) felirat.

Kezelési útmutató

FEAT
Forgassa el a beállítóNyomja le a
„FEAT” (Szolgál- tárcsát, amíg a kijelzőn a
nyíl a „C.Pickup GRP” (Hítatás) gombot.
vásátvételi csoport) menüpontra nem mutat.

C.Pickup GRP
Call Park
0-9
MENU
SEL

Ny. hang
Beszéljen.
Nyomja le a „SEL”
(Kiválaszt) gombot.
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Működés

T7436/T7235

● Csak hívásátvételi csoportnál

Features

vagy

C.Pickup Group

NEXT
Nyomja le a „Features”
(Szolgáltatások) gombot.
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Forgassa el a beállítótárcsát vagy
nyomja le a „NEXT” (Következő)
gombot annyiszor, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a következő.

Ny. hang
Nyomja le a „C.Pickup Group”
(Hívásátvételi csoport) gombot.

Beszéljen.

•

Ha várakozó hívás hangjelzést kap, akkor megkérhet egy harmadik felet, hogy irányított hívásátvétellel vegye át az Ön második hívását.

•

Ön le is tilthatja, hogy mások átvegyék az Ön hívásait. Lásd a „Telefonjának beállítása
az Ön igényeinek megfelelően” című fejezetet.

Kezelési útmutató

Működés

2.3.4.

Külső hangszórón jelentkező hívás fogadása (TAFAS –
Fővonali hívás fogadása bármelyik mellékállomásról)

Ön a külső hangszórón keresztül személykeresést folytató, bejövő fővonali hívást bármelyik mellékállomásról fogadhatja.

DPT/SLT

4

4
Ny. hang

Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Beszéljen.

Nyomja le a 44 hívóbillentyűt.

T7431
MODE

Page-E ANS

Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a
„Page-E ANS” (Külső
személykeresés fogadása) felirat.

Nyomja le a MODE
(Üzemmód) gombot, amíg
a kijelzőn meg nem jelenik
a „Feature Access” (Szolgáltatás elérése) felirat.

SELECT

MODE

Ny. hang

Nyomja le a „SELECT”
(Kiválasztás) gombot.

Beszéljen.

T7433
Page-E ANS
Page-GRP ANS
MENU
SEL

FEAT

SHIFT

Nyomja le SHIFT gombot,
amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a „FEAT” (Szolgáltatás) felirat.

Nyomja le a „FEAT”
(Szolgáltatás) gombot.

Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a nyíl a
„Page-E ANS” (Külső
személykeresés fogadása) menüpontra nem
mutat.

Nyomja le a „SEL”
(Kiválaszt) gombot.

Ny. hang
Beszéljen.

T7436/T7235

Features

vagy

Page-Ext Answer

PREV
Nyomja le a „Features”
(Szolgáltatások) gombot.

Kezelési útmutató

Forgassa el a beállítótárcsát
vagy nyomja le a „PREV” (Előző)
gombot annyiszor, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a következő.

Ny. hang
Nyomja le a „Page-Ext
Answer” (Külső személykeresés fogadása) gombot.

Beszéljen.
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Működés

•

58

Ön ezzel a módszerrel a hangszórón keresztül hallható személykeresés bemondást is
fogadhatja.

Kezelési útmutató

Működés

2.4.

Beszélgetés közben

2.4.1.

A hívás időtartama

Ön a beszélgetés során láthatja a hívás időtartamát.

A hívás időtartamának megtekintése*
DPT
Beszélgetés közben

<Kijelzési példa>
CO02 00:03'30

(CO)

Nyomja le a
CO gombot.

Extension
Features
Call Log

STA Speed
SYS Speed
LOG

•

A digitális rendszerkészülékkel rendelkező felhasználók a CO gomb lenyomásával a kijelzett üzenetet az alábbiak szerint válthatják át:

<KX-T7230>

Telefon díjak

A hívó telefonszáma

A hívó neve

A hívás időtartama / Sorszám

<KX-T7433/KX-T7436/KX-T7235>

Telefon díjak

Kezelési útmutató

A hívó telefonszáma
A hívó neve

A hívás időtartama
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Működés

2.4.2.
–
–
–
–

Hívás tartásba tétele
Tartás
Egy gombnyomásos tárcsázás automatikus tartással
Annak megakadályozása, hogy mások kivegyék a tartásból az Ön által tartásba tett
hívást.
Hívás (alközponti) rendszer-parkoló-zónába kapcsolása
•

Ha a hívást egy előre meghatározott időn belül nem veszi ki a tartásból, akkor figyelmeztetésként riasztó jelzést hall.

•

Ha egy hívást harminc percen belül nem veszi ki a tartásból, akkor az automatikusan
elbomlik.

Tartás (szokásos)
DPT
Beszélgetés közben
HOLD

Nyomja le a
HOLD gombot.

Ny. hang

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le az
SP-PHONE/MONITOR
gombot.

SLT/ISDN mellék

Beszélgetés közben

5

0
Ny. hang

Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

•
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Nyomja le az
R gombot.

Nyomja le az 50
hívóbillentyűt.

Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Ha egy hívást saját ISDN mellékállomásáról tett tartásba, ez egy, ugyanarra az ISDN
mellékállomási portra csatlakozó, másik ISDN mellékállomásról törölhető.

Kezelési útmutató

Működés

Hívás kivétele tartásból

DPT
A tartásba tevő mellékállomáson
(CO)
vagy

Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
Beszéljen.
nyomja le az SP-PHONE/
Nyomja le a CO vagy az
MONITOR gombot.
INTERCOM (Belső hívás) gombot.

Fővonali hívás esetén egy másik mellékállomásról
(CO)

Ny. hang
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
Beszéljen.
Nyomja le a CO vagy az
nyomja le az SP-PHONE/
INTERCOM (Belső hívás) gombot.
MONITOR gombot.

Belső hívás esetén egy másik mellékállomásról
5

1

a tartásba tevő mellékállomás hívószáma

Ny. hang
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Nyomja le az 51
hívóbillentyűt.

Beszéljen.

SLT
A tartásba tevő mellékállomáson
5
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

0

Nyomja le az 50
hívóbillentyűt.

Beszéljen.

Fővonali hívás esetén egy másik mellékállomásról
5
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR gombot.

3

Nyomja le az 53
hívóbillentyűt.

a tartásban lévő
fővonal száma

Adja be a tartásban lévő
fővonal számát (1-7).

Ny. hang

Beszéljen.

Belső hívás esetén egy másik mellékállomásról
5
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR gombot.

Kezelési útmutató

1

Nyomja le az 51
hívóbillentyűt.

a tartásba tevő mellékállomás hívószáma

Adja be a tartásba tevő
mellékállomás hívószámát.

Ny. hang

Beszéljen.
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Működés

ISDN mellék

A tartásba tevő mellékállomáson
5

0

Emelje fel a kézibeszélőt, vagy Nyomja le az 50
nyomja le az SP-PHONE/
hívóbillentyűt.
MONITOR gombot.

Beszéljen.

Fővonali hívás esetén egy másik mellékállomásról
5
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR gombot.

3

Nyomja le az 53
hívóbillentyűt.

a tartásban lévő
fővonal száma

Adja be a tartásban lévő
fővonal számát (1-7).

Ny. hang

Beszéljen.

Belső hívás esetén egy másik mellékállomásról
5
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR gombot.

1

Nyomja le az 51
hívóbillentyűt.

a tartásba tevő mellékállomás hívószáma

Adja be a tartásba tevő
mellékállomás hívószámát.

Ny. hang

Beszéljen.

•

A CO illetve az INTERCOM (Belső hívás) gomb fénye az aktuális állapotot jelzi az alábbiak szerint:
Zöld fénnyel villog: Az Ön tartásba tett hívása.
Piros fénnyel villog: Egy másik mellékállomás által tartásba tett hívás.

•

Egy hagyományos, kéthuzalos telefonkészülék használója egyszerre csak egy fővonali
hívást vagy egy belső hívást tehet tartásba.

•

Egy digitális rendszerkészülékkel rendelkező felhasználó egy belső hívást és több fővonali hívást is tartásba tehet egyidejűleg.

•

Több belső hívás tartásba tételéhez használja a „Hívás várakoztatása” szolgáltatást.

Egy gombnyomásos tárcsázás automatikus tartással
Ön tárcsázhat egy harmadik felet, az aktuális hívás tartásba tétele mellett.

DPT

( One-Touch Dialling
with Auto Hold)

(Egy gombnyomásos tárcsázás
automatikus tartással)

Nyomja le az „Egy gombnyomásos
tárcsázás automatikus tartással”
gombot.

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át az „Egy gombnyomásos tárcsázás automatikus tartással”
gombot.
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Kezelési útmutató

Működés

Annak megakadályozása, hogy mások kivegyék a tartásból az Ön által
tartásba tett hívást (Kizárólagos tartás)
A hívást csak a tartásba tevő mellékállomás veheti ki a tartásból.

DPT
Beszélgetés közben
HOLD

HOLD

Ny. hang
Nyomja le a
HOLD gombot.

Nyomja le ismét
a HOLD gombot.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Hívás kivétele tartásból
DPT
(CO)

vagy

INTERCOM

Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR gombot.

Nyomja le a CO vagy
az INTERCOM (Belső
hívás) gombot.

Beszéljen.

Hívás (alközponti) rendszer-parkoló-zónába kapcsolása
(Hívás várakoztatása)
Ön egy hívást betehet az alközponti parkoló-zónába, és ezáltal lehetősége nyílik egyéb műveletek
elvégzésére. A várakoztatott hívást bármelyik mellékállomásról ki lehet venni a parkoló helyről.
Legfeljebb 10 hívást lehet várakoztatni.

Beállítás
DPT
Beszélgetés közben

TRANSFER

5

2

a parkoló zóna száma
Ny. hang

Nyomja le a TRANSFER
(Átadás) gombot.

Kezelési útmutató

Nyomja le az 52
hívóbillentyűt.

Adja be a parkoló zóna
számát (0-9).

Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.
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Működés

SLT
Beszélgetés közben

5

(Recall)

parkoló zóna száma

2

Ny. hang
Nyomja le egy pillanatra
a Recall (Újrahívás) gombot.

Nyomja le az 52
hívóbillentyűt.

Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Adja be a parkoló zóna
számát (0-9).

T7431
Beszélgetés közben
MODE

Call Park
TRANSFER

Nyomja le a MODE
(Üzemmód) gombot,
amíg a kijelzőn meg
nem jelenik a „Feature
Access” (Szolgáltatás
elérése) felirat.

Nyomja le a TRANSFER
(Átadás) gombot.

0- 9
SELECT

Forgassa el a beállítótárcsát,
amíg a kijelzőn meg nem jelenik
a „Call Park” (Hívás várakoztatása) felirat.

MODE

Nyomja le a „SELECT”
(Kiválasztás) gombot.

parkoló
zóna száma
extension
no.
Ny. hang
Adja be a parkoló zóna
számát (0-9).

Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

T7433
Beszélgetés közben
FEAT

SHIFT
TRANSFER

Nyomja le SHIFT gombot,
amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a „FEAT” (Szolgáltatás) felirat.

Nyomja le a TRANSFER
(Átadás) gombot.

Call Park
CM OGM PLAY
MENU

0-9
1-9
SEL

Nyomja le a „FEAT”
(Szolgáltatás) gombot.

Forgassa el a beállítótárcsát,
amíg a nyíl a „Call Park”
(Hívás várakoztatása) menüpontra nem mutat.

parkoló
zóna száma
extension
no.
Ny. hang

Nyomja le a „SEL”
(Kiválaszt) gombot.
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Adja be a parkoló zóna
számát (0-9).

Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Kezelési útmutató

Működés

T7436/T7235
Beszélgetés közben
Features

vagy

TRANSFER

NEXT
Nyomja le a TRANSFER
(Átadás) gombot.

Nyomja le a „Features”
(Szolgáltatások) gombot.
Forgassa el a beállítótárcsát vagy
nyomja le a „NEXT” (Következő)
gombot annyiszor, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a következő.

Call Park

parkoló
zóna száma
extension
no.

(O-9)

Ny. hang
Nyomja le a „Call Park”
(Hívás várakoztatása)
gombot.

Adja be a parkoló zóna
számát (0-9).

Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

ISDN mellék

Beszélgetés közben

5

2

parkoló zóna száma
Ny. hang

Nyomja le az R gombot.

Nyomja le az 52
hívóbillentyűt.

Adja be a parkoló zóna
számát (0-9).

Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Hívás kivétele várakoztatásból
DPT/SLT/ISDN mellék

5

2

a tárolt parkoló
zóna száma
Ny. hang

Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR gombot.

Nyomja le az 52
hívóbillentyűt.

Adja be a parkoló zóna
számát (0-9).

Beszéljen.

T7431
MODE

Call Park

Nyomja le a MODE
(Üzemmód) gombot, amíg
a kijelzőn meg nem jelenik
a „Feature Access” (Szolgáltatás elérése) felirat.

Kezelési útmutató

Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a „Call
Park” (Hívás várakoztatása) felirat.

a tárolt parkoló
zóna száma

0-9
SELECT

Nyomja le a „SELECT”
(Kiválasztás) gombot.

MODE

Ny. hang
Adja be a tárolt parkoló
zóna számát (0-9).

Beszéljen.
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T7433
Call Park
CM OGM PLAY
MENU

FEAT

SHIFT

Nyomja le SHIFT gombot,
amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a „FEAT” (Szolgáltatás) felirat.

Nyomja le a „FEAT”
(Szolgáltatás) gombot.

Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a nyíl a
„Call Park” (Hívás várakoztatása) menüpontra
nem mutat.

0-9
1-9
SEL

Nyomja le a „SEL”
(Kiválaszt) gombot.

a tárolt parkoló
zóna száma
Adja be a tárolt parkoló
zóna számát (0-9).

Ny. hang
Beszéljen.

T7436/T7235

Features

vagy

Call Park (O-9)

a tárolt parkoló
zóna száma
Ny. hang

NEXT
Nyomja le a „Features”
(Szolgáltatások) gombot.

•
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Forgassa el a beállítótárcsát
vagy nyomja le a „NEXT”
(Következő) gombot annyiszor, amíg a kijelzőn meg
nem jelenik a következő.

Nyomja le a „Call Park”
(Hívás várakoztatása)
gombot.

Adja be a tárolt parkoló
zóna számát (0-9).

Beszéljen.

Ha foglaltsági hangot hall, amikor egy hívást várakoztatni kíván, és beadja a parkoló zóna számát, akkor a zóna foglalt. Adja be egy másik zóna számát.

Kezelési útmutató

Működés

2.4.3.

Üzenetrögzítőre (TAM) felvett hívás lekérése

Lekéri az üzenetrögzítőre (TAM) felvett hívást, a mellékállomási csoporttól függetlenül.

DPT/SLT

7

2

8
Ny. hang

Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Kezelési útmutató

Nyomja le a 728
hívóbillentyűt.

Beszéljen.
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Működés

2.4.4.

Végberendezés hordozhatósága (TP) ISDN mellékállomásnál

Az ISDN mellékállomási felhasználók egy tartásban lévő hívással ugyanazon az ISDN (BRI) vonalon bárhová átmehetnek. Ha az Ön ISDN (BRI) vonalon lévő ISDN mellékállomása a 2. porthoz
csatlakozik, akkor nem mehet át a 3. portra csatlakoztatott ISDN (BRI) vonalra.

Helyváltoztatás egy tartásban lévő hívással
ISDN mellék
Beszélgetés közben
PARK

Állítsa be a PARK (Várakoztatás)
szolgáltatást az Ön ISDN berendezésének megfelelő módon.

Távolítsa el az ISDN berendezést az
ISDN (BRI) vonalról.

Csatlakoztassa az ISDN berendezést
ugyanarra az ISDN (BRI) vonalra.

PARK
Állítsa be ismét a PARK
(Várakoztatás) szolgáltatást.
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Beszéljen.

Kezelési útmutató

Működés

2.4.5.

Beszélgetés két féllel felváltva (Partnerváltogatás)

Amikor az egyik féllel beszél, mialatt a másik fél tartásban van, Ön a két hívást oda-vissza cserélgetheti (váltakozva).

DPT
Egy tartásban lévő féllel való beszélgetés
közben, amikor az egyik fél fővonali partner

Egy tartásban lévő féllel való beszélgetés közben, amikor mindkét fél mellékállomási partner

(CO)
HOLD

vagy

INTERCOM

Nyomja le a CO vagy az INTERCOM
(Belső hívás) gombot.

Nyomja le a HOLD gombot.

SLT
Egy tartásban lévő féllel való beszélgetés
közben
(Recall)

Nyomja le a Recall gombot.

ISDN mellék
Egy tartásban lévő féllel való beszélgetés
közben

Nyomja le az R gombot.

Kezelési útmutató
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2.4.6.
–

Hívás átadása
Hívás átadása mellékállomásra

–

Hívás átadása fővonalra

Hívás átadása mellékállomásra
DPT
Beszélgetés közben
mellékáll. hívószám
vagy
TRANSFER

T. hang

(DSS)

Nyomja le a TRANSFER
(Átadás) gombot.

Adja be a mellékállomás
hívószámát vagy nyomja
le a DSS gombot.

Beszéljen.

Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

A célállomással beszélhet mielőtt a hívást
átadná. Ezt mellőzheti.

SLT
Beszélgetés közben
mellékáll. hívószám
(Recall)

T. hang

Nyomja le a Recall
gombot.

Adja be a mellékállomás hívószámát.

Beszéljen.

Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

A célállomással beszélhet mielőtt a hívást
átadná. Ezt mellőzheti.

ISDN mellék
Beszélgetés közben
TRANSFER

mellékáll. hívószám

Nyomja le az R gombot.

vagy

Cs.v. hang

T. hang
Adja be a mellékállomás hívószámát.

Beszéljen.

Nyomja le a TRANSFER
(Átadás) gombot.

A célállomással beszélhet mielőtt a hívást
átadná. Ezt mellőzheti.

Tegye a helyére a
kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

Hívás átadása fővonalra
Adott mellékállomások kizárhatók ezen funkció használatából.
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DPT
Beszélgetés közben
(CO)

telefonszám

vagy
TRANSFER

a fővonal
előválasztó kódja

T. hang

Nyomja le a TRANSFER
(Átadás) gombot.

Nyomja le a CO gombot
vagy adja be a fővonal
előválasztó kódját
(9 vagy 81-84).

Beszéljen.

Adja be a telefonszámot.

Tegye a helyére a
kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

SLT
Beszélgetés közben
a fővonal
előválasztó kódja

(Recall)

telefonszám

T. hang
Nyomja le a Recall
(Újrahívás) gombot.

Adja be a fővonal
előválasztó kódját
(9 vagy 81-84).

Adja be a telefonszámot.

Beszéljen.

Tegye a helyére a
kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

ISDN mellék
Beszélgetés közben
a fővonal
előválasztó kódja

T. hang

•
•

•
•
•

TRANSFER

vagy

Cs. v. hang
Adja be a fővonal
előválasztó kódját
(9 vagy 81-84).

Nyomja le az
R gombot.

telefonszám

Adja be a telefonszámot.

Beszéljen.

Nyomja le a
Tegye a helyére a
kézibeszélőt, vagy
TRANSFER
(Átadás) gombot. nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

Ha mellétárcsázott, nyomja le az R (FLASH) gombot (csak digitális rendszerkészüléken), és adja be újra a számot.
Ha vissza kíván térni a tartásban lévő híváshoz még a célállomás jelentkezése
előtt, akkor nyomja le a TRANSFER (Átadás) vagy a megfelelő CO, INTERCOM
(Belső hívás) gombot, illetve nyomja le a Recall gombot (csak SLT-nél).
Ha a hívást már átadta fővonalra, és be kíván kapcsolódni a beszélgetésbe,
nyomja le a megfelelő fővonali (CO) gombot.
Ha riasztó hangjelzést hall, akkor a célállomás nem fogadta a hívást. Jelentkezzen a
hívásra.
Ha a hívást a DSS vagy az „Egy gombnyomásos tárcsázás automatikus tartással”
gombbal adja át, akkor nem kell lenyomnia a TRANSFER (Átadás) gombot
(Egy gombnyomásos hívásátadás).

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozzon létre vagy írjon át egy DSS (Közvetlen hívó) gombot.

Kezelési útmutató
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2.4.7.

Jelentkezés várakozó hívásra

Beszélgetés közben a Várakozó hívás hangjelzés, vagy a hangszórón illetve a kézibeszélőn keresztül hallható hangbemondás informálja Önt arról, hogy egy fővonali vagy egy másik mellékállomás által kezdeményezett hívás várakozik Önre. A szolgáltatás aktiválását lásd a „2.7.3. Várakozó hívás jelzés vétele (Várakozó hívás jelzése / Érkező hívás bejelentése felemelt kézibeszélő
mellett [OHCA] / „Kezelői” OHCA)” című fejezetben (Alapbeállítás: nincs hang). A második (várakozó) hívásra a folyó beszélgetés bontásával vagy tartásba tételével jelentkezhet.

Beszélgetés az új partnerrel
DPT

SLT

Amikor hangjelzést hall
HOLD

Amikor hangjelzést hall
(CO)

vagy

INTERCOM

Nyomja le a HOLD
gombot.

Hagyja ki ezt a lépést, ha az
aktuális hívását bontja.

Nyomja le a CO vagy
az INTERCOM (Belső
hívás) gombot.

Hagyja ki ezt a lépést, ha
mindkét fél mellékáll. partner.

(Recall)

5

0

Nyomja le a Recall (Újrahívás)
gombot, és nyomja le az 50
hívóbillentyűt.

Hagyja ki ezt a lépést, ha az
aktuális hívását bontja.

Tegye a helyére
a kézibeszélőt,
vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR
gombot.

Emelje fel a
kézibeszélőt,
vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR
gombot.

•

A másik fél telefonkészülékétől függően alkalmazható az „Érkező hívás bejelentése
felemelt kézibeszélő mellett [OHCA]” és a „Kezelői OHCA” funkció. Ön beszélhet a másik féllel a hangszóró és a mikrofon segítségével (OHCA), vagy csak bejelentheti hívását a kézibeszélőn keresztül („Kezelői” OHCA), miközben a hívott fél egy másik telefonbeszélgetést folytat a kézibeszélő segítségével.

•

A hívás fogadása előtti tíz másodperces időközönként, öt másodpercre megjelenik a hívó mellékállomás száma illetve neve.

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.2. Kezdeti beállítások – Várakozó hívás hangjelzés kiválasztása
Határozza meg a hangjelzést attól függően, hogy a második partner fővonali vagy
mellékállomási fél.
Alapbeállítás

Speciális hangjelzések

15 s

5s

Mellékállomási

Fővonali
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2.4.8.
–
–

Három résztvevős beszélgetés (Konferencia)
Beszélgetés közben egy harmadik fél bevonása
Kilépés a konferenciából

Beszélgetés közben egy harmadik fél bevonása (Konferencia)
DPT

CONF

a kívánt harmadik
fél hívószáma

CONF

Ny. hang
Nyomja le a CONF
(Konferencia) gombot.

Adja be a kívánt harmadik
fél hívószámát.

Nyomja le a CONF
(Konferencia) gombot.

Beszéljen.

Ha külső fél telefonszámát adja meg, előtte nyomjon
le egy CO gombot, vagy adja be a fővonal előválasztó
kódját (9 vagy 81-84).

SLT

(Recall)

a kívánt harmadik
fél hívószáma

(Recall)

3
Ny. hang

Nyomja le a Recall
(Újrahívás) gombot.

Adja be a kívánt harmadik
fél hívószámát.

Nyomja le a Recall
(Újrahívás) gombot.

Nyomja le a 3
hívóbillentyűt.

Beszéljen.

Külső fél telefonszáma előtt első számjegyként adja be a fővonal előválasztó kódját
(9 vagy 81-84).

ISDN mellék

a kívánt harmadik
fél hívószáma

CONFERENCE
Ny. hang

Nyomja le az
R gombot.

Adja be a kívánt harmadik
fél hívószámát.

Beszéljen a
harmadik féllel.

Külső fél telefonszáma előtt első számjegyként adja be a fővonal előválasztó kódját
(9 vagy 81-84).

Kezelési útmutató

Beszélgetés közben
nyomja le a
CONFERENCE
(Konferencia)
gombot.

Beszéljen.
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Beszélgetés az egyik féllel a másik partner lekapcsolásával, ha ezen partnerek
közül az egyik fővonali fél
DPT
(CO)

vagy

INTERCOM

Ny. hang

Nyomja le a CO
vagy az INTERCOM
(Belső hívás) gombot.

Beszéljen.

Kilépés a konferenciából
A másik két fél folytathatja beszélgetését.

DPT/SLT/ISDN mellék
Amikor Ön két mellékállomással vagy egy mellékállomással és egy fővonali féllel beszélget

DPT
Amikor Ön két fővonali féllel beszélget (Felügyelet
nélküli konferencia kapcsolás)

CONF

Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Adott mellékállomások kizárhatók
ezen funkció használatából.

Nyomja le a CONF
(Konferencia) gombot.

Visszatérés a konferenciába
DPT
Amikor a többiek beszélgetnek
(CO)

Nyomja le a CO gombot.

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a „Konferencia” gombot.
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2.4.9.

Telefonszám mentése (Jegyzettömb funkció)

Ön egy beszélgetés közben vagy a készülék nyugalmi helyzetében (a kézibeszélő a helyén illetve az SP-PHONE/MONITOR gomb nincs lenyomva) tárolhatja a kívánt fővonali telefonszámot. A tárolt számot egyszerű módon tárcsázhatja.

Tárolás
DPT
PT
Külső féllel folytatott beszélgetés közben vagy a készülék nyugalmi helyzetében
AUTO DIAL

AUTO DIAL

STORE

STORE

Nyomja le a STORE
(Tárolás) gombot.

Nyomja le a STORE
(Tárolás) gombot.

telefonszám
Adja be a telefonszámot
(max. 24 számjegy).

(Save)

Nyomja le a SAVE
(Mentés) gombot.

Tárcsázás
DPT

(Save)

Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Nyomja le a SAVE
(Mentés) gombot.

Automatikus tárcsázás (Elmentett hívószám újratárcsázása)
DPT

SP-PHONE

(Save)

Nyomja le az
SP-PHONE gombot.

Nyomja le a SAVE
(Mentés) gombot.

•

A telefonszám előtt Önnek nem kell tárolnia a fővonal előválasztó kódját. A fővonalat a
rendszer automatikusan éri el.

•

A „¼
¼” és a „#” is számjegyként tárolható.

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a SAVE (Mentés) gombot.

Kezelési útmutató
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2.4.10. Némítás
Ön kikapcsolhatja a mikrofont vagy a kézibeszélő mikrofonját, és így a szobában lévőkkel konzultálhat anélkül, hogy a másik fél hallaná beszélgetésüket,
miközben Ön a hangszórón vagy a telefonkészülék hallgatóján keresztül hallja
a másik felet.
Az alábbi két némítás típus áll rendelkezésre:
Kézibeszélő némítás:
Kézibeszélővel folytatott beszélgetés közben. Ez a funkció csak a KXT7400 sorozatú telefonkészülékek használói számára érhető el.
A mikrofon némítása:
Hangostelefon üzemmódban folytatott beszélgetés közben, amikor a mikrofont használja.

Beállítás/törlés
DPT

AUTO ANSWER

MUTE

Nyomja le a MUTE
(Némítás) gombot.

•
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Az AUTO ANSWER/MUTE gomb fénye az aktuális állapotot jelzi az alábbiak szerint:
Piros fénnyel villog: Némítás.
Nem világít: Normál állapot.

Kezelési útmutató
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2.4.11. Behallgatás engedélyezése mások számára
(Kihangosítás felemelt kézibeszélő mellett)
Ön a helyiségben lévők számára engedélyezheti, hogy behallgassanak beszélgetésébe a hangszórón keresztül, miközben Ön a kézibeszélő segítségével folytatja beszélgetését.

Beállítás/törlés
DPT

SP-PHONE

Nyomja le az
SP-PHONE gombot.

•

Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a beszélgetést a kézibeszélő segítségével
folytatja.

•

Az SP-PHONE gomb fénye az aktuális állapotot jelzi az alábbiak szerint:
Világít: A hang a hangszórón át hallható.
Nem világít: A hang a kézibeszélőn keresztül hallható.

Kezelési útmutató
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2.5.
2.5.1.

Mielőtt elhagyná helyét
Beépített hangüzenet

Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a KX-TD61291 típusú, opcionális kártyát telepítették a KX-TD612 alközpontban. Az opcionális kártya telepítése az alábbi szolgáltatások használatát teszi lehetővé:
•

Az Ön üzenetládájához irányított belső (mellékállomási)/külső (fővonali) (Intelligens
híváskezelés 1:1) hívók üzeneteket hagyhatnak benne.

•

A céges kimenő üzenetek által kalauzolt külső hívók üzenetet hagyhatnak a cég (kezelő)
üzenetládájában. (Lásd a „3.2.3. Céges kimenő üzenetek (bejelentkező szövegek/
üdvözlések) felvétele” című fejezetet.)

•

A felvett üzeneteket mellékállomásáról lejátszhatja vagy törölheti.

•

A közvetlen üzenet funkció:
Lehetővé teszi, hogy Ön egy másik mellékállomás személyes hangüzenet ládájában
hangüzenetet hagyjon még akkor is, ha a mellékállomás nem irányította beérkező hívásait a
saját üzenetládájába, illetve nem vett fel semmilyen bejelentkező szöveget (OGM – kimenő
üzenetet).

Mellékállomási/céges kimenő üzenet (OGM):
Üdvözlésre vagy útbaigazításra szolgál, amikor Ön nem tudja fogadni a beérkező hívásokat.
(Lásd a 3.2.3. Céges kimenő üzenetek (bejelentkező szövegek/üdvözlések) felvétele fejezetet.)
Időzített riasztó hívás (Ébresztés) kimenő üzenet (OGM):
Gyakran ébresztő hívásként használják, amelyet a rendszer az időzített riasztó hívás fogadásakor játszik le. Mindegyik mellékállomás egy időzített riasztó hívást (ébresztést) tud rögzíteni.
(Lásd a „2.7.1. Az időzített riasztó hívás beállítása (Ébresztés)” fejezetet.) Ön az ellenőrzéshez le
is játszhatja a felvett üzenetet.
Hívásnapló
Ön hivatkozhat a hívásnaplóra. Maximálisan 128 hívás információja naplózható. Ez közös a bejövő hívásnaplóval. Ami a beépített hangüzenet hívásinformációját illeti, az információt a rendszer
hívásonként naplózza, még akkor is, ha ugyanarról a telefonszámról több hívás is érkezett. A legrégebbi hívásra vonatkozó információt azonban a 129. hívás felülírja, legyen az az eredeti hívásnapló vagy a beépített hangüzenet. (Lásd a „2.9.1. Hívás kezdeményezése a hívásnapló segítségével (Bejövő hívások naplója) [csak a KX-T7433, KX-T7436, KX-T7230 és KX-T7235 típusnál]” című fejezetet.)
Megjegyzések:
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•

Ne feledje előre kijelölni az Intelligens híváskezelés táblázatot. Ha ezt nem teszi meg, a külső
hívók nem tudják elérni a cég üzenetládáját. (Lásd a „4.2.3. A közös (alközponti) rövidített hívószámok és az intelligens híváskezelés számainak beállítása (001)” című fejezetet.) A kijelölés részleteivel kapcsolatosan forduljon a forgalmazóhoz.

•

Amikor a beépített hangüzenetet felülírják, ugyanakkor maga a hangüzenet is törlődik.

•

Ön vagy a beépített hangüzenet (BV) vagy a hangposta (VM) szolgáltatást állíthatja be, egyszerre mindkettő nem használható. Ha a VM-et állítja be, akkor az opcionális, KX-TD61291 típusú hangüzenet kártya funkciói nem használhatók. Másszóval a BV (beépített hangüzenet),
az OGM (kimenő üzenet vagy bejelentkező szöveg) és a DISA (DTMF beválasztás) nem működik, ha a VM-et (hangpostát) használja. A VM beállítása előtt okvetlen hallgassa meg a BV
hangüzeneteit, majd törölje a hívásnapló bejegyzéseit, ha voltak tárolva ilyenek. Ha ezt nem
teszi, akkor a VM beállítása után már nem tud velük semmit sem tenni.

Kezelési útmutató
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•

A cég üzenetládájában tárolt hangüzeneteket csak a kezelő tudja lejátszani/törölni
(Alapértelmezés: Kezelő=1-1 csatlakozó)

•

Egy hangüzenet erőforrást csak egyetlen hívás érheti el. Amikor ugyanazzal az erőforrással valaki éppen egy üzenetet rögzít, vagy egy kimenő üzenetet (OGM) vesz fel, akkor az Ön hozzáférési igényét a rendszer elutasítja és tájékoztató/figyelmeztető hangot
hall (amikor a digitális rendszerkészüléken a SOFT gombot használja).

•

A MESSAGE (Üzenet) gomb LED kijelzője piros fénnyel világít, ha még van meg nem
hallgatott üzenete.

•

Ha egy hívásnak nem sikerül elérnie a hangüzenet ládát, akkor bejövő hívás esetén a
rendszer csengeti a mellékállomást, külső hívás esetén pedig a rendszerprogramozással kijelölt mellékállomást csengeti. Forduljon a rendszerfelelőshöz.

•

Ön a beépített hangüzenet szolgáltatás teljes felvételi idejét (beleértve az OGM-et, pl. a
beépített hangüzenet kimenő üzenetét, az UCD üzenetet és az időzített riasztó hívás
üzenetet is) az alábbiak közül választhatja ki: 60 perc/30 perc/20 perc. (Alapértelmezés:
30 perc) Forduljon a forgalmazóhoz.

•

Ha a fennmaradó felvételi idő már 5 percnél kevesebb, akkor a kijelzőn a „Voice Msg
Full” (Hangüzenet megtelt) felirat jelenik meg, és Ön a 6. típusú tárcsázási hangot hallja,
amikor felemeli a kézibeszélőt vagy lenyomja az SP-PHONE/MONITOR gombot.
1s

•

Az automatikus visszahívás (várakozás foglalt vonalra) visszahívása és a tartás figyelmeztetés nem irányítható át.

A mellékállomási bejelentkező szöveg (OGM – kimenő üzenet)/az időzített riasztó
hívás (ébresztés) OGM felvétele
DPT

< Kijelzési példa: KX-T7433 >

Nyomja le a SHIFT
gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a
„FEAT” (Szolgáltatás)
felirat.

1

EXT OGM
EXT OGM
MENU

FEAT

SHIFT

Nyomja le a „FEAT”
(Szolgáltatás) gombot.

Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a kijelzőn a nyíl
az „EXT OGM REC” (Mellékállomási OGM felvétel)
menüpontra nem mutat.

Nyomja le a „SEL” (Kiválaszt)
gombot.

Mellékállomási OGM: 1
AUTO DIAL

vagy

2

R E C 1/2
D E L 1/2
SEL
EL

Ébresztés OGM: 2

Válassza ki a kívánt elemet.

Kezelési útmutató

STORE

Ny. hang

Ny. hang
Vegye fel az
üzenetet.

Nyomja le a
STORE (Tárolás)
gombot.

Ellenőrizze az
üzenetet.

Tegye a helyére a
kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.
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DPT/SLT
7

2

2

1

1

Mellékállomási OGM: 72211

1

2

Ébresztés OGM: 72212

vagy

7
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

•

2

2

Ny. hang

Válassza ki a kívánt
beállítást.

Vegye fel az
üzenetet.

Tegye a helyére a
kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

Ha az időzített riasztó hívást úgy állítja be, hogy nem vesz fel OGM-et, akkor az előre
beállított időpont elérkezésekor 3. típusú tárcsázási hangot hall. (Lásd a „2.7.1. Az időzített riasztó hívás beállítása (Ébresztés)” című fejezetet.)
1s

Az OGM/időzített riasztó hívás OGM lejátszása
DPT

<Kijelzési példa: KX-T7433>

Nyomja le a SHIFT gombot,
amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a „FEAT” (Szolgáltatás) felirat.

1

EXT OGM PLAY 1/2
EXT OGM REC
1/2
MENU
SS ELL

FEAT

SHIFT

Nyomja le a „FEAT”
(Szolgáltatás)
gombot.

Nyomja le a „SEL”
(Kiválaszt) gombot.

Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a kijelzőn a nyíl
az „EXT OGM PLAY” (Mellékállomási OGM lejátszás)
menüpontra nem mutat.

Mellékállomási OGM: 1

vagy

2

Ébresztés OGM: 2

Válassza ki a kívánt elemet.
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Ny. hang

Ny. hang
Ellenőrizze az
üzenetet.

Tegye a helyére a
kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

Kezelési útmutató
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DPT/SLT
7

2

7

2

2

2

2
1

Mellékállomási OGM: 72221

2

2

Ébresztés OGM: 72222

vagy

Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

2

Válassza ki a kívánt beállítást.

Ny. hang

Ny. hang
Ellenőrizze az
üzenetet.

Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Az OGM/Időzített riasztó hívás OGM törlése
DPT

<Kijelzési példa: KX-T7433>

Nyomja le a SHIFT gombot,
amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a „FEAT” (Szolgáltatás) felirat.

1

EXT OGM DEL 1/2
Ext-BGM On/Off
MENU
S
SEELL

FEAT

SHIFT

Nyomja le a „FEAT”
(Szolgáltatás)
gombot.

Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a kijelzőn a nyíl
az „EXT OGM DEL” (Mellékállomási OGM törlés) menüpontra nem mutat.

Nyomja le a „SEL”
(Kiválaszt) gombot.

Mellékállomási OGM: 1

vagy

2

Ébresztés OGM: 2

Ny. hang
Tegye a helyére a
kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

Válassza ki a kívánt beállítást.

DPT/SLT

7

2

2

3

1

Mellékállomási OGM: 72231

3

2

Ébresztés OGM: 72232

vagy

7
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

Kezelési útmutató

2

2

Válassza ki a kívánt beállítást.

Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.
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Működés
•

Ön csak akkor vehet fel vagy törölhet egy kimenő üzenetet (OGM-et), amikor senki más
nem használja ezt a szolgáltatást, azaz a hangüzenet vagy OGM lejátszást/felvételt/
törlést. Ha olyakor próbál meg felvenni egy OGM-et, amikor más használja ezt a szolgáltatást, akkor tájékoztató hangot hall, a kijelzőn pedig az „OGM BUSY” (Kimenő üzenet foglalt) felirat jelenik meg (csak a digitális rendszerkészülékkel rendelkező felhasználóknál).

A hangüzenet funkció beállítása
DPT/SLT
2
3
4
5

FWD/DND

vagy

7
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

1

0

Nyomja le az FWD/DND gombot
vagy a 710 hívóbillentyűt.

Feltétel nélkül
Foglalt
Nem jelentkezik

7

2

5

Foglalt/nem jelentkezik

Válassza ki a kívánt
beállítást.

Nyomja le a 725
hívóbillentyűt.

Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

•

Ha a személyes üzenetládába nem tárolt kimenő üzenetet, akkor a bejövő hívás nem
irányítható át. Ilyenkor az Ön mellékállomása csenget.

•

Ha beállította ezt a szolgáltatást, akkor a kézibeszélő felemelésekor illetve az SPPHONE/MONITOR gomb lenyomásakor a 2. típusú tárcsázási hangot hallja.
1s

•

Ez a szolgáltatás a többi Hívásátirányítás, Hívásvédelem („Ne zavarj”/DND) és Hívásvédelem („Ne zavarj”/DND) intelligens híváskezelésnél 1:1 típust törli.

A hangüzenet funkció törlése
DPT/SLT

FWD/DND

vagy

7
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.
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1

0
0

Nyomja le az FWD/DND gombot
vagy a 710 hívóbillentyűt.

Ny. hang
Nyomja le a
0 hívóbillentyűt.

Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Kezelési útmutató
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Üzenethagyás a „Közvetlen üzenet” funkció segítségével
DPT/SLT

7

2
1

mellékállomási
hívószám

05

Ny. hang
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

Nyomja le a
725 hívóbillentyűt.

Adja be a kívánt
mellékállomási
hívószámot.

Vegye fel az
üzenetet.

Tegye a helyére a
kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

•

Az üzenet felvétele alatt a „NOW RECORDING” (Felvétel folyik) kijelzés látható (csak a
DPT-nél).

•

Ön a STORE (Tárolás) gomb lenyomásával befejezheti a felvételt. Ebben az esetben a
„REC Complete” (Felvétel kész) kijelzés látható (csak a DPT-nél).

A még meg nem hallgatott üzenet lejátszása
DPT
Amikor a MESSAGE gomb kijelzője világít.

MESSAGE

Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

•

Nyomja le a MESSAGE
(Üzenet) gombot.

Ha felemeli a kézibeszélőt vagy lenyomja az SP-PHONE/MONITOR gombot, az 5. típusú tárcsázási hangot hallja.
1s

•

Ha a kézibeszélő nincs felemelve illetve az SP-PHONE/MONITOR gomb nincs lenyomva, és megnyomja a MESSAGE (Üzenet) gombot, akkor a kijelzőn megjelenik a „Voice
Message” (Hangüzenet) felirat (csak a DPT készülékkel rendelkező felhasználóknál).

Kezelési útmutató
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Üzenet lejátszása
DPT

NEW

SHIFT

vagy

OLD
Nyomja le a SHIFT gombot,
amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a „NEW” (Új) vagy az
„OLD” (Régi) felirat.

Forgassa el a
beállítótárcsát, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt
üzenet.

Nyomja le a „NEW”
(Új) vagy az „OLD”
gombot.

<Kijelzési példa: KX-T7433>
0 0 1: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
INFO

DEL

P LEAY
L

Nyomja le a „PLAY” (Lejátszás)
gombot.

•

Ellenőrizze
az üzenetet.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

A lejátszás során a „MENU” gomb lenyomásával leállíthatja az üzenet visszajátszását.

Az összes üzenet lejátszása
DPT/SLT
PT

7

2

3
Ny. hang

Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

Nyomja le a
723 hívóbillentyűt.

Hallgassa meg
az üzeneteket.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

•

Ha a kézibeszélő nincs felemelve illetve az SP-PHONE/MONITOR gomb nincs lenyomva, és megnyomja a MESSAGE (Üzenet) gombot, akkor a kijelzőn megjelenik a „Voice
Message” (Hangüzenet) felirat (csak a DPT készülékkel rendelkező felhasználóknál).

•

A hívásnaplózás funkciónál, amikor a hangüzenet hívásnapló bevitelt felülírják, ugyanakkor maga a hangüzenet is törlődik.

•

Ha a lejátszás közben lenyomja a PLAY (Lejátszás) gombot, lehetősége nyílik ugyanannak az üzenetnek az újbóli lejátszására.

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a MESSAGE (Üzenet) gombot.
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Külső üzenetek lejátszása/törlése
Bármely
PT külsõ telefonkészülékrõl

Hangüzenet elérési kód
Ny. hang

OGM

Hívja fel
az alközpontot.

A kimenő üzenet (bejelentkező
szöveg) alatt adja be a
„Hangüzenet elérési kód”-ot.

Hangüzenet

Ellenőrizze
az üzeneteket.

1

Hangüzenet lejátszás az elejétől

2

Ugrás a következő üzenetre

3

Hangüzenet törlés

9

Visszalépés az előző üzenetre

Az üzenetek ellenőrzése közben
nyomja le az 1–3 vagy 9 hívóbillentyűt.

•

Ön a hangüzenet elérési kódot a céges üzenetláda vagy a személyes üzenetláda kimenő üzenetének hallgatása közben adhatja be.

•

Ha téves hangüzenet elérési kódot ad be, a vonal azonnal elbomlik.

•

Ha nincs felvéve hangüzenet, a vonal automatikusan elbomlik.

•

A lejátszás befejezésekor a vonal automatikusan elbomlik.

•

Még ha törli is a hangüzenetet egy külső készülékről, a hívásnapló adatot nem tudja törölni.

•

Ha a kimenő üzenet (OGM) hallgatása közben nem adta be a hangüzenet elérési kódot,
és a BV (beépített hangüzenet) erőforrás fennmaradó felvételi ideje 0, akkor az OGM
lejátszás végén a külső hívás az alábbiakban leírt elsőbbségi sorrendben csengeti a
mellékállomást:
1. Kezelő > 2. kezelő > Rendszerfelelős > 1-1 csatlakozó

Üzenet törlése
DPT

NEW
SHIFT

vagy

OLD
Nyomja le a SHIFT gombot,
amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a „NEW” (Új) vagy
az „OLD” (Régi) felirat.

Nyomja le a „NEW”
(Új) vagy az „OLD”
gombot.

Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a kijelzőn meg
nem jelenik a kívánt üzenet.

<Kijelzési példa: KX-T7433>
0 0 1: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
INFO

DEL

L
P LEAY

Ny. hang
Nyomja le a „DEL” (Törlés) gombot.

•

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Ha lejátszás közben lenyomja a „DEL” gombot, a lejátszás leáll, és a rendszer törli az
üzenetet.

Kezelési útmutató
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Egy személyes üzenetláda összes üzenetének egyidejű törlése
DPT/SLT

7

2

4
Ny. hang

Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

86

Nyomja le a
724 hívóbillentyűt.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Kezelési útmutató
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2.5.2.

Hívásainak átirányítása (Hívásátirányítás)

Ön bejövő hívásait átirányíthatja egy megadott célállomásra. A belső célállomás egy mellékállomás vagy egy keresési csoport lehet.
Feltétel nélkül:
Az összes bejövő hívást átirányítja egy másik belső
célállomásra.
Foglalt feltétellel:
Az összes hívást átirányítja egy másik, belső célállomásra, ha mellékállomása foglalt.
Nem jelentkezik feltétellel:
Az összes hívást átirányítja egy másik, belső célállomásra, ha Ön nem fogadja a hívást.
Foglalt illetve nem jelentkezik feltétellel (BSY/NA):
Az összes hívást átirányítja egy másik, belső célállomásra, ha Ön nem fogadja a hívást, vagy mellékállomása foglalt.
Fővonalra (CO):
Az összes hívást átirányítja egy külső félhez.
Adott mellékállomások kizárhatók ezen funkció használatából.
„Follow Me” (a cél mellékállomásról):
Ha Ön elfelejti beállítani „Hívásátirányítás – feltétel
nélkül” szolgáltatást mielőtt elhagyná a helyét, akkor
Ön ezt megteheti a cél mellékállomásról.
Egy ISDN vonal segítségével:
Az ISDN vonal segítségével az összes hívás egy külső félhez irányítódik, az alábbi kikötések egyikével:
– Feltétel nélkül (Hívásátirányítás feltétel nélkül
[CFU])
– Amikor Ön nem fogadja a hívást (Hívásátirányítás
nem jelentkezik feltétellel [CFNR])
– Amikor mellékállomása foglalt (Hívásátirányítás
foglalt feltétellel [CFB])
Adott mellékállomások kizárhatók ezen funkció használatából.
•

Átirányítási célállomásként Ön a megadhatja hangpostát (VPS) vagy egy mobil telefont is.

Kezelési útmutató
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Beállítás (kivéve a „Hívásátirányítás ISDN vonal segítségével”)
DPT/SLT

FENOH: Keresési csoport mellékállomási hívószáma
2

Feltétel nélkül

FWD/DND

3

Foglalt feltétellel

vagy

4

Nem jelentkezik feltétellel

1

5

7

0

7

Emelje fel a
kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Nyomja le az FWD/DND
gombot vagy a 710 hívóbillentyűt.

Foglalt/nem jelentkezik
feltétellel
„Follow Me”

Adja be a kívánt számot.

A „Follow Me” beállításánál
adja be a saját mellékállomási hívószámát.

mellékállomási
hívószám vagy FENOH
Ny. hang

Adja be a mellékállomási hívószámot vagy a FENOH
számot.

(max. 24 számjegy)

fővonal
előválasztó kód

Fővonalra

6

A „Hívásátirányítás fővonalra” kiválasztásához nyomja
le a 6 hívóbillentyűt.

#

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Telefonszám

Adja be a fővonal
előválasztó kódját
(9 vagy 81-84).

Adja be a telefonszámot.

Ny. hang

Nyomja le a
# hívóbillentyűt.

Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

T7436/T7235

FWD/DND

Emelje fel a
kézibeszélőt,
vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

FWD/DND Cancel
( 0/*/ext)
DND
( ext)
FWD-All Calls
( ext)
FWD-Busy
( ext)
FWD-No Answer
MENU

PREV

mellékállomási
extension
hívószám no.

Ny. hang

NEXT

Nyomja le az
FWD/DND
gombot.

vagy

NEXT
FWD-BSY N/A
FWD-CO Line
FWD-From
FWD-From Cancel
MENU

PREV

( ext)
( dial)
( ext)
( ext)

Adja be a mellékállomási hívószámot.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Az „FWD-From (Follow Me)
beállításánál adja be a saját
mellékállomási hívószámát.

NEXT

Nyomja le a kívánt gombot.

FWD-CO Line ( dial)
Nyomja le a kívánt gombot.

(max. 24 számjegy)

fővonal
előválasztó kód
Adja be a fővonal
előválasztó kódját
(9 vagy 81-84).

Telefonszám
Adja be a
telefonszámot.

#
Ny. hang
Nyomja le a
# hívóbillentyűt.
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Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Kezelési útmutató
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Törlés
DPT/SLT
FWD/DND

vagy

7
Emelje fel a
kézibeszélőt,
vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

1

0
0

Ny. hang

Nyomja le az
FWD/DND
gombot vagy
a 710 hívóbillentyűt.

Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Nyomja le
a 0 hívóbillentyűt.
A célállomásról

Ny. hang
az Ön mellékáll.
hívószáma

8
Nyomja le
a 8 hívóbillentyűt.

Adja be saját mellékállomási hívószámát.

T7436/T7235

FWD/DND Cancel

FWD/DND

Emelje fel a
kézibeszélőt,
vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Nyomja le az
FWD/DND
gombot.

Nyomja le az „FWD/DND
Cancel” (Hívásátirányítás
törlés) gombot.

Ny. hang

A célállomásról
Ny. hang

FWD-From Cancel ( ext)
Nyomja le az „FWD-From
Cancel” (Hívásátirányítás törlés
a célállomásról) gombot.

Kezelési útmutató

Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

az Ön mellékáll.
hívószáma

Adja be saját mellékállomási hívószámát.
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„Hívásátirányítás ISDN vonal segítségével” beállítása
DPT/SLT
9

2

vagy

Emelje fel a
kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE/
MONITOR gombot.

1

9

Nyomja le a
# hívóbillentyűt.

3

0

1

Foglalt feltétellel
(CFB)

1

Nem jelentkezik
feltétellel (CFNR)

az Ön MSN-je

vagy

9
Nyomja le az FWD/DND
gombot vagy a 710 hívóbillentyűt.

telefonszám

#

Feltétel nélkül
(CFU)

vagy

FWD/DND

7

1

4

Adja be a kívánt számot.

Adja be az Ön MSN-jét
(Többszörös hívószámát).

#
Ny. hang
Nyomja le
a # hívóbillentyűt.

Adja be a
telefonszámot.

Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

„Hívásátirányítás ISDN vonal segítségével” törlése
DPT/SLT
9

Mindent töröl

0
vagy

9

FWD/DND

vagy

7

1

2

0

Feltétel nélkül
(CFU)

0

Foglalt feltétellel
(CFB)

0

Nem jelentkezik
feltétellel
(CFNR)

az Ön MSN-je

vagy

0

9

3
vagy

Emelje fel a
kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Nyomja le az FWD/DND
gombot vagy a 710 hívóbillentyűt.

9

4

Adja be a kívánt számot.

Adja be az Ön MSN-jét
(Többszörös hívószámát).

#
Ny. hang
Nyomja le a
# hívóbillentyűt.
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Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Kezelési útmutató

Működés

•

Az egyes hívások legfeljebb négyszer irányíthatók át. Az ötödiket a rendszer figyelmen
kívül hagyja.

Bejövő hívás

A

B

egyszer

kétszer

C

háromszor

D

négyszer

E

ötször

F

Eredeti
célállomás

•

A hívások átirányíthatók a beépített hangüzenet ládába. Annak biztosítására, hogy a hívások a kívánt mellékállomásra irányuljanak, az átirányítás nem lehetséges egy másik
mellékállomás személyes üzenetládájába.

Bejövő hívás

A

B

Eredeti
célállomás

•

Személyes
üzenetláda

Az átirányító mellékállomásra a hívásátirányítás nem lehetséges.
Bejövő hívás

A

átirányítás

B

Átirányító mellékállomás

•

Az átirányítást beállító mellékállomás hívhatja az eredeti mellékállomást.

•

Az FWD/DND (Hívásátirányítás/hívásvédelem) gomb kijelzője piros fénnyel villog, ha a
hívásátirányítás be van állítva.

•

Főnök-titkári funkció
A célállomásként beállított mellékállomás hívhatja az eredeti, átirányító mellékállomást.
Egy hívásátirányítási célállomásként beállított keresési csoport bármely mellékállomása
is hívhatja az átirányító mellékállomást.

<Példa>
FŐNÖK

TITKÁR
Hívás

Átirányító
mellékállomás

1. keresési csoport

Átirányítás
beállítva

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át az FWD/DND (Hívásátirányítás/hívásvédelem) gombot.

Kezelési útmutató
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2.5.3.

Hívások átirányítása egy keresési csoportból

Előre kijelölt mellékállomási felhasználók átirányíthatják bármely keresési csoportra vagy a saját
keresési csoportjukra érkező hívásokat. A célállomás lehet egy másik keresési csoport vagy egy
adott mellékállomás. Adott mellékállomások kizárhatók ezen funkció használatából.
Keresési csoport
Egy keresési csoport a mellékállomások olyan csoportja, amelyet oly módon szerveztek, hogy ha
az első célállomás foglalt, a következő célállomást a rendszer mindaddig keresi, amíg egy szabadot nem talál. A sorrendet (a keresési típust) rendszerprogramozással lehet kijelölni. Forduljon
a rendszergazdához.
Mellékállomási csoport (az Ön tájékoztatására)
Egy mellékállomási csoport személykeresési csoportként vagy hívásátvételi csoportként használatos. Egy mellékállomás több mellékállomási csoporthoz is tartozhat.

Beállítás
DPT/SLT

FENOH: Keresési csoport mellékállomási hívószáma

7

1

4

célállomás FENOH
szám vagy mellékállomási hívószám

átirányító
FENOH

1

Ny. hang
Emelje fel a
kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Adja be az átirányító
FENOH számot.

Nyomja le
a 7141 hívóbillentyűt.

Adja be a célállomás
FENOH számot vagy
a mellékállomási hívószámot.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Törlés
DPT/SLT

FENOH: Keresési csoport mellékállomási hívószáma

7

1

4

0

átirányító
FENOH
Ny. hang

Emelje fel a
kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE/
MONITOR gombot.
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Nyomja le
a 7140 hívóbillentyűt.

Adja be az átirányító
FENOH számot.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Kezelési útmutató

Működés

•

Ön ezt a szolgáltatást egyszerűen a „Hívásátirányítás a keresési csoportból” gomb lenyomásával állíthatja be vagy törölheti. Ha beállította, a gomb kijelzője piros fénnyel világít.

•

Az egyes hívások legfeljebb négyszer irányíthatók át. Az ötödiket a rendszer figyelmen
kívül hagyja.

Bejövő hívás

A

egyszer

B

kétszer

C

háromszor

D

négyszer

E

ötször

F

Eredeti
célállomás

•

Főnök-titkári funkció
A cél mellékállomás hívhatja az átirányítási csoportot.

<Példa>
FŐNÖK

Átirányító
mellékállomás

•

TITKÁR
Hívás

1. keresési csoport

Átirányítás
beállítva

A „Hívásátirányítás a keresési csoportból” gomb váltogatja a szolgáltatás beállítását, és
az aktuális állapotot a kijelzője az alábbiak szerint jelzi:
Nem világít: Átirányítás kikapcsolva
Világít: Átirányítás bekapcsolva

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a „Hívásátirányítás a keresési csoportból” gombot.

Kezelési útmutató
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2.5.4.

Az Ön üzenetének megjelenítése a hívó fél kijelzőjén
(Üzenethagyási lehetőség)

Ha a hívó fél mellékállomásához Panasonic típusú, digitális rendszerkészülék csatlakozik, Ön jelezheti számára távollétének okát. Ily módon a hívó azt is megtudja, hogy Ön mikor lesz újra elérhető. Ön kilenc üzenet közül választhat ki egyet.
Üzenet sorszám

Üzenet alapbeállítások

1

Will Return Soon (Rögtön jövök)

2

Gone Home (Hazamentem)

3

At Ext %%% (Hívd: %%% má.) (Mellékállomási hívószám)

4

Back at %%:%% (Érkezem: %%:%%) (Óra:perc)

5

Out Until %%/%% (Érkezem: %%/%%) (Hónap/nap)

6

In a Meeting (Tárgyalok)

7
8
9
•

A „%” helyekre írja be a kívánt értéket.
Önnek üzenetében az összes „%” helyet ki kell töltenie 0–9, # illetve ¼ karakterrel.

•

Az üzenet maga nem változtatható meg. Forduljon a forgalmazóhoz.

Beállítás
DPT/SLT

7

5

0

1

Will Return Soon (Rögtön jövök)

2

Gone Home (Hazamentem)

3
4
5
6

Emelje fel a
kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE/
MONITOR gombot.
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Nyomja le
a 750 hívóbillentyűt.

At Ext %%% +
(Hívd: %%% má.)

Extension no.
(Mell. áll. hívószám)

Back at %%:%% +
Hour : Minute
(Óra:perc)
(Érkezem: %%:%%)
Out Until %%/%% +
Date (Hónap/nap)
(Érkezem: %%/%%)
In a Meeting (Tárgyalok)

7
8
9
Adja be a kívánt számot.

Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Kezelési útmutató
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T7431
MODE

ABST MSG On

Nyomja le a MODE
(Üzemmód) gombot,
amíg a kijelzőn meg
nem jelenik a
„Feature Access”
(Szolgáltatás elérése) felirat.

Ny. hang

1-9
SELECT

Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik az
„ABST MSG On” (Üzenethagyás be) felirat.

MODE

Nyomja le a „SELECT”
(Kiválasztás) gombot.

1

Will Return Soon (Rögtön jövök)

2

Gone Home (Hazamentem)

3
4
5
6

At Ext %%% +
(Hívd: %%% má.)

Extension no.
(Mell. áll. hívószám)

Back at %%:%% +
Hour : Minute
(Óra:perc)
(Érkezem: %%:%%)
Out Until %%/%% +
Date (Hónap/nap)
(Érkezem: %%/%%)
In a Meeting (Tárgyalok)

7
8
9

Adja be a kívánt számot.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

T7433

Nyomja le SHIFT gombot, amíg
a kijelzőn meg nem jelenik a
„FEAT” (Szolgáltatás) felirat.

Nyomja le a „FEAT”
(Szolgáltatás) gombot.

1

Will Return Soon (Rögtön jövök)

2

Gone Home (Hazamentem)

3
4
5
6

At Ext %%% +
(Hívd: %%% má.)

ABST MSG On
1-9
C.Pickup GRP
MENU
SEL

FEAT

SHIFT

Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a nyíl az
„ABST MSG On” (Üzenethagyás be) menüpontra nem mutat.

Extension no.
(Mell. áll. hívószám)

Back at %%:%% +
Hour : Minute
(Óra:perc)
(Érkezem: %%:%%)
Out Until %%/%% +
Date (Hónap/nap)
(Érkezem: %%/%%)
In a Meeting (Tárgyalok)

Ny. hang

7
8

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

9

Adja be a kívánt számot.

T7436/T7235

Features

vagy

Absent MSG On

(1-9)

NEXT
Nyomja le a „Features”
(Szolgáltatások) gombot.

Ny. hang

Nyomja le a „SEL” (Kiválaszt)
gombot.

Forgassa el a beállítótárcsát vagy nyomja le
a „NEXT” (Következő)
gombot annyiszor, amíg
a kijelzőn meg nem jelenik a következő.

Nyomja le az „Absent
MSG On” (Üzenethagyás
be) gombot.

1

Will Return Soon (Rögtön jövök)

2

Gone Home (Hazamentem)

3
4
5
6

At Ext %%% +
(Hívd: %%% má.)

Extension no.
(Mell. áll. hívószám)

Back at %%:%% +
Hour : Minute
(Óra:perc)
(Érkezem: %%:%%)
Out Until %%/%% +
Date (Hónap/nap)
(Érkezem: %%/%%)
In a Meeting (Tárgyalok)

7
8
9

Adja be a kívánt számot.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Kezelési útmutató
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Törlés
DPT/SLT

7
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR gombot.

5

0

0

Nyomja le
a 7500 hívóbillentyűt.

Ny. hang

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

T7431
MODE

ABST MSG Off
SELECT

Nyomja le a MODE (Üzemmód) gombot, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a „Feature
Access” (Szolgáltatás elérése)
felirat.

Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik az
„ABST MSG Off” (Üzenethagyás ki) felirat.

Ny. hang

MODE

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Nyomja le a „SELECT”
(Kiválasztás) gombot.

T7433
SHIFT

Nyomja le SHIFT gombot,
amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a „FEAT” (Szolgáltatás) felirat.

ABST
ABST
MENU

FEAT

Nyomja le a „FEAT”
(Szolgáltatás) gombot.

Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a nyíl a
„ABST MSG Off” (Üzenethagyás ki) menüpontra nem mutat.

MSG
MSG

Off
On

1-9
SEL

Nyomja le a „SEL”
(Kiválaszt) gombot.

Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

T7436/T7235

Features

vagy

Absent MSG Off

NEXT
Nyomja le a „Features”
(Szolgáltatások) gombot.

•

96

Forgassa el a beállítótárcsát
vagy nyomja le a „NEXT”
(Következő) gombot annyiszor, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a következő.

Ny. hang
Nyomja le az „Absent
Msg Off” (Üzenethagyás ki) gombot.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Az üzenet nyugtázáshoz tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR gombot. Az üzenet megjelenik a kijelzőn. Ha azonban a kijelzőn a
„Voice Msg Full” (Hangüzenet megtelt) felirat látható, mert az Ön beépített üzenetrögzítője teljes felvételi ideje már kevesebb, mint 5 perc, akkor a hívó mellékállomáson
egyik meghagyott üzenet sem jelenik meg, amikor felemeli a kézibeszélőt vagy lenyomja az SP-PHONE/MONITOR gombot, még akkor sem, ha Ön előtte beállított egy
üzenetet.

Kezelési útmutató

Működés

2.5.5.

Annak megakadályozása, hogy mások használják az Ön
telefonját (Mellékállomás lezárása)

Lezárás/a lezárás megszüntetése
DPT/SLT
ugyanaz a kód

a kívánt kód

7
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR gombot.

•

7

Nyomja le kétszer
a 7 hívóbillentyűt.

Lezárás

Ny. hang

vagy

a tárolt kód
Adja be kétszer vagy egyszer
a (háromjegyű) kódot.

A lezárás
megszüntetése

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Ha elfelejti a kódot, vagy nem tudja telefonjának lezárását megszüntetni, forduljon
a kezelőhöz. A kezelő képes megszüntetni mellékállomásának lezárását (Mellékállomás
lezárása távvezérléssel).

Kezelési útmutató
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2.5.6.

Kilépés egy keresési csoportból (Log-In / Log-Out)

Ön egy keresési csoportban beállíthatja mellékállomásának állapotát. Állítsa be a kilépést (Log-Out), ha elmegy az irodából, hogy a bejövő hívások a keresés
sorrendjében ideiglenesen átugorják az Ön mellékállomását. Ha visszatér az irodába, állítsa be a bekapcsolódás (Log-in) üzemmódot, hogy a hívások elérjék
az Ön mellékállomását.
(Alapértelmezés: bekapcsolódás)
Keresési csoport
Egy keresési csoport a mellékállomások olyan csoportja, amelyet oly módon szerveztek, hogy ha az első
célállomás foglalt, a következő célállomást a rendszer
mindaddig keresi, amíg egy szabadot nem talál. A sorrendet (a keresési típust) rendszerprogramozással lehet kijelölni. Forduljon a rendszergazdához.

DPT/SLT

4

•

log out

FENOH: Keresési csoport mellékállomási hívószáma

0

Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

log in

5

Nyomja le
a 45 hívóbillentyűt.

Bekapcsolódás

vagy

1

FENOH

Adott csoport

vagy

Kilépés

A kilépéshez nyomja le a
0 hívóbillentyűt, vagy a
bekapcsolódáshoz nyomja le
az 1 hívóbillentyűt.

Összes

Adja be a FENOH számot,
vagy az összeshez nyomja le
a ¼ hívóbillentyűt.

Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

A Log-In / Log-Out gombbal lépkedhet a bekapcsolódás és kilépés üzemmód között. A
gomb fénye az aktuális állapotot jelzi az alábbiak szerint:
Nem világít: Bekapcsolódás üzemmód.
Piros fénnyel világít: Kilépés üzemmód/egyéb használat.
Piros fénnyel villog: egy hívás várakozik.

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a „Log-In/Log-Out” (Bekapcsolódás/kilépés) gombot.
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2.6.

Hangbemondás kezdeményezése / Jelentkezés
hangbemondásra

2.6.1.

Személykeresés

Ön ugyanabban az időben egyszerre több
személlyel közölheti mondandóját. Üzenete a
rendszerkészülékek beépített hangszórójából
és/vagy külső hangszóróból (személykereső
berendezésből) hallatszik. A keresett személy
a közelében lévő bármelyik telefonkészülékről
jelentkezhet a személykeresésre.
Mellékállomási csoport
Egy mellékállomási csoport személykeresési
csoportként vagy hívásátvételi csoportként
használatos. Egy mellékállomás több mellékállomási csoporthoz is tartozhat.
Az alábbi három személykeresés típus áll rendelkezésre:
Az összes mellékállomásra és külső berendezésre:
A személykeresés a telefonok hangszórójából és a külső hangszóróból is hallatszik.
Külső berendezésre:
A személykeresés a külső hangszóróból hallatszik.
Mellékállomási csoportra:
A személykeresés egy mellékállomási csoport vagy az összes csoport (az összes mellékállomás) telefonjának hangszórójából hallatszik.

Az összes mellékállomásra és külső berendezésre:
DPT/SLT

6

3
Ny. hang

Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

Nyomja le a 63¼
¼ hívóbillentyűt.

Beszéljen.

Mondja be
üzenetét.

Külső berendezésre:
DPT/SLT

6
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

Kezelési útmutató
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Nyomja le a 64
hívóbillentyűt.

Ny. hang

Mondja be
üzenetét.

Beszéljen.
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T7431
MODE

Page

Extrn
SELECT

Nyomja le a MODE (Üzemmód) gombot, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a „Feature
Access” (Szolgáltatás elérése)
felirat.

Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a nyíl a
„Page-Extrn” (Személykeresés külső berendezésre) menüpontra nem mutat.

MODE

Ny. hang

Nyomja le a „SELECT”
(Kiválasztás) gombot.

Mondja be
üzenetét.

Beszéljen.

T7433
SHIFT

Nyomja le SHIFT gombot,
amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „FEAT” (Szolgáltatás)
felirat.

Page
Page
MENU

FEAT

Nyomja le a „FEAT”
(Szolgáltatás) gombot.

Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a nyíl a
„Page-Extrn” (Személykeresés külső berendezésre) menüpontra nem mutat.

Extrn
GRP

0-8
SEL

Nyomja le a „SEL”
(Kiválaszt) gombot.

Ny. hang
Mondja be
üzenetét.

Beszéljen.

T7436/T7235

Features

vagy

Paging External

PREV
Nyomja le a „Features”
(Szolgáltatások) gombot.
Forgassa el a beállítótárcsát vagy nyomja le
a „PREV” (Előző) gombot annyiszor, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik a következő.

Ny. hang
Nyomja le a „Paging
External” (Személykeresés
külső berendezésre) gombot.

Mondja be
üzenetét.

Beszéljen.
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Mellékállomási csoportra
DPT/SLT
a csoport száma Adott csoportra

6
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

3

vagy

Nyomja le a 63
hívóbillentyűt.

Az összes
csoportra

0

Ny. hang
Mondja be
üzenetét.

Adja be az adott mellékállomási csoport számát (1-8) vagy az összes csoporthoz nyomja le a 0 hívóbillentyűt.

Beszéljen.

T7431
a csoport száma Adott

csoportra

MODE

Page GRP

Nyomja le a MODE
(Üzemmód) gombot,
amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a „Feature
Access” (Szolgáltatás
elérése) felirat.

SELECT

Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a
„Page GRP” (Személykereső csoport) felirat.

vagy

0- 8

0

MODE

Nyomja le a „SELECT”
(Kiválasztás) gombot.

Az összes
csoportra

Adja be a csoport számát (1-8)
vagy az összes csoporthoz
nyomja le a 0 hívóbillentyűt.

Ny. hang
Mondja be
üzenetét.

Beszéljen.

T7433
Page GRP
P a r a l le l
MENU

FEAT

SHIFT

Nyomja le SHIFT gombot, amíg a kijelzőn meg
nem jelenik a „FEAT”
(Szolgáltatás) felirat.

Nyomja le a „FEAT”
(Szolgáltatás) gombot.

Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a nyíl a
„Page GRP” (Személykereső csoport) menüpontra nem mutat.

0-8
1/0
SEL

Nyomja le a „SEL”
(Kiválaszt) gombot.

a csoport száma Adott

csoportra

vagy

0

Az összes
csoportra

Adja be az adott mellékállomási csoport számát (1-8) vagy az összes csoporthoz nyomja le a 0 hívóbillentyűt.

Kezelési útmutató

Ny. hang

Mondja be
üzenetét.

Beszéljen.
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T7436/T7235
a csoport száma Adott

csoportra

Features

vagy

Paging Group

(0-8)

0

PREV
Nyomja le a „Features”
(Szolgáltatások) gombot.

Forgassa el a beállítótárcsát vagy nyomja le a
„PREV” (Előző) gombot anynyiszor, amíg a kijelzőn meg
nem jelenik a következő.

vagy

Nyomja le a „Paging
Group” (Személykereső csoport) gombot.

Az összes
csoportra

Adja be az adott csoport számát
(1-8), vagy az összes csoporthoz
nyomja le a 0 hívóbillentyűt.

Ny. hang
Mondja be
üzenetét.
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•

A csengetés alatt álló, foglalt illetve a hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékkel rendelkező mellékállomásokra nem jut el a személykeresés hangbemondás.

•

A digitális rendszerkészülékkel rendelkező felhasználók letilthatják a személykeresés
hangbemondását. A részleteket olvassa el a „2.7.4. Személykeresés hangbemondásának letiltása (Személykeresés - letiltása)” című fejezetben.

Kezelési útmutató

Működés

2.6.2.

Személykeresés és hívásátadás

Egy hangszóró és a telefonok segítségével
DPT
Beszélgetés közben

6

TRANSFER

3
Ny. hang

Nyomja le a TRANSFER
(Átadás) gombot.

Ny. hang
Beszéljen.

Nyomja le
a 63¼
¼ hívóbillentyűt.

Mondja be üzenetét.

Várjon a jelentkezésre.

Mondja be üzenetét.

Várjon a jelentkezésre.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

SLT
Beszélgetés közben

6

(Recall)

3
Ny. hang

Nyomja le a Recall
(Újrahívás) gombot.

Nyomja le
a 63¼
¼ hívóbillentyűt.

Ny. hang

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Beszéljen.

Egy hangszóró segítségével
DPT
Beszélgetés közben

6

4

TRANSFER

Nyomja le a
TRANSFER (Átadás)
gombot.

Ny. hang
Beszéljen.

Kezelési útmutató

Ny. hang
Nyomja le
a 64 hívóbillentyűt.

Mondja be üzenetét.

Várjon a jelentkezésre.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.
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SLT
Beszélgetés közben

6

(Recall)

4
Ny. hang

Nyomja le a Recall
(Újrahívás) gombot.

Mondja be üzenetét.

Nyomja le
a 64 hívóbillentyűt.

Várjon a jelentkezésre.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Ny. hang
Beszéljen.

Egy adott mellékállomási csoport telefonjai segítségével
DPT
Beszélgetés közben
a csoport száma Adott

csoportra

6

TRANSFER

3

vagy

0
Nyomja le a TRANSFER
(Átadás) gombot.

Nyomja le
a 63 hívóbillentyűt.

Ny. hang
Várjon a jelentkezésre.

Beszéljen.

az összes
csoportra

Adja be az adott csoport számát (18), vagy az összes csoporthoz nyomja
le a 0 hívóbillentyűt.

Ny. hang
Mondja be üzenetét.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

SLT
Beszélgetés közben
a csoport száma Adott

csoportra

(Recall)

Nyomja le a Recall
(Újrahívás) gombot.

6

3

0
Nyomja le
a 63 hívóbillentyűt.

Ny. hang
Várjon a jelentkezésre.
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vagy

Beszéljen.

az összes
csoportra

Adja be az adott csoport számát (18), vagy az összes csoporthoz nyomja
le a 0 hívóbillentyűt.

Ny. hang
Mondja be üzenetét.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Kezelési útmutató

Működés

2.6.3.

Jelentkezés személykeresésre

Hangszóró segítségével
DPT/SLT

4
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

4

Nyomja le kétszer
a 4 hívóbillentyűt.

Ny. hang

Beszéljen.

T7431
MODE

Page-E ANS

Nyomja le a MODE
(Üzemmód) gombot,
amíg a kijelzőn meg
nem jelenik a „Feature
Access” (Szolgáltatás
elérése) felirat.

Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a
„Page-E ANS” (Jelentkezés külső sz. keresőre) felirat.

SELECT

MODE

Ny. hang
Nyomja le a „SELECT”
(Kiválasztás) gombot.

Beszéljen.

T7433
SHIFT

Nyomja le SHIFT
gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a
„FEAT” (Szolgáltatás)
felirat.

Page-E ANS
Page-GRP ANS
MENU
SEL

FEAT
Nyomja le a „FEAT”
(Szolgáltatás) gombot.

Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a nyíl a
„Page-E ANS” (Jelentkezés külső sz. keresőre)
menüpontra nem mutat.

Nyomja le a „SEL”
(Kiválaszt) gombot.

Ny. hang
Beszéljen.

T7436/T7235

Features

vagy

Page-Ext Answer
Ny. hang

PREV
Nyomja le a „Features”
(Szolgáltatások) gombot.

Kezelési útmutató

Forgassa el a beállítótárcsát vagy
nyomja le a „PREV” (Előző) gombot
annyiszor, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a következő.keresőre) felirat.

Nyomja le a „Page-Ext
Answer” (Jelentkezés külső
sz. keresőre) gombot.

Beszéljen.
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A telefonok segítségével
DPT/SLT

4
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

3
Ny. hang

Nyomja le
a 43 hívóbillentyűt.

Beszéljen.

T7431
MODE

Page-GRP ANS

Nyomja le a MODE
(Üzemmód) gombot,
amíg a kijelzőn meg
nem jelenik a „Feature
Access” (Szolgáltatás
elérése) felirat.

Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a „PageGRP ANS” (Személykereső csoport jelentkezés) felirat.keresőre) felirat.

SELECT

MODE

Ny. hang

Nyomja le a „SELECT”
(Kiválasztás) gombot.

Beszéljen.

T7433
SHIFT

Nyomja le SHIFT
gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a
„FEAT” (Szolgáltatás)
felirat.

Page-GRP ANS
Page Extrn
MENU
SEL

FEAT

Nyomja le a
„FEAT” (Szolgáltatás) gombot.

Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a nyíl a „PageGRP ANS” (Személykereső
csoport jelentkezés) menüpontra nem mutat.

Ny. hang
Nyomja le a „SEL”
(Kiválaszt) gombot.

Beszéljen.

T7436/T7235

Features

vagy

Page-GRP Answer
Ny. hang

PREV
Nyomja le a „Features”
(Szolgáltatások) gombot.
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Forgassa el a beállítótárcsát vagy
nyomja le a „PREV” (Előző) gombot
annyiszor, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a következő.keresőre) felirat.

Nyomja le a „Page-GRP
Answer” (Személykereső
csoport jelentkezés)
gombot.

Beszéljen.
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2.7.

Telefonjának beállítása az Ön igényeinek
megfelelően

2.7.1.

Az időzített riasztó hívás beállítása (Ébresztés)

Csengetéses riasztást kérhet telefonkészülékére, hogy emlékeztesse Önt egy értekezletre, egy
megbeszélt időpontra, vagy akár ébresztő hívásként is kaphatja. Az előre beállított időpont szólhat egyetlen alkalomra vagy minden napra (amíg nem törli). Ön felveheti az időzített riasztó hívás
kimenő üzenetet (OGM). Lásd a „2.5.1. Beépített hangüzenet” fejezetet.

Beállítás
DPT/SLT
0
7

6

óra/perc

1

vagy

1
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

Nyomja le a 761
hívóbillentyűt.

Egyszeri
alkalomra

Adja be az órát
(00-23) és a percet
(00-59).

Naponta

Az egyszeri riasztáshoz nyomja
le a 0 hívóbillentyűt, vagy a naponta történő riasztáshoz
nyomja le az 1 hívóbillentyűt.

Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Törlés
DPT/SLT

7
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

6

0

Nyomja le a 760
hívóbillentyűt.

Ny. hang

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

A beállítás megtekintése
DPT

7
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

Kezelési útmutató

6

2

Nyomja le a 762
hívóbillentyűt.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.
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A visszacsengetés leállításához illetve jelentkezés a riasztásra
DPT/SLT
bármelyik gomb
vagy

Nyomja le bármelyik gombot vagy emelje fel a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot, majd tegye a helyére a
kézibeszélőt, vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

•

Ha az előre beállított időpont egy hívás közben érkezik el, akkor az ébresztés a beszélgetés befejezése után indul.

•

Ha a jelentkezéshez felemeli a kézibeszélőt, vagy lenyomja az SP-PHONE/MONITOR
gombot, akkor Ön a felvett üzenetet hallja (Időzített riasztó hívás kimenő üzenet OGM).

•

Ha Ön ezt a funkciót úgy állította be, hogy nem vett fel kimenő üzenetet, akkor az előre
beállított időpontban 3. típusú tárcsázási hangot hall, ha a csengetéskor a jelentkezéshez felemeli a kézibeszélőt vagy lenyomja az SP-PHONE/MONITOR gombot.
1s

•

Ha naponta történő ébresztést állított be, akkor a kijelző sarkában ezt egy „¼
¼” jelzi.

Alarm
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2.7.2.
–

A bejövő hívások elutasítása (DND – Hívásvédelem/
„Ne zavarj”)
Az összes hívás elutasítása

–

A közvetlen külső hívások elutasítása

Az összes hívás elutasítása
Ez a szolgáltatást értekezlet közben vagy akkor állíthatja be, amikor nagyon elfoglalt. A külső (fővonali) hívások egy (a kezelő által előre kijelölt) tartalék mellékállomásra irányíthatók.

Beállítás
DPT/SLT
mellékáll. hívószám
FWD/DND

vagy

7
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

Mellékállomás

vagy

1

Kezelő

0

1
0

vagy

Nincs tartalék
mellékállomás

Nyomja le az
FWD/DND gombot
vagy a 710 hívóbillentyűt.

Nyomja le az 1
hívóbillentyűt.

Igénye szerint: adja be a
mellékállomási hívószámot,
nyomja le a 0 vagy a
¼ hívóbillentyűt

vagy

Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

T7436/T7235
mellékáll. hívószám

Mellékállomás

vagy

Kezelő

0

DND ( 0/*/ext)

FWD/DND

vagy

Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

Nincs tartalék
mellékállomás
Nyomja le az
FWD/DND gombot.

Nyomja le a „DND”
(Hívásvédelem)
gombot.

Igénye szerint: adja be a
mellékállomási hívószámot,
nyomja le a 0 vagy a
¼ hívóbillentyűt

Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Törlés
DPT/SLT
FWD/DND

vagy

7
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

Kezelési útmutató

1

0
0

Nyomja le az
FWD/DND gombot
vagy a 710 hívóbillentyűt.

Nyomja le a 0
hívóbillentyűt.

Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.
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T7436/T7235

FWD/DND Cancel

FWD/DND

Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR gombot.

Nyomja le az
FWD/DND gombot.

Nyomja le az
„FWD/DND Cancel”
(Hívásvédelem törlés) gombot.

Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

A közvetlen külső hívások elutasítása (DND az intelligens híváskezeléshez
1:1 hívás)
Ön beállíthatja mellékállomását oly módon, hogy a közvetlen, fővonali hívásokat elutasítsa, és a
kezelőhöz irányítsa. A kezelő nem tudja beállítani ezt a szolgáltatást.

Beállítás/törlés
DPT/SLT
1
5

6

0
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

Nyomja le az
56 hívóbillentyűt.

Beállítás

vagy

Törlés

A beállításhoz nyomja le az
1 gombot, vagy a törléshez
nyomja le a 0 gombot.

Ny. hang

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

•

A villogó CO gomb azt jelzi, hogy külső hívása érkezett. A hívást a CO gomb lenyomásával fogadhatja.

•

Amikor a DND szolgáltatást beállította, az alábbi gombok kijelzője piros fénnyel világít:
Az Ön FWD/DND gombjának kijelzője.
Azoknak a mellékállomásoknak a DSS gombja, ahol ki van jelölve az Ön mellékállomási
hívószáma.

•

Az alábbi szolgáltatások nem állíthatók be egyidejűleg:
Hívásainak átirányítása (Hívásátirányítás)
Az összes hívás elutasítása (Hívásvédelem/„Ne zavarj” [DND])
A közvetlen külső hívások elutasítása (DND az intelligens híváskezeléshez 1:1 hívás)
A legutolsó szolgáltatás beállítás törli az előző beállítást.

•

Ön a közvetlen külső hívások elutasítása (DND az intelligens híváskezeléshez 1:1 hívás) szolgáltatást egyszerűen a „DND az intelligens híváskezeléshez 1:1 hívás” gomb
lenyomásával állíthatja be illetve törölheti. Ha beállította, a gomb kijelzője piros fénnyel
világít.

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át az FWD/DND (Hívásátirányítás/hívásvédelem) gombot.
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2.7.3.

Várakozó hívás jelzés vétele (Várakozó hívás jelzése /
Érkező hívás bejelentése felemelt kézibeszélő mellett
[OHCA] / „Kezelői” OHCA)

Beszélgetés közben egy hívás a következő módokon tudathatja, hogy várakozik Önre: hangjelzéssel, hangbemondással a hangszóróján vagy a kézibeszélőjén keresztül (Alapbeállítás: nincs
hangjelzés).
Várakozó hívás hangjelzés:
Várakozó hívás hangjelzés a kézibeszélőn keresztül. Ön megváltoztathatja ezt a hangot. Lásd
a „Telefonkészülékének egyéni beállításai (Mellékállomás programozása)” című fejezetet.
OHCA (Érkező hívás bejelentése felemelt kézibeszélő mellett):
Hangbemondás a hangszórón keresztül, előzetes információ nélkül (csak a KX-T7436 és KXT7235 típusú telefonkészülékkel rendelkező felhasználók számára).
„Kezelői” OHCA:
Hangbemondás a kézibeszélőn keresztül, előzetes információ nélkül (csak a KX-T7400
sorozatú telefonkészülékkel rendelkező felhasználók számára).

Beállítás/törlés
DPT/SLT
0

Nincs hang

vagy

1
7

3

1

Hang

vagy

2

OHCA

Ny. hang

vagy

Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

•

Nyomja le a
731 hívóbillentyűt.

3

„Kezelői” OHCA

Igénye szerint nyomja le a
0-3 hívóbillentyű egyikét.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Ön a várakozó hívás jelzése szolgáltatást egyszerűen a „Várakozó hívás jelzése” gomb
lenyomásával állíthatja be és törölheti. A gomb lenyomása a szolgáltatást az alábbiak
szerint váltja át:
Hang

OHCA

„Kezelői” OHCA

Nincs hang

Ha kiválasztotta a várakozó hívás jelzése hangot, az OHCA-t vagy a „Kezelői OHCA”-t,
akkor a gomb kijelzője piros fénnyel világít.
•

A várakozó hívásra való jelentkezés módját, olvassa el a „2.4.7. Jelentkezés várakozó
hívásra” című fejezetet.

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a „Várakozó hívás jelzése” gombot.
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2.7.4.

Személykeresés hangbemondásának letiltása
(Személykeresés – letiltása)

Ön elutasíthatja a telefonja hangszóróján keresztül küldött személykeresések
bemondását.

DPT
1
7
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

•

2

1

Nyomja le a
721 hívóbillentyűt.

Beállítás

vagy

0

Törlés

Ny. hang

A beállításhoz nyomja le az 1
hívóbillentyűt, vagy a törléshez
nyomja le a 0 hívóbillentyűt.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Ön ezt a szolgáltatást egyszerűen a Személykeresés letiltása gomb lenyomásával engedélyezheti illetve letilthatja. Ha letiltotta, a gomb kijelzője piros fénnyel világít.

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a „Személykeresés letiltása” gombot.
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2.7.5.

A hívó/kapcsolt vonal azonossága megjelenítésének
(CLIP/COLP) automatikus kiválasztása

Automatikusan kiválasztja az előre kijelölt CLIP/COLP számot a hívott fél kijelzőjén. Ön a
CLIP/COLP kijelölési táblázat mindegyik csoportjához 2 CLIP számot és 2 COLP számot jelölhet
ki. Az egyik az üzleti, a másik pedig a magán szám. Egy csoport 100 db közös (rendszer) rövidített hívószámból (SSD) vagy 100 beválasztás/többszörös hívószámból (DDI/MSN) és intelligens
híváskezelési (ICH) számból áll. (0. csoport : SSD és ICH 000-099, 1. csoport: SSD és ICH 100199..., 4. csoport: SSD és ICH 400-499, 5. csoport: DDI/MSN és ICH 500-599, 6. csoport:
DDI/MSN és ICH 600-699) Összesen 7 csoport (0-6) áll rendelkezésre. Az SSD és ICH szám
500 CLIP számból (000-499) és 200 DDI/MSN számból (500-699) áll.
CLIP:
Ha hívást kezdeményez, engedélyezheti, hogy a másik fél kijelzőjén megjelenjen az Ön előre kijelölt azonosító száma.
COLP:
Amikor hívást fogad, engedélyezheti, hogy a hívó fél kijelzőjén megjelenjen az Ön előre kijelölt
azonosító száma.
•

A hívott fél telefonkészülékének kijelzőjén megjelenő számot rendszerprogramozással
kell kijelölni.

•

Ha az SSD szolgáltatás használata nélkül kezdeményez fővonali hívást, akkor a hívott
fél telefonkészülékének kijelzőjén a 0. csoportnál kijelölt, első CLIP jelenik meg.

A megjelenítendő azonosító szám kiválasztása
DPT/SLT

Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

•

7

2

26

1

1

1. csoport/üzleti CLIP

7

2

26

1

2

1. csoport/magán CLIP

7

2

27

2

1

2. csoport/üzleti COLP

7

2

27

2

2

2. csoport/magán COLP

Válasszon.

Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

A különböző kombinációkat az alábbi információ segítségével állíthatja elő:
A [726] a CLIP beállítás mellékállomás programozási száma.
A [727] a COLP beállítás mellékállomás programozási száma.
A 4. számjegy a CLIP/COLP kijelölési táblázat csoport száma.
Az utolsó számjegy választja ki, hogy az egyes kijelölt táblázatokból a kettő közül melyik szám jelenjen meg a kijelzőn.
Ha például Ön a 6. csoportból az üzleti CLIP-et kívánja kiválasztani, nyomja le a [726]
[6] [1] hívóbillentyűt, ha pedig a magán COLP-ot akarja kiválasztani a 3. csoportból, akkor nyomja le a [727] [3] [2] hívóbillentyűt.
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2.7.6.

Az Ön száma megjelenítésének letiltása a hívott fél
telefonjának kijelzőjén
(Hívó vonal azonosságának korlátozása/tiltása [CLIR])

Amikor fővonali hívást kezdeményez, megakadályozhatja, hogy a másik fél tudomást szerezzen
az Ön azonosító számáról. Egy adott hívásnál Ön ezt a beállítást bármikor megváltoztathatja.
Ezen szolgáltatás elérhetősége az Ön telefontársasága ISDN szolgáltatásától függ.

Beállítás/Törlés
DPT/SLT
2
0
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

Beállítás

vagy

7

5

Nyomja le az
57 hívóbillentyűt.

Törlés

Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

A beállításhoz nyomja le a 2 hívóbillentyűt, vagy a törléshez
nyomja le a 0 hívóbillentyűt.

A beállítás megváltoztatása egy adott hívásnál, bármikor
DPT/SLT
(CO)

5

7

1

vagy

telefonszám

fővonal
előválasztó kód
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

•

Nyomja le az 571
hívóbillentyűt.

Nyomja le a CO gombot, vagy adja be a
fővonal előválasztó
kódot (9 vagy 81-84)

Adja be a telefonszámot.

Beszéljen.

Ön a CLIR gomb lenyomásával egyszerűen állíthatja be vagy törölheti ezt a szolgáltatást. Ha beállította, a gomb kijelzője piros fénnyel világít.

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a „Hívó vonal azonosságának korlátozása/tiltása (CLIR)”
gombot.
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2.7.7.

Az Ön száma megjelenítésének letiltása a hívó fél
telefonjának kijelzőjén (Kapcsolt vonal azonosságának
korlátozása / tiltása [COLR])

Amikor fővonali hívást fogad, megakadályozhatja, hogy a hívó tudomást szerezzen az Ön azonosító számáról. Ezen szolgáltatás elérhetősége az Ön telefontársasága ISDN szolgáltatásától
függ.

Beállítás/törlés
DPT/SLT
1
5

8

0
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

•

Nyomja le az
58 hívóbillentyűt.

Beállítás

vagy

Törlés

Ny. hang

A beállításhoz nyomja le az
1 hívóbillentyűt, vagy a törléshez nyomja le a 0 hívóbillentyűt.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Ön a COLR gomb lenyomásával egyszerűen állíthatja be vagy törölheti ezt a szolgáltatást. Ha beállította, a gomb kijelzője piros fénnyel világít.

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a „Kapcsolt vonal azonosságának korlátozása/tiltása
(COLR)” gombot.
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2.7.8.

Az Ön hívása átvételének megtiltása a többi mellékállomás
számára (Hívásátvétel letiltása)

DPT/SLT
1
7

2

0

0
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

•

Nyomja le a
720 hívóbillentyűt.

Letiltás

vagy

Engedélyezés

Ny. hang

A hívásátvétel letiltásához nyomja le
az 1 hívóbillentyűt, vagy az engedélyezéshez nyomja le a 0 hívóbillentyűt.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Ön a „Hívásátvétel letiltása” gomb lenyomásával egyszerűen állíthatja be vagy törölheti
ezt a szolgáltatást. Ha letiltotta, a gomb kijelzője piros fénnyel világít.

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a „Hívásátvétel letiltása” gombot.
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2.7.9.

Az Ön hívásába való belépés megtiltása a többi
mellékállomás számára (Befigyelés letiltása)

DPT/SLT
1
7
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

•

3

3

Nyomja le a
733 hívóbillentyűt.

Letiltás

vagy

0

Engedélyezés

Ny. hang

A befigyelés letiltásához nyomja le az
1 hívóbillentyűt, vagy az engedélyezéshez nyomja le a 0 hívóbillentyűt.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Ön a „Befigyelés letiltása” gomb lenyomásával egyszerűen állíthatja be vagy törölheti
ezt a szolgáltatást. Ha letiltotta, a gomb kijelzője piros fénnyel világít.

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a „Hívásátvétel letiltása” gombot.
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2.7.10. A háttérzene bekapcsolása
Ön letett kézibeszélő mellett, telefonkészülékének hangszóróján keresztül
hallgathatja a háttérzenét. Ehhez külső zeneforrást, pl. egy rádiókészüléket
kell csatlakoztatni a rendszerhez.

Beállítás/törlés
DPT
Ha a kézibeszélő a helyén van, és az SP-PHONE/MONITOR
gomb nincs lenyomva:

BGM
vagy
HOLD

Nyomja le a „BGM” (Háttérzene)
vagy a HOLD (Tartás) gombot.
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2.7.11. Nappali/éjszakai üzemmód
Automatikus éjszakai üzemmód:
Alközpontja minden nap, az előre beprogramozott időpontban átkapcsolja a nappali/éjszakai
üzemmódot.
Manuális éjszakai üzemmód:
Ön bármikor átválthatja a nappali/éjszakai üzemmódot.

DPT/SLT
Automatikus

0
vagy

7

8

Manuális nappali

1

Ny. hang

vagy

Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

2

Nyomja le a
78 hívóbillentyűt.

Manuális éjszakai

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Igénye szerint nyomja le a
0-2 hívóbillentyű egyikét.

T7431
0
MODE

Night Mode

Nyomja le a MODE (Üzemmód) gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a
„Feature Access” (Szolgáltatás elérése) felirat.

Ny. hang

Automatikus

vagy

Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a „Night
Mode” (Éjszakai üzemmód) felirat.

0-2
SELECT

1
MODE

2
Nyomja le a „SELECT”
(Kiválasztás) gombot.

Manuális nappali

vagy

Manuális éjszakai

Igénye szerint nyomja le a
0-2 hívóbillentyű egyikét.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

T7433
SHIFT

Nyomja le a SHIFT gombot,
amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a „FEAT” (Szolgáltatás) felirat.

0

Night Mode
0-2
Page-E
ANS
MENU
SEL

FEAT
Nyomja le a „FEAT”
(Szolgáltatás) gombot.

Automatikus

Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a nyíl a
„Night Mode” (Éjszakai
üzemmód) menüpontra
nem mutat.

Nyomja le a „SEL”
(Kiválaszt) gombot.

vagy

1

Manuális nappali

Ny. hang

vagy

2

Manuális éjszakai

Igénye szerint nyomja le a
0-2 hívóbillentyű egyikét.
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Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.
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T7436/T7235
0

Automatikus

vagy

Features

vagy

Night Auto/On/Off (0-2)

NEXT

1
2

Nyomja le a”Features”
(Szolgáltatások) gombot.

Forgassa el a beállítótárcsát
vagy nyomja le a „NEXT”
(Következő) gombot annyiszor, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a következő.

Manuális nappali

vagy

Nyomja le a „Night Auto/On /
Off” (Éjszakai üzemmód
auto/be/ki) gombot.

Manuális éjszakai

Igénye szerint nyomja le a
0-2 hívóbillentyű egyikét.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Ny. hang

•

Az éjszaki üzemmód gomb váltogatja a nappali és éjszakai üzemmód beállítást. Ha lenyomja, akkor az automatikus üzemmódot is átváltja manuálisra, de megfordítva nem.

•

Az aktuális üzemmód ellenőrzéséhez nyomja le a „#” gombot, amikor a kézibeszélő a
helyén van, és az SP-PHONE/MONITOR gomb nincs lenyomva.

•

Az éjszakai üzemmód gomb fénye az aktuális állapotot jelzi, az alábbiak szerint:
Nem világít: Nappali üzemmód.
Piros fénnyel világít: Éjszakai üzemmód.

•

Az üzemmódot az előre kijelölt mellékállomási felhasználók meg tudják változtatni.

•

Ez a szolgáltatás a mellékállomási jogosultág (kategóriák) programozásával letiltható.
(A szolgáltatás azonban nem tiltható le a kezelőnél.)

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a „Night” (Éjszakai üzemmód) gombot.
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2.7.12. A nappali/éjszakai üzemmód állapotának ellenőrzése
Ön ellenőrizheti, hogy alközpontja nappali üzemmódban (munkaidőben) vagy
éjszakai üzemmódban (munkaidőn kívül) üzemel.

DPT
Ha a kézibeszélő a helyén van és az SP-PHONE/MONITOR
gomb nincs lenyomva:
<Kijelzési példa: KX-T7433>
Day

#
Nyomja le a
# hívóbillentyűt.

CONT

Mode

RING

BGM
EL

•

Bármelyik mellékállomási felhasználó ellenőrizheti az aktuális üzemmódot.

•

A Night (Éjszakai üzemmód) gomb fénye az aktuális állapotot jelzi az alábbiak szerint:
Nem világít: Nappali üzemmód.
Piros fénnyel világít: Éjszakai üzemmód.

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a „Night” (Éjszakai üzemmód) gombot.
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2.7.13. A párhuzamosan csatlakoztatott telefonkészülék
csengetésének beállítása
(Párhuzamos telefon csatlakoztatás)
Egy digitális rendszerkészülékkel rendelkező felhasználó kiválaszthatja, hogy
a párhuzamosan csatlakoztatott, hagyományos, kéthuzalos telefonkészülék
csengessen-e vagy sem, amikor bejövő hívás érkezik.
(Alapbeállítás: nem csenget.)

DPT
1
6
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

9

Nyomja le a
69 hívóbillentyűt.

Csenget

vagy

0

Nem csenget

Ny. hang

A csengetéshez nyomja le az 1 hívóbillentyűt, ha nem kívánja a csengetést, nyomja le a 0 hívóbillentyűt.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

T7431
1

MODE

Parallel

SELECT

Nyomja le a MODE (Üzemmód) gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a
„Feature Access” (Szolgáltatás elérése) felirat.

Ny. hang

Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a
„Parallel” (Párhuzamos
telefon) felirat.

Nyomja le a „SELECT”
(Kiválasztás) gombot.

Csenget

vagy

1/0
MODE

0

Nem csenget

A csengetéshez nyomja le az 1 hívóbillentyűt, ha nem kívánja a csengetést, nyomja le a 0 hívóbillentyűt.

Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

T7433
vagy

FEAT

SHIFT

Nyomja le SHIFT gombot,
amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a „FEAT” (Szolgáltatás) felirat.

1

Nyomja le a „FEAT”
(Szolgáltatás) gombot.

Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a nyíl a
„Parallel” (Párhuzamos telefon) menüpontra nem mutat.

Parallel
1/0
ABST MSG Off
MENU
SEL

Nyomja le a „SEL”
(Kiválaszt) gombot.

Csenget

vagy

0

Nem csenget

Ny. hang

A csengetéshez nyomja le az 1 hívóbillentyűt, ha nem kívánja a csengetést, nyomja le a 0 hívóbillentyűt.

122

Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Kezelési útmutató

Működés

T7436/T7235
1
Features

vagy

Parallel On/Off (1/0)

0

PREV
Nyomja le a
„Features”
(Szolgáltatások)
gombot.

Forgassa el a beállítótárcsát
vagy nyomja le a „PREV”
(Előző) gombot annyiszor,
amíg a kijelzőn meg nem jelenik a következő.

Nyomja le a „Parallel
On/Off” (Párhuzamos
telefon be/ki) gombot.

Csenget

vagy

Nem csenget

A csengetéshez nyomja le
az 1 hívóbillentyűt, ha nem
kívánja a csengetést,
nyomja le a 0 hívóbillentyűt.

Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

•

Ön a „Párhuzamos telefon csatlakoztatás” gomb lenyomásával egyszerűen kiválaszthatja a „Csenget” vagy „Nem csenget” beállítást. Ha a „Csenget” beállítást választotta
ki, a gomb kijelzője piros fénnyel világít.

•

A hívás a hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékről még akkor is fogadható a
kézibeszélő felemelésével, ha a „Nem csenget” beállítást választotta.

•

Ha akkor emeli fel a kézibeszélőt, illetve nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot,
amikor a párhuzamosan kapcsolt telefonkészülék használatban van, akkor a hívás átkapcsolódik az Ön telefonkészülékére, és megfordítva.

•

Ha a „Csenget” beállítást választotta ki, a hagyományos, kéthuzalos telefonkészülék
csengetni fog, amikor az időzített riasztó hívás eléri a beállított időpontot.

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a „Párhuzamos telefon csatlakoztatás” gombot.

Kezelési útmutató
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2.7.14. A szolgáltatások beállításainak törlése mellékállomásán
(Mellékállomásról programozott szolgáltatások
alaphelyzetbe állítása)
Ön a telefonkészülékén beállított, alábbi szolgáltatásokat törölheti. Ha másik íróasztalhoz költözik, és új helyén az előző tulajdonos által eszközölt beállításokat talál, akkor törölheti ezeket a
szolgáltatásokat.
•

Előre beállított fél hívása a kézibeszélő felemelésével vagy az SP-PHONE/MONITOR
gomb lenyomásával (Forró drót): A tárolt telefonszám törlődik.

•

Foglalt vonal előzetes lefoglalása (Automatikus visszahívás)

•

Várakozó üzenet jelzésének beállítása (Várakozó üzenet jelzése): Az összes üzenet
törlődik.

•

Hívásainak átirányítása (Hívásátirányítás)

•

Az Ön üzenetének megjelenítése a hívó fél kijelzőjén (Üzenethagyási lehetőség)

•

Kilépés egy keresési csoportból (Log-In/Log-Out)

•

Hívás kezdeményezése a hívásnapló segítségével (Bejövő hívások naplója)

•

Az időzített riasztó hívás beállítása (Ébresztés)

•

A bejövő hívások elutasítása (DND – Hívásvédelem/”Ne zavarj”)

•

Várakozó hívás jelzés vétele (Várakozó hívás jelzése/Érkező hívás bejelentése felemelt
kézibeszélő mellett [OHCA]/”Kezelői” OHCA)

•

Személykeresés hangbemondásának letiltása (Személykeresés – letiltása)

•

Az Ön hívása átvételének megtiltása a többi mellékállomás számára (Hívásátvétel letiltása)

•

Az Ön hívásába való belépés megtiltása a többi mellékállomás számára (Befigyelés
letiltása)

•

A háttérzene bekapcsolása

•

A párhuzamosan csatlakoztatott telefonkészülék csengetésének beállítása (Párhuzamos
telefon csatlakoztatás): A párhuzamosan csatlakoztatott, hagyományos, kéthuzalos
telefonkészülék nem csenget.

•

Ha a második csengőt csengetésre állította: A beállítás törlődik.

•

Az Ön száma megjelenítésének letiltása a hívott fél telefonjának kijelzőjén (Hívó vonal
azonosságának korlátozása/tiltása (CLIR)

•

Az Ön száma megjelenítésének letiltása a hívó fél telefonjának kijelzőjén (Kapcsolt vonal
azonosságának korlátozása/tiltása (COLR)

DPT/SLT

7

9

0
Ny. hang

Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.
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Nyomja le a
790 hívóbillentyűt.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Kezelési útmutató
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2.7.15. A rosszakaratú hívók azonosítása (Rosszakaratú hívás
azonosítás [MCID])
Ön felkérheti telefontársaságát, hogy egy beszélgetés közben vagy a hívó bontása után kövesse
le a rosszakaratú hívót.
A rosszakaratú hívásról az információt később kapja meg.

MCID igény

DPT/SLT
Beszélgetés közben vagy a hívó bontása után, 10 másodpercen belül

TRANSFER
vagy

7
Ny. hang

Nyomja le a TRANSFER
(Átadás) gombot vagy nyomja le
egy pillanatra a készülék villáját.

3

7

T. hang

Ny. hang

Nyomja le a
737 hívóbillentyűt.

vagy

Beszéljen, illetve tegye a helyére
a kézibeszélőt, vagy nyomja le az
SP-PHONE/MONITOR gombot.

•

Az MCID szolgáltatás használatához speciális megállapodást kell kötni az ISDN szolgáltatóval. További felvilágosításért forduljon a forgalmazóhoz.

•

Az alközpontot az alábbi ETS (European Telecommunication Standard – Európai Távközlési Szabvány) előírásainak megfelelően terveztük és gyártottuk:
ETS 300 130 Malicious Call Identification (MCID) supplementary service [ETS 300
130 Rosszakaratú hívás azonosítás (MCID) kiegészítő szolgáltatás).

•

Az MCID szolgáltatás csak az ISDN vonalat használó hívásoknál áll rendelkezésre. Három résztvevős konferencia kapcsolatnál nem áll rendelkezésre.

•

Ha a 737 tárcsázása után tájékoztató hangot hall, vagy semmilyen hangot sem hall, a
rendszer nem fogadta el kérését. Ha ismét kérni akarja az MCID szolgáltatást,
nyomja le a TRANSFER (Átadás) gombot (DPT) vagy nyomja le egy pillanatra a készülék villáját (SLT), majd tárcsázza ismét a 737-et. Ha a hívó bont, Önnek 10 másodpercen belül ismét próbálkoznia kell.

•

Ez a szolgáltatás ISDN mellékállomási felhasználók számára is elérhető.
A működésre vonatkozó további felvilágosítást kérjük, olvassa el az Ön ISDN mellékállomásának használati utasításában.

Kezelési útmutató
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2.8.

A felhasználó által biztosított berendezések
használata

2.8.1.
–
–

Ha kaputelefont/ajtónyitót csatlakoztatott
Kaputelefon hívás
Kaputelefon hívás átirányítása külső (fővonali) felekhez

–

Ajtónyitás

Kaputelefon hívás
Hívás a kaputelefonról
Kaputelefon

Nyomja le a kaputelefon
gombját.

A kaputelefon hívása
DPT/SLT/ISDN mellék

6

8

a kaputelefon száma
Ny. hang

Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.
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Nyomja le a 68 hívóbillentyűt.

Adja be a kaputelefon
számát (1-3).

Beszéljen.

Kezelési útmutató
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Kaputelefon hívás átirányítása külső felekhez (Kaputelefon hívás
átirányítása fővonalra)
Ön az ISDN vonalak segítségével a bejövő kaputelefon hívásokat átirányíttathatja külső felekhez.
Ön más célállomást használhat nappali és éjszakai üzemmódban.
Adott mellékállomások kizárhatók ezen szolgáltatás használatából.

Beállítás/törlés (arról a mellékállomásról, ahová kaputelefon hívások érkeznek)
DPT/SLT
a kaputelefon száma

7

1

6

Adott
kaputelefon

0

Összes
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

Nyomja le a
716 hívóbillentyűt.

1

Beállítás

vagy

vagy

Adja be egy adott kaputelefon
számát (1-3), vagy az összes kaputelefonhoz nyomja le a ¼ gombot.

Törlés

A beállításhoz nyomja le
az 1 hívóbillentyűt, vagy a
törléshez nyomja le a 0 hívóbillentyűt.

Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Telefonszám tárolása
DPT/SLT
0
7
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

1

5

Nyomja le a
715 hívóbillentyűt.

Nappali

a kaputelefon száma

vagy

1

Adott
kaputelefon

vagy

Éjszakai

Összes

Nyomja le a 0 hívóbillentyűt a nappali üzemmódhoz, vagy az 1 hívóbillentyűt az éjszakai üzemmódhoz.

Adja be egy adott kaputelefon
számát (1-3), vagy az összes kaputelefonhoz nyomja le a ¼ gombot.

(Max. 24 számjegy)
a fővonal
előválasztó kódja

telefonszám

#
Ny. hang

Adja be a fővonal
előválasztó kódját
(9 vagy 81-84).

•

Adja be a
telefonszámot.

Nyomja le a #
hívóbillentyűt.

Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Ha a tárolt külső fél telefonszámának hívásához a rendszer analóg fővonalat (CO)
használ, a kaputelefon hívások nem irányíthatók át.

Kezelési útmutató
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Telefonszám tárolása
DPT/SLT
0
7
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

1

5

Nyomja le a
715 hívóbillentyűt.

Nappali

a kaputelefon száma

vagy

1

Adott
kaputelefon

vagy

Éjszakai

Összes

Nyomja le a 0 hívóbillentyűt a
nappali üzemmódhoz, vagy az
1 hívóbillentyűt az éjszakai
üzemmódhoz

Adja be egy adott kaputelefon
számát (1-3), vagy az összes
kaputelefonhoz nyomja le a ¼
gombot.

#
Ny. hang
Nyomja le a #
hívóbillentyűt.

Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

•

Ön a „Kaputelefon hívás átirányítása fővonalra” gomb lenyomásával egyszerűen állíthatja be vagy törölheti ezt a szolgáltatást.
Ha beállította, a gomb kijelzője piros fénnyel világít.

•

Időkorlát
A kaputelefonnál lévő fél és a külső fél közötti hívást a rendszer időzítő korlátozza
(Alapértelmezés: 0 mp [nincs korlát]).
Az alközpont az időzítés lejártakor elbontja a hívást.

•

Ha legalább egy szolgáltatást átállított az alapértelmezésről, akkor rendes körülmények
között a 2. típusú tárcsázási hangot hallja, amikor felemeli a kézibeszélőt, vagy lenyomja az SP-PHONE/MONITOR gombot. De még ha be is állította ezt a szolgáltatást,
annak ellenére sem hallja a 2. típusú tárcsázási hangot. (Lásd az „5.4.1. Mi ez a hang?”
fejezet „Amikor a felemeli kézibeszélőt illetve lenyomja az SP-PHONE/MONITOR gombot” pontját.)
A „Kaputelefon hívás átirányítása fővonalra” gomb fénye az aktuális állapotot jelzi az
alábbiak szerint:
Nem világít: A szolgáltatás nincs beállítva.
Piros fénnyel világít: A szolgáltatást beállította.

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a „Kaputelefon hívás átirányítása fővonalra” gombot.

Ajtónyitás
Adott mellékállomások kizárhatók ezen funkció használatából.

Egy előre megadott mellékállomásról
DPT/SLT

5
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.
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5

az ajtónyitó
hívószáma
Ny. hang

Nyomja le kétszer
az 5 hívóbillentyűt.

Adja be az ajtónyitó
hívószámát (1-3).

Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.
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Bármelyik mellékállomásról, miközben a kaputelefonnal beszél
DPT

SLT

5

(Recall)

Ny. hang
Nyomja le az
5 hívóbillentyűt.

Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Nyomja le a Recall
(Újrahívás) gombot.

5
Ny. hang
Nyomja le az
5 hívóbillentyűt.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

•

Az ajtó öt másodpercre marad nyitva.

•

Ha az ajtót további öt másodpercre nyitva kívánja hagyni, nyomja le ismét az 5 hívóbillentyűt a Panasonic digitális rendszerkészüléken.

•

Ha harminc másodpercen belül nem jelentkeznek a kaputelefon hívására, a hívás
törlődik.

Kezelési útmutató
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2.8.2.

Ha fölérendelt alközpontot csatlakoztatott

Külső szolgáltatások elérése
Ön elérheti a csatlakozó alközpont vagy főközpont által kínált, speciális szolgáltatásokat
(pl. a Várakozó hívás jelzése). Ez a szolgáltatás csak fővonali hívás közben aktív.

PT

SLT

a kívánt szám

vagy

6

6

6

a kívánt szám

6

Nyomja le az R (FLASH)
vagy a TRANSFER
(Átadás) gombot és kétszer a 6 hívóbillentyűt.
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(Recall)

Adja be a kívánt
számot.

Nyomja le a Recall
(Újrahívás) gombot.

Nyomja le kétszer
a 6 hívóbillentyűt.

Adja be a kívánt
számot.

Kezelési útmutató
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2.8.3.
–

Ha hangposta rendszert csatlakoztatott
Hangposta integráció a digitális rendszerkészüléknél (DPT integráció)

Ha alközpontja olyan Panasonic hangposta rendszerhez csatlakozik, amely digitális rendszerkészülékkel használható, akkor az alábbi funkciók állnak rendelkezésére:
–

Behallgatás felvétel alatti hívásba

–

Beszélgetés rögzítése

Megjegyzés
Ön vagy a hangposta (VM) vagy a beépített hangüzenet (BV) szolgáltatást állíthatja be, egyszerre mindkettő nem használható. Ha a VM-et állítja be, akkor az opcionális, KX-TD61291 típusú
hangüzenet kártya funkciói nem használhatók. Másszóval a BV (beépített hangüzenet), az OGM
(kimenő üzenet vagy bejelentkező szöveg) és a DISA (DTMF beválasztás) nem működik, ha a
VM-et (hangpostát) használja. A VM beállítása előtt okvetlen hallgassa meg a BV hangüzeneteit,
majd törölje a hívásnapló bejegyzéseit, ha voltak tárolva ilyenek. Ha ezt nem teszi, akkor a VM
beállítása után már nem tud velük semmit sem tenni.

DPT integráció
Ha Ön nem tudja fogadni a hívásokat, akkor azokat átirányíthatja saját hangpostaládájába. Ha
olyan telefonkészüléket használ, amelyen van MESSAGE (Üzenet) gomb, akkor a gomb kijelzője
világít, hogy tudassa Önnel: üzenetei érkeztek. Ha telefonkészülékén nincs MESSAGE (Üzenet)
gomb, akkor a kézibeszélő felemelése illetve az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomása után
egy jelzőhangot* hall.
Ön a beérkezett fővonali hívásokat is elküldheti egy adott postaládába, és így a hívók üzenetet
hagyhatnak. Ha telefonkészülékén létrehozta a hangposta átadás gombot, akkor az átadás egyszerű módon, a hangpostaláda mellékállomási hívószámának ellenőrzése nélkül megy végbe
(Hangposta átadás).

Hívásainak átirányítása a saját hangpostaládájába
DPT/SLT
FWD/DND

vagy

Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

Kezelési útmutató

7

1

0

Nyomja le az FWD/DND
gombot vagy a 710
hívóbillentyűt.

2

Feltétel nélkül

3

Foglalt feltétellel

4
5

Nem jelentkezik
feltétellel
Foglalt/nem jelentkezik feltétellel

Adja be a kívánt számot.

a hangposta mellékállomási hívószáma

Ny. hang
Tegye a helyére a kéziAdja be a hangposta
beszélőt, vagy nyomja le
mellékállomási hívóaz SP-PHONE/
számát.
MONITOR gombot.
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T7436/T7235
FWD/DND Cancel
( 0/*/ext)
DND
FWD All Calls ( ext)
( ext)
FWD Busy
FWD No Answer ( ext)

FWD/DND

PREV

MENU

Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

a hangposta mellékállomási hívószáma

Ny. hang

NEXT
vagy

Nyomja le az
FWD/DND
gombot.

NEXT
FWD
FWD
FWD
FWD

BSY N/A ( ext)
CO Line ( dial)
From
( ext)
From Cancel ( ext)

MENU

PREV

Adja be a
hangposta
mellékállomási
hívószámát.

Tegye a helyére a
kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SPPHONE/MONITOR
gombot.

NEXT

Nyomja le a kívánt gombot.

Hívások átadása
DPT
mellékáll. hívószám
vagy

(VM Transfer)

(DSS)

Nyomja le a VM Transfer
(Hangposta átadás)
gombot.

Adja be a mellékállomás
hívószámát vagy nyomja
le a DSS gombot.

Az üzenet ellenőrzése és kiválasztása
DPT
Amikor a kézibeszélő a helyén van, és az
SP-PHONE/MONITOR gomb nincs lenyomva
MESSAGE

Nyomja le annyiszor a
MESSAGE (Üzenet) gombot,
amíg meg nem jelenik a kívánt
mellékállomás.

•
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Ön kiválaszthatja azt a felet is, aki a várakozó üzenet jelzést hagyta. Lásd a „2.2.4. Amikor a hívott vonal foglalt vagy nem jelentkezik” fejezet „Várakozó üzenet jelzésének beállítása (Üzenethagyás – Várakozó üzenet jelzése)” pontját.
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Felvett üzenet meghallgatása
DPT/SLT
MESSAGE

vagy

a hangposta mellékállomási hívószáma

Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE/MONITOR
gombot.

Nyomja le a MESSAGE (Üzenet)
gombot, vagy adja be a hangposta
mellékállomási hívószámát.

*Jelzőhang
1s

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a MESSAGE (Üzenet) gombot és a „Voice Mail (VM)
Transfer” (Hangposta átadás) gombot.

Behallgatás felvétel alatti hívásba (Behallgatás hangpostaládába érkező
hívásba [LCS])
Miközben egy hívó üzenetet hagy az Ön postaládájában, Ön behallgathat a
hívásba. Ha úgy kívánja, a behallgatás közben Ön jelentkezhet is a hívásra.
Két módszer áll rendelkezésére (Alapbeállítás: hangostelefon üzemmód).
Amikor Ön éppen beszélget, mindkét módszernél várakozó hívás hangjelzést
hall.
Hangostelefon (kihangosítás) üzemmód:
Ön egyidejűleg a telefonkészülék hangszórója segítségével
automatikusan figyelheti az üzenetet is.
Titkos üzemmód:
Miközben a hívó üzenetet hagy, Ön figyelmeztető hangot hall.

A szolgáltatás használata előtt
•

Hozza létre a „Behallgatás hangpostaládába érkező hívásba (LCS)” gombot (Mellékállomás
programozás).

•

Válassza ki az üzemmódot: Hangostelefon vagy Titkos üzemmód (Mellékállomás
programozás).

•

Állítsa be a jelszót.

•

Állítsa be a „Behallgatás hangpostaládába érkező hívásba” szolgáltatást.

Kezelési útmutató
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A jelszó beállítása/törlése
DPT
a kívánt
jelszó

7
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

9

9

Nyomja le a 799
hívóbillentyűt.

ugyanaz
a jelszó

Beállítás

vagy

a tárolt
jelszó

Törlés

Adja be kétszer vagy egyszer a (3 számjegyű) jelszót.

Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

A „Behallgatás felvétel alatti hívásba” beállítása
DPT

jelszó
(Live Call
Screening)

Nyomja le a „Live Call
Screening” (Behallgatás
hangpostaládába érkező
hívásba) gombot.

Adja be a jelszót.

A „Behallgatás felvétel alatti hívásba” törlése
DPT

(Live Call
Screening)

Nyomja le a „Live Call
Screening” (Behallgatás
hangpostaládába érkező
hívásba) gombot.

Működtetési folyamatábra
Az árnyékolt részekben található műveletek hangostelefon üzemmódú működtetések.
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DPT
Hangostelefon üzemmód

Titkos üzemmód
Beszélgetés közben
(Várakozó hívás hangjelzés)
(Riasztó hang)

*1

A riasztó hang leállítása

Behallgatás

Behallgatás
Nem kell hozzá művelet

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE /
MONITOR gombot.

FLASH

SP-PHONE

vagy

vagy

Behallgatás
leállítása

(Live Call
Screening)

Jelentkezés

Emelje fel a
kézibeszélőt, vagy
nyomja le az
SP-PHONE /
MONITOR gombot.

Nyomja le az SPPHONE, MONITOR
vagy a .Live Call
Screening gombot.

FLASH

(Live Call
Screening)

(LCS Cancel)

Nyomja le a FLASH
vagy az LCS Cancel
gombot.

vagy

vagy

SP-PHONE

(LCS Cancel)

Nyomja le az R
(FLASH) vagy az
LCS Cancel gombot.

Nyomja le a Live Call
Screening vagy az
SP-PHONE gombot.

Emelje fel a
kézibeszélőt, vagy
nyomja le az
SP-PHONE /
MONITOR gombot.

Behallgatás leállítása

Jelentkezés a hívásra

FLASH

(Live Call
Screening)
vagy
OR

SP-PHONE

(LCS Cancel)

Nyomja le az R
(FLASH) vagy az
LCS Cancel gombot.

(Live Call
Screening)

vagy

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE /
Nyomja le a Live Call
MONITOR gombot.
Screening vagy az
SP-PHONE gombot.

*1

Emelje fel a
kézibeszélőt, vagy
nyomja le az
SP-PHONE /
MONITOR gombot.

Nyomja le a Live
Call Screening
gombot.

Az aktuális hívás tartásba tételéhez nyomja le a HOLD (Tartás) gombot.

•

A „Live Call Screening” (LCS – Behallgatás hangpostaládába érkező hívásba) gomb fénye az aktuális állapotot jelzi, az alábbiak szerint:
Piros fénnyel világít: az LCS be van kapcsolva.
Nem világít: az LCS ki van kapcsolva.
Zöld fénnyel, gyorsan villog: Figyelmeztető csengetés titkos üzemmódban.*
Zöld fénnyel, lassan villog: A „Behallgatás felvétel alatti hívásba” szolgáltatást használják.*
* Ha a „Behallgatás felvétel alatti hívásba” szolgáltatás használatban van, akkor a DSS
gomb piros fénnyel világít.

•

A kezelő bármelyik mellékállomáson törölheti a jelszót.

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.2. Kezdeti beállítások – A „Behallgatás felvétel alatti hívásba” üzemmód beállítása
Válassza ki az üzemmódot: az üzenetbe való automatikus behallgatást, vagy a figyelmeztető csengetés vételét, ha a hívó üzenetet hagy.
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a „Live Call Screening” („Behallgatás felvétel alatti hívásba”)
és a „Live Call Screening Cancel” („Behallgatás felvétel alatti hívásba törlés”) gombot.
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Beszélgetés felvétele (Beszélgetés rögzítése)
Miközben Ön a telefonon beszél, a beszélgetést felveheti a postaládába.

Felvétel az Ön postaládájába
DPT
Beszélgetés közben

(Two-Way
Record)

A felvétel leállításához
nyomja le ismét ezt a gombot.

Nyomja le a „Two-Way Record”
(Beszélgetés rögzítése) gombot.

Felvétel másik postaládába
DPT
Beszélgetés közben
mellékállomási
hívószám
vagy

(Two-Way
Transfer)

Nyomja le a „Two-Way
Transfer” (Beszélgetés
felvétel átadása) gombot.

(DSS)

Adja be a mellékállomási
hívószámot, vagy nyomja
le a DSS gombot.

A felvétel leállításához
nyomja le ismét ezt a gombot.

•

A „Two-Way Record” (Beszélgetés rögzítése) gomb fénye az aktuális állapotot jelzi, az
alábbiak szerint:
Világít: A beszélgetés felvétele folyik.
Nem világít: Nincs rögzítés.

•

Amikor Ön egy telefonbeszélgetést rögzít, közölnie kell a másik féllel, hogy a beszélgetést felveszi.

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a „Two-Way Record” (Beszélgetés rögzítése) és a „Two-Way
Transfer” (Beszélgetés felvétel átadása) gombot.
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2.8.4.

Ha külső jelfogót csatlakoztatott

Előre kijelölt mellékállomások bekapcsolhatják a rendszerhez csatlakoztatott jelfogót.

Bekapcsolás
DPT/SLT

6
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

•

7

Nyomja le a 67
hívóbillentyűt.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Ön rendszerprogramozással kiválaszthatja a jelfogó aktiválási időpontját.
Ha nullát jelöl ki, a jelfogó bekapcsol, amikor Ön felemeli a kézibeszélőt vagy lenyomja
az SP-PHONE/MONITOR gombot.

Kezelési útmutató
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2.8.5.

Ha egy második csengőt csatlakoztatott

Ön (az alábbiakban leírt módon) beállíthatja a második csengőt, hogy az egy fővonali vagy mellékállomási hívás érkezésekor csengessen. A mellékállomási készüléke és a második csengő is
csengetni fog, és egyik sem csenget, ha beállítja a hívásvédelem („Ne zavarj” – DND) szolgáltatást. Ön a csengetésre bármelyik mellékállomásról jelentkezhet.

Beállítás
DPT/SLT

3

7

0

1
Ny. hang

Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Nyomja le a 730
hívóbillentyűt.

Nyomja le az 1
hívóbillentyűt.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Törlés
DPT/SLT

3

7

0

0
Ny. hang

Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Nyomja le a 7300
hívóbillentyűt.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Jelentkezés (csak akkor áll rendelkezésre, amikor a második csengő csenget.)
DPT/SLT

4
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

•
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7

Nyomja le a 47
hívóbillentyűt.

Beszéljen.

Rendszerprogramozással meg lehet kerülni a fentiekben leírt beállítást; ha a második
csengőt engedélyezte, azt a telefonról nem lehet letiltani. Forduljon a
rendszerfelelőshöz.
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2.9.

A kijelzős rendszerkészülék használata

2.9.1.

Hívás kezdeményezése a hívásnapló segítségével
(Bejövő hívások naplója) [csak a KX-T7433, KX-T7436,
KX-T7230 és KX-T7235 típusnál]

Ha Ön nem fogad egy bejövő fővonali hívást, akkor a hívóra vonatkozó információt a rendszer
automatikusan rögzíti a hívásnaplóban. Ha a rendszer a hívásnaplóban egy új hívást tárolt, a
SHIFT gomb kijelzője piros fénnyel világít. Ha a hívás több mellékállomásra érkezett (1:N vétel),
akkor csak a legalacsonyabb sorszámú mellékállomás gombjának kijelzője gyullad ki. Ön beszélgetés közben is tárolhat adatokat a hívásnaplóban (Lásd a „2.9.2. Hívásnapló rögzítése [csak a
KX-T7433, KX-T7436, KX-T7230 és KX-T7235 típusnál]” című fejezetet.) Mellékállomásonként
legfeljebb 128, eltérően azonosított hívás naplózható. Ez közös a beépített hangüzenet hívásnaplóval. (Egy hangüzenet felvételekor azonban a MESSAGE (Üzenet) gomb kijelzője is piros
fénnyel ég.) Ami a beépített hangüzenet hívásinformációját illeti, az információt a rendszer hívásonként naplózza, még akkor is, ha ugyanarról a telefonszámról több hívás is érkezett. A legrégebbi hívásra vonatkozó információt azonban felülírja a 129. hívás, legyen az az eredeti hívásnapló vagy a beépített hangüzenet.
Ön módosíthatja és visszahívhatja a hívásnaplóban szereplő számokat.

VIGYÁZAT
Amikor a beépített hangüzenet hívás információját felülírja, ugyanakkor maga a hangüzenet is
törlődik. (Lásd a „2.5.1. Beépített hangüzenet” című fejezetet.)

Nyugtázás
DPT

Amikor a kézibeszélő a helyén van, és az SP-PHONE/MONITOR gomb nincs lenyomva
<Információ minta>

OLD
vagy

NEW

Nyomja le az „OLD” (Régi)
vagy a „NEW” (Új) gombot.

•

CO02:Panasonic01
01234567890123
Nina Thomas
21 Aug 00 6:20
Page001 10Calls
MENU
CLR
NEXT

Fővonal száma és neve
Telefonszám
A hívó neve
A hívás érkezésének dátuma és időpontja
Naplózott oldal (max. 128) és hányszor hívott

OLD: A már ellenőrzött információ.
NEW: A még nem ellenőrzött információ.

A KX-T7433 és KX-T7230 típusnál az információs adatok között az „INFO” gombbal tud
lépkedni.
Oldalszám
és a hívó
CLIP száma

A hívó neve

Dátum,
időpont és
hányszor hívott

A fővonal (CO)
száma és
a fővonal neve

•

A telefonszám módosításánál a törléshez nyomja le a „¼
¼” gombot, majd adja be a számot. A számjegyeket balról kezdődően lehet törölni. A módosítás utáni, új számot a
rendszer eltárolja a memóriában.

•

Ha vissza kíván térni a kezdeti kijelzéshez, nyomja le a „MENU” gombot vagy emelje fel a
kézibeszélőt, vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot, majd tegye a helyére a
kézibeszélőt, vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.
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A hívásnapló lezárása
DPT

5

lezáró kód

9

lezáró kód
Ny. hang

Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Nyomja le az 59
hívóbillentyűt.

Adja be a lezáró
kódot (000-999).

Adja be ismét
a lezáró kódot
(000-999).

Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

A hívásnapló lezárás megszüntetése

DPT

5
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

9

Nyomja le az 59
hívóbillentyűt.

lezáró kód
Adja be a lezáró
kódot (000-999).

Ny. hang

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

A hívásnapló egy tételének törlése
DPT

CLR
Nyomja le a „CLR”
(Törlés) gombot.

Visszahívás
DPT
Amikor megjelenik a kívánt szám

CALL
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.
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Nyomja le a „CALL”
(Hívás) gombot.
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•

A hívásnaplót használó hívásnál az ARS (Automatikus irányválasztás) alkalmazható.
Forduljon a forgalmazóhoz.
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2.9.2.

Hívásnapló rögzítése [csak a KX-T7433, KX-T7436, KX-T7230
és KX-T7235 típusnál]

Ön a hívásnaplóban rögzítheti a hívóra vonatkozó információt, hogy később visszahívja. Ha nem
jelentkezik a hívásra, a hívásnaplót a rendszer automatikusan rögzíti.

Hívásnapló rögzítése
DPT
Beszélgetés közben

LOG
Nyomja le a „LOG”
(Naplózás) gombot.

•

A digitális rendszerkészülékkel rendelkező felhasználók a CO gomb lenyomásával a kijelzett üzeneteket az alábbi módon változtathatják. Ha a „4.2.3. A közös (alközponti) rövidített hívószámok és az intelligens híváskezelés számainak beállítása (001)” funkciónál helyettesítő számjegyeket (pl. ¼ vagy ?) jelöl ki, akkor a „4.2.4. Közös (alközponti)
rövidített hívószámok és az intelligens híváskezelés neveinek beállítása (002)” funkciónál kijelölt nevek nem jelennek meg.
<KX-T7230>
A telefon díjak

A hívó telefonszáma

A hívó neve

A hívás időtartama / Sorszám

<KX-T7433/KX-T7436/KX-T7235>
A telefon díjak
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A hívó telefonszáma
A hívó neve

A hívás
időtartama
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2.9.3.

A KX-T7431, KX-T7433, KX-T7436 és KX-T7235 típusú
készülék használata
–

–

A KX-T7431 használata
A KX-T7433 használata

–

A KX-T7436 használata

–

–

–

A KX-T7235 használata
Nevek és számok tárolása az egyéni rövidített hívószámokkal való gyorstárcsázáshoz
Szolgáltatás lista kijelzése

A KX-T7431 használata
Az egysoros kijelzővel rendelkező, KX-T7431 típusú Panasonic digitális rendszerkészülék lehetővé
teszi, hogy Ön a kijelző üzeneteinek segítségével kezdeményezze a hívásokat illetve használja a
szolgáltatásokat. Önnek nem kell megjegyeznie a telefonszámokat sem a szolgáltatások
hívószámait.

Eljárás
1. Nyomja le annyiszor a MODE (Üzemmód) gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt kijelzés.
2. Forgassa el a beállítótárcsát, amíg meg nem jelenik a kívánt üzenet.
(A szolgáltatások üzeneteit lásd a „2.9.3. A KX-T7431, KX-T7433, KX-T7436 és KX-T7235
típusú készülék használata” című fejezetben a „Szolgáltatás lista kijelzése” pontnál.)
3. Az adott fél hívásához, vagy a kívánt szolgáltatás kiválasztásához nyomja le a „SELECT”
(Kiválasztás) gombot.
4. Ha szükséges, adja be a paramétereket.
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MODE

<Kezdeti kijelzés>

<Hetedik kijelzés>

1 Jan 10:10

MODE

<Hatodik kijelzés>

Contrast: 3

Ringer: 3

MODE

MODE
MODE

<Második kijelzés>
System Speed

Hívás az alközpontban tárolt nevek segítségével (Gyorstárcsázás közös rövidített hívószámokkal)

MODE

<Harmadik kijelzés>

MODE

<Negyedik kijelzés>

Station Speed

Extension

Hívás a mellékállomása
memóriájában tárolt nevek és számok segítségével (Gyorstárcsázás
egyéni rövidített hívószámokkal)*

<Ötödik kijelzés>
Feature Access

Belső hívás a telefonkönyv
segítségével
(Mellékállomási
tárcsázás)

A különböző szolgáltatások használata
(Rendszerszolgáltatások elérése)

(Contrast = kontraszt
Ringer = csengő
Absent MSG On = Üzenethagyás be)

→Tom Jones

→ABST MSG On 1-9
SELECT

MODE

SELECT

MODE

Ha egy paramétert kell beadni, a szolgáltatás név és
a paraméter villog.

Paraméter

*A neveket és telefonszámokat előre tárolni kell. Kérjük olvassa el a „2.9.3. A KX-T7431,
KX-T7433, KX-T7436 és KX-T7235 típusú készülék használata” című fejezetben a
„Nevek és számok tárolása az egyéni rövidített hívószámokkal való gyorstárcsázáshoz”
pontot.

A KX-T7433 használata
A háromsoros kijelzővel rendelkező, KX-T7433 típusú Panasonic digitális rendszerkészülék lehetővé teszi, hogy Ön a kijelző üzeneteinek segítségével kezdeményezze a hívásokat illetve használja
a szolgáltatásokat. Önnek nem kell megjegyeznie a telefonszámokat sem a szolgáltatások hívószámait.

Eljárás
1. Nyomja le annyiszor a SHIFT gombot, amíg meg nem jelenik a harmadik kijelzés.
2. Ha szükséges, nyomja le a kívánt gombot.
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3. Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a nyíl a kívánt üzenetre nem mutat.
(A szolgáltatások üzeneteit lásd a „2.9.3. A KX-T7431, KX-T7433, KX-T7436 és KX-T7235
típusú készülék használata” című fejezetben a „Szolgáltatás lista kijelzése” pontnál.)
4. Az adott fél hívásához nyomja le a „CALL” (Hívás) gombot, vagy a kívánt szolgáltatás
kiválasztásához nyomja le a „SEL” (Kiválaszt) gombot.
5. Ha szükséges, adja be a paramétereket.

<Kezdeti kijelzés>

1 Jan 15:00
CONT

RING

BGM

SHIFT

<Második kijelzés>
OLD1

NEW1
SHIFT

<Harmadik kijelzés>
STA

Hívás az alközpontban tárolt nevek segítségével (Gyorstárcsázás közös rövidített hívószámokkal)

Ann Parker
Alice
MENU

(BGM
CONT
NEW 1
OLD1
RING

= háttérzene
= kontraszt
= 1. új
= 1. régi,
= csengetés)

Kezelési útmutató

Hívás a mellékállomása
memóriájában tárolt
nevek és számok segítségével (Gyorstárcsázás egyéni rövidített hívószámokkal)*

CALL

Bob Jones
Carol
MENU

Belső hívás a telefonkönyv segítségével
(Mellékállomási
tárcsázás)

CALL

EXT

FEAT

SHIFT

A különböző szolgáltatások használata
(Rendszerszolgáltatások elérése)

ABST MSG On 1-9
C.Pickup GRP
SEL
MENU

Ha egy paramétert kell beadni, a szolgáltatás név és
a paraméter villog.

paraméter
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*A neveket és telefonszámokat előre tárolni kell. Lásd a „2.9.3. A KX-T7431, KX-T7433,
KX-T7436 és KX-T7235 típusú készülék használata” című fejezetben a „Nevek és számok tárolása az egyéni rövidített hívószámokkal való gyorstárcsázáshoz” pontnál.

A KX-T7436 használata
A hatsoros kijelzővel rendelkező, KX-T7436 típusú Panasonic digitális rendszerkészülék lehetővé
teszi, hogy Ön a kijelző üzeneteinek segítségével kezdeményezze a hívásokat illetve használja a
szolgáltatásokat. Önnek nem kell megjegyeznie a telefonszámokat sem a szolgáltatások hívószámait.

Eljárás a funkciógombok használatával
1. Nyomja le a kívánt funkciógombot a kezdeti kijelzésnél.
2. Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a nyíl a kívánt üzenetre nem mutat.
(A szolgáltatások üzeneteit lásd a „2.9.3. A KX-T7431, KX-T7433, KX-T7436 és KX-T7235
típusú készülék használata” című fejezetben a „Szolgáltatás lista kijelzése” pontnál.)
3. Az adott fél hívásához nyomja le a „CALL” (Hívás) vagy a funkció gombot.
Vagy a nyílnál lévő, kívánt szolgáltatás kiválasztásához nyomja le a „SEL” (Kiválaszt) gombot,
vagy nyomja le a kívánt szolgáltatás mellett lévő funkciógombot.
4. Ha szükséges, adja be a paramétereket.
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Működés
<Kezdeti kijelzés>

Belső hívás a telefonkönyv segítségével
(Mellékállomási
tárcsázás)

1 Jan 15:00
Extension
STA Speed
Features
SYS Speed
Call Log
BGM
RING
CONT

SHIFT

Hívás az alközpontban tárolt
nevek segítségével (Gyorstárcsázás közös rövidített hívószámokkal)
Ronald
Zaydel
Adam
Alice
Ann Parker
MENU
MENU

Hívás a mellékállomása
memóriájában tárolt nevek és számok segítségével (Gyorstárcsázás
egyéni rövidített hívószámokkal)*

Újratárcsázás az utolsó
öt fővonali hívószám
egyikének segítségével
(Kimenő hívás naplózás)

CALL
NEXT

<Példa>
A 111 kiválasztásához:

A különböző szolgáltatások
használata (Rendszerszolgáltatások elérése)

Ann Parker
Beth
Bob Jones
Carol
Chris
MENU
MENU

1234567890
111
0987654321
000111222333
100200300400500
CLR
MENU

Absent MSG Off
Absent MSG On
C.Pickup Group
Call Park
CM OGM PLAY
MENU
MENU

(1-9)
(0-9)
(1-9)
SEL
NEXT

Ha egy paramétert kell beadni, a paraméter villog.

paraméter

CALL
NEXT

: A megfelelő funkció gomb lenyomásával végrehajthatja
az automatikus újratárcsázást.

(Extension
Features
Call Log
STA Speed
SYS Speed
CONT
RING
BGM
Absent MSG Off
Absent MSG On
C. Pickup Group
Call Park
Extrn BGM On/Off
MENU
SEL

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

mellékállomás
szolgáltatások
hívás napló
Gyorstárcsázás egyéni rövidített hívószámokkal
Gyorstárcsázás közös rövidített hívószámokkal
kontraszt
csengetés
háttérzene
Üzenethagyás ki
Üzenethagyás be
hívásátvételi csoport
hívás várakoztatás
külső háttérzene be/ki
menü
kiválaszt)

* A neveket és telefonszámokat előre tárolni kell. Lásd a „2.9.3. A KX-T7431, KX-T7433,
KX-T7436 és KX-T7235 típusú készülék használata” című fejezetben a „Nevek és számok
tárolása az egyéni rövidített hívószámokkal való gyorstárcsázáshoz” pontnál.

Eljárás a funkciógombok használatával
1. Nyomja le annyiszor a SHIFT gombot, amíg meg nem jelenik a harmadik kijelzés.
2. Ha szükséges, nyomja le a kívánt gombot.
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3. Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a nyíl a kívánt üzenetre nem mutat.
(A szolgáltatások üzeneteit lásd a „2.9.3. A KX-T7431, KX-T7433, KX-T7436 és KX-T7235
típusú készülék használata” című fejezetben a „Szolgáltatás lista kijelzése” pontnál.)
4. Az adott fél hívásához nyomja le a „CALL” (Hívás) gombot, vagy a kívánt szolgáltatás
kiválasztásához nyomja le a „SEL” (Kiválaszt) gombot.
5. Ha szükséges, adja be a paramétereket.
<Kezdeti kijelzés>
1 Jan 15:00

(Extension
Features
Call Log
STA Speed
SYS Speed
CONT
RING
BGM
OLD1
NEW1

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Extension
STA Speed
Features
SYS Speed
Call Log
BGM
RING
CONT

mellékállomás
szolgáltatások
hívás napló
Gyorstárcsázás egyéni rövidített hívószámokkal
Gyorstárcsázás közös rövidített hívószámokkal
kontraszt
csengetés
háttérzene
1. régi
1. új)

SHIFT

<Második kijelzés>
OLD1

NEW1

SHIFT

<Harmadik kijelzés>
STA

Hívás az alközpontban
tárolt nevek segítségével (Gyorstárcsázás közös rövidített hívószámokkal)

Ronald
Zaydel
Adam
Alice
Ann Parker
MENU
MENU

(Absent MSG Off
Absent MSG On
C. Pickup Group
Call Park
CM OGM PLAY
MENU
SEL
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=
=
=
=
=
=
=

CALL
NEXT

Hívás a mellékállomása
memóriájában tárolt nevek és számok segítségével (Gyorstárcsázás
egyéni rövidített hívószámokkal)*

Ann Parker
Beth
Bob Jones
Carol
Chris
MENU
MENU

Üzenethagyás ki
Üzenethagyás be
hívásátvételi csoport
hívás várakoztatás
céges kimenő üzenet lejátszása
menü
kiválaszt)

Belső hívás a telefonkönyv segítségével
(Mellékállomási
tárcsázás)

CALL
NEXT

EXT

FEAT

SHIFT

A különböző szolgáltatások használata
(Rendszerszolgáltatások elérése)

Absent MSG Off
Absent MSG On
C.Pickup Group
Call Park
CM OGM PLAY
MENU
MENU

(1-9)
(0-9)
(1-9)
SEL
NEXT

Ha egy paramétert kell beadni, a paraméter villog.

paraméter

Kezelési útmutató

Működés
* A neveket és telefonszámokat előre tárolni kell. Lásd a „2.9.3. A KX-T7431, KX-T7433,
KX-T7436 és KX-T7235 típusú készülék használata” című fejezetben a „Nevek és számok
tárolása az egyéni rövidített hívószámokkal való gyorstárcsázáshoz” pontnál.

A KX-T7235 használata
A hatsoros kijelzővel rendelkező, KX-T7235 típusú Panasonic digitális rendszerkészülék lehetővé
teszi, hogy Ön a kijelző üzeneteinek segítségével kezdeményezze a hívásokat illetve használja a
szolgáltatásokat. Önnek nem kell megjegyeznie a telefonszámokat sem a szolgáltatások
hívószámait.

Eljárás
1. Nyomja le a kívánt funkciógombot a kezdeti kijelzésnél.
2. Nyomja le a kívánt funkciógombot, a NEXT (Következő) gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt
üzenet.
(A szolgáltatások üzeneteit lásd a „2.9.3. A KX-T7431, KX-T7433, KX-T7436 és KX-T7235
típusú készülék használata” című fejezetben a „Szolgáltatás lista kijelzése” pontnál.)
3. Nyomja le a kívánt fél illetve szolgáltatás mellett lévő funkciógombot.
4. Ha szükséges, adja be a paramétereket.
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<Kezdeti kijelzés>
Belső hívás a telefonkönyv segítségével
(Mellékállomási
tárcsázás)

1 Jan 15:00
Extension
STA Speed
Features
SYS Speed
Call Log
BGM
RING
CONT

<Példa>
A Beth név
kiválasztása:
AB
C
DE
FG
HIJ
MENU

Adam
Alice
Ann Parker
Ben Johns
Beth
MENU
PREV

KL
MN
OPQR
S
T-Z

<Példa>
A 111 kiválasztásához:

Bob
Carol
Casey
Ched Ely
Chris
NEXT

<Példa>
A Panasonic kiválasztásához:

1234567890
111
0987654321
000111222333
100200300400500
MENU
CLR

A különböző szolgáltatások
használata (Rendszerszolgáltatások elérése)

Absent MSG Off
Absent MSG On
C.Pickup Group
Call Park
CM OGM PLAY
PREV
MENU

CM OGM REC
CM OGM DEL
COS Primary
COS Secondary
Ext OGM PLAY
MENU
PREV

(0-9)
(1-9)
NEXT

(1-9)
(1-9)
(ext)
(ext)
(1/2)
NEXT

Adam
Alice
Ann Parker
Ben Johns
Beth
MENU
PREV

paraméter
=
=
=
=
=
=

Hívás az alközpontban tárolt
nevek segítségével (Gyorstárcsázás közös rövidített hívószámokkal)

AB
C
DE
FG
HIJ
MENU

(1-9)

Ha egy paramétert kell beadni,
a paraméter villog.

(Absent MSG Off
Absent MSG On
C. Pickup Group
Call Park
CM OGM PLAY
MENU

Hívás a mellékállomása
memóriájában tárolt nevek és számok segítségével (Gyorstárcsázás
egyéni rövidített hívószámokkal)*

Újratárcsázás az utolsó
öt fővonali hívószám
egyikének segítségével
(Kimenő hívás
naplózás)

Üzenethagyás ki
Üzenethagyás be
hívásátvételi csoport
hívás várakoztatás
céges kimenő üzenet lejátszása
menü

Ann Parker
Beth
Bob Jones
Carol
Chris
MENU

KME
Panasonic
Police
Ronald
Home
NEXT

0-123-4567
01111111
033333333
077777777
10
MENU

0-987-6543
0-5555555
0-999
0-4444444
0-1000000
NEXT

(Extension
Features
Call Log
STA Speed

KL
MN
OPQR
S
T-Z

=
=
=
=

SYS Speed =

CONT
RING
BGM

Bob
Carol
Casey
Ched Ely
Chris
NEXT

=
=
=

mellékállomás
szolgáltatások
hívás napló
Gyorstárcsázás
egyéni rövidített
hívószámokkal
Gyorstárcsázás közös rövidített
hívószámokkal
kontraszt
csengetés
háttérzene)

: A megfelelő funkció gomb lenyomásával végrehajthatja
az automatikus újratárcsázást.
SEL
CM OGM REC
CM OGM DEL
COS primary
COS Secondary
Ext. OGM PLAY

=
=
=
=
=
=

kiválaszt
céges kimenő üzenet felvétele
céges kimenő üzenet törlése
elsődleges jogosultság
másodlagos jogosultság
mellékállomási kimenő üzenet lejátszása)

* A neveket és telefonszámokat előre tárolni kell. Lásd a „2.9.3. A KX-T7431, KX-T7433,
KX-T7436 és KX-T7235 típusú készülék használata” című fejezetben a „Nevek és számok
tárolása az egyéni rövidített hívószámokkal való gyorstárcsázáshoz” pontnál.
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Nevek és számok tárolása az egyéni rövidített hívószámokkal való
gyorstárcsázáshoz
T7431/T7433
Belépés a programozási üzemmódba

Programozás

Kilépés

a folytatáshoz

PROGRAM

Nyomja le a
PROGRAM gombot.

9

9
Nyomja le a 99¼¼
¼¼
hívóbillentyűt.

egyéni rövidített hívószám
Adja be az egyéni
(mellékállomási)
rövidített hívószámot (0-9).

AUTO DIAL

bevitel
PROGRAM

STORE

Nyomja le a STORE
(Tárolás) gombot.

Nyomja le a
PROGRAM gombot.

A kívánt számhoz: *1
a kívánt szám
Adja be a kívánt számot
(max. 24 számjegy).
A névhez: *2
MODE
vagy

NEXT
Nyomja le a MODE (Üzemmód) vagy a „NEXT” (Következő) gombot.

Kezelési útmutató

név

Adja be a nevet
(max. 16 karakter).
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T7436 / T7235
Programozás

Belépés a programozási üzemmódba

Kilépés

a folytatáshoz
AUTO DIAL
PROGRAM

Nyomja le a
PROGRAM gombot.

9

bevitel

9

Nyomja le kétszer
a 9 hívóbillentyűt.

(function)

PROGRAM

STORE

Nyomja le a Function
(Funkció) gombot.

Nyomja le a STORE
(Tárolás) gombot.

Nyomja le a
PROGRAM gombot.

A kívánt számhoz: *1
a kívánt szám
Adja be a kívánt számot
(max. 24 számjegy).
A névhez: *2

NEXT

név

Nyomja le a „NEXT” (Következő) gombot.

Adja be a nevet
(max. 16 karakter).

•

*1 A „¼
¼”, „#”, FLASH, PAUSE, SECRET (INTERCOM) és – (CONF) hívóbillentyű illetve
gomb is tárolható.

•

*2 A karakterek bevitelét lásd a „4.2.1. Alközpontjának egyéni beállításai” című fejezetben a „Karakterek bevitele” pontnál.

•

Az F1 – F10 funkciógombok az egyéni rövidített hívószámoknak az alábbiak szerint felelnek meg:
F1 – 0
F2 – 1
F3 – 2
F4 – 3
F5 – 4
F6 – 5
F7 – 6
F8 – 7
F9 – 8
F10 – 9

Szolgáltatás lista kijelzése
Ön az alábbi szolgáltatásokat érheti el. Ezek a kijelzések a „Features” (Szolgáltatások) kiválasztása után a beállítótárcsa elforgatásával vagy a NEXT (Következő) illetve PREV (Előző) gomb lenyomásával jeleníthetők meg. Működtetésüket lásd az alábbi listában szereplő, megfelelő kezelési
útmutatóban.
Kijelzés
(KX-T7436 / KX-T7235)
Absent MSG Off

Absent MSG On

Kijelzés
(KX-T7431 /KX-T7433)
ABST MSG Off

(1-9) ABST MSG On

A szolgáltatás leírása
Üzenethagyás törlése. Lásd 2.5.4. Az Ön
üzenetének megjelenítése a hívó fél kijelzőjén (Üzenethagyási lehetőség).

1-9 Üzenethagyás beállítása. Lásd 2.5.4. Az

Ön üzenetének megjelenítése a hívó fél kijelzőjén (Üzenethagyási lehetőség).
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Kijelzés
(KX-T7436 / KX-T7235)
C.Pickup Group

Call Park

Kijelzés
(KX-T7431 /KX-T7433)
C.Pickup Grp

(0-9) Call Park

A szolgáltatás leírása
Átvesz egy, a mellékállomási csoportján
belüli hívást. Kérjük, olvassa el a „2.3.3.
Egy másik mellékállomást csengető hívás
átvétele (Hívásátvétel)” fejezetet.

0-9 Egy hívást a rendszer parkoló zónájába

helyez. Kérjük, olvassa el a „2.4.2. Hívás
tartásba tétele” fejezetet.
CM OGM PLAY

(1-9) CM OGM PLAY

1-9 Lejátszik egy, a cég hangüzenet ládájában lé-

vő, kimenő üzenetet (OGM). Kérjük, olvassa
el a „2.5.1. Beépített hangüzenet” fejezetet.
CM OGM REC

(1-9) CM OGM REC

1-9 Felvesz egy, a cég hangüzenet ládájában lé-

vő, kimenő üzenetet (OGM). Kérjük, olvassa
el a „2.5.1. Beépített hangüzenet” fejezetet.
CM OGM DEL

(1-9) CM OGM DEL

1-9 Töröl egy, a cég hangüzenet ládájában lévő,

kimenő üzenetet (OGM). Kérjük, olvassa el a
„2.5.1. Beépített hangüzenet” fejezetet.
COS Primary

(ext) COS Primary

ext Kiválasztja az elsődleges jogosultság

(COS) módot egy mellékállomás számára.
Kérjük, olvassa el a „2.7.11. Nappali / éjszakai üzemmód” fejezetet.
COS Secondary

(ext) COS Second

ext Kiválasztja a másodlagos jogosultság

(COS) módot egy mellékállomás számára.
Kérjük, olvassa el a „2.7.11. Nappali / éjszakai üzemmód” fejezetet.
EXT OGM PLAY

(1/2) EXT OGM PLAY

1/2 Lejátszik egy, a személyes hangüzenet lá-

dában lévő kimenő üzenetet (OGM). Kérjük, olvassa el a „2.5.1. Beépített hangüzenet” fejezetet.
EXT OGM REC

(1/2) EXT OGM REC

1/2 Felvesz egy, a személyes hangüzenet lá-

dában lévő kimenő üzenetet (OGM). Kérjük, olvassa el a „2.5.1. Beépített hangüzenet” fejezetet.
EXT OGM DEL

(1/2) EXT OGM DEL

1/2 Töröl egy, a személyes hangüzenet ládában

lévő kimenő üzenetet (OGM). Kérjük, olvassa
el a „2.5.1. Beépített hangüzenet” fejezetet.
Extrn BGM On/Off

Message Off

Ext-BGM On/Off

(ext) MSG Off

Be/kikapcsolja a háttérzenét.* Kérjük, olvassa el a „3.2.2. Külső háttérzene bekapcsolása” fejezetet.
ext Töröl egy üzenetet. Kérjük, olvassa el a

„2.2.4. Amikor a hívott vonal foglalt vagy
nem jelentkezik” fejezetet.
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Kijelzés
(KX-T7436 / KX-T7235)
Message On

Kijelzés
(KX-T7431 /KX-T7433)
(ext) MSG On

A szolgáltatás leírása

ext Üzenetet hagy, hogy a hívott fél visszahív-

hassa Önt. Kérjük, olvassa el a „2.2.4. Amikor a hívott vonal foglalt vagy nem jelentkezik” fejezetet.
Night Auto/On/Off

(0-2) Night Mode

0-2 Átváltja az éjszakai üzemmódot: automati-

kus, éjszakai (On) vagy nappali (Off). (Előre
kijelölt mellékállomások is megváltoztathatják az üzemmódot.) Kérjük, olvassa el a
„3.2.1. Várakozó hívás átirányítása (Automatikus túlcsordulás/sürgős átadás)” és a
„2.7.1. Nappali / éjszakai üzemmód” fejezetet.
Page-Ext Answer

Page-E ANS

Fogadja a hangszórón keresztüli személykeresést. Kérjük, olvassa el a „2.3.4. Külső
hangszórón jelentkező hívás fogadása
(TAFAS - Fővonali hívásfogadása bármelyik
mellékállomásról)” és a „2.6.3. Jelentkezés
személykeresésre” fejezetet.

Page-GRP Answer

Page-GRP ANS

Fogadja a telefonos személykeresést egy,
ugyanazon a mellékállomási csoporton belüli telefonkészülékről. Kérjük, olvassa el a
„2.6.3. Jelentkezés személykeresésre” fejezetet.

Paging External

Page Extrn

Személykeresés a külső hangszórón keresztül. Kérjük, olvassa el a „2.6.1. Személykeresés” fejezetet.

Paging Group

(0-8) Page GRP

0-8 Személykeresést hajt végre egy adott mel-

lékállomási csoportra. Kérjük, olvassa el a
„2.6.1. Személykeresés” fejezetet.
Parallel On/Off

(1/0) Parallel

1/0 Beállítja, hogy a párhuzamosan csatlakoz-

tatott hagyományos, kéthuzalos telefonkészülék csengessen-e (On) vagy sem (Off),
amikor hívás érkezik. Kérjük, olvassa el a
„2.7.13. A párhuzamosan csatlakoztatott
telefonkészülék csengetésének beállítása
(Párhuzamos telefon csatlakoztatás)” fejezetet.

* Az üzenet csak a kezelők számára jelenik meg.

Hívásátirányítás/hívásvédelem („Ne zavarj”) szolgáltatás:
Ön elérheti a Hívásátirányítás/hívásvédelem („Ne zavarj”) szolgáltatást is. Emelje fel a
kézibeszélőt, vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot, majd nyomja le az FWD/DND
gombot. Az alábbi kijelzéseket látja. Ezek működtetését lásd a használati utasítás vonatkozó részében. Csak a KX-T7436 és a KX-T7235 készülékkel rendelkező felhasználók használhatják ezt
a kijelző műveletet.
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FWD/DND Cancel
( 0/ /ext)
DND
FWD-All Calls
( ext)
FWD-Busy
( ext)
FWD-No Answer
( ext)
MENU
PREV
NEXT

*

(FWD / DND Cancel =
DND
=
FWD-All Calls
=
FWD-Busy
=
FWD-No Answer
=
FWD-BSY / NA
=
FWD-CO Line
=
FWD-From
=
FWD-From Cancel =
ext
=
dial
=
MENU
=
PREV
=
NEXT
=

Kezelési útmutató

FWD-BSY/NA
FWD-CO Line
FWD-From
FWD-From Cancel
MENU

PREV

( ext)
( dial)
( ext)
( ext)
NEXT

Hívásátirányítás/hívásvédelem törlés
Hívásvédelem („Ne zavarj”)
Hívásátirányítás-feltétel nélkül
Hívásátirányítás-foglalt feltétellel
Hívásátirányítás-nem jelentkezik feltétellel
Hívásátirányítás-foglalt / nem jelentkezik feltétellel
Hívásátirányítás-fővonalra
„Follow Me” a célállomásról
„Follow Me” törlés
mellékállomás
tárcsázás
menü
előző
következő)
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3. fejezet
Kezelői szolgáltatások
Ez a fejezet bemutatja, hogy a kezelők
hogyan vezérlik a mellékállomásokat illetve az
alközpontot. Alközpontjához maximálisan két
kezelő csatlakoztatható.

Kezelési útmutató
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3.1.

Mellékállomások vezérlése

3.1.1.

A szolgáltatási szint átkapcsolása

Ön az egyes mellékállomásoknál bekapcsolhatja az elsődleges vagy a másodlagos szolgáltatási
szintet.

DPT/SLT
1
7
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Elsődleges
mellékáll.
hívószám
extension
no.

vagy

9

3

Nyomja le a 79
hívóbillentyűt.

Másodlagos

Adja be a mellékállomási hívószámot.

Nyomja le az 1 hívóbillentyűt az
elsődleges, vagy a 3 hívóbillentyűt másodlagos szinthez.

Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

T7431
MODE

mellékáll.
hívószám
extension
no.

COS Primary ext
SELECT

Nyomja le a MODE
(Üzemmód) gombot,
amíg a kijelzőn meg
nem jelenik a „Feature
Access” (Szolgáltatás
elérése) felirat.

Forgassa el a beállítótárcsát,
amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „COS Primary” (Elsődleges jogosultsági szint) vagy a
„COS Second” (Másodlagos
jogosultsági szint) felirat.

Nyomja le a „SELECT”
(Kiválasztás) gombot.

Ny. hang

MODE

Adja be a mellékállomási hívószámot.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

T7433
SHIFT

Nyomja le a SHIFT
gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a
„FEAT” (Szolgáltatás)
felirat.

COS Primary
COS Second
MENU

FEAT
Nyomja le a „FEAT”
(Szolgáltatás) gombot.

Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a nyíl a „COS
Primary” (Elsődleges jogosultsági szint) vagy a „COS
Second” (Másodlagos jogosultsági szint) menüpontra
nem mutat.

ext
ext
SEL

Nyomja le a „SEL”
(Kiválaszt) gombot.

mellékáll.
hívószám
extension
no.
Ny. hang
Adja be a mellékállomási hívószámot.
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Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.
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T7436/T7235

Features

vagy

NEXT
Nyomja le a „Features”
(Szolgáltatások) gombot.

Forgassa el a beállítótárcsát vagy nyomja le a
„NEXT” (Következő)
gombot annyiszor, amíg
a kijelzőn meg nem jelenik a következő.

COS Primary
(ext)
COS Secondary (ext)

Nyomja le a „COS Primary”
(Elsődleges jogosultsági szint)
vagy a „COS Second” (Másodlagos jogosultsági szint)
gombot.

mellékáll.
hívószám
extension
no.

Adja be a mellékállomási hívószámot.

Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE/MONITOR gombot.

Kezelési útmutató
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3.1.2.

A beállítások megváltoztatása

Nyomja le a
PROGRAM
gombot.

Nyomja le kétszer
a 9 hívóbillentyűt.

Adja be a programozási adatokat.

Adat
Bármelyik mellékállomás lezárása vagy lezárásának megszüntetése (Mellékállomás
lezárása távvezérléssel)

Nyomja le a STORE
(Tárolás) gombot.

Nyomja le a
PROGRAM
gombot.

Programozási bevitel
Mellékáll. hívószám*

X=1: A lezárás megszüntetése
2: Lezárás

A hívásnapló lezárásának megszüntetése
(Bejövő hívások naplójának lezárása)
A behallgatás hangpostaládába érkező hívásba jelszó törlése (Behallgatás hangpostaládába érkező hívásba jelszó
vezérlés)
* A mellékállomások kijelöléséhez nyomja le a „¼
¼” gombot.
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3.2.

Rendszervezérlés

3.2.1.

Várakozó hívás átirányítása (Automatikus túlcsordulás/
sürgős átadás)

Amikor Ön (az 1. kezelő) foglalt, és egy külső hívás közvetlenül Önhöz érkezik, az adott hívást a rendszer egy várakozási sorba helyezi. Amikor a sorban
várakozó hívások száma túllépi az előre kijelölt határt, a rendszer a hívásokat
automatikusan a 2. kezelőre irányítja.
Ön a Hurry-up (Sürgős) gomb fénye segítségével ellenőrizheti a sor állapotát,
és a sorban lévő első hívást átirányíthatja egy előre kijelölt mellékállomásra.

Átirányítás
DPT

(Hurry-up)

Nyomja le a Hurry-up
(Sürgős) gombot.

•

A Hurry-up (Sürgős) gomb fénye az aktuális állapotot jelzi, az alábbiak szerint:
Nem világít: Nincs várakozó hívás.
Piros fénnyel világít: Legalább egy hívás várakozik.
Piros fénnyel villog: A hívások száma meghaladta a kijelölt határt.

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a „Hurry-up” (Sürgős) gombot.

Kezelési útmutató
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3.2.2.

Külső háttérzene bekapcsolása

Ön külső hangszórókon keresztül háttérzenét sugározhat az irodában.

A háttérzene indítása /leállítása
DPT/SLT

6
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

5
Ny. hang

Nyomja le a 65
hívóbillentyűt.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

T7431
MODE

Ext-BGM On/Off

Nyomja le a MODE
(Üzemmód) gombot,
amíg a kijelzőn meg
nem jelenik a „Feature
Access” (Szolgáltatás
elérése) felirat.

SELECT

Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik az „ExtBMG On / Off” (Külső
háttérzene be / ki) felirat.

MODE

Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Nyomja le a „SELECT”
(Kiválasztás) gombot.

T7433
SHIFT

Nyomja le SHIFT
gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „FEAT”
(Szolgáltatás) felirat.

Ext-BGM On/Off
MSG Off
ext
MENU
SEL

FEAT

Nyomja le a
„FEAT” (Szolgáltatás) gombot.

Forgassa el a beállítótárcsát, amíg a nyíl az
„Ext-BMG On/Off” (Külső háttérzene be/ki) menüpontra nem mutat.

Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Nyomja le a „SEL”
(Kiválaszt) gombot.

T7436/T7235

Features

vagy

Extrn BGM On/Off

NEXT
Nyomja le a
„Features” (Szolgáltatások) gombot.
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Forgassa el a beállítótárcsát vagy
nyomja le a „NEXT” (Következő)
gombot annyiszor, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a következő.

Ny. hang

Nyomja le az „Extrn BGM
On/Off” (Külső háttérzene
be/ki) gombot.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.
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3.2.3.

Céges kimenő üzenetek (bejelentkező szövegek/üdvözlések)
felvétele

Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a KX-TD61291 típusú, opcionális kártyát telepítették a KX-TD612 alközpontban. A kezelő a cég üzenetládájában lévő kimenő üzeneteket (OGM)
rögzítheti/lejátszhatja/törölheti. Egy OGM maximális ideje 1 és 15 perc közöttire programozható.
(Alapbeállítás: 3 perc) Forduljon a forgalmazóhoz.
Megjegyzés
Ön vagy a beépített hangüzenet (BV) vagy a hangposta (VM) szolgáltatást állíthatja be, egyszerre mindkettő nem használható. Ha a VM-et állítja be, akkor az opcionális, KX-TD61291 típusú
hangüzenet kártya funkciói nem használhatók. Másszóval a BV (beépített hangüzenet), az OGM
(kimenő üzenet vagy bejelentkező szöveg) és a DISA (DTMF beválasztás) nem működik, ha a
VM-et (hangpostát) használja. A VM beállítása előtt okvetlen hallgassa meg a BV hangüzeneteit,
majd törölje a hívásnapló bejegyzéseit, ha voltak tárolva ilyenek. Ha ezt nem teszi, akkor a VM
beállítása után már nem tud velük semmit sem tenni.

Kimenő üzenetek bejövő fővonali hívás számára – felvétel
DPT
CM
CM

FEAT

SHIFT

OGM
OGM

REC
DEL

MENU

Nyomja le a
„FEAT” (Szolgáltatás) gombot.

Nyomja le SHIFT
gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a
„FEAT” (Szolgáltatás)
felirat.

Forgassa el a beállítótárcsát,
amíg a nyíl a „CM OGM REC”
(A cég kimenő üzenetének felvétele) menüpontra nem mutat.

1-9
1-9

SEL

Nyomja le a „SEL”
(Kiválaszt) gombot.

OGM sorszám
Ny. hang
Adja be az OGM
(Kimenő üzenet)
sorszámát (1-9).

Vegye fel az
üzenetet.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

DPT/SLT

7

1
2

2

1

OGM sorszám
Ny. hang

Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

Kezelési útmutató

Nyomja le a 712
hívóbillentyűt.

Nyomja le az 1
hívóbillentyűt.

Adja be az OGM
(Kimenő üzenet)
sorszámát (1-9).

Vegye fel az
üzenetet.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.
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Kimenő üzenetek bejövő fővonali hívás számára – lejátszás
DPT
CM
CM

FEAT

SHIFT

OGM
OGM

P L A Y 1-9
REC
1-9

MENU

Nyomja le SHIFT
gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a
„FEAT” (Szolgáltatás)
felirat.

Nyomja le a
„FEAT” (Szolgáltatás) gombot.

Forgassa el a beállítótárcsát,
amíg a nyíl a „CM OGM REC”
(A cég kimenő üzenetének lejátszása) menüpontra nem
mutat.

SEL

Nyomja le a „SEL”
(Kiválaszt) gombot.

OGM sorszám
Ny. hang
Adja be az OGM
(Kimenő üzenet)
sorszámát (1-9).

Ellenőrizze az
üzenetet.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

DPT/SLT

7
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

1
2

2

Nyomja le a 712
hívóbillentyűt.

2
Nyomja le a 2
hívóbillentyűt.

OGM sorszám
Adja be az OGM
(Kimenő üzenet)
sorszámát (1-9).

Ny. hang
Ellenőrizze az
üzenetet.
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Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.
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Kimenő üzenetek bejövő fővonali hívás számára – törlés
DPT
CM OGM DEL
COS Primary

FEAT

SHIFT

MENU

Nyomja le SHIFT
gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a
„FEAT” (Szolgáltatás)
felirat.

Nyomja le a
„FEAT” (Szolgáltatás) gombot.

Forgassa el a beállítótárcsát,
amíg a nyíl a „CM OGM DEL”
(A cég kimenő üzenetének törlése) menüpontra nem mutat.

1-9
ext

SEL

Nyomja le a „SEL”
(Kiválaszt) gombot.

OGM sorszám
Ny. hang
Adja be az OGM
(Kimenő üzenet)
sorszámát (1-9).

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

DPT/SLT

7
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

1

2

Nyomja le a 712
hívóbillentyűt.

3
Nyomja le a 3
hívóbillentyűt.

OGM sorszám
Adja be az OGM
(Kimenő üzenet)
sorszámát (1-9).

Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

•

Ön csak akkor vehet fel vagy törölhet egy kimenő üzenetet (OGM-et), amikor senki
más nem használja ezt a szolgáltatást, azaz a hangüzenet vagy OGM lejátszást/
felvételt/törlést. Ha olyakor próbál meg felvenni egy OGM-et, amikor más használja ezt a
szolgáltatást, akkor tájékoztató hangot hall, a kijelzőn pedig az „OGM BUSY” (Kimenő
üzenet foglalt) felirat jelenik meg (csak a digitális rendszerkészülékkel rendelkező
felhasználóknál).
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3.2.4.

Az ANSWER/RELEASE (Hívásfogadás/Bontás) gomb
használata [csak a KX-T7441 típusnál]

A kezelői konzolon lévő ANSWER és a RELEASE gomb a fejbeszélő használatakor kényelmes.
Az ANSWER gombbal Ön a párba kapcsolt telefonkészülékre érkező, összes bejövő hívást fogadhatja.
A RELEASE gombbal Ön egy beszélgetés közben vagy után bonthatja a vonalat, vagy befejezheti egy hívás átadását.

Hívásfogadás
DPT & T7441
ANSWER

Nyomja le az
ANSWER (Hívásfogadás) gombot.

Beszéljen.

Hívásátadás
DPT & T7441
Fejbeszélős beszélgetés közben vagy hangostelefon üzemmódban
a kívánt szám
TRANSFER

vagy

A másik fél
jelentkezik.

RELEASE

(DSS)

Nyomja le a TRANSFER
(Átadás) gombot.

Nyomja le a RELEASE
(Bontás) gombot.

Adja be a kívánt számot, vagy nyomja le a
DSS gombot.

Fővonali hívás átadása mellékállomásnak egyetlen gombnyomással
DPT & T7441
Fejbeszélős beszélgetés közben vagy hangostelefon üzemmódban

(DSS)

Nyomja le a
DSS gombot.

A másik fél
jelentkezik.

RELEASE

Nyomja le a RELEASE
(Bontás) gombot.
A másik fél tartásba kerül, a rendszer pedig
azonnal hívja a célállomást.
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3.2.5.

Rendszerjelentés nyomtatása

A rendszerjelentés az alábbiakat tartalmazza:
• A bejövő hívások és a fogadott hívások száma
• A fogadott hívások százalékos értéke, az összes bejövő híváshoz viszonyítva.
• Az igényelt hozzáférések és a sikeres hívások
• A sikeres hívások százalékos értéke, a híváskísérletekhez viszonyítva
• Az átlagos hívás időtartam
A jelentést a rendszerfelelős is kinyomtathatja.

DPT/SLT
1
7
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

9

4

Nyomja le a 794
hívóbillentyűt.

Nyomtatás

vagy

0

Törlés

Ny. hang

A nyomtatáshoz nyomja le az 1
hívóbillentyűt, vagy a törléshez
nyomja le a 0 hívóbillentyűt.

Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE/
MONITOR gombot.

*****************************************************
System working report
*
*
*****************************************************
[1] Date of record
Start :

1.

End : 1.

JAN. 2000

[ 2] Incoming calls
CO
Incoming calls
Answered calls

•

7:23

JAN. 2000 12:00
01 02 03
44 38 47
39 37 44

(System Working Report =
Date of record
=
Start
=
End
=
Incoming calls
=
CO
=

rendszerjelentés
a jelentés dátuma
kezdés
vége
bejövő hívások
fővonal)

Ezt az XDP-re (kiegészítő berendezés ívpontra) csatlakozó SLT (hagyományos, kéthuzalos telefonkészülék) nem érheti el.
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Telefonkészülékének és alközpontjának egyéni beállításai

4. fejezet
Telefonkészülékének és
alközpontjának egyéni
beállításai
Ez a fejezet megmutatja Önnek, hogyan kell
telefonkészülékét illetve alközpontját saját
igényének megfelelően beállítani. Keresse
meg a kívánt beállítást, és végezze el a
szükséges programozást.
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4.1.

Telefonkészülékének egyéni beállításai
(Mellékállomás programozása)

4.1.1.

Telefonkészülékének egyéni beállításai (Mellékállomás
programozása)

Ha Ön Panasonic digitális rendszerkészüléket használ, (pl. KX-T7436 típust), akkor telefonkészülékének funkcióit egyéni módon állíthatja be. Például Ön saját igényeinek megfelelően változtathatja meg a kezdeti beállításokat vagy a gombok funkcióját.
•
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Ha másik íróasztalhoz költözik, és másik mellékállomási vonalat használ, akkor először
töröljön rajta minden beállítást. A régi beállítások az előző mellékállomás felhasználói
memóriájában maradnak.
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4.1.2.

Kezdeti beállítások

Az eredeti beállítások az árnyékolt rovatokban, félkövér betűkkel láthatók. Keresse ki és jelölje
meg azokat a programozási választásokat, amelyek Önnek szükségesek.
•

Ha programozási üzemmódban egy percen belül semmit sem ad be, az üzemmód
visszaáll a normál állapotba.

•

Ha ki akar lépni az üzemmódból, azt a kézibeszélő felemelésével bármikor megteheti.

Programozás

Belépés a programozási üzemmódba

Kilépés

A folytatáshoz

9

PROGRAM

Nyomja le a
PROGRAM gombot.

9

Nyomja le kétszer a 9
hívóbillentyűt.

Adat

Programozási
bevitel
Kövesse a
programozási
beviteleket.

AUTO DIAL

Választás

Kezelési útmutató

Programozási bevitel
1

1

1

2

1

3

 Belső vonal

1

INTERCOM

 Nincs elsőbbségi vonal

2

1

 Csengetéssel jelentkező fővonali (CO) hívás.

2

2

 Előre kijelölt fővonal kiválasztása

2

3

3

1

3

2

Melyik vonalat részesíti előnyben, ami Szabad fővonal (CO) automakor a híváskezdeményezéshez feltikus lefoglalása
emeli a kézibeszélőt, vagy lenyomja az
SP-PHONE / MONITOR gombot?
 Előre kijelölt fővonal kiválasz(Elsőbbségi vonal kijelölése
tása
– kimenő)

Hogyan kívánja használni az egy
gombnyomásos (automatikus) tárcsázás szolgáltatást?
(Teljesen automatikus tárcsázás kijelölése)

Nyomja le a
PROGRAM gombot.

Nyomja le a STORE
(Tárolás) gombot.

 Nincs elsőbbségi fővonal

Melyik vonalat részesíti előnyben,
amikor hívásfogadáskor felemeli a
kézibeszélőt, vagy lenyomja az SPPHONE / MONITOR gombot?
(Elsőbbségi vonal kijelölése
– bejövő)

PROGRAM

STORE

 Felemeli a kézibeszélőt, vagy
lenyomja az SP-PHONE /
MONITOR gombot, majd lenyomja az automatikus
hívógombot.
 Egyszerűen az automatikus
hívógombot nyomja le.

a fővonal száma

(1–3)

a fővonal száma

(1–3)
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Adat

Választás

Milyen módon kívánja fogadni a bejövő  Csengetéses hívásjelzés.
hívást?
 Közvetlenül – a hívó fél hangja
(Belső hívás jelzésének
hallatszik csengetés
kiválasztása)
nélkül.
 Nem. Használja ugyanazt a
hangjelzést
Meg kívánja különböztetni a várakozó
(Külső=belső=1. típusú
hívás hangjelzést, ha az külső vonalon
hang)
(CO) vagy belső hívásként érkezett?

Igen. Használjon eltérő
(Várakozó hívás hangjelzés típusának
hangjelzést.
kiválasztása)
(Külső=2. típusú hang, Belső=3. típusú hang)

Programozási bevitel
4

1

4

2

5

1

5

2

7

1

7

2

Hallani kívánja a gombnyomás kísérőhangot?*
(Gombnyomás kísérőhang be/
kikapcsolás kijelölése)

 Nem

Milyen vevőberendezést használ?
(Kézibeszélő/fejbeszélő kiválasztása)

 Kézibeszélő

8

1

 Fejbeszélő

8

2

Melyik hangposta szolgáltatást részesíti előnyben, amikor a hívó üzenetet
vesz fel az Ön postaládájába?
(Behallgatás hangpostaládába érkező
hívásba üzemmód beállítása)

•

 Igen

 Ön az üzenetet a telefonkészülék hangszóróján keresztül figyelheti. (Hangostelefon
üzemmód)
 Csak figyelmeztető hang hallatszik. (Titkos üzemmód)

1

1

1

2

*Még ha a gombnyomás kísérőhangot be is kapcsolta („on”), a gombnyomás hang nem
hallatszik, ha a háttérzene szolgáltatást kikapcsolta („off”).

Az aktuális beállítás nyugtázása

Nyomja le a
PROGRAM gombot.
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Nyomja le kétszer
a 9 hívóbillentyűt.

Kövesse a programozási
beviteleket, kivéve a toldalékszámot.

Nyomja le a
HOLD (Tartás)
gombot.

Nyomja le a
PROGRAM
gombot.

Kezelési útmutató
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Az összes beállítás törlése

PROGRAM

9

9

#

AUTO DIAL
STORE

Nyomja le a
PROGRAM gombot.

Kezelési útmutató

Nyomja le a 9 9 #
hívóbillentyűt.

Nyomja le a STORE
(Tárolás) gombot.

PROGRAM

Nyomja le a
PROGRAM
gombot.
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4.1.3.

A gombok egyéni beállításai

Ön a rugalmas CO (fővonali) gombokat, DSS (közvetlen állomásválasztó) gombokat és PF (programozható szolgáltatás) gombokat az alábbi funkciógombokká változtathatja. Például, ha telefonkészülékén több CO gomb található, mint amennyi fővonal elérhető, akkor a nem használt CO
gombokat egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázó gombokká változtathatja.

Nyomja le a
PROGRAM
gombot.

Nyomja le kétszer a 9 hívóbillentyűt.

Gomb
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Kövesse a listában szereplő
programozási
beviteleket.

Nyomja le a CO,
DSS vagy PF
gombot.

Nyomja le a
STORE (Tárolás)
gombot.

Programozható gomb
CO

DSS

Nyomja le a
PROGRAM
gombot.

Programozási bevitel

PF

L-CO (Általános fővonal)

9

S-CO (Egyedi fővonal)

9

DSS (Közvetlen állomásválasztó)

9

9

Egy gombnyomásos (aut.) tárcsázó

9

9

MESSAGE (Várakozó üzenet)

9

9

DDI/CLIP (Beválasztás/ A hívó vonal azonosságának megjelenítése)

9

FWD/DND (Hívásátirányítás/hívás-védelem)

9

9

9

4

SAVE (Mentés)

9

9

9

5

Account (Díjközlés)

9

9

9

6

CONF (Konferencia)

9

9

9

7

Log-In/Log-Out (Bekapcsolódás / kilépés)*2

9

8

0

Hurry-Up (Sürgős)

9

8

1

Voice Mail Transfer (Hangposta átadás)*3

9

9

8

2

a hangposta mellékáll. száma

Two-Way Record (Beszélgetés rögzítése)*2

9

9

8

3

a hangposta mellékáll. száma

9

9

0

a fővonal száma

1

mellékáll. hívószám

2

a kívánt szám*1

3

0

3

1

(1–6)

(max. 24 számjegy)

közös rövidített hívószám 000–699

FENOH*5
mellékáll. hívószám

Kezelési útmutató

Telefonkészülékének és alközpontjának egyéni beállításai
Programozható gomb

Gomb

Programozási bevitel

CO

DSS

9

9

8

4

9

9

8

5

9

9

8

6

Phantom Extension (Fantom mellékállomás)

9

9

8

8

fantom mellékállomás száma

ISDN Service Key (ISDN szolgáltatás

9

9

8

9

az ISDN szolgáltatás száma

9

9

8

0

0

Call Pickup Deny (Hívásátvétel letiltása)*2

9

9

8

0

1

Call Waiting (Várakozó hívás jelzése)*4

9

9

8

0

2

Calling Line Identification Restriction
(CLIR) [Hívó vonal azonosságának korlátozá-

9

9

8

0

3

Connected Line Identification
Restriction (COLR) [Kapcsolt vonal azo-

9

9

8

0

4

Do Not Disturb for Intelligent Call
Handling 1:1 Call (DND az intelligens hí-

9

9

8

0

5

Executive Busy Override Deny

9

9

8

0

6

Paging Deny (Személykeresés letiltása)*2

9

9

8

0

7

Paralleled Telephone Connection

9

9

8

0

8

Pickup Dialling (Forró drót)*2

9

9

8

0

9

Call Forwarding to Hunting Group

9

9

8

1

0

átirányító FENOH

Doorphone Call Forwarding to
Outside Line (Kaputelefon hívás átirányítása

9

9

8

1

1

kaputelefon száma

(Egy gombnyomásos tárcsázás automatikus tartással)

9

9

9

8

Terminate (Bontás)

9

9

9

9

Two-Way Transfer (Beszélgetés felvétel átadása)

*3

Live Call Screening (Behallgatás hang*3

postaládába érkező hívásba)

Live Call Screening Cancel (Behallgatás
*3

hangpostaládába érkező hívásba törlés)

gomb)*3

Night (Éjszakai üzemmód)

*2

PF

9

a hangposta mellékáll. száma

(max. 24 számjegy)

sa/tiltása (CLIR)]*2

nosságának korlátozása/tiltása (COLR)]*2

váskezeléshez 1:1 hívás)
(Befigyelés letiltása)*2

(Párhuzamos telefon csatlakoztatás)*2

(Hívásátirányítás a keresési csoporthoz)*2

(1–3)

fővonalra)*2

One-Touch Dialling with Auto Hold

Kezelési útmutató

*5

#

a kívánt szám*1
(max. 24 számjegy)
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•

*1 A „¼
¼”, „#”, FLASH, PAUSE, SECRET (INTERCOM) és – (CONF) hívóbillentyű illetve
gomb is tárolható.
Ha Ön azt kívánja, hogy a tárolt szám ne jelenjen meg a kijelzőn, akkor a titokban tartandó számjegyek előtt és után is nyomja le a SECRET (INTERCOM) gombot.
Ha egy külső fél telefonszámát tárolja, akkor Önnek először tárolnia kell a fővonal előválasztó kódját (9, 81–84).
Ha Önnek be kell adnia a díjközlési kódot, akkor a megadott díjközlési kódot a fővonal
előválasztó kódja előtt adhatja be.
<Példa>
SECRET gomb

49

1234

Díjközlési kód szolgáltatás
hívószám

•

•
•

9

[ 123 4567 ]

Díjközlési kód határoló

Automatikus fővonal
hozzáférési (előválasztó)
kód

Telefonszám

*2 Ha felemelte a kézibeszélőt, vagy lenyomta az SP-PHONE/MONITOR gombot, illetve
tárcsázási hangot hall, akkor ennek a gombnak a lenyomásával megváltoztatja az adott
szolgáltatás beállítását (kikapcsolva vagy bekapcsolva).
*3 Ez a gomb a hangposta integráció szolgáltatáshoz használatos.
*4 A gomb lenyomása a beállítást az alábbiak szerint váltja át:
Hang

•
•

Díjközlési kód

#

OHCA

„Kezelői” OHCA

Nincs hang

*5 FENOH: Keresési csoport mellékállomási hívószáma
Ha ki akar lépni az üzemmódból, azt a kézibeszélő felemelésével bármikor megteheti.

Az egyes CO (fővonali) gombok csengetésének megkülönböztetése
a folytatáshoz

PROGRAM

Nyomja le a
PROGRAM
gombot.

9

9

Nyomja le
kétszer a 9
hívóbillentyűt.

(CO)

Nyomja le a
CO gombot.

AUTO DIAL

a csengetéstípus száma
(CO)

Nyomja le a
CO gombot.

Cs. hang
Adja be a csengetéstípus
számát (1-8).

PROGRAM

STORE

Nyomja le a
STORE (Tárolás)
gombot.

Nyomja le a
PROGRAM
gombot.

A belső hívások csengetésének megváltoztatása

AUTO DIAL
PROGRAM

Nyomja le a
PROGRAM
gombot.
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9

9

Nyomja le
kétszer a 9
hívóbillentyűt.

a csengetéstípus száma
INTERCOM

Nyomja le az
INTERCOM
(Belső hívás)
gombot.

INTERCOM

Nyomja le az
INTERCOM
(Belső hívás)
gombot.

Cs. hang
Adja be a csengetéstípus
számát (1-8).

PROGRAM

STORE

Nyomja le a
STORE (Tárolás)
gombot.

Nyomja le a
PROGRAM
gombot.

Kezelési útmutató
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Egy fantom mellékállomás beállítása, hogy csengessen-e vagy sem

1
PROGRAM

Nyomja le a
PROGRAM
gombot.

9

Ki

AUTO DIAL

vagy

9

(Phantom)

Nyomja le
kétszer a 9
hívóbillentyűt.

Nyomja le a
Phantom
(Fantom)
gombot.

(Phantom)

2

Nyomja le a
Phantom
(Fantom)
gombot.

Be

PROGRAM

STORE

A csengetés bekapcsolásához
nyomja le a 2 hívóbillentyűt,
a kikapcsoláshoz nyomja le
az 1 hívóbillentyűt.

Nyomja le a
STORE (Tárolás)
gombot.

Nyomja le a
PROGRAM
gombot.

A gomb adatok törlése
a folytatáshoz

AUTO DIAL
PROGRAM

Nyomja le a
PROGRAM
gombot.

Kezelési útmutató

9

9

Nyomja le
kétszer a 9
hívóbillentyűt.

(CO, DSS, PF)

Nyomja le a CO,
DSS vagy PF
gombot.

2
STORE

Nyomja le a
2 hívóbillentyűt.

Nyomja le a
STORE (Tárolás)
gombot.

PROGRAM

Nyomja le a
PROGRAM
gombot.
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4.1.4.

Díjkezelés [csak előre kijelölt mellékállomásokról]
Kilépés

Programozás

Belépés a programozási üzemmódba

A folytatáshoz

PROGRAM

Nyomja le a
PROGRAM
gombot.

9

9

Nyomja le
kétszer a 9 hívóbillentyűt.

9

azonosító kód

Nyomja le a 9
hívóbillentyűt.

Adja be az
azonosító kódot
(4 számjegy).

programozási
bevitel

PROGRAM

Kövesse a programozási
beviteleket.

Adat

HOLD

REDIAL

Nyomja le a
REDIAL
(Újrahívás)
gombot.

Nyomja le a
HOLD
(Tartás)
gombot.

Nyomja le a
PROGRAM
gombot.

Programozási bevitel

Az egyes mellékállomások díjának
megtekintése

1

mellékáll. hívószám

Az egyes mellékállomások díjának törlése

1

mellékáll. hívószám

SEL

*
AUTO DIAL

CLR

STORE

*

Az egyes fővonalak díjának megtekintése

2

A teljes díj megtekintése

3

Az egyes díjközlési kódok díjának megtekintése

4

díjközlési táblázat száma

(01-64)

SEL

Az egyes díjközlési kódok díjának törlése

4

díjközlési táblázat száma

(01-64)

CLR

SEL

SEL

(1-6)

fo
"vonal száma

*

*
AUTO DIAL
STORE

Az összes fővonal és díjközlési kód és
osztálykód díjának törlése

6

Az összes mellékállomás díjának törlése

6

NEXT

7

1

7

2

az összes mellékállomási díj

7

3

mellékáll. hívószám

A teljes telefondíj kinyomtatása (az egyes
fővonalak, díjközlési kódok és osztálykódok díja), az összes mellékállomás díja illetve az egyes mellékállomások díja a hívásrészletező (SMDR) által.

Díjközlési kód kijelölése

8

CLR

[

Megjeleníti az utolsó törlés
dátumát és idõpontját

CLR

[

]

AUTO DIAL
STORE

Megjeleníti az utolsó törlés
dátumát és idõpontját

]

AUTO DIAL
STORE

a teljes telefon díj

díjközlési táblázat szám

(01-64)

az egyes mellékállomások díja

CLR

új díjközlési kód

(max. 10 számjegy)

AUTO DIAL
STORE

Az egyes osztálykódok díjának megtekintése.

9

osztálykód

Az egyes osztálykódok díjának törlése.

9

osztálykód
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SEL

CLR

*
AUTO DIAL
STORE

Kezelési útmutató
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•

* Nyomja le a SEL (Kiválaszt) gombot, ha át kíván kapcsolni a tarifaimpulzus kijelzés és
a pénznemre átalakított kijelzés között.

•

Ha olyan díjközlési számot használ, amelynek táblázatbeli száma 01, akkor a tárcsázott
szám nem jelenik meg az SMDR-ben. A rendszer azonban a díjközlési kódot és a díjat
kinyomtatja.

Kezelési útmutató
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4.2.
4.2.1.

Alközpontjának egyéni beállításai (rendszerprogramozás)
Alközpontjának egyéni beállításai

Ön alközpontját saját alkalmazásának megfelelően állíthatja be. Ön az egyes mellékállomásokra,
mellékállomási csoportokra, mellékállomási kategóriákra stb. megszabhatja a telefon-állapotokat.
Például bizonyos mellékállomásokat kizárhat a fővonali hívásokból. Ezen túlmenően a programozott adatokat, például a közös rövidített hívószámokat, az összes mellékállomás használhatja.
Alközpontja már rendelkezik alapbeállításokkal (gyári beállításokkal). A programozás nagy részét
elvégezte a forgalmazó. A rendszer egyéni alkalmazásaival és a saját igényei szerinti újraprogramozásával kapcsolatosan forduljon a forgalmazóhoz. Jelen kezelési utasításban csak a
gyakran változtatott programozási adatokat tüntettük fel. Ha Ön meg kívánja változtatni az alábbi
szolgáltatásokat, akkor bizonyos feltételeknek eleget tevő mellékállomásokról ezeket bármikor
átprogramozhatja.

A rendelkezésre álló programozás az alábbiakban látható. (Program szám)
•

Dátum és időpont (000)

•

Közös (alközponti) rövidített/Intelligens híváskezelés hívószámok és nevek (001/002)

•

Mellékállomási számok és nevek (003/004)

Szükséges telefonkészülék
Kijelzős Panasonic digitális rendszerkészülék (pl. KX-T7433, KX-T7436)

Felhasználói jelszó
A programozási üzemmódba való belépéshez egy (4-7 számjegyű) felhasználói jelszó szükséges. Ezt rendszerprogramozással előre be kell programozni. Ellenőrizze jelszavát (Alapbeállítás:
1234).

Feltételek
Egy időben csak egyetlen, olyan mellékállomás számára áll rendelkezésre, amelynek
kézibeszélője nincs felemelve, nincs megnyomva az SP-PHONE/MONITOR gombja és nincs hívása tartásban. Ha egy másik mellékállomás éppen programoz, akkor a kijelzőn az „Another Use”
(más használja) üzenet látható.

Lista
Programozás előtt döntse el, hogy mit választ, az egyes programozási adatokat pedig írja le a
listába. Ezek elősegítik az egyszerű programozást és a későbbi hivatkozásokat. A forgalmazónak
is vannak programozási táblázatai, amelyekben az összes kijelölés megtalálható. Ezekről a táblázatokról másolatot kérhet, hogy tájékozódjon a rendelkezésre álló szolgáltatásokról/feltételekről.

Sablon/gomb funkció
A sablon egy papírlap, amelyet a telefonkészülékkel együtt szállítanak.
Programozási üzemmódban a gombok funkciója megváltozik. A sablon mutatja a programozási
üzemmód alatti funkciókat. A sablont illessze pontosan a telefonkészülékre.
Ha telefonkészülékének kijelzője megmutatja a szükséges funkciókat, akkor a sablonra nincs
szükség.
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A KX-T7436 a ráhelyezett sablonnal

Kijelző
A kijelző hasznos üzeneteket jelez ki a programozásra vonatkozóan. A többsoros kijelzőn a rendelkezésre álló funkciók is láthatók. Az egyes lépéseknél kövesse az üzenetet. Az alábbiakban
egy kijelzési példát mutatunk be a kezdeti programozási üzemmódban.
Egysoros típus

Többsoros típus
(Az utolsó két sor)

Üzenet sor
Funkció sor

Soft (szoftver) gombok

Az üzenet sor végigvezeti Önt a programozáson és lehetővé teszi, hogy ellenőrizze választásait.
Amikor például a kijelzőn a „Jack No→?” jelenik meg, adja be a csatlakozó számát. A kijelzőn
egyszerre 16 karakter jelenik meg. A kijelzés görgetéséhez nyomja le a → vagy a ← gombot. A
funkció sor az alatta elhelyezkedő Soft (Szoftver) gomb funkcióját mutatja. Ha a kijelző melletti
SHIFT gomb kijelzője világít, almenüpontok is elérhetők. Az elérhető funkciók ellenőrzéséhez
nyomja le a SHIFT gombot.

Csatlakozó szám
Az egyes csatlakozó számokhoz bizonyos programozás tartozik. A csatlakozó szám azt jelenti,
hogy telefonkészüléke hol csatlakozik az alközponthoz. Ha két telefonkészülék megosztva használ egy csatlakozót, és mindkettő saját mellékállomási hívószámmal rendelkezik (Kiegészítő berendezés ívpont - XDP), akkor a csatlakozó száma a rendszerkészüléknél Jack XX-1, a hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléknél pedig XX-2. A kijelzőn esetleg az XX-2 jelenik meg még
akkor is, ha az XDP nincs beállítva a mellékállomáson.
Ha nem ismeri a csatlakozó számát, ellenőrizze a következő oldalon leírtak szerint.
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Ha nem tudja a csatlakozó számát

Ellenőrzés után
END

9

PROGRAM

Nyomja le a
PROGRAM gombot.

9

6

PROGRAM

Nyomja le a 993
hívóbillentyűt.

Nyomja le az END
(Vége) gombot.

Nyomja le a
PROGRAM gombot.

Ellenőrzés
A bevitel ellenőrzése az adatok tárolása után:
•

A STORE (Tárolás) gomb kijelzője világít: piros fénnyel.

•

Nyugtázó hang:

– Egy hangjelzés: Az Ön által bevitt adatot a rendszer elfogadta.
– Három hangjelzés: Az Ön által bevitt adatot a rendszer elutasította.

Az ikonok jelentése
Önt ikonok vezetik végig a programozási műveleteken. Az alábbiakban egy példát mutatunk be,
hogyan lehet használni az ikonokat:
X

X

X

Adja be a program számát. (xxx= az adott szám)
Nyomja le a megfelelő gombot a telefonkészüléken, vagy a kijelzéshez tartozó Soft (Szoftver) gombot.
<Példa>
NEXT

: A kijelzőn a „NEXT” (Következő) szöveg jelenik meg.
Ebben az esetben az alábbi két mód bármelyike rendelkezésre áll:
NEXT

• Nyomja le a NEXT ( ) gombot.
• Nyomja le a kijelzőn látható „NEXT” szöveghez tartozó Soft (Szoftver) gombot.
NEXT

(

)

A kijelzőn látható „SEL+, SEL- és SEL” a „SELECT” (Választás) rövidítése.
A CLR a „CLEAR” (Törlés) rövidítése.
Nyomja le a gombot annyiszor, amíg meg nem jelenik a kívánt bevitel.
Adja be a kiválasztott adatot.
<Példa>
csatlakozó szám

: A kijelzőn megjelenik „Jack no.” (csatlakozó szám).
Adja be a csatlakozó számot.

Eljárás
Az alábbiakban az alaplépéseket mutatjuk be.
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1. Belépés a programozási üzemmódba (A felhasználói jelszó alapbeállítása: 1234. Forduljon a
forgalmazóhoz.)

felhasználói jelszó

PROGRAM

Nyomja le a
PROGRAM gombot.

Nyomja le kétszer
a ¼ hívóbillentyűt.

Adja be a felhasználói
jelszót.

2. Programozás

SKP+

SKP–
vagy

Nyomja le az
SKP+ gombot.
program szám

NEXT

Adja be a program számát
(3 számjegy).

Nyomja le a
NEXT (Következő) gombot.

a programozás folytatásához

Nyomja le az
SKP– gombot.

a befejezéshez

STORE

az Ön bevitele

Nyomja le a STORE
(Tárolás) gombot.

Adja be az adatot.

A választás bevitelének folytatásához

NEXT

Nyomja le az END
(Vége) gombot.

PREV

vagy

Nyomja le a NEXT
(Következő) gombot.

END

Nyomja le a PREV
(Előző) gombot.

SELECT
Nyomja le a SELECT
(Választás) gombot.
Átlépés a következő/előző programra vagy bevitelre.
Belépés a kívánt programba vagy bevitelbe.

•

Egy bevitel törléséhez vagy megváltoztatásához nyomja le a CLEAR (TRANSFER)
gombot.

•

A bevitel ellenőrzése az adatok tárolása után:
– A STORE (Tárolás) gomb kijelzője világít: piros fénnyel.
– Nyugtázó hang:
Egy hangjelzés: Az Ön által bevitt adatot a rendszer elfogadta.
Három hangjelzés: Az Ön által bevitt adatot a rendszer elutasította.

•

Ha ki akar lépni a programozási módból, azt a kézibeszélő felemelésével bármikor
megteheti.

3. Kilépés az üzemmódból
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PROGRAM

Nyomja le a
PROGRAM gombot.

Karakter bevitel
Amikor neveket vagy üzenetet tárol, a karaktereket az alábbiak szerint kell
beadnia. A következő oldalakon lévő táblázatok megmutatják az egyes gomboknál rendelkezésre álló karaktereket. Ön telefonkészülékének hívóbillentyűivel betűket adhat be.
Példa: A „2” hívóbillentyűvel beadható betűk: A, a, B, b, C vagy c.

A,a
B,b
C,c

ABC

2

Karakterek bevitele

184

•

Nyomja le a kívánt karakter gombot.

•

Nyomja le a hozzátartozó Soft (Szoftver) gombot, nyomja le a SELECT* (AUTO ANSWER)
gombot, vagy forgassa el a beállítótárcsát, igény szerint.

•

A többi karakternél is ismételje meg a megfelelő lépéseket.
•

Az utolsó karakter törléséhez nyomja le a ← CONF gombot.

•

Az összes karakter törléséhez nyomja le a CLEAR (TRANSFER) gombot.

•

A nagy- és kisbetűk közötti átváltáshoz nyomja le a SHIFT gombot. Amikor lenyomja
ezt a gombot, az üzemmód nem változik amíg a SHIFT gombot újból le nem nyomja.
* Ha Ön KX-T7431 típusú készülékkel rendelkezik, ne használja a rajta lévő SELECT
gombot. Használja a készülék AUTO ANSWER gombját, amely a sablon ráhelyezésekor válik SELECT gombbá.
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1. Kombinációs táblázat
Beállítótárcsa
A beállítótárcsa elforgatásakor megjelenő
karaktersorozat
Hívóbillentyűk
1

1 Q q R r S s T t ...

2

2 A a B b C c D d ...

3

3 D d E e F f G g ...

4

4 G g H h I i J j ...

5

5 J j K k L l M m ...

6

6 M m N n O o P p ...

7

7 P p R r Q q S s ...

8

8 T t U u V v W w ...

9

9 W w X x Y y Z z (szóköz) ...

0

0 (szóköz) ! ? . , ' : ; ...

*

* / + - = < > # $ ...

#

# # $ % & @ ( ) A a ...
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2. Kombinációs táblázat
SHIFT és Soft gomb

S1

SHIFT + S1

S2

SHIFT + S2

S3

SHIFT + S3

0

1

2

3

4

5

6

1

1

Q

q

Z

z

!

?

2

2

A

a

B

b

C

c

3

3

D

d

E

e

F

f

4

4

G

g

H

h

I

i

5

5

J

j

K

k

L

l

6

6

M

m

N

n

O

o

7

7

P

p

Q

q

R

r

8

8

T

t

U

u

V

v

9

9

W

w

X

x

Y

y

0

0

(szóköz)

.

,

'

:

;

¼

¼

/

+

-

=

<

>

#

#

$

%

&

@

(

)

SHIFT +
SHIFT +
SHIFT + S1 SHIFT + S2

SELECT gomb lenyomás
(hányszor)

7

8

S

s

Z

z

Hívóbillentyűk

<Példa> Az „Ann” név beadása:
A
–

A beállítótárcsával:
amíg meg nem
jelenik az „A”
betű.

2
–

amíg meg nem
jelenik az „n”
betű.

6

A

B

C

6

SHIFT

6

SELECT

m

n

o

6

m

n

o

A SELECT gombbal:

2

186

amíg meg nem
jelenik az „n”
betű.

6

Egy szoftver gombbal:

2
–

n

n

SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

6

SELECT

SELECT

SELECT

SELECT
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4.2.2.

A dátum és időpont beállítása (000)

Miután beállította az aktuális dátumot és időpontot, a digitális rendszerkészüléken mindig látható
a pontos dátum és idő, ha a kézibeszélő a helyén van és az SP-PHONE/MONITOR gomb nincs
lenyomva.
Alapbeállítás: 1 Jan '00 SAT 00:00 (2000. január 1. szombat 00:00)

0

0

0

Nyomja le háromszor
a 0 hívóbillentyűt.

NEXT
Nyomja le a NEXT
(Következő) gombot.

Nyomja le a →
gombot.

perc
Adja be a percet
(00-59).

nap
Adja be a napot
(1-31).

Nyomja le a →
gombot.

Válassza ki a
hónapot
(JAN - DEC).

SELECT

STORE

NEXT

Válassza ki a hét
Nyomja le a STORE
napját (SUN-SAT) (Tárolás) gombot.
(Vas-Szo).
a befejezéshez

STORE
Nyomja le a STORE
(Tárolás) gombot.

év

SELECT
Nyomja le a →
gombot.

Nyomja le a
NEXT (Következő)
gombot.

Adja be az évet
(00-99).

óra
Adja be az
órát (00-23).

Nyomja le a →
gombot.

END
Nyomja le az END
(Vége) gombot.

•

Miután a kívánt beviteleket megváltoztatta, lenyomhatja a STORE (Tárolás) gombot.
Nem kell végrehajtania a többi lépést.

•

Az óra a STORE (Tárolás) gomb lenyomása után azonnal indul.

•

Nem léphet ki a beállításból, ha bármit is kitöltetlenül hagy.
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4.2.3.

A közös (alközponti) rövidített hívószámok és az intelligens
híváskezelés számainak beállítása (001)

Ön maximálisan 700 darab telefonszámot tárolhat két funkciónál. Alapbeállítás: nincs szám tárolva.
Közös (alközponti) rövidített hívószámok (000-499): Ön 500 darab (legfeljebb 32 számjegyű)
gyakran hívott telefonszámot tárolhat el.
Intelligens híváskezelés számok (000-699): Az intelligens híváskezelés egy bejövő, fővonali
hívást az integrált szolgáltatású digitális hálózat (ISDN) által biztosított DDI/MSN (Beválasztás/többszörös hívószám) számnak vagy a hívó számának (CLIP) megfelelően osztályozza.
Maximálisan 500 db CLIP szám (000-499) és 200 db DDI/MSN szám (500-699) tárolható. A hívó
CLIP száma a DDI/MSN szám előtt kerül analizálásra. A keresés 000-699 között, a legkisebbtől a
legnagyobbig tart. Forduljon a rendszerfelelőshöz.

a befejezéshez

0

0

1

Nyomja le a 001 hívóbillentyűt.

NEXT

rövidített hívószám

telefonszám

Nyomja le a NEXT
(Következő)
gombot.

Adja be a rövidített hívószámot (000-499).

Adja be a telefonszámot
(max. 32 számjegy).

STORE

END

Nyomja le a STORE
(Tárolás) gombot.

Nyomja le az END
(Vége) gombot.

a folytatáshoz

NEXT

vagy

Nyomja le a NEXT
(Következő) gombot.

PREV

Nyomja le a PREV
(Előző) gombot.

SELECT
Nyomja le a SELECT
(Választás) gombot.

•

Használja az „5.3.1. Telefonkönyv” fejezetben található, „Közös (alközponti) rövidített hívószámok”-at.

•

Ha a kívánt szám több mint 32 számjegyű, akkor ossza fel a számot és tárolja két vagy
több rövidített hívószámon.

•

A „¼
¼”, „#”, FLASH, PAUSE, SECRET (INTERCOM) és – (CONF) hívóbillentyű illetve
gomb is tárolható.
Ha Ön azt kívánja, hogy a tárolt szám ne jelenjen meg a kijelzőn, akkor a titokban tartandó számjegyek előtt és után is nyomja le a SECRET (INTERCOM) gombot.
Ha egy külső fél telefonszámát tárolja, akkor Önnek először tárolnia kell a fővonal előválasztó kódját (9, 81–84).
Ha Önnek be kell adnia a díjközlési kódot, akkor a megadott díjközlési kódot a fővonal
előválasztó kódja előtt adhatja be.
<Példa>
SECRET gomb

49
Díjközlési kód szolgáltatás hívószám

188

1234
Díjközlési kód

#

9

[ 123 4567 ]

Díjközlési kód határoló

Automatikus fővonal hozzáférési (előválasztó) kód

Telefonszám

Kezelési útmutató

Telefonkészülékének és alközpontjának egyéni beállításai
•

Ön a CLIP és DDI/MSN számokat a 000–699 közös (alközponti) rövidített hívószámok
memóriarekeszeihez rendelheti hozzá. A CLIP számok a 000–499 memóriarekeszekhez
rendelhetők. A DDI/MSN számok az 500-699 memóriarekeszekhez rendelhetők. Azt javasoljuk, hogy a helyettesítő számjegyes CLIP számokat 499-től kezdődően tárolja, majd
a 498, 497 stb. memóriarekeszben. Azaz 499-től kezdődően visszafelé.
A fentieket azért javasoljuk, mert, ha Ön a 000 memóriarekeszhez hozzárendeli a
„9-012¼¼¼¼¼¼¼” helyettesítő számjegyes hívószámot, akkor az összes „012”-vel induló hívás ennek megfelelően kerül feldolgozásra – még akkor is, ha Ön egy másik memóriarekeszhez a „9-0123456789” hívószámot jelöli ki. Ez azért van így, mert a CLIP illetve az Ön DDI/MSN számát a rendszer sorban, 000-tól 699-ig analizálja.

•

Amikor Ön helyettesítő számjegyeket jelöl ki, vigyázzon arra, hogy beadja a teljes számot. Amikor például a telefonszám tízjegyű, és Ön a körzetkódot helyettesítő számjegyekkel kívánja bevinni, adja meg „9-012¼¼¼¼¼¼¼”-ként. (A „012” körzetkód példa.)

•

Ha Ön a 000–499 memóriarekeszekhez rendel helyettesítő számjegyeket, akkor a
„4.2.4. A közös (alközponti) rövidített hívószámok és az intelligens híváskezelés neveinek beállítása (002)” pontnál kijelölt név a hívás beérkezésekor nem jelenik meg a kijelzőn. (Lásd a „2.9.2. Hívásnapló rögzítése [csak a KX-T7433, KX-T7436, KX-T7230 és
KX-T7235 típusnál]” című fejezetet.)

•

A 700 közös (alközponti) rövidített hívószám és intelligens híváskezelés szám mindegyikéhez a nappali/éjszakai üzemmód maximálisan 60 db kezelési táblázat száma jelölhető
ki. A vételi minta az egyes kezelési táblázat számokhoz jelölhető ki. A 61 és 62 intelligens híváskezelési táblázat számot azon hívások kezeléséhez tartalékoltuk, amelyeket a
rendszer nem képes analizálni. Okvetlenül rendelje a 61-et (nappali üzemmód) legalább
1 mellékállomáshoz. A 61 és 62 célállomása lehet lebegő mellékállomás, fantom mellékállomás vagy hangposta mellékállomás is.

•

A közös (alközponti) rövidített hívószámok és az intelligens híváskezelés számok a hívás
azonosítására szolgálnak. A helyes működés érdekében a fővonal előválasztó kódja
után egy kötőjelet kell beírni. Továbbá, a körzetkódot is mindig tárolni kell (még az
ugyanabban a körzetben lévő, helyi számoknál is).

•

Egy digitális rendszerkészülék fővonal (CO) gombján legfeljebb 24 DDI/CLIP gomb helyezhető el. A DDI/CLIP gomb a CLIP és DDI/MSN híváskezelésnek megfelelően kerül
biztosításra. A DDI/CLIP gomb LED kijelzője zöld fénnyel villog, amikor az Ön által kijelölt SSD és ICH (közös rövidített hívószám és intelligens híváskezelés) táblázatnál kijelölt
CLIP számról vagy DDI/MSN számról hívás érkezik. Ön a hívást egyszerűen a villogó
DDI/CLIP gomb lenyomásával fogadhatja. (Lásd a „4.1.3. A gombok egyéni beállításai”
című fejezetet.)

Telefonkészülékének egyéni beállításai
• 4.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a DDI/CLIP (Beválasztás/A hívó vonal azonosságának megjelenítése) gombot.

Kezelési útmutató

189

Telefonkészülékének és alközpontjának egyéni beállításai

4.2.4.

A közös (alközponti) rövidített hívószámok és az intelligens
híváskezelés neveinek beállítása (002)

Ön eltárolhatja a közös (alközponti) rövidített hívószámokhoz és az intelligens híváskezeléshez
tartozó neveket. Ezek a nevek jelennek meg amikor kijelző művelettel kezdeményez hívást.
[Lásd „Hogyan használja a kijelzőt” (Működés).] A karakterek bevitelét lásd a „4.2.1. Alközpontjának egyéni beállításai” fejezet „Karakter bevitel” pontjánál.
Alapbeállítás: nincs szám tárolva.
a befejezéshez

0

0

2

Nyomja le a 002 hívóbillentyűt.

NEXT
Nyomja le a NEXT
(Következő)
gombot.

rövidített hívószám
Adja be a rövidített hívószámot (000-499).

név

STORE

Adja be a nevet
(max. 16 karakter).

END

Nyomja le a STORE
(Tárolás) gombot.

Nyomja le az END
(Vége) gombot.

a folytatáshoz

NEXT

vagy

Nyomja le a NEXT
(Következő) gombot.

PREV

Nyomja le a PREV
(Előző) gombot.

SELECT
Nyomja le a SELECT
(Választás) gombot.
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•

Használja az „5.3.1. Telefonkönyv” fejezetben található, „Közös (alközponti) rövidített hívószámok”-at.

•

Ha a 000-499 memóriarekeszben helyettesítő számjegyeket (pl. ¼ vagy ?) jelöl ki, akkor
az ennél a programozásnál kijelölt nevek nem jelennek meg a kijelzőn a hívás érkezésekor. (Lásd a „2.9.2. Hívásnapló rögzítése [csak a KX-T7433, KX-T7436, KX-T7230 és
KX-T7235 típusnál]” című fejezetet.)
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4.2.5.

Mellékállomási hívószám beállítása (003)

Ön minden egyes csatlakozóhoz kijelölhet egy mellékállomási számot.
Alapbeállítás: 1-1 csatlakozó = 201
2-1 csatlakozó = 202
3-1 csatlakozó = 203
4-1 csatlakozó = 204
5-1 csatlakozó = 205
6-1 csatlakozó = 206
7-1 csatlakozó = 207
8-1 csatlakozó = 208

1-2 csatlakozó = 301
2-2 csatlakozó = 302
3-2 csatlakozó = 303
4-2 csatlakozó = 304

a befejezéshez

0

0

3

Nyomja le a 003 hívóbillentyűt.

NEXT

csatlakozó szám

Nyomja le a NEXT
(Következő) gombot.

Adja be a csatlakozó
számot.

mellékáll. hívószám

STORE

Adja be a mellékállomási hívószámot
(2-4 számjegy).

Nyomja le a STORE
(Tárolás) gombot.

Az XX-2 csatlakozó szám kiválasztásához nyomja le a NEXT
(Következő) gombot.

END
Nyomja le az END
(Vége) gombot.

a folytatáshoz

NEXT

vagy

Nyomja le a NEXT
(Következő) gombot.

PREV

Nyomja le a PREV
(Előző) gombot.

SELECT
Nyomja le a SELECT
(Választás) gombot.

•

Az elő számjegy(ek)nek meg kell egyeznie (egyezniük) a rugalmas számkiosztásnál kijelölt számjeggyel (számjegyekkel). Forduljon a forgalmazóhoz.

•

Ha kétszer adja be ugyanazt a számot, az érvénytelen.

Kezelési útmutató
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4.2.6.

Mellékállomási név beállítása (004)

Ön eltárolhatja egy mellékállomáshoz tartozó felhasználó nevét. Ez akkor hasznos, amikor tudni
akarja, hogy ki hívja Önt, vagy Ön kit akar hívni, amikor belső hívást kezdeményez a telefonkönyvből.
A karakterek bevitelét lásd a „4.2.1. Alközpontjának egyéni beállításai” fejezet „Karakter bevitel”
pontjánál.
Alapbeállítás: nincs név tárolva.

a befejezéshez

0

0

4

Nyomja le a 004 hívóbillentyűt.

NEXT

csatlakozó szám

név

Nyomja le a NEXT
(Következő) gombot.

Adja be a csatlakozó
számot.

Adja be a nevet
(max. 16 karakter).

STORE

END

Nyomja le a STORE
(Tárolás) gombot.

Az XX-2 csatlakozó szám kiválasztásához nyomja le a NEXT
(Következő) gombot.

Nyomja le az END
(Vége) gombot.

a folytatáshoz

NEXT

vagy

Nyomja le a NEXT
(Következő) gombot.

PREV

Nyomja le a PREV
(Előző) gombot.

SELECT
Nyomja le a SELECT
(Választás) gombot.

•
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A telefonkönyvet az „5.3.1. Telefonkönyv” fejezetben találja meg.

Kezelési útmutató

Függelék

5. fejezet
Függelék
Ez a fejezet tartalmazza a Hibakeresést, a
Szolgáltatás hívószám listát, a
Telefonkönyvet, a Hangok listáját és a
Műszaki adatokat. Mielőtt a forgalmazóhoz
fordulna, olvassa el a „Hibakeresés” fejezetet.

Kezelési útmutató
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Függelék

5.1.
5.1.1.

Hibakeresés
Hibakeresés

Megjegyzés
Ha Ön analóg rendszerkészüléket használ, néhány szolgáltatás nem működik megfelelően. Forduljon a forgalmazóhoz.
Probléma
A telefon nem működik megfelelően.

Elhárítás
•

Rossz a kábelezés.
¨ Ellenőrizze a kábelezést.

•

Az alközpont nem működik megfelelően.
1.4.1 Másodkészülék párhu¨ Indítsa újra a rendszert. (
zamos csatlakoztatása)

•

A telefon le van zárva.
2.5.5. Annak meg¨ Szüntesse meg a telefon lezárását (
akadályozása, hogy mások használják az Ön telefonját (Mellékállomás lezárása), 3.1.2. A beállítások megváltoztatása)

•

Telefonja kiegészítő berendezés ívpontra csatlakozik
(XDP).
¨ Rendszerprogramozás szükséges. Forduljon a
forgalmazóhoz.

•

A rendszerfelelős esetleg letiltott bizonyos
szolgáltatásokat.
¨ Forduljon a rendszerfelelőshöz.

•

Megváltoztak a szolgáltatás hívószámai.
¨ Nézze meg mire változtak és próbálja meg újra.

Még ha követi is az útmutató utasításait, akkor sem működik semmi sem, amikor digitális rendszerkészüléket
használ.

•

A belső vonal nem foglalódott le. A kézibeszélő felemelésekor illetve az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomásakor a
lefoglalt vonal egyéni beállítás miatt megváltozott.
4.1.2. Kezdeti beállítások)
(
¨ A kezelési útmutatóban a kézibeszélő felemelése illetve az
SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomása egy belső vonal lefoglalását jelenti.
Ha ezt a beállítást megváltoztatták, akkor a kézibeszélő felemelése illetve az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomása
után nyomja le az INTERCOM (Belső hívás) gombot, és kövesse az utasításokat.

A párhuzamosan kapcsolt, hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékek
nem csengetnek.

•

Ez az alapbeállítás.
2.7.13. A párhu¨ Változtassa a beállítást csengetésre. (
zamosan csatlakoztatott telefonkészülék csengetésének beállítása (Párhuzamos telefon csatlakoztatás))

A telefon nem működik, amikor az
egyéni beállításokat vagy az egyéb beállításokat használja. (Egy gombnyomásos tárcsázás, hívásátirányítás célállomása stb.)

•

Megváltoztatták a mellékállomás vonalát. Nem törölte az
előző telefonkészülékről használt beállításokat.
¨ Törölje a beállításokat, majd programozza be újra a kívánt
2.7.14. A szolgáltatások beállításainak törlése
beállításokat. (
mellékállomásán (Mellékállomásról programozott szolgáltatások
alaphelyzetbe állítása), 4.1.2. Kezdeti beállítások, 4.1.3. A gombok egyéni beállításai)

Nem tudja használni a telefont.

Bizonyos szolgáltatások nem
működnek.
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Probléma
Digitális rendszerkészülékén nincs
funkció gomb.

Elhárítás
•

Vannak olyan típusok, amelyeken nincs funkció gomb.
¨ Egy rugalmas gombot változtasson a kívánt gombbá.
4.1.3. A gombok egyéni beállításai)
(
¨ A funkció gomb lenyomása helyett adja be az adott szol2.1.1. Mielőtt a telefonokat üzemelgáltatás hívószámát. (
tetné)

Nem tud külső (fővonali) hívást kezdeményezni

•

A telefon le van zárva.
„Lezárás” a „2.5.5.
¨ Szüntesse meg a telefon lezárását (
Annak megakadályozása, hogy mások használják az Ön telefonját (Mellékállomás lezárása)” fejezetben, „3.1.2. A beállítások megváltoztatása”)

•

Aktiválták a híváskorlátozást.
¨ Forduljon a rendszerfelelőshöz vagy a forgalmazóhoz.

•

Díjközlési kód beadására van szükség. (
„2.2.5. Hívás
korlátozás nélkül”, 4.1.4. Díjkezelés [csak előre kijelölt mellékállomásokról])
Semmit sem tárcsázott a híváskezdeményezést követő 10
másodpercen belül.
¨ Bontson, majd emelje fel újra a kézibeszélőt vagy nyomja le
újra az SP-PHONE/MONITOR gombot, és tárcsázzon ismét.

•

Tájékoztató hangot hall vagy a kijelzőn
a „Restricted” (Korlátozva) üzenet jelenik meg.

•

A telefon le van zárva.
2.5.5. Annak meg¨ Szüntesse meg a telefon lezárását (
akadályozása, hogy mások használják az Ön telefonját (Mellékállomás lezárása), 3.1.2. A beállítások megváltoztatása)

•

Aktiválták a távhíváskorlátozást.
¨ Forduljon a rendszerfelelőshöz vagy a forgalmazóhoz.

•

Díjközlési kód beadására van szükség. (
2.2.5. Hívás
korlátozás nélkül, 4.1.4. Díjkezelés [csak előre kijelölt mellékállomásokról])
Nem tárolta el a fővonal előválasztó kódját.
¨ A fővonali hívásokhoz előválasztó kód szükséges.
2.2.1. Alapvető hívásfajták, a „2.9.3. A KX-T7431, KX(
T7433, KX-T7436 és KX-T7235 típusú készülék használata”
fejezetben olvassa el a „Nevek és számok tárolása az egyéni
rövidített hívószámokkal való gyorstárcsázáshoz” pontot,
4.1.3. A gombok egyéni beállításai)

Nem tud külső (fővonali) hívást kezdeményezni az automatikus hívógombbal
sem gyorstárcsázással.

•

Nem emlékszik a szolgáltatások hívószámaira.

•

Kérje meg a forgalmazót, hogy változtassa meg a szolgáltatások hívószámait az Ön számára könnyebben használhatókra.
¨ Tárolja a szolgáltatás hívószámokat automatikus hívógom„4.1.3. A gombok egyéni beállításai”)
bokba (

Nem működik az újratárcsázás.

•

Nem akarja, hogy azonosító száma
megjelenjen a hívó illetve a hívott telefonkészülékének kijelzőjén.

•

A tárolt szám 24 számjegynél hosszabb volt, vagy mellék2.2.3. Ismételt hívás (újratárcsáállomási hívószám volt (
zás)).
2.7.6. Az Ön száma megjelenítésének letiltása a hívott fél
(
telefonjának kijelzőjén (Hívó vonal azonosságának korlátozása
/ tiltása [CLIR], 2.7.7. Az Ön száma megjelenítésének letiltása
a hívó fél telefonjának kijelzőjén (Kapcsolt vonal azonosságának korlátozása / tiltása [COLR])

Kezelési útmutató
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Függelék
Probléma
Azt kívánja, hogy azonosító száma
megjelenjen a hívó illetve a hívott telefonkészülékének kijelzőjén.
Nem tud várakozó hívás hangjelzést
küldeni a hívott mellékállomásnak.

Elhárítás
•

2.7.5. 2.7.5. A hívó/kapcsolt vonal azonossága megjele(
nítésének (CLIP/COLP) automatikus kiválasztása)

•

A másik fél nem állította be a várakozó hívás jelzése szol2.2.4. Amikor a hívott vonal foglalt vagy nem
gáltatást. (
jelentkezik, 2.4.7. Jelentkezés várakozó hívásra, 2.7.3. Várakozó hívás jelzés vétele (Várakozó hívás jelzése/Érkező hívás
bejelentése felemelt kézibeszélő mellett [OHCA]/”Kezelői”
OHCA))
A másik fél beállította az adatvonal biztosítást.
¨ Forduljon a forgalmazóhoz.

•
Elfelejtette a lezáró kódot/a behallgatás
hangpostaládába érkező hívásba [LCS]
jelszót.
A háttérzene hirtelen beindul.

¨ Kérje meg a kezelőt vagy a rendszerfelelőst, hogy segítsen
3.1.2. A beállítások megváltoztatása)
Önnek. (

Nem akarja, hogy a memóriában tárolt
szám megjelenjen a kijelzőn.

A 2.9.3. A KX-T7431, KX-T7433,
¨ Titkosítsa a számot. (
KX-T7436 és KX-T7235 típusú készülék használata fejezetben
olvassa el a „Nevek és számok tárolása az egyéni rövidített
hívószámokkal való gyorstárcsázáshoz” pontot, 4.1.3. A gombok egyéni beállításai)

A kijelző nem jeleníti meg az útmutatóban leírt üzenetet.

2.7.10. A háttérzene bekapcsolá¨ Kapcsolja ki a zenét. (
sa, 3.2.2. Külső háttérzene bekapcsolása)

•

Ellenőrizni kívánja saját mellékállomási
hívószámát és csatlakozó számát.
A dátum és az idő kijelzés nem pontos.

•

A kijelzés nem jól látható.

•

(

Meg kívánja különböztetni a csengetési
hangokat.

4.2.1. Alközpontjának egyéni beállításai)

Állítsa be rendszerprogramozással a dátumot és a pontos
4.2.2. A dátum és időpont beállítása (000))
időt. (
A szünetmentes memória-táplálást biztosító lítium akkumulátort ki kell cserélni.
¨ Forduljon a forgalmazóhoz.
4.1.2. Kezdeti beállítások, 4.1.3. A gombok egyéni beállí(
tásai)

Világít a MESSAGE (Üzenet) gomb
kijelzője.

•

Az 1. kezelő telefonkészülékének kijelzőjén a „System Data Err 1” (1. rendszeradat hiba) üzenet jelenik meg.

•
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A telefonkészülék nem Panasonic digitális rendszerkészülék.
¨ Ebben az útmutatóban azokat az üzeneteket mutatjuk be,
amelyek csak a Panasonic digitális rendszerkészülékeken (pl.
2.1.1. Mielőtt a telefonokat
KX-T7436) jelennek meg. (
üzemeltetné)

Három eset lehetséges: (1) Valaki várakozó üzenet kijelzést hagyott Önnek, vagy (2) valaki beépített hangüzenetet
hagyott Önnek, vagy (3) valaki hangposta üzenetet hagyott Önnek. A visszahíváshoz illetve az üzenet vételéhez
nyomja le a gombot.
A fölérendelt (törzs) rendszer RAM háttértárolójából rossz
adat került letöltésre.
¨ Forduljon a forgalmazóhoz.

Kezelési útmutató

Függelék
Probléma
Az 1. kezelő telefonkészülékének kijelzőjén a „Check Printer” (Ellenőrizze a
nyomtatót) üzenet jelenik meg.
A kijelzőn a „Voice Msg Full” (Hangüzenet megtelt) felirat látható.

Kezelési útmutató

Elhárítás
•

A nyomtatóból kifogyott a papír, vagy a nyomtatót üzemen kívül helyezték.
¨ Forduljon a rendszerfelelőshöz vagy a forgalmazóhoz.

•

Törölje a cég és/vagy a személyes üzenetládájában tárolt
2.5.1. Beépített hangüzenet)
hangüzeneteket. (
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5.2.
5.2.1.

Szolgáltatás hívószámok listája
Szolgáltatás hívószámok listája

Az alábbiakban felsorolt számok alapbeállítások. Vannak közöttük rugalmas szolgáltatás hívószámok és vannak fix számok is. Ha megváltoztatja a rugalmas hívószámokat, akkor a kiosztott
számokat írja be a listába, hogy később is megtalálja azokat.
Megjegyzés
FENOH: Keresési csoport mellékállomási hívószáma
Szolgáltatás
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Alap
beállítás

Kiosztott
szám

További számjegyek

Kezelő hívása

0
61
62

Fővonal előválasztó kód/ARS

9

Külső vonal (fővonal) száma

8

1–4

Előre beállított fél hívása a kézibeszélő felemelésével (Forró drót)/törlés/tárolás

74

1/0/2+telefonszám+#

Hívás a mellékállomása memóriájában tárolt
számok segítségével
A számok tárolása

6¼
60

0–9
[0–9]+telefonszám+#

Hívás az alközpontban tárolt számok segítségével

¼

000–499

Az Ön által utoljára tárcsázott szám újrahívása

#

Foglalt vonal előzetes lefoglalása/ Hívásfelépítés
foglalt fél felé, ISDN vonalon

6

Foglalt vonal előzetes lefoglalásának törlése

46

Várakozó hívás hangjelzés küldése

2

Várakozó üzenet jelzésének beállítása/törlés/
visszahívás/a vett kijelzés törlése

70

Bekapcsolódás a fennálló hívásba

3

Fix

Az ISDN Billentyűzet protokoll szolgáltatás elérése

729

Fix

Más hívásának átvétele
– fővonali (CO) hívás
– hívásátvételi csoport
– irányított hívásátvétel

4¼
40
41

Tartás illetve hívás kivétele tartásból

50

Hívás kivétele tartásból, másik mellékállomásról
– fővonali hívás
– mellékállomási hívás

53
51

1–6
mell. hívószám

Hívás várakoztatása rendszer parkoló zónában
illetve kivétel várakoztatásból

52

0–9

Fix
Fix
1+mell. szám / 0+mell.
szám/2/0+saját mell.
szám

mell. hívószám

Kezelési útmutató

Függelék

Szolgáltatás

Alap
beállítás

Üzenetrögzítőre (TAM) felvett hívás lekérése

728

Mellékállomási kimenő üzenet (OGM)/Időzített riasztó hívás OGM
– felvétel
– lejátszás
– törlés

722

Kiosztott
szám

További számjegyek

11/12
21/22
31/32

Az összes hangüzenet lejtászása/törlése
– lejátszás
– törlés

723
724

Üzenethagyás a közvetlen üzenet funkció segítségével

725

mell. hívószám

63

¼/0/1-8

Személykeresés illetve személykeresés és átadás
– az összes berendezésre/az összes mellékállomásra/személykereső csoportra
– külső hangszóróra

64

Jelentkezés a hangszóró segítségével érkező
személykeresésre vagy bejövő hívásra

44

Jelentkezés a telefonokból érkező személykeresésre.

43

Várakozó hívás jelzés vagy hang vétele illetve elutasítása
nincs hang/hang/OHCA/„kezelői” OHCA

731

Külső szolgáltatások elérése

66

Hívásának átirányítása
– feltétel nélkül/foglalt feltétellel/nem jelentkezik
feltétellel/foglalt, nem jelentkezik feltétellel
– fővonalra (CO)

710

0/1/2/3

[2/3/4/5]+mell. szám
6+fővonal előválasztó
kód+telefonszám+#
0
[7/8]+a saját mell.
szám/0

– törlés
– „Follow Me”/ törlés
A bejövő hívások elutasítása (DND – Hívásvédelem/”Ne zavarj”)
– átirányítás egy mellékállomásra/kezelőre/
nincs tartalék állomás
– törlés

710
1 + [mell. hívószám/0/¼]
0

Hívások átirányítása egy keresési csoportból/
törlés

714

A közvetlen külső hívások elutasítása (DND az
intelligens híváskezeléshez 1:1 hívás)

56

1/0

Üzenet megjelenítése a hívó fél kijelzőjén/törlés

750

[1-9]+(paraméter)/0

Bekapcsolódás egy keresési csoportba/kilépés

45

[1/0]+FENOH

Konferencia kapcsolás

3

Kezelési útmutató

1+átirányító FENOH+cél
FENOH vagy mell. hívószám/0+átirányító
FENOH

Fix
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Szolgáltatás

Kiosztott
szám

További számjegyek

Hívás díjközlési kóddal

49

A tárcsázási mód ideiglenes átváltása DTMF
(Tone) üzemmódra

¼#

Fix

A hívást elutasító mellékállomás hívása

2

Fix

Az időzített riasztó hívás (Ébresztés) beállítása/
törlése/megtekintése

76

1+idő+[0 (egyszer)/(naponta)]/0/2

Az előre kijelölt CLIP/COLP szám kiválasztása a
hívott/hívó fél kijelzőjén
– CLIP
– COLP

726
727

csoport szám +[1/2]

Annak megakadályozása, hogy az Ön száma
megjelenjen a hívott fél telefonjának kijelzőjén/megjelenítés/a beállítás átváltása egy adott
hívás kezdeményezésekor

57

2/0/1

Annak megakadályozása, hogy az Ön száma
megjelenjen a hívott fél telefonjának kijelzőjén/megjelenítés

58

1/0

Az alábbiak megtiltása a többi mellékállomás
számára:
– betekintés az Ön hívásnaplójába/
engedélyezés

59

kód+[# vagy 99]

– telefonjának használata/engedélyezés

77

– hívásainak átvétele/engedélyezés
– személykeresés a hangszóró segítségével/engedélyezés
– belépés az Ön hívásába/engedélyezés

720

Háromjegyű kód kétszer/ tárolt kód
Háromjegyű kód kétszer/ tárolt kód
1/0

721
733

1/0
1/0

A nappali / éjszakai üzemmód ellenőrzése

#

Fix

A kijelzés átkapcsolása – hónap, nap, időpont/hónap, nap, év, a hét napja

¼

Fix

A párhuzamosan csatlakoztatott telefonkészülék
csenget/nem csenget
Hívásjelzés átkapcsolása – csengetéssel/beszédhanggal

200

Alap
beállítás

69

¼

1/0
Fix

A szolgáltatások beállításainak törlése mellékállomásán

790

Kaputelefon hívása

68

1–3

Ajtónyitás egy adott telefonról
bármelyik mellékállomásról, miközben a kaputelefonnal beszél

55

1–3

5

Fix

Kezelési útmutató
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Szolgáltatás

Alap
beállítás

Kiosztott
szám

További számjegyek

Kaputelefon hívások átirányítása külső felekhez
– beállítás/törlés
– a telefonszám tárolása

716
715

Egy külső jelfogó bekapcsolása

67

A második csengő használatának beállítása/
törlés

730

1/0

*A szolgáltatásszint kijelölése – elsődleges/
másodlagos

79

[1/3]+mell. hívószám

*A behallgatás hangpostaládába érkező hívásba
jelszavának beállítása/törlése

799

Háromjegyű kód kétszer/ tárolt kód

A rosszakaratú hívók azonosítása

737

*A háttérzene be/kikapcsolása

65

*Nappali/éjszakai üzemmód átváltása
– automatikus/nappali/éjszakai

78

0/1/2

*Kimenő üzenet rögzítése/lejátszása

712

[1/2]+OGM szám

*Rendszerjelentés nyomtatása/törlés

794

1/0

[1–3/¼]+[1/0]
[0/1]+[1–3/¼]+fővonal
előválasztó kód+
telefonszám+#

* : Csak a kezelő

Kezelési útmutató
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5.3.

Telefonkönyv

5.3.1.

Telefonkönyv

Mellékállomási
Csatl.
száma

202

Mellékállomási
hívószám

Név

Csatl.
száma

1-1

4-1

1-2

4-2

2-1

5-1

2-2

5-2

3-1

6-1

3-2

6-2

Mellékállomási
hívószám

Név

Kezelési útmutató

Függelék

Alközponti (közös) rövidített hívószámok
Rövidített
hívószám
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045

Név

Kezelési útmutató

Telefonszám

Rövidített
hívószám
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091

Név

Telefonszám
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Rövidített
hívószám
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
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Név

Telefonszám

Rövidített
hívószám
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

Név

Telefonszám

Kezelési útmutató

Függelék
Rövidített
hívószám
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

Név

Kezelési útmutató

Telefonszám

Rövidített
hívószám
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

Név

Telefonszám
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Függelék
Rövidített
hívószám
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
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Név

Telefonszám

Rövidített
hívószám
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367

Név

Telefonszám

Kezelési útmutató

Függelék
Rövidített
hívószám
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413

Név

Kezelési útmutató

Telefonszám

Rövidített
hívószám
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459

Név

Telefonszám
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Függelék
Rövidített
hívószám
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
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Név

Telefonszám

Kezelési útmutató

Függelék

Egyéni rövidített hívószámok
Rövidített
hívószám

Név

Rövidített
hívószám

0

5

1

6

2

7

3

8

4

9

Kezelési útmutató

Név
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Azonnali gyorstárcsázási számok
Sorszám
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Szolgáltatás
hívószám

Gyorstárcsázási szám

Sorszám

Szolgáltatás
hívószám

Gyorstárcsázási szám

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Kezelési útmutató

Függelék

5.4.
5.4.1.

Mi ez a hang?
Mi ez a hang?

Amikor a kézibeszélő a helyén van illetve az SP-PHONE/MONITOR gomb
nincs lenyomva
Csengetések
1. típusú csengetés
•
•

Bejövő külső (fővonali) hívás
Egy külső (fővonali) hívás
az előre megszabott időnél
hosszabb ideig van tartásban (Alapbeállítás: 60 másodperc).

1s

2. típusú csengetés
•
•

Bejövő mellékállomási hívás
Egy mellékállomási hívás
az előre megszabott időnél
hosszabb ideig van tartásban (Alapbeállítás: 60 másodperc).

1s

3. típusú csengetés
•
•

Bejövő kaputelefon hívás
Időzített riasztó hívás (Ébresztés) érkezett.

1s

4. típusú csengetés
•

•

Egy előre lefoglalt fővonal
vagy egy mellékállomás felszabadult.
Egy hívó üzenetet hagyott
az Ön postaládájában (Behallgatás hangpostaládába
érkező hívásba – Titkos
üzemmód).

1s

5. típusú csengetés
•

Várakozó üzenet jelzése
egy hagyományos, kéthuzalos telefonkészülék (SLT)
számára.

5s

Amikor a kézibeszélőt felemelte illetve az SP-PHONE/MONITOR gombot
lenyomta
Tárcsázási hangok
1. típusú csengetés
•

Normál

Kezelési útmutató

1s
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2. típusú tárcsázási hang
Mellékállomásán legalább egy
szolgáltatás beállítása eltér az
alapbeállítástól (kivéve a „Kaputelefon hívás átirányítása fővonalra” szolgáltatást).

1s

3. típusú tárcsázási hang
•

Éppen az időzített riasztó
hívásra (Ébresztésre) jelentkezik.

•

A hang kikapcsolásához
adjon be egy díjközlési kódot.

1s

4. típusú tárcsázási hang
A várakozó üzenetet be van
kapcsolva.

1s

5. típusú tárcsázási hang
Hangüzenet érkezett.

1s

6. típusú tárcsázási hang
A hátralévő felvételi idő már
kevesebb, mint 5 perc.

1s

Amikor hívásokat kezdeményez
Foglaltsági hang

1s

CCBS (Hívásfelépítés
foglalt előfizető felé) hang
•

Az ISDN vonalon lévő, hívott fél foglalt.

1s

Tájékoztató hang
•

A fővonal, amelyet megpróbált lefoglalni, nincs kiosztva, vagy elutasítás.

•

Hibás díjközlési kódot adott
be.

Csengetési visszhang

212

1s

1s
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Hívásvédelem
(„Ne zavarj”) hang
A hívott mellékállomás elutasítja a bejövő hívásokat.

1s

Beszélgetés közben
Jelzőhangok
1. típusú hang
Várakozó hívás jelzése (alapbeállítás)

15 s

2. típusú hang
Várakozó hívás jelzése kívülről

5s

3. típusú hang
Várakozó hívás jelzése egy
másik mellékállomástól

5s

4. típusú hang
Egy hívás az előre megszabott
időnél hosszabb ideig van tartásban (Alapbeállítás: 60 másodperc).

15 s

5. típusú hang
Tartás hang.

1s

Amikor beállítja a szolgáltatásokat vagy programoz
Nyugtázó hangok
1. típusú hang
•

Annak beállítása/törlése,
hogy megakadályozzon
másokat az Ön telefonjának
használatában.

•

Az új beállítás eltér az
egyéni programozással beállított előző értéktől.

•

A rendszerprogramozás
befejezése.

Kezelési útmutató
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2. típusú hang
•

A szolgáltatás beállítása sikeresen befejeződött.

•

Külső hangszórón át végzett személykeresés előtt

•

Az új beállítás megegyezik
az egyéni programozással
beállított előző értékkel.

1s

3. típusú hang
Az alábbi szolgáltatások programozása előtt:
•

Hívás kivétele tartásból

•

Hívásátvétel

•

Személykeresés/Jelentkezés személykeresésre

•

A hangszórón át érkező hívás fogadása

1s

4. típusú hang
Három résztvevős beszélgetés
létrehozása, illetve kilépés a
konferenciából

1s

Figyelmeztető hang
•

A rendszer elutasítja az Ön
SOFT gombos hangüzenet
erőforrás elérési kísérletét.

•

Érvénytelen adatot vitt be a
programozás során stb.
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5.5.
5.5.1.

Műszaki adatok
Műszaki adatok

Általános leírás
Adat

Leírás

Alközpont kapacitás
Fővonal

Induló

Maximálisan csatlakoztatható*

2 ISDN (BRI)
(1 ISDN CO + 1 ISDN
CO/mellékállomás, 4B
csatorna)

3 ISDN (BRI)
(1 ISDN CO + 2 ISDN
CO/mellékállomás, 6B
csatorna)
+ 1 analóg fővonal
12
(4DPT+8SLT)
4
3

Mellékállomási vonal

12
(4DPT+8SLT)
Kezelői konzol
4
Kaputelefon
1
(KX-TD30865)
Ajtónyitó
1
Külső jelfogó
1
Külső személykereső
1
Külső zeneforrás tartáshoz
1
Második csengető jelfogó
1
RS-232C port
1

3
1
1
1
1
1

Vezérlési mód

Tároltprogram-vezérlés
Vezérlő ROM
Vezérlő RAM

MC68302 CPU 16 bit, 14,7 MHz
40 Mbit (Flash memória)
8 Mbit (SRAM)

Kapcsolómező

Blokkolásmentes PCM időosztásos kapcsolómező

Táplálás

Primer
Szekunder

Belső tárcsázás

Pulse (Tárcsaimpulzusok) 10 pps, 20 pps, Tone (DTMF)

Csatlakozók

ISDN (BRI) vonalak
Mellékállomás
Kaputelefon

Mellékállomási
kábel

Induló két érpár (L, A, B, H) (1–4. mellékállomási port)
Egy érpár (A, B) (5-8. mellékállomási port)

SMDR
(Hívásrészletező)
interfész

Interfész
Kimeneti berendezés
Részletes hívásadatok

110 V AC – 240 V AC, 50Hz/60 Hz
Áramkörök tápfeszültsége: +5V, +26 V, -15V
RJ45 moduláris csatlakozó (8-pontos)
Sorozatkapocs
Sorozatkapocs

EIA (RS-232C) (D-SUB, 9-pontos)
Nyomtató
Dátum, időpont, mellékállomási hívószám, a hívás időtartama, díjközlési kód

Mellékállomási hu- KX-T7431/KX-T7433/KX-T7436/KX-T7230/
rokellenállás haKX-T7235/KX-T7250
tárértékek
Kéthuzalos telefonkészülékek
Kaputelefonok

Kezelési útmutató

40 Ω
600 Ω, a készülékkel együtt
20 Ω
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Adat

Leírás

Minimális levezetési ellenállás

15.000 Ω

Vonalankénti berendezések maximális száma

1 db egy KX-T7431/KX-T7433/KX-T7436/KX-T7230/KX-T7235/KX-T7250 típusú vagy egy hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékhez.
2 db egy digitális rendszerkészülék és egy hagyományos, kéthuzalos telefonkészülék párhuzamos csatlakoztatásával

Csengetőfeszültség 80 Veff 25 Hz-en a csengetési terheléstől függően
Primer táplálás

110 V AC – 240 V AC, 50Hz/60 Hz, 58 W (max.)
(Amikor a tápkapcsolóval kikapcsolja a táplálást: 1,2 W)

Szünetmentes
táplálást biztosító
akkumulátorok

Teljes feszültség: 24 V DC
Maximális áram: 2,3 A

Maximális fővonali max. 1600 Ω
hurokellenállás
Környezeti követelmények

0 – 40 °C, 10 – 90% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

Ajtónyitó

60 V DC, 1A (max.)/40 V AC, 1A (max.)

Második csengető 60 V DC, 1A (max.)/40 V AC, 1A (max.)
jelfogó
Külső jelfogó

60 V DC, 1A (max.)/40 V AC, 1A (max.)

•

Az ISDN (BRI) fővonalak (CO) bővítéséhez a KX-TD61280 típusú kártyát, egy analóg fővonalas
(CO) bővítéséhez a KX-TD61281 típusú kártyát, a kaputelefonok bővítéséhez pedig a KXTD61260/KX-TD61261 típusú kártyát kell telepítenie.

•

Amikor egy analóg fővonali (CO) kártyát telepített, a maximálisan csatlakoztatható kaputelefonok
illetve ajtónyitók száma egy-egy.

Rendszeradatok
Adat
Kezelő
Közös (alközponti) rövidített hívószám
Egyéni (mellékállomási) rövidített hívószám

216

Maximális mennyiség
2
500
10 db mellékállomásonként

Hívás parkoló-zóna

10

Távhíváskorlátozási osztály

8

Mellékállomási csoport

8

Jogosultság (Kategória)

8

Keresési csoport

32

Kezelési útmutató

Tárgymutató

6. fejezet
Tárgymutató

Kezelési útmutató

217

Tárgymutató

A
A (rugalmas) gomb adatok törlése
177
A hívás időtartama
31, 59
A lezárás megszüntetése
97, 160
ABST MSG Off/Absent MSG Off
96
ABST MSG On 1-9/Absent MSG On (1-9)
95
ACCNT
46
Ajtónyitás
128
Ajtónyitás
129
Ajtónyitó
126
Alközponti (közös) rövidített hívószám
telefonkönyv
203
Alközponti rövidített hívószámok
144
Annak megakadályozása, hogy mások
használják az Ön telefonját
97
Annak megakadályozása, hogy mások
kivegyék a tartásból az Ön által tartásba
tett hívást
63
ANSWER
25, 166
At Ext %%% – (Hívd: %%% má.)
(Mellékállomási hívószám)
94, 95
Átkapcsolható hívásjelzés –
csengetéssel/beszédhanggal
48
AUTO DIAL
25
AUTO ANSWER
25
Automatikus éjszakai üzemmód
119
Automatikus hívásnapló
139
Automatikus irányválasztás
2, 31
Automatikus újratárcsázás
37, 38
Automatikus visszahívás – várakozás foglalt
vonalra
39
Az Ön hívása átvételének megtiltása a többi
mellékállomás számára
116
Az Ön hívásába való belépés megtiltása a
többi mellékállomás számára
117
Azonnali gyorstárcsázás telefonkönyv
210
Azonnali gyorstárcsázás
35
Azonosító szám
113, 114, 115

B
Back at %%:%% – (Érkezem: %%:%%)
(óra:perc)
94
Beépített hangüzenet
78
Befigyelés foglalt vonalra
45
Befigyelés letiltása
117, 175
Behallgatás hangpostába érkező hívásba
(LCS)
133, 160, 172, 174, 211
Behallgatás
133
Bejövő hívások naplója
53, 139, 160
Bekapcsolódás a fennálló hívásba
45
Bekapcsolódás/kilépés
98, 174
Belső hívás jelzésének kiválasztása
172
Belső hívás
29, 144, 172, 211
Beszédhang
48
Beszélgetés felvétel átadása
136, 174
Beszélgetés felvétele
136, 174
BGM
118

218

Bontás
BSS (Várakozó hívás jelzése foglalt
mellékállomásnak) / BSS

31, 175
41

C
C.BCK
39
C.Pickup GRP / C.Pickup Group
56
Call Park 0-9/Call Park (0-9)
65
CCBS hang
212
CLR
140, 178, 181
CO
24, 25, 31, 174
CONF
174
COS Primary ext/COS Primary (ext)
159
COS Secondary ext/COS Secondary (ext)
159
Csatlakozó szám
181
Csatlakoztatás
17
Csengetés
48, 172, 211

D
Dátum
DDI/CLIP gomb
Digitális rendszerkészülék
Díjkezelés
Díjközlés
DND (0/¼/ext)
DND az intelligens híváskezeléshez
1:1 hívás
DSS
DTMF beválasztás (DISA)

187
174
22, 170
178
46, 174, 212
109, 155
110, 175
25, 29, 174
50

E
Egy gombnyomásos (automatikus)
tárcsázás
32, 171, 174
Egy gombnyomásos hívásátadás
71
Egyéni rövidített hívószám telefonkönyv
209
Egyéni rövidített hívószámok
144
Éjszakai üzemmód
175
Elhelyezkedés
13
Elsőbbségi fővonal
171
Érkező hívás bejelentése felemelt
kézibeszélő mellett (OHCA)
41, 72, 111
EXT
145, 148
Ext-BGM On/Off / Extrn BGM On/Off
162
FEAT
145, 148

F
Fejbeszélő
172
FENOH
88, 92, 98, 174, 175, 176, 199
FLASH
25
Foglalt
38, 39, 40, 41, 87
Foglaltsági hang
212
„Follow Me”
87
Forró drót
34, 175
Fölérendelt alközpont
130
Fővonal előválasztó kód
30
Fővonal neve
53, 139

Kezelési útmutató
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Fővonali (CO) hívás átvétele
55
Fővonali fél (külső partner)
30
Fővonali hívás fogadása bármelyik mellékállomásról (TAFAS)
57
Funkció
25
FWD/DND Cancel
109
FWD/DND
154, 174
FWD-All Calls (ext)
132
FWD-BSY/NA (ext)
132
FWD-Busy (ext)
132
FWD-No Answer (ext)
132

G
Gomb
25, 174
Gombnyomás kísérőhang
172
Gone Home
94
Gyorstárcsázás alközponti (közös) rövidített
hívószámokkal
33, 144, 145, 147, 148, 150
Gyorstárcsázás alközponti (közös) rövidített
hívószámokkal/Intelligens híváskezelés 188, 190
Gyorstárcsázás egyéni rövidített
hívószámokkal 32, 143, 145, 147, 148, 150, 151

H
Hagyományos, kéthuzalos telefonkészülék 16, 17
Hangostelefon mód
133, 172
Hangostelefon üzemmód
29, 31, 53
Hangostelefon üzemmódú hívásfogadás
54
Hangposta rendszer
16, 131
Hangposta
172, 174
Hangszóró
16, 57, 99
Három résztvevős beszélgetés
214
Háttérzene (BGM)
118, 162
Hibakeresés
194
Hívás információ
31, 53, 139, 142
Hívás várakoztatás
62
Hívásadatok rögzítése
2, 142
Hívásátadás
70, 103, 132
Hívásátirányítás
87, 154
Hívásátvétel letiltása
116, 175
Hívásátvétel
55
Hívásátvétel
56, 214
Hívásátvételi csoport
55
Hívásfelépítés foglalt előfizető felé (CCBS)
40
Hívásjelzés beszédhanggal
48
Hívásjelzési mód
48
Híváskezdeményezés – Bejövő fővonali
hívásnál
50
Híváskezdeményezés – Díjközlési kódok
46
Híváskezdeményezés – Hívásnapló 139, 147, 150
Híváskezdeményezés – Kaputelefon
126
Híváskezdeményezés
143, 144, 146, 149
Hívásnapló
147, 150
Hívások átirányítása
92
Hívások fogadása – Hangostelefon üzemmód 53, 54
Hívások fogadása – Postaláda
131, 133
Hívásvédelem („Ne zavarj”) (DND)
25, 109, 213
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Hívó vonal azonosságának korlátozása/
tiltása (CLIR)
114, 175
Hívó vonal azonosságának megjelenítése (CLIP) 113
Hívószám mentése
75

I
Időpont
Időzített riasztó hívás (Ébresztés)
Időzített riasztó hívás
Ikon
In a Meeting
Intelligens híváskezelés
INTERCOM
Irányított hívásátvétel
ISDN mellékállomás
ISDN vonal segítségével

139, 187
107
107, 211
4, 24, 182
94
188
25
55, 198
28
87

J
Jegyzettömb funkció
Jelszó
Jelzőhang

75
134, 160
133, 213

K
Kapacitás
12, 215
Kapcsolt vonal azonosságának
korlátozása/tiltása (COLR)
115, 175
Kapcsolt vonal azonosságának megjelenítése
(COLP)
113
Kaputelefon hívás átirányítása fővonalra 127, 175
Kaputelefon
16, 126, 211
Karakter
184
Keresési csoport
92, 98
Kezdeti beállítások
171
Kezdeti beállítások törlése
171
Kezdeti kijelzés
139
„Kezelői” OHCA
41, 72, 111
Kézibeszélő mikrofon némítás
76
Kézibeszélő
172
Kiegészítő berendezés ívpont (XDP)
14
Kihangosítás felemelt kézibeszélő mellett
77
Kijelző
22, 23, 139, 143, 181
Kilépés a konferenciából
74
Kimenő hívás napló
116, 119, 183
Kimenő üzenet
(OGM) 50, 78, 163
Kizárólagos tartás
63
Konferencia
73
Korlátozás
23, 46, 114, 115
Közvetlen külső (fővonali) hívások
110
Közvetlen üzenet
78
Külső (fővonali)
30, 50, 55, 69, 78, 163
Külső jelfogó
137
Külső szolgáltatások elérése
130

L
L-CO
Lezárás

25, 31, 174
97, 160
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M

R

Manuális éjszakai üzemmód
119
Második csengő
138
Másodkészülék párhuzamos
csatlakoztatása
17, 122, 175
Mellékállomás hívása 143, 144, 147, 148, 149, 150
Mellékállomás lezárása távvezérléssel
160
Mellékállomás lezárása
97
Mellékállomás lezárása
97, 160
Mellékállomás programozása
170
Mellékállomás
144, 147
Mellékállomási csoport
55, 92, 99
Mellékállomási telefonkönyv
202
Mentés (SAVE)
174
MESSAGE
25, 174
Mikrofon némítás
76
Mikrofon
76
MODE
25
MSG Off ext / Message Off (ext)
42, 43
MSG On ext / Message On (ext)
42, 43
Mute (MUTE)
25, 76
Műszaki adatok
215

RECALL (DPT-nél)
25
Recall (Újrahívás) (SLT-nél)
24
RELEASE
25, 166
Rendszerfelelős
167
Rendszerjelentés
167
Rendszerszolgáltatások elérése114, 145, 147, 148, 150
Részletes egyéni számla (SMDR)
2, 178
Riasztás
174
Rosszakaratú hívás azonosítás (MCID)
125
Rögzítés – Beszélgetés
136
Rögzítés – Hívásnapló
142
Rögzítés – Kimenő üzenet
163
Rugalmas CO
174

S

Napló
142
Nappali / éjszakai üzemmód
119, 121
Nem jelentkezik feltétel
39, 87, 131
Név – Egyéni rövidített hívószám
151
Név – Fővonal
53, 139
Név – Mellékállomás
191
Név
13
NEW
109
Night Mode 0-2 / Night Auto/On/Off (0-2)
119
Nyomtatás
2, 167
Nyugtázás
22, 182, 213

Sablon
180
SECRET
176, 188
Segélykérő hívás
31
SEL
178
SELECT
25, 184
SHIFT
25
STA Speed
147, 150
STA
145, 147
STORE
25
Sürgős gomb/Sürgős átadás
161, 174
SYS Speed
147, 150
Személyi számítógép
16
Személykeresés hangbemondásának letiltása 112
Személykeresés
99, 214
Szoft
23
Szolgáltatás hívószám
22, 198
Szolgáltatás lista kijelzése
152
Szolgáltatások elérése
144
Szolgáltatások
147, 150

O

T

N

OLD
Osztálykód
Out until %%/%% (Hónap/nap)
Over

139
178
94
45, 47

P
Page E-ANS 1-4 / Page-Ext Answer (1-4) 57, 105
Page Extrn 0-4 / Paging External (0-4)
99
Page-GRP ANS / Page-GRP Answer
106
Parallel 1/0 / Parallel On/Off (1/0)
123
Partnerváltogatás
69
PAUSE
25
PF
174
Phantom
32, 174, 177
Postaláda
131
PROGRAM
25
Programozások törlése
124

220

Tájékoztató hang
Tárcsázás egyszerű módon
Tárcsázási hang
Tartás (HOLD)
Telefon
Teljesen automatikus tárcsázás
Titkos üzemmód
Tone (DTMF)
TRANSFER

212
32
211
26
2, 16, 17, 24
171
133, 172, 211
48, 211
26

U
Újraindítás
19
Újratárcsázás (REDIAL)
25, 37, 147, 150
Újratárcsázás, automatikus
37
Újratárcsázás, az utolsó szám
37
Újratárcsázás, elmentett hívószám
38
Üzenet
42, 78, 94, 133
Üzenethagyás – Várakozó üzenet jelzése
42
Üzenethagyási lehetőség
94
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V
Várakozó hívás jelzése foglalt
mellékállomásnak (BSS)
Várakozó hívás jelzése foglalt
mellékállomásnak
Várakozó hívás jelzése
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Várakozó hívás
Vonal-fővonal
41
39
72, 172, 213

41, 72, 111, 175
12, 30

W
Will Return Soon

94
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Jelen berendezés kielégíti a „Directive 1999/5/EC Radio and telecommunications terminal equipment”
(rádió és távközlési végberendezések irányelvei) alapvető követelményeit.
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