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Biztonsági intelmek

Biztonsági intelmek
Ez a vezetékes telefonkészülék nyilvános ISDN-hálózatra csatlakoztatható. Bármi más jellegű haszná-
lat nem megengedett, és szerződésszegésnek minősül.
A biztonsági intelmeket tartalmazó kezelési útmutató a termék tartozéka, és azt a készülék tulajdono-
sa köteles továbbadni a készülék esetleges értékesítésekor.

Figyelmeztetések:

Az elhelyezésre vonatkozó tanácsok:
- nem szabad hőforrás közelében tartani és működtetni a készüléket
- nem szabad közvetlen napsugárzásnak kitenni a készüléket
- a készüléket ne működtesse más elektromos berendezés közvetlen közelében

Védje a telefonkészüléket a portól és az agresszív folyadékoktól, gőztől.

A telefonkészüléket kizárólag az előírt típusú aljzatba szabad csatlakoztatni.

Csere és javítás céljából csak a gyártó által jóváhagyott alkatrészek használhatók

A készülékház tisztításához használjon enyhén megnedvesített puha ruhát. 
A tisztításhoz tilos vegyszert vagy oldószert használni.

A telefonkészüléket tilos fürdőszobában működtetni és használni

A készülékházon található érintkezőkhöz nem szabad hozzáérni!

Selejtezés!

A készülék és a csomagolóanyagok majdani selejtezésekor a vonatkozó előírások 
szerint kell eljárni.

Tilos a háztartási hulladékkal együtt kezelni a készüléket és tartozékait!
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Biztonsági intelmek

Az Ön Concept P622 típusjelű telefonkészüléke nyilvános ISDN hálózaton használható.
Feltétlenül olvassa el figyelmesen a Kezelési útmutatót az új Concept P622 típusjelű telefonkészülék 
szolgáltatásinak és funkcióinak teljeskörű elsajátítása érdekében.

A Kezelési útmutatót őrizze meg, mert a későbbiekben szüksége lehet rá!

Megjegyzés: a Kezelési útmutató teljes mértékben kiterjed a Concept P622 által nyújtott szolgáltatá-
sokra. A rendelkezésre álló hálózattól és a telefonszolgáltatótól függően eltérés mutatkozhat az egyes 
funkciók működése és a Kezelési útmutatóban szereplő információk között.
A rendelkezésre álló ISDN-kapcsolatra vonatkozóan a telefonszolgáltatótól kaphat részletes felvilágo-
sítást.
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A telefonkészülék telepítése

A telefonkészülék telepítése
A csomag tartalma
Concept P622

1 db. Concept P622 típusjelű telefonkészülék

1 db. kézibeszélő

1 db. kézibeszélő-zsinór (spirál)

1 db. telefonvezeték

1 db. kezelési útmutató

A készülék elhelyezése
Helyezze a Concept P622 telefont sík, száraz felületre, közel a telefoncsatlakozóhoz. 
Ha valamilyen okból a készüléket távol kell telepíteni a telefoncsatlakozótól, akkor lehetőség van 
hosszabbító kábel alkalmazására, de ehhez csak jóváhagyott hosszabbító kábel használható.

A telefonkábel vezetését úgy kell megoldani, hogy a helyiségben közlekedő személyek ne léphes-
senek rá, és a vezeték se okozhasson balesetet.

A telefon csatlakozódugóját kizárólag az előírt típusú foglalatba szabad beilleszteni.

A telefonkészüléket nem érheti közvetlen napfény.

A telefonkészüléket óvni kell a nedvességtől. Nem szabad olyan helyiségben működtetni, ahol 
szélsőségesen magas a páratartalom, illetve korrozív hatású gőz vagy szélsőségesen magas por 
van jelen. Alagsorban, garázsban, üvegházban és más hasonló helyiségekben fokozottan ügyelni 
kell a környezeti jellemzők biztosítására.

A környezeti hőmérséklet 5°C és 40°C között lehet.

Helyezze a készüléket tiszta, stabil, száraz, jól szellőzött helyre. A telepítési hely kiválasztásakor fontos 
szempont, hogy a készüléket ne érje rezgés és más egyéb fizikai behatás. Az interferenciák elkerü-
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lése érdekében ne helyezze a telefont elektomos berendezés, például hifi rendszer, irodagép vagy 
mikrohullámú sütő közvetlen közelébe. 

A telefont minél távolabb kell tartani a hősugárzóktól, fűtőtestektől és más egyéb hőforrásoktól.

Telefonkészülék csatlakoztatás
A telefonkészülék alján található a kézibeszélő és a telefonvezeték fogadására szolgáló csatlakozó. 
Elsőként a kézibeszélőt kell bekötni, majd utána következik a készülék csatlakoztatása a telefonháló-
zathoz.

Kézibeszélő csatlakoztatás
A spirálvezeték két végén azonos csatlakozó 
található. A hosszabb egyenes kábelvég 
dugóját kell csatlakoztatni a telefonkészülék 
alján található, kézibeszélő szimbólummal 
jelzett aljzatba (1).

A zsinórt vezesse végig a horonyban (2). Egy 
lapos eszköz, például vonalzó segítségével 
nyomja a fülek alá a vezetéket.

Csatlakoztassa a vezeték másik végét a 
kézibeszélőbe.
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A telefonkészülék telepítése

Telefonkészülék csatlakoztatás
A telefonkábel két végén lévő csatlakozó közül 
a kisebbiket csatlakoztassa be a telefonkészü-
lék alján található, telefonszimbólummal jelzett 
aljzatba (1)

A zsinórt vezesse végig a horonyban (2). Egy 
lapos eszköz, például vonalzó segítségével 
nyomja a fülek alá a vezetéket. Fordítsa meg a 
készüléket, és állítsa a talpaira.

Csatlakoztassa a vezeték másik végén találha-
tó dugót a fali telefonaljzatba (3).

Emelje fel a kézibeszélőt. Ha felhangzik a 
tárcsahang, máris telefonálhat!

A telefondugót csak megfelelő szabványú 
aljzatba szabad csatlakoztatni.

A telefonkábel vezetését úgy kell megol-
dani, hogy ne akadályozza a helyiségben 
közlekedő személyeket.

Telepítő asszisztens
Egy telepítő asszisztens lépésről lépésre segít elvégezni a telefonkészülék beállítását.
Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat, válassza ki a kívánt menünyelvet, adja meg az összes 
MSN-számot felhasználónevekkel együtt, valamint a dátumot és a pontos időt.

Megjegyzések:

A telepítő asszisztens a telefonkészülék alapállapotba helyezése (reset) után is megjelenik a 
kijelzőn.

A menünyelv kiválasztására, valamint az MSN-számok és a dátum/pontos idő megadására a 
megfelelő menüben is lehetőség nyílik.
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Regiszter
A telefonkészülék gyorstárcsázó gombjai 
mellett papír regiszter található. 
Helyezze be a regisztert a gyorstárcsázó 
gombok mellett kialakított résbe (1). A 
gyorstárcsázó gombokra programozott 
telefonszámokat írja fel a megfelelő sorba.
Helyezze a záró plexit a mélyedésbe, majd 
óvatosan nyomja be a helyére.

Ha további számokkal szeretné bővíteni 
a regisztert, akkor távolítsa el a plexi-
tetőt. A fedőlap eltávolításához célszerű 
körömmel benyúlni az éle alá. Töltse ki 
a regisztert, és tegye vissza a fedőlapot 
a fent ismertetett módon.

Többszörös előfizetői szám (MSN)
Az ISDN-vonal megrendelése esetén a telefonszolgáltató cég MSN-számokkal látja el az előfizetőt. 
Ezeket a telefonszámokat különböző készülékekhez vagy felhasználókhoz lehet kijelölni. Az egyes 
MSN-felhasználók ezután definiálhatnak saját egyéni beállításokat a hozzájuk tartozó számhoz.

Ez a telefonkészülék legfeljebb öt MSN-számot képes kezelni. A funkciók alkalmazásához legalább 
egy MSN-számot be kell állítani felhasználónévvel együtt (lásd „MSN-szám kijelölés”).

Felhasználóváltás
A felhasználócseréhez nyomja meg a Menü funkciógombot. A  gomb segítségével jelenítse 
meg a Felhasználóváltás menüpontot, majd válasszon ki egy felhasználót. 
Az aktuális felhasználó megjelenik a kijelzőn. Most lehet hozzáférni az aktív felhasználói híváslisták-



11

A telefonkészülék telepítése

hoz, hívásdíjakhoz és egyéni beállításokhoz. Az egyes MSN-számokkal kapcsolatos beállítások az 
„MSN beállítások” fejezetben kerülnek ismertetésre. 

Megjegyzés:

A Felhasználóváltás menü eléréséhez legalább két MSN-számnak programozva kell lennie. 



12

Ismerkedés a telefonkészülékkel

Ismerkedés a telefonkészülékkel
Kezelő és kijelzőszervek
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Funkciógombok (jobb funkciógomb: menüválasztás, bevitelek/beállítások 
megerősítése - bal funkciógomb: visszalépés az előző menülépéshez)

Navigációs gomb (adatgörgetés függőleges és vízszintes irányban)

Újratárcsázó gomb (újratárcsázó lista megnyitása)

Híváslista megnyitás*

Üzenetgomb (az új bejövő SMS-üzenetek és a nemfogadott hívások megtekintése)

Kihangosító gomb (a gomb megnyomásával a helyiségben tartózkodók is 
hallhatják a beszélgetést)

+/- gomb (hangszóró-hangerő szabályozás)

Némítógomb (mikrofon átmeneti kikapcsolásával privát beszélgetés folytatható a 
helyiségben tartózkodó személyekkel)

Számgombok (telefonszámok tárcsázása)

A „0” gomb lenyomva tartásával tárcsázási szünet illeszthető a számjegyek közé

Hangpostafiók (a gomb lenyomva tartásával közvetlenül elérhető a hálózati 
üzenetrögzítő)

Visszahívás foglaltság esetén (a gomb lenyomva tartásával aktiválható a vissza-
hívás foglaltság esetén funkció)

Anonim hívás (a gomb lenyomva tartásával a következő hívás számára letiltásra 
kerül a hívószámküldés)

Hívásparkoltatás (hívás közben lenyomva tartás: parkoltatás, készenléti módban 
lenyomva tartás: parkolt hívás visszavétele)

Csillag gomb (csillag szimbólum bevitel - lenyomva tartva: hívásjelző be-/ 
kikapcsolás)

Kettőskereszt gomb (kettőskereszt szimbólum bevitele - lenyomva tartva: billen-
tyűzár bekapcsolás)

* Szolgáltatásfüggő funkció - érdeklődjön a telefonszolgáltatónál az adott funkció elérhetőségével kapcsolatban



14

Ismerkedés a telefonkészülékkel

Billentyű lezárva (ebben a helyzetben nem lehet telefonhívást kezdeményezni)

Érdeklődő gomb (flash funkcióval)

T-gomb (a VIP-könyvtár megnyitása)

5 gyorstárcsázó gomb (duplán programozható)

 

Kijelzőszimbólumok

Ébresztés beállítva

Bejövő hívás

Hívásjelző kikapcsolva

Billentűzet lezárva

Aktív hívásátirányítás

Nem fogadott hívások*
(nem fogadott hívásokat tartalmaz a híváslista)

Új SMS érkezett*

Hangüzenet érkezett

Újrahívás
A „visszahívás foglaltság esetén” opció felkínálása

  

* Szolgáltatásfüggő funkció - érdeklődjön a telefonszolgáltatónál az adott funkció elérhetőségével kapcsolatban
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Menük
Navigálás a menükben
Az Ön telefonkészüléke egyszerűen áttekinthető menürendszerrel könnyíti meg a kezelést. Gyakorla-
tilag minden egyes menü több opciót tartalmaz. A fő- és almenük, valamint az opciók kiválasztásához 
a kijelzett funkció alatti gombot kell megnyomni.

Nyomja meg a Menü felirat alatti funkciógombot a főmenü megnyitásához, majd a  navigációs 
gombokkal jelenítse meg a keresett opciót. Az OK funkciógomb megnyomásával megnyithatja az op-
ciólistát, a  navigációs gombokkal pedig opciót kereshet, amelyet az OK gombbal nyugtázhat.

Visszalépés az előző menübe
A Vissza funkciógombbal lehet visszalépni az előző menübe.

Kilépés a menüből
A menüből történő kilépéshez a Vissza funkciógombot kell megnyomni. A Vissza funkciógomb 
ismételt megnyomásával visszatérhet készenléti módba.



16

Telefonálás

Telefonálás
Híváselőkészítés
Első lépésként gépelje be a hívószámot. A téves számjegyeket bármikor törölheti.
Ezután emelje fel a kézibeszélőt, és a készülék automatikusan tárcsázza a hívószámot.

Hívásfogadás
Bejövő híváskor a kijelzőn megjelenik a hívó fél telefonszáma és a neve (ha benne van a készülék 
telefonkönyvében), feltéve, hogy a telefonszolgáltató támogatja a hívószám-azonosító funkciót (CLIP*)
Emelje fel a kézibeszélőt a hívás fogadásához.

Hívás elutasítás
Lehetőség van a bejövő hívás elutasítására. Ehhez nyomja meg az Opciók, Elutasítás funkciógom-
bot. Ezzel törlésre kerül a hívás.

DTMF/billentyű-információ küldés
Ha átmenetileg DTMF-re kapcsol, akor az Opciók, DTMF funkciógomb megnyomásával vezérlőjele-
ket továbbíthat (pl. hangpostafiók kezelésére) hívás közben.

Megjegyzés:
Alapállapotban beállításra került az „Automatikus DTMF” a Beállítások, Telefon menüben, tehát nem 
kell ideiglenesen DTMF-re kapcsolni.

Gyorstárcsázás
A telefonkészülék lehetővé teszi a gyakran használt telefonszámok egyetlen gombbal történő tárcsá-
zását. Erre a célra öt gyorstárcsázó gomb áll rendelkezésre. Mivel az egyes gombokhoz két szám is 
rendelhető, így összesen 10 gyorstárcsázó szám programozása lehetséges. A gyorstárcsázó gombok 
alá programozott telefonszámok minden felhasználó számára rendelkezésre állnak.
A gyorstárcsázás feltétele, hogy legyen programozva telefonszám a gyorstárcsázásra kijelölt gombok 
egyikéhez. Nyomja meg a  gyorstárcsázó gombot.

* Szolgáltatásfüggő funkció - érdeklődjön a telefonszolgáltatónál az adott funkció elérhetőségével kapcsolatban
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A kézibeszélő felemelésével a készülék automatikusan tárcsázza a számot. Amint létrejön a kapcso-
lat, folytassa le a telefonbeszélgetést.

Megjegyzés:

A gyorstárcsázó gomb egyszeri megnyomásával megjelenik a gomb alatt tárolt első telefonszám. A 
gomb rövid időn belüli ismételt megnyomásával megjeleníthető a gombhoz tartozó második szám.

A gyorstárcsázó gombok programozása a „Beállítások / Gyorstárcsázó gombok” fejezetben kerül 
ismertetésre.

Kihangosítás / kézibeszélő nélküli telefonálás
Visszahelyezett kézibeszélő mellett is lehetőség van telefonhívások lebonyolítására, melynek során a 
helyiségben tartózkodók is figyelemmel kísérhetik a beszélgetést.
Amikor a telefonkészülék bejövő hívást jelez, nyomja meg a  gombot a hívás fogadásához. Folytas-
sa le a beszélgetést kihangosított módban. A  gomb ismételt megnyomásával befejezheti a hívást.

Átkapcsolás kihangosítás módba
Telefonbeszélgetés közben nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot. Ezután tegye vissza a 
kézibeszélőt, és csak ezután engedje el a  kihangosító gombot. A hívás befejezéséhez ismételten 
meg kell nyomni a  gombot.

A hangszóró használata
A kihangosított telefonállással ellentétben a helyiségben tartózkodók hallják a telefonáló partner 
hangját, viszont a telefonáló partner csak a kézibeszélőbe bemondott szöveget hallja, a helyiségben 
elhangzottakat nem.

Ha normál (kézibeszélős) telefonbeszélgetés közben a helyiségben tartózkodók is szeretnék nyomon 
követni a teljes beszélgetést, akkor kapcsolja be a hangszórót a  gombbal. A  gomb ismételt 
megnyomásával kikapcsolhatja a hangszórót.

Tegye vissza a kézibeszélőt a hívás befejezéséhez.
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Kézibeszélő hangerőszint
Öt fokozatban szabályozható a kézibeszélő-hangszóró hangerőszintje. 
A beállításhoz telefonbeszélgetés közben kell működtetni a  navigátorgombot.
A művelettel beállított hangerőszintet a hívás befejezésekor menti el a készülék.

Mikrofon némítás
Telefonbeszélgetés közben szót válthat a helyiségben tartózkodó személlyel úgy, hogy a beszélgetést 
nem hallja a telefonáló partner.

1. Telefonbeszélgetés közben nyomja meg a  gombot. Ennek hatására kikapcsol a kézibeszélő 
mikrofonja, tehát a telefonáló partner nem hallja az Ön és a helyiségben tartózkodó személyek 
hangját.

2. A  gomb ismételt megnyomásával visszakapcsolható a mikrofon, és folytatható a beszélgetés

.
Újratárcsázás
A telefonkészülék memóriája megőrzi az utoljára tárcsázott 15 telefonszámot. Ha a név és a telefon-
szám már benne van a telefonkönyvben, akkor a számhoz tartozó név fog megjelenni a kijelzőn.

Újratárcsázás a listából
Nyomja meg a  gombot az újratárcsázó lista megnyitásához, majd a  navigátor gombok 
segítségével válasszon ki egy számot a listából. Ezután emelje fel a kézibeszélőt a kiválasztott szám 
tárcsázásához.

Megjegyzés:

Ha nem tartalmaz telefonszámot az újratárcsázó memória, akkor megjelenik az erre vonatkozó 
üzenet a kijelzőn.
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Számok másolása az újratárcsázó listából
Az újratárcsázó listából telefonszámokat lehet átmásolni a telefonkönyvbe.
Nyomja meg a  gombot az újratárcsázó lista megnyitásához, majd a  navigátor gombok segít-
ségével válasszon ki egy számot a listából másolásra. Ezután nyomja meg az Opciók funkciógombot, 
adja meg a nevet és a számot, majd végezze el az egyéni beállításokat. Befejezésül rendelje hozzá a 
bevitelt a megfelelő felhasználóhoz és mentse el.

Megjegyzés:

Ha a telefonszám már benne van a telefonkönyvben, akkor a készülék nem kínálja fel a mentési 
lehetőséget.

Törlés az újratárcsázó listából
Nyomja meg a  gombot az újratárcsázó lista megnyitásához, majd a  navigátor gombok segít-
ségével válasszon ki egy számot törlésre. Ezután nyomja meg az Opciók funkciógombot, és végezze 
el a bevitel vagy az egész lista törlését.

SMS-küldés az újratárcsázó listából*
1. Nyomja meg a  gombot az újratárcsázó lista megnyitásához, majd a  navigátor gombok 

segítségével válasszon ki egy bevitelt, végül nyomja meg az Opciók funkciógombot.
2. Szerkessze meg és küldje el az SMS-üzenetet.

Billentyűzár
1. Nyomja meg és tartsa megnyomva a  (kettőskereszt) gombot. A kijelzőn megjelenik a 

Billentyûzár bekapcsolva üzenet.
2. A billentyűzár feloldásához nyomja meg a Felold funkciógombot, majd a  (kettőskereszt) gombot.

Megjegyzés: 

Lezárt billentyűzet mellett is lehetőség van a 112-es segélyhívó szám tárcsázására, valamint a 
bejövő hívások fogadására.

Lezárt billentyűzet mellett nem lehet tárcsázni és menüket kezelni.

* Szolgáltatásfüggő funkció - érdeklődjön a telefonszolgáltatónál az adott funkció elérhetőségével kapcsolatban
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Érdeklődő hívások
Városi (fővonali) érdeklődő hívás
1. Telefonbeszélgetés közben felhívhat egy másik külső (fővonali) partnert a meglévő kapcsolat 

megtartása mellett.
2. Nyomja meg a  gombot az érdeklődő hívás indításához.

Hívások közötti váltás (átkapcsolás két hívás között)
Két aktív hívás esetén (az egyik tartásba helyezése mellett) lehetőség van a két vonal közötti átkapcso-
lásra.
1. Példánk szerint két hívás van folyamatban, közülük az egyik tartásba téve.
2. Nyomja meg az Opciók, Hívások közötti váltás funkciógombot a két partner közötti átkapcsoláshoz.
3. Nyomja meg a Vége funkciógombot az egyik hívás befejezéséhez. 
A telefonbeszélgetés tovább folytatható a másik partnerrel.

Megjegyzés: 

Az Opciók, Bekapcsolódás funkciógomb segítségével az összes partner összekapcsolható.

Háromrésztvevős konferenciahívás
A konferenciaszervező segéd segítségével háromutas konferenciahívás hozható létre két külső 
(fővonali) partnerrel.
1. Jelenítse meg a kijelzőn a Funkciók, Konferencia segéd menüt, majd nyomja meg az OK funkció-

gombot.
2. Tárcsázza az első számot vagy keresse meg a telefonkönyvben. Miután létrejött a kapcsolat, jelent-

se be a partnernek, hogy háromrésztvevős konferenciahívást kíván kezdeményezni. 
3. Tárcsázza a második számot vagy keresse meg a telefonkönyvben. A kapcsolat létrejöttével aktivá-

lásra kerül a háromrésztvevős konferenciahívás.

Megjegyzés: 

Amennyiben a második hívás sikertelen, a Vége funkciógomb megnyomásával visszaveheti az 
első, tartásba tett hívást.
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Telefonkönyv
A telefonkészülék 100 név és telefonszám tárolására alkalmas telefonkönyvvel van ellátva. Az egyes 
bejegyzésekhez név és telefonszám tartozik. A nevek egyenként legfeljebb 16 karakterből állhatnak, 
a telefonszámok pedig legfeljebb 24 számjegyet tartalmazhatnak.

Bevitel a telefonkönyvbe
Új bejegyzés
A telefonkészülék készenléti módjában:
1. Nyomja meg a Nevek funkciógombot. Ennek hatására betűrendben megjelennek a kijelzőn a 

bejegyzések.
2. Nyomja meg az Opciók funkciógombot. Most lehet új bejegyzést készíteni névvel és számmal, 

illetve egyéni beállításokat végezni. A bejegyzést rendelje hozzá a megfelelő felhasználóhoz, majd 
mentse el az adatokat.

Megjegyzés: 

Ha üres a telefonkönyv, akkor a kijelzőn megjelenik az erre vonatkozó üzenet.

Név- és számbeviteli tippek
A  gombbal szünetet illeszthet be a karakterek közé, a  és a  gombokkal pedig szimbólum 
szerkeszthető a bejegyzésekbe.
A rendelkezésre álló speciális karakterek a kijelző alsó sorában láthatók. A megfelelő gomb 
megnyomásával görgetni lehet a karaktereket a kijelzőn.
Névbevitel közben a  gomb megnyomásával lehet átváltani kis- és nagybetűs formátum között.

Bejegyzésszerkesztés
1. Nyomja meg a Nevek funkciógombot. Ezután a  navigációs gombokkal keresse ki a szerkesz-

tésre szánt bejegyzést, majd nyomja meg az Opciók funkciógombot
2. Végezze el a bejegyzés szerkesztését, és mentse el a módosításokat.
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Bejegyzés-/telefonkönyv törlés
Lehetőség van a telefonkönyv bejegyzéseinek egyenkénti törlésére, illetve az egész telefonkönyv 
törlésére.
1. Nyomja meg a Nevek funkciógombot. Ezután a  navigációs gombokkal keresse ki a törölni 

kívánt bejegyzést, majd nyomja meg az Opciók funkciógombot
2. Törölje a bejegyzést vagy a telefonkönyv teljes tartalmát.

 
Tárcsázás a telefonkönyvből
1. Nyomja meg a Nevek funkciógombot. Ennek hatására betűrendben megjelennek a kijelzőn a 

bejegyzések.
2. Keressen ki egy bejegyzést a  navigációs gombokkal, majd emelje fel a kézibeszélőt. A készü-

lék automatikusan  tárcsázza a kiválasztott bejegyzéshez tartozó telefonszámot.

Név szerinti keresés is végezhető a telefonkönyvben a név első betűjének megadásával.

SMS-küldés a telefonkönyvből*
1. Nyomja meg a Nevek funkciógombot. Ezután a  navigációs gombokkal keressen ki egy 

bejegyzést, majd nyomja meg az Opciók funkciógombot.
2. Szerkessze meg és küldje el az SMS-üzenetét.

T-Gomb
A telefonkészülék T-Gombja a 197-es telefonszámot (T-Com Tudakozó Plusz) tárolja.
A T-Gomb lenyomása után a Tudakozó Plusz-t a kézibeszélő felemelésével, illetve a kihangosító 
gomb lenyomásával hívhatja fel.

* Szolgáltatásfüggő funkció - érdeklődjön a telefonszolgáltatónál az adott funkció elérhetőségével kapcsolatban
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Híváslisták*
Amennyiben a telefonszolgáltató támogatja a hívószám-azonosító funkciót* (CLIP), úgy a hívó fél 
telefonszáma megjelenik a hívást fogadó készülék kijelzőjén (feltéve, hogy a hívó fél nem tiltotta le a 
hívószám-küldést).

A bejövő hívásokra üzenet hívja fel a figyelmet a kijelzőn. Külön listában találhatók a fogadott és a 
sikertelen hívások.

A híváslista kapacitása 30 bejegyzésre elegendő. Ha megtelt a lista, akkor az új bejegyzések a legré-
gebbiek helyére kerülnek, azok törlésével.

Megjegyzés: 

Ha üres a híváslista, akkor a vonatkozó üzenet lesz látható a kijelzőn

Telefonszámok megtekintése / tárcsázás a híváslistából
Nyomja meg a  gombot a híváslista megnyitásához. A  gombokkal kereshet a lista bevitelei 
között. A kézibeszélő felemelésekor a készülék tárcsázza a kijelölt számot.

SMS-küldés a híváslistából*
1. Nyomja meg a  gombot a híváslista megnyitásához. A  gombok segítségével keressen ki 

egy bevitelt, majd nyomja meg az Opciók funkciógombot.
2. Szerkessze meg és küldje el SMS-üzenetét.

A híváslistában lévő számok mentése a telefonkönyvbe
1. Nyomja meg a  gombot, majd keresse meg a bevitelt.
2. Nyomja meg az Opciók, Szám mentése funkciógombot. Adjon nevet a telefonszámhoz és végezze 

el az egyéni beállításokat. Ezután rendelje hozzá a bevitelt a felhasználóhoz, majd mentse el az 
adatokat.

* Szolgáltatásfüggő funkció - érdeklődjön a telefonszolgáltatónál az adott funkció elérhetőségével kapcsolatban
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Bevitelek törlése egyenként
1. Nyomja meg a   gombot, majd a megfelelő híváslistából (fogadott és nem fogadott hívások) 

keresse ki a törölni kívánt bevitelt.
2. Nyomja meg az Opciók, Bejegyzés törlése funkciógombot a kijelölt bevitel törléséhez.

A teljes híváslista törlése
1. Nyomja meg a  és a Összes törlése funkciógombot a híváslista komplett törléséhez.
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Hangfunkciók
Művelet:

1. Nyomja meg a Menü funkciógombot, majd a  gombok segítségével jelenítse meg az Hangok 
menüt a kijelzőn és nyomja meg az OK funkciógombot.

2. Keresse ki a megfelelő almenüt, majd végezze el a szükséges beállításokat:

Hívásjelző
Minden egyes MSN-számhoz külön hívásjelzést lehet beállítani a rendelkezésre álló 10 csengődallam 
közül.

A csengődallam mellett a csengetési hangerő szintje is tetszés szerint módosítható, és fokozatosan 
erősödő hívásjelzés is beállítható.

Hangjelzések
Lehetőség van a különböző hangjelzések beállítására, illetve letiltására:

Billentyűhangok
Minden gombnyomást rövid sípszó kísér.

Nyugtázó hangjelzés
A beállításokat és beviteleket rövid hangjelzéssel nyugtázza a készülék.
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Közvetlen hívás
Művelet:
1. Nyomja meg a Menü funkciógombot, majd a  gombok segítségével jelenítse meg a Családi 
menü menüt a kijelzőn, és nyomja meg az OK funkciógombot.

Ha aktiválva van a közvetlen hívás funkció, akkor bármelyik gomb megnyomása esetén az előre 
beprogramozott telefonszámot fogja tárcsázni a készülék. A közvetlen hívás kifejezetten hasznos a 
gyermekes szülők számára, hiszen távollétükben a telefon bármelyik gombjával elérhetik őket vagy a 
szomszédokat a gyerekek. Használat előtt természetesen be kell programozni a közvetlen számot a 
készülékbe.

Megjegyzés: 
A telefonkészülék normál használatához ki kell kapcsolni a közvetlen hívás funkciót.
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Hívásdíjak
Művelet:
1. Nyomja meg a Menü funkciógombot, majd a  gombok segítségével jelenítse meg a Díjak 

menüt a kijelzőn, és nyomja meg az OK funkciógombot.
2. Keresse ki a megfelelő almenüt, majd végezze el a szükséges beállításokat:

Az utolsó hívás díja
Lehetőség van az utolsó hívás díjának megjelenítésére MSN-számonként és készülékenként.

Díjösszesítő
A hívásdíjak kijelzése történhet készülékenként és az összes MSN-szám vonatkozásában.

Beállítások
Kijelzési típus
A kijelzőn megjeleníthető a hívás időtartama vagy a díja. Az alábbi beállításokat végre kell hajtani a 
díjkijelzéshez:

Impulzusdíj
A hívásdíj pontos megjelenítéséhez be kell állítani az impulzusdíjat. Ez a faktor minden ISDN hálózati 
kimenő hívásnál automatikusan továbbításra kerül.

Pénznem
A pontos tarifálás érdekében be kell állítani a pénznemet.

Megjegyzés: 

Műszaki okok miatt a kijelzőn megjelenő hívásdíjak eltérhetnek a számlán szereplő összegektől. 
Minden esetben a számlán feltüntetett összeg tekintendő mérvadónak.
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Naptár / óra
Művelet:
1. Nyomja meg a Menü funkciógombot, majd a  gombok segítségével jelenítse meg a Naptár/

óra menüt a kijelzőn, és nyomja meg az OK funkciógombot.
2. Keresse ki a megfelelő almenüt, majd végezze el a szükséges beállításokat:

Határidőnapló
A telefonkészülék határidőnapló funkciója öt különböző időpontra figyelmezteti a felhasználót. Az 
előre beállított időpontban hangjelzés hívja fel a figyelmet a tervezett teendőre/találkozóra.

Ébresztő
Az ébresztőfunkció beállításához meg kell adni az ébresztési időpontot és kiválasztani a rendelkezés-
re álló 10 dallam egyikét.

Dátum / pontos idő
Kimenő hívás kezdeményezésekor automatikusan beállításra kerül a dátum és a pontos idő.

Megjegyzés: 

Hálózati áramkimaradás esetén törlésre kerülnek a beállítások, ezeket újra be kell programozni.

Lehetőség van az időformátum (12/24 óra) beállítására.
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Hálózati funkciók (kiegészítő szolgáltatások)
A hálózati funkciók összetétele és elérhetősége függ a telefonszolgáltatótól. 
Az elérhetőségről és a díjakról a szolgáltató nyújt felvilágosítást.

Művelet:
1. Nyomja meg a Menü funkciógombot, majd a  gombok segítségével jelenítse meg a Funkciók 

menüt a kijelzőn, és nyomja meg az OK funkciógombot.
2. Keresse ki a megfelelő almenüt, majd végezze el a szükséges beállításokat:

Hívásátirányítás
A hívásátirányítás funkció segítségével partnerei akkor is elérik Önt, ha nem tartózkodik a telefonké-
szülék közelében.

A hívásátirányítás MSN-számonként aktiválható.

Válassza ki a hívásátirányítás típusát (feltétel nélkül, nem felel esetén, foglaltság esetén) a Bekapcso-
lás vagy a Kikapcsolás almenüben, majd adja meg az átirányítási célszámot (vagyis azt a telefonszá-
mot, amelyre átkerülnek a bejövő hívások a beállított feltétel teljesülése esetén).

Feltétel nélkül
A bejövő hívások feltétel nélkül átkerülnek a beállított célszámra.

Nem felel esetén
A bejövő hívások egy adott időtartam vagy csengetésszám után kerülnek átirányításra a célszámra.

Foglaltság esetén
A bejövő hívások akkor kerülnek átirányításra, ha foglalt a vonal.
Bármikor lehetőség van az alábbi műveletekre:

átirányítási státusz ellenőrzése
átirányítási célszám törlése, szerkesztése
átirányítás kikapcsolása
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Ismeretlen hívás (hívószám-küldés letiltása)
Hívás kezdeményezésekor a hívott partner készülékén megjelenik a hívó fél telefonszáma (feltéve, 
hogy a hívott partner készüléke támogatja ezt a funkciót).
Az MSN-szám programozásával engedélyezhető vagy letiltható a hívószám továbbítása (lásd „MSN-
beállítások”). 

A  gomb lenyomva tartásával előhívott menüben beállítható, hogy csak a következő hívás legyen 
„anonim”, vagyis csak egyetlen hívásra vonatkozzon a hívószám-küldés letiltása. A telefonkönyv 
bejegyzéseihez is hozzá lehet rendelni anonim hívást. 

Konferencia segéd
Lásd „Háromrésztvevős konferenciahívás”)

Hívásparkoltatás
Parkoltatás / visszavétel
A városi bejövő hívásokat 3 percen keresztül lehet parkoltatni, majd egy másik készülékről visszaven-
ni, ugyanazon kapcsolat fenntartásával.
Telefonbeszélgetés közben nyomja meg a Parkol funkciógombot vagy nyomja meg és tartsa meg-
nyomva a  gombot a hívás parkoltatásához.
Készenléti módban ugyanezzel a művelettel történik a parkolt hívás visszavétele.

Parkoltató kód
Gyárilag a telefonkészülék 1-es parkoltató kódra van programozva. A parkoltató kód bármikor módo-
sítható a megfelelő menüben. Módosítás után el kell menteni a beállítást a Mentés funkciógombbal. 
A parkoltató kód segítségével azonosítható a parkolt kapcsolat, vagyis ezt a kódot kell megadni a 
parkolt hívás visszavételéhez.

Hálózati hangpostafiók
Számos telefonszolgáltató kínálatában megtalálható a hálózati hangpostafiók üzemeltetési lehetősége.
Győződjön meg a szolgáltatás elérhetőségéről, a vonatkozó díjakról (ha vannak) és az egyéb szolgál-
tatásokról.
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Az új hangüzenetek beérkezését a  szimbólum jelzi a kijelzőn. A hangüzenetek gyors és egyszerű 
meghallgatásához nyomja meg és tartsa két másodpercig megnyomva a  gombot. Ennek hatására 
a készülék automatikusan tárcsázza a hálózati hangpostafiók számát.

Megjegyzés: 

A Hangposta, Beállítások almenüben lehet beállítani, illetve módosítani a hangpostafiók elérési 
számát.

A hálózati hangpostafiók kezelése számkódok megadása útján történik,
Ezzel kapcsolatban a telefonszolgáltató nyújt felvilágosítást.
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SMS - szöveges üzenetküldő szolgáltatás
Az SMS-üzenetek küldése és fogadása hálózati funkció. SMS-üzenetek küldéséhez és fogadásához 
engedélyezve kell lennie a hívószám-megjelenítés (CLIP), valamint a COLP* (felkapcsolt vonalazonos-
ság közlése) funkciónak. Az SMS elérhetőségével és díjaival kapcsolatban a telefonszolgáltató nyújt 
információkat.

Az Ön telefonkészüléke 612* karakter hosszúságú SMS-üzenetek küldését és fogadását támogatja. A 
lista kapacitása 25 darab SMS üzenet tárolására elegendő.

Megjegyzés: 

Az SMS-küldés feltétele, hogy ne legyen letiltva a hívószámküldés.

Elképzelhető, hogy nincs mód SMS küldésére, ha a telefonkészülék alközponthoz van csatlakoz-
tatva (alközpont tipusától függ).

Művelet:
1. Nyomja meg a Menü funkciógombot, majd a  gombok segítségével jelenítse meg az SMS 

menüt a kijelzőn, és nyomja meg az OK funkciógombot.
2. Keresse ki a megfelelő almenüt, majd végezze el a szükséges beállításokat:

SMS-üzenet írása
Az SMS-üzenetek szerkesztésével kapcsolatban további információk találhatók a „Bevitel a tele-
fonkönyvbe” fejezetben. Az SMS, Üzenet írása almenüben szimbólumok és sablonok nyújtanak 
segítséget a szerkesztéshez.

Bejövő üzenetek
Az új üzenetek beérkezését a  szimbólum jelzi a kijelzőn. Nyomja meg a Bejövő funkciógombot az 
új SMS-üzenet olvasásához, vagy a Vissza funkciógombot, ha később szeretné elolvasni az üzenet 
tartalmát.
Elolvasás után lehetőség van az üzenet továbbítására, mentésére és törlésére, valamint a küldő szám 
visszahívására.

* Szolgáltatásfüggő funkció - érdeklődjön a telefonszolgáltatónál az adott funkció elérhetőségével kapcsolatban
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Megjegyzés: 

Ha nem tartalmaz üzenetet a postafiók, akkor nem látható üzenet a kijelzőn.

Piszkozat
Egy létrehozott és elmentett SMS-piszkozat felhasználásával a későbbiekben egyszerűbbé és gyor-
sabbá tehető az üzenetek szerkesztése és elküldése.
 

Kimenő üzenetek
Az elküldött SMS-üzenetek automatikusan bekerülnek a kimenü üzenetek postafiókjába, ahol lehető-
ség van az üzenetek szerkesztésére, továbbítására, illetve a címzett felhívására.

Megjegyzés: 

SMS-írás közben korlátozás nélkül lehet fogadni a bejövő hívásokat.

Sikertelen SMS küldés esetén megjelenik a vonatkozó üzenet a kijelzőn, és az SMS átkerül a 
kimenő üzenetek postafiókjába. Az elküldetlen SMS-üzenetek törlésével visszatérhet készenléti 
módba, vagy az „olvasás” opció kiválasztásával megnyithatja és újraküldheti az üzenetet.

Sablonok
Megkönnyíti az SMS-üzenetek írását a rendelkezésre álló öt sablon. A sablonok tetszés szerint töröl-
hetők és szerkeszthetők, valamint új SMS-sablon is létrehozható.

SMS beállítások
SMS üzenetközpont
Az SMS-küldés feltétele, hogy az SMS-központ száma be legyen programozva a készülékbe. A 
telefonkészülék gyárilag tartalmaz központszámot (064120202). Kérjen információkat a  telefonszol-
gáltatótól a megfelelő számmal kapcsolatban.



Üzenetküldő központ
Lehetőség van az SMS-üzenetek küldésére szolgáló központ kiválasztására.

SMS jelzés be-/kikapcsolása
Beállítástól függően rövid sípszó jelzi az újonnan beérkezett SMS-üzeneteket.
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Beállítások
Nyelvválasztás
Művelet:
1. Nyomja meg a Menü funkciógombot, majd a  gombok segítségével jelenítse meg a Beállítá-

sok menü Nyelv almenüjét a kijelzőn, és nyomja meg az OK funkciógombot.
2. Válasszon ki egy menünyelvet, és a továbbiakban a beállított nyelven történik a kijelzés.

Kijelző
Művelet:
1. Nyomja meg a Menü funkciógombot, majd a  gombok segítségével jelenítse meg a Beállítá-

sok menü Kijelző almenüjét a kijelzőn, és nyomja meg az OK funkciógombot.
2. Keresse ki a megfelelő almenüt, majd végezze el a szükséges beállításokat:

Kontraszt
Az optimális olvashatóság érdekében lehetőség van a kijelzőkontraszt szabályozására.

Fényerő
Tetszés szerint be- és kikapcsolható a kijelző háttérvilágítása.

Gyorstárcsázó gombok
Gyorstárcsázó gombok programozása
A megfelelő gyorstárcsázó gomb egyszeri megnyomásával az első szinten lehet telefonszámot meg-
adni. A második szint programozásához kétszer kell megnyomni a gombot.
Adja meg a nevet és a telefonszámot, majd végezze el a beállításokat. Rendelje hozzá a bevitelt a 
megfelelő felhasználóhoz és mentse el az adatokat.
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Gyorstárcsázó gombok átprogramozása
1. Nyomja meg a Menü funkciógombot, majd a  gombok segítségével jelenítse meg a Beállítá-

sok menü Gyorshívó gombok almenüjét a kijelzőn, és nyomja meg az OK funkciógombot.
2. Módosítsa a gomb alá programozott telefonszámot és mentse el a beállításokat.

Megjegyzés: 

Gyárilag nincs telefonszám programozva a gyorstárcsázó gombokhoz.

Rendszer PIN-kód
Művelet:
1. Nyomja meg a Menü funkciógombot, majd a  gombok segítségével jelenítse meg a Beállítá-

sok menü Rendszer PIN almenüjét a kijelzőn, és nyomja meg az OK funkciógombot.
2. Szükség esetén módosítsa a meglévő PIN-kódot.

Megjegyzés:

Biztonsági megfontolásokból ajánlatos megváltoztatni a rendszer PIN-kódot.

FONTOS! Feltétlenül jegyezze fel valahova az új rendszer PIN-kódot! A kód elfelejtése esetén csak 
külön szolgáltatási díj felszámítása mellett lehetséges helyreállítani a rendszert.

Alközpont
Lásd „Központelérés”

MSN beállítások
MSN-szám kijelölés
Ez a telefonkészülék legfeljebb öt MSN-számot képes kezelni. A telefonkészülék használatához 
legalább egy MSN-számot be kell állítani felhasználónévvel együtt.
1. Nyomja meg a Menü funkciógombot, majd a  gombok segítségével jelenítse meg a Beállítá-

sok menüt, és nyomja meg az OK funkciógombot.
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2. Válassza ki a megfelelő MSN-számot az MSN beállítások menüben. Végezzel el az MSN-számok 
programozását felhasználónevekkel, majd állítsa be az anonim hívás és a hívásvárakoztatás 
funkciót. A művelet végén a hívásvárakoztatás funkció hangjelzéssel figyelmeztet a bejövő hívásra 
(a meglévő beszélgetés közben).

Megjegyzés: 

Az MSN-számok programozásához és a megfelelő beállítások elvégzéséhez igénybe veheti a 
telepítő segéd segítségét.

Az MSN-számok elé nem szabad előtétszámot programozni.
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Központelérés
Kompatibilitás
Lehetőség van a telefonkészülék ISDN alközponthoz történő csatlakoztatására. A funkciók elérhető-
sége és működése függ az alkalmazott alközpont típusától. Ezzel kapcsolatban kérje ki a telefonszol-
gáltató véleményét.

EAC fővonalkapcsolási szám
Fővonalkapcsolási szám (pl. 0) megadására lehet szükség a híváslistában lévő telefonszámok vissza-
hívásához, vagy ahhoz, hogy a nagyközpont fővonalat jelöljön ki a városi hívásokhoz.

EAC bevitel
Művelet:
1. Nyomja meg a Menü funkciógombot, majd a  gombok segítségével jelenítse meg a Beállítá-

sok menü Alközpont, Hozzáférési kód almenüjét a kijelzőn, és nyomja meg az OK funkciógombot.
2. Adja meg a fővonalkapcsolási számot.

Megjegyzés:

A fővonalkapcsolási szám megadása után már nem kell ismételten bevinni a számot a telefon-
könyvbe, viszont felemelt és visszahelyezett kézibeszélővel történő tárcsázáskor továbbra is meg 
kell adni a fővonalkapcsolási számot.

Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon az alközpont rendelkezésére a fővonal biztosításá-
hoz, szükség lehet szünet beillesztésére a fővonalkapcsolási szám után a   gomb lenyomva 
tartásával.

A fővonalkapcsolási számra vonatkozó további részletek az alközpont kezelési útmutatójában 
olvashatók.
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Funkciók
EAC bevitel engedélyezés / letiltás
Ha az EAC-szám automatikusan be van állítva a kapcsolt vonal prezentációjához, akkor aktiválni kell 
ezt a funkciót, hogy lehetővé váljon a híváslistában lévő visszahívás. Az engedélyezés vagy letiltás az 
Alközpont, Funkciók menüben végezhető el.

Automatikus ECT
Az alközponton keresztüli hívásátirányításokhoz meg kell határozni az átirányítás típusát. Az átirányí-
tás típusa (funkcionális vagy vonalbontásos) alközpontfüggő.
Ez a telefonkészülék gyárilag bekapcsolt ECT-re (funkcionális) van állítva.
A vonatkozó beállításokat az Alközpont, Funkciók menüben lehet elvégezni (ECT on: funkcionális, 
ECT off: vonalbontásos átirányítás).
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Karbantartás
Reset (visszaállítás)
A telefonkészüléket az alábbi művelettel lehet visszaállítani gyári alapállapotra:

Művelet:
1. Nyomja meg a Menü funkciógombot, majd a  gombok segítségével jelenítse meg a Beállítá-

sok menü Karbantartás almenüjét a kijelzőn.
2. Válassza ki a Reset menüt, majd nyomja meg az OK funkciógombot.

Megjegyzés:

A reset művelet során a telefonkönyv és a gyorstárcsázó gombok kivételével az összes felhaszná-
lói beállítás törlésre kerül.

Reset után ismét megjelenik a telepítő asszisztens a kijelzőn.

Szoftververzió és -frissítés
1. Nyomja meg a Menü funkciógombot, majd a  gombok segítségével jelenítse meg a Beállítá-

sok menü Karbantartás almenüjét a kijelzőn, és nyomja meg az OK funkciógombot.
2. Keresse ki a megfelelő almenüt, majd végezze el a szükséges beállításokat:

Szoftververzió
A telefonkészülékre telepített szoftver neve és verziószáma megjeleníthető a kijelzőn.

Szoftverfrissítés
A telefonkészülék szoftvere folyamatos frissítésen esik át. A frissítés percek alatt letölthető telefonvo-
nalon keresztül. Ha a készülék a legújabb verziót tartalmazza, akkor a kapcsolat néhány másodperc 
után bontásra kerül. A távletöltéshez szükséges hozzáférési szám (0041848888088) be van progra-
mozva a készülékbe. A Beállítások almenüben módosítható a hozzáférési szám.
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Megjegyzés:

Ha sikertelen a letöltés, akkor valószínűleg másik hozzáférési számra van szükség. Forduljon a 
telefonszolgáltatóhoz segítségért.
Letöltés közben semmilyen körülmények között nem szabad megszakítani a kapcsolatot, például 
a telefonvonal bontásával.

Működés tartalék áramforrásról
A telefonkészülékek egyikét áramellátási üzemzavar esetén is lehet működtetni.
Az erre a célra kijelölt telefonkészülék alán található vészkapcsolót tolja ON-állásba.
Gyárilag OFF állásban kerülnek leszállításra a készülékek.

Szükség-áramellátás hálózati végberendezésen
A nagyközpont által biztosított szükségáram 
csak egyetlen készülék működtetéséhez 
elegendő.
Ilyen üzemmódban néhány funkció kivételével 
csak telefonhívások fogadása és kezdeménye-
zése lehetséges.

A vészüzemmód beállításához tolja ON-állásba 
a készülék alján található kapcsolót.
  
Megjegyzés:

Csak egyetlen telefont lehet 
vészüzemmódra állítani. Ha egynél több ké-
szüléken van ON-állásba tolva a kapcsoló, 
akkor egyik sem lesz használható.
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Vészüzemmód alközponton
Ha a telefonkészülék alközponthoz csatlakozik, akkor az alközpont biztosítja a szükségáramot. 
Az alközpont típusa meghatározza, hogy hány készüléket és milyen funkciókat lehet használni 
vészüzemmódban. Ezzel kapcsolatban az alközpont dokumentációjában található részletes leírás.

Megjegyzés:

Alközponti konfiguráció esetén is ON-állásba kell tolni a készülék(ek) kapcsolóját a vészüzemmód 
aktiválásához.
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