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KÖSZÖNTJÜK! 
Örülünk, hogy a VoiceStationTM 500–t választotta, amely a full duplex konferenciatelefonok következő generá- 
ciójához tartozik. 

 
Egyszer és mindenkorra megváltoztatja a hangminőségre vonatkozó elvárásait. Szuper érzékeny hiperkarboid 
mikrofonja beállításának a találkozó résztvevőire, míg nagypontosságú torzításmentes neodímium hangszórói 

tökéletes hangminőséget és hangerőt biztosítanak még egy nagyobb konferenciateremben is. 
 

A VoiceStationTM 500–t azonban a gyakorlatilag visszhangmentes egyidejű kétoldalú kommunikáció lehetősé- 
ge teszi osztályon felülivé. Az automata teljesítményszabályozás és zajszűrés eredményeképpen a résztvevők 

észre sem veszik, hogy nem kézi beszélővel beszélnek. 
 

További előnye, hogy könnyen és egyszerűen használható. 
 

A következő néhány oldalban a termékről részletes leírást adunk. 
 

Amennyiben bármilyen kérdésre, vagy megjegyzése van, kérjük hívja a HACSA TEL Magyarország Kft -t. 
 
 

Figyelem! 

Garanciális-, és garancián túli javításhoz a készüléket eredeti csomagolásban és minden gyári 
tartozékával együtt kell visszahozni! 

 

 Alkatrész jegyzék  
A következő eszközöket tartalmaz a VoiceStation

TM 
500 csomag. Ellenőrizze a listát, hogy kézhez kapott-e 

minden alkatrészt. Hiányzó eszköz esetén vegye fel a kapcsolatot a VoiceStationTM 500 viszonteladójával. 

 
 

VoiceStationTM 500 összeszerelése 
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VoiceStationTM 500 használata 

 
 

1.Csatlakoztassa az egyik végét a hosszabb konzol kábelnek a készü- 
lék alján lévő csatlakozóba. 

 
 
 

2. Csatlakoztassa a tápegység csatlakozóját a legközelebbi áram kimenetre. 
 

3.A hosszabb konzol kábel másik végét csatlakoztassa a tápegységbe. A VoiceStationTM 500 öntesztet futtat 
majd egy hangjelzést ad ki. Ha nem hallunk hangot, akkor ellenőrizzük a kimenetet és az áramellátást. 

 
 
 
 

4.Csatlakoztassuk a rövidebb telefon kábel a 
tápegységbe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.A rövid telefon kábel másik végét csatlakoztassuk a hagyományos 
analóg telefon fali csatlakozóba. 

 
►Ne Csatlakozassuk a VoiceStation

TM 500 digitális telefonhálózatra. 
Kárt okoz a készülékben. 

 
 
 
 

6.Helyezze a VoiceStationTM 500 készüléket a szoba közepére, stabil 
felületre és nyomjuk meg a Hangerő fel és Hangerő le a hangszóró 

beállításához. 
►A hangszórónak 3 beállítási módja van: magas, alacsony és kikap- 

csolt állapot. A hangerő gombok megnyomása után a hangjelzés jel- 
zi a jelenlegi állapotot. 

7. Nyomjuk meg a Hívás gombot a tárcsahanghoz. 
►Ha nem hall tárcsahangot, lehet h nem csatlakoztatta a készüléket az 

analóg vonalra. 
 
 

A Polycom VoiceStationTM 500 három üzemmódot támogat: 
 POTS Audio 
 Bluetooth Audio (fejbeszélő és handsfree profil) 
 Vezetékes Audio (2,5mm) 

 
A kapcsolat jelző fény nem világit POTS módban. Lassan kéken villog Bluetooth üzemmódban, és sárgán vilgít 

ha a telefon Vezetékes Audio módban van. POTS üzemmód esetén a 2,5 mm-es kábel csatlakoztatásával enge- 
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délyezzük a Vezetékes Audio üzemmódot. Lehetséges kezdeményezni/válaszolni Bluetooth és POTS hívásokra 
Vezetékes Audio üzemmódban. 

 

POTS (hagyományos, analóg) üzemmód  

Gombok 

 
 

Szám hívása: 
Példa: 

 
 

Bejövő hívás 
Nyomja meg a gombot ha a VoiceStationTM 500 csörög. 

 
 
 

 

Mikrofon némítás 
Nyomjuk meg a Némító gombot a mikrofonok kikapcsolásához. 
A piros jelzőfény világítani fog a mikrofon közelében. A hang- 
szóró továbbra is aktív és hallhatja a beszélgető partnert. A Né- 
mító gomb megnyomásával a kétirányú párbeszéd folytatódik. A 
piros jelzőfény nem fog világítani. 

 

 

Különleges tulajdonság 
A telefon rendszer rendelkezik speciális tulajdonságokkal, mint 
például hívásvárakoztatás, konferencia vagy átadás, amelyeket a 
speciális tulajdonságok gomb megnyomásával érhetünk el. 

 

Hangerő beállítás 
Folyamatban lévő hívás alatt nyomj meg a Hangerő fel vagy 

Hangerő le gombot a beállításhoz. 

Párosítás Bluetooth eszközzel 
Nyomja meg az Üzemmód gombot párosítás kezdeményezéséhez. 



4  

Hívás befejezés 
Nyomjuk meg a Hívás gombot hívás befejezéséhez. 

 
 

 

 Bluetooth Audio használata  
A Bluetooth üzemmód az VoiceStationTM 

500 új operációs üzemmódja. Lehetővé teszi, hogy kombinálja a mo- 
bil telefon kényelmét vagy a számítógép hívási alkalmazásait a konferencia telefon akusztikájával. Például, ha 
hívása van mobil telefonon, rácsatlakoztathatja a VoiceStationTM 500 készülékre, és konferencia telefon hang- 
szóróit és mikrofonjait használva fojtathatja a társalgást Ön, ill. a teremben lévő személyek.  

 
 Bluetooth üzemmód kezdeményezés 

 
Bluetooth üzemmód beállítása a VoiceStation TM 500 készüléken: 
1.Nyomja meg az Üzemmód gombot a Bluetooth üzemmódba való belépéshez. Az üzemmód LED bekapcsol 

(villog vagy folyamatosan világít) 
2.Nyomja meg az Üzemmód gombot újból. Tartsa lenyomva legalább 3 másodpercig, amíg a kék LED elkezd 

gyorsan villogni. 
Hang sorozatot fogja jelezni, ha a VoiceStationTM  500 felismerte a Bluetooth eszközt és a párosítás sikerült. 
A Bluetooth eszközön válassza ki a “VS500”, mint felismerendő eszközt. Amennyiben kódot kér, gépeljük be 

a “0000” gyári kódot. Ha a párosítás sikerült a kék LED folyamatosan fog világítani. 
3. Ismételje meg a következő lépéseket a használathoz mobil telefonokkal vagy számítógépekkel. 

 
 

VoiceStationTM 500 használata mobil telefonnal 
 

Bluetooth mobil telefon hívás kezdeményezés és befejezés: 
1.Nyomja meg az Üzemmód gombot a Bluetooth üzemmódba való belépéshez. Az üzemmód LED bekapcsol 

(folyamatosan világít). 
2.Tárcsázza a telefonszámot a Bluetooth-al rendelkező készüléken vagy nyomja meg a Hívás gombot a 

VoiceStationTM 500-n, hogy tárcsázza a mobil készüléken utoljára hívott telefonszámot. 
3.Hagyományos módon fejezzük be a hívást a mobil telefonon, számítógépen vagy nyomja meg a Hívás gom- 

bot a VoiceStationTM 500 készüléken. 

VoiceStationTM 500 készüléken hívásra fogadás: 
1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a mobil telefon párosítva van a VoiceStationTM  500 készülékkel. 
2. Hagyományos módon fogadjuk a hívást a mobil telefonon, vagy 
3. Nyomja meg a Hívás gombot a VoiceStationTM 500 telefonon. 

Hívás befejezés VoiceStationTM 500 készüléket használva: 
1. Hagyományos módon fejezze be a hívást a mobil telefonon, vagy 
2. Nyomja meg a Hívás gombot a VoiceStationTM 500 telefonon. 

Utoljára hívott szám újratárcsázása VoiceStationTM 500 készüléket használva: 
Nyomja meg a Hívás gombot a VoiceStationTM 500 készüléken az utoljára hívott szám mobilon történő újratár- 
csázásához. 
Megjegyzés: Bluetooth üzemmódban amennyiben POTS hívást akar kezdeményezni, először meg kell nyomni 

az Üzemmód gombot a Bluetooth mód kikapcsolásához. Majd nyomja meg a Hívás gombot POTS hívás kez- 
deményezéséhez. 

 
Hívás átadása VoiceStationTM 500 és mobil telefon között: 
1. Tárcsázza a kívánt számot. 

Hívás újratárcsázása 
Nyomja meg az Újratárcsázás gombot. 
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2. Hívás átadásához a VoiceStationTM  
500 készülékről mobil telefonra, nyomja meg a * gombot. 

3. Hívás visszaadáshoz a mobil telefonról VoiceStationTM 500 készülékre, nyomja meg a * gombot újból. 

Mobil telefonhívás közbeni váltás VoiceStationTM 500 készüléket használva: 
Használja a Flash funkciót a mobil telefonján a kék készülék közötti váltáshoz. 

 
VoiceStationTM 500 készüléken hívás némítása: 
Nyomja meg a Némító gombot a készüléken a némításhoz / némítás feloldásához. 

 
Hangerő változtatás: 
Nyomja meg a hangerő fel vagy le gombot a VoiceStation

TM  
500 készüléken a hangerő megfelelő beállításához. 

 
Bluetooth üzemmódban hívás kezdeményezése: 
1. Bluetooth eszközén hívás közben, a VoiceStationTM 500 készüléken az Üzemmód gomb megnyomásával 

helyezzük tartásra a hívást, majd bizonyosodjuk meg róla, hogy a LED-ek nem világítanak. Amennyiben nem 
nyomta meg az Üzemmód gombot a Bluetooth módból a kilépéshez, az utoljára hívott szám kerül tárcsázásra 
ha megnyomjuk a Hívás gombot. 

2. Nyomja meg a Hívás gombot a VoiceStationTM 500 készüléken, vonalhangot fog hallani. 
3. Tárcsázzuk a számot a VoiceStationTM 500 készülék gombjait használva. 
4. Hívás befejezéséhez nyomja meg a Hívás gombot a készüléken. 
5. Bluetooth híváshoz visszatéréshez nyomja meg az Üzemmód gombot a VoiceStationTM 500 készüléken. 

 
Különböző üzemmódok közötti váltás hívás közben: 
1.POTS hívás kezdeményezéshez Bluetooth üzemmódban, nyomjuk meg az Üzemmód gombot, majd tárcsáz- 

zuk a telefonszámot. Nyomjuk meg a Hívás gombot. Az Üzemmód gomb lenyomásával visszatérünk 
Bluetooth módba. 

2. Beérkező POTS hívás válaszolására Bluetooth üzemmódban, nyomjuk meg a Hívás gombot. 
 

Bluetooth csatlakozás felbontása VoiceStationTM 500 készüléket használva: 
 Nyomja meg és tartsa lenyomva az Üzemmód gombot a 3 másodpercig. A LED folyamatos kékből lassú vil- 

logásra vált beep hangjelzéssel. 
 
 

VoiceStationTM 500 használata számítógéppel 

Bluetooth üzemmód beállítása a készüléken VoiceStationTM 500 készüléken: 
1.Nyomja meg az Üzemmód gombot a Bluetooth üzemmódba való belépéshez. A kék Üzemmód LED bekap- 

csol. 
2.Bizonyosodjunk meg róla, hogy a Bluetooth üzemmódot bekapcsoltuk. Nyomja meg és tartsa lenyomva a 

legalább 3 másodpercig, amíg a kék LED elkezd villogni. Hallani fog egy hang sorozatot a VoiceStationTM 

500 készüléken amely jelzi, hogy a Bluetooth eszköz megtalálta a VoiceStationTM  500 készüléket. 
 

A Bluetooth készüléken válasszuk ki a PLCM VS500-t mint felismert eszközt. Amennyiben jelszót kér, adjuk 
meg a "0000"-t. Amennyiben a Bluetooth eszköz párosítása sikerült a VoiceStationTM 500 készülékkel, a kék 
LED folyamatosan világítani fog, valamint egy hangjelzés nyugtázza a sikeres párosítást. 

 
Számítógép hívás kezdeményezése és befejezése: 
1. Nyomja meg a Hívás gombot a VoiceStationTM 500 készüléken a számítógéphez csatlakozáshoz. 
2. Tárcsázza a telefonszámot. 
3. Amikor befejezte a beszélgetést, normál módon fejezze be a beszélgetést a számítógépén. 

 
Számítógépes hívás fogadás: 
1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a mobilt telefon párosítva van a VoiceStationTM  500 készülékkel. 
2. Amikor a hívás érkezik a számítógépre, szokásos módon válaszoljunk rá a számítógépen. 



Mobil telefon hívás befejezése VoiceStationTM 500 készüléket használva: 
 Bontsuk le a hívást szokásos módon a mobil telefonon. 

 
Audio átvitel VoiceStationTM 500 és számítógép között: 
1. Audio átvitelhez a VoiceStationTM 500 készülék és a számítógép között (vagy fordítva), meg kell szüntetni a 

kapcsolatot, ezt kétféle módon tehetjük meg: 
 Nyomja meg és tartsa lenyomva az Üzemmód billentyűt (mobil telefon jel, mode gomb) legalább 3 másod- 

percig a VoiceStationTM 500 készüléken. 
 A számítógépen a hívásalkalmazásban, jobb klikk az egérrel és kövesse az instrukciókat a Bluetooth csatlako- 

zás felbontásához. 
 

Hívás némítása VoiceStationTM 500 készüléken: 
 Nyomja meg a Némító gombot a VoiceStationTM 500 készüléken a némításhoz/némítás feloldásához. 

 
Hangerő módosítás: 
Nyomja meg a hangerő fel vagy le gombot a VoiceStation

TM  
500 készüléken a hangerő megfelelő beállításához. 

 
Hívás kezdeményezése Bluetooth üzemmódban a számítógépen: 
1. Ha hívása van Bluetooth eszközén, helyezze a hívást tartásba, a VoiceStationTM  500 készüléken. 
2. Nyomja meg a Hívás gombot a készüléken. 
3. Tárcsázzuk a számot a VoiceStationTM 

500 készülék billentyűit használva. 
4. A hívás befejezéséhez nyomja meg a Hívás gombot a VoiceStationTM 500 készüléken. 
5. Nyomja meg a "Flash" gombot a készüléken a hívás továbbításához a Bluetooth eszközre. 

 
Különböző üzemmódok közötti váltás hívás közben: 
1.POTS hívás kezdeményezéséhez Bluetooth üzemmódban, nyomja meg az üzemmód gombot, nyomja meg a 

Hívás gombot, tárcsázza a telefonszámot. Ha ez megvan nyomjuk meg a Hívás gombot. Nyomja meg az 
Üzemmód gombot a Bluetooth üzemmódba visszatéréshez. 

2. POTS hívás fogadásához Bluetooth üzemmódban, nyomja meg a Hívás gombot. 
 

Bluetooth összeköttetés megszüntetése VoiceStationTM 500 készüléket használva: 
 Nyomja meg és tartsa lenyomva az Üzemmód gombot három másodpercig. A kék LED lassú villogása és 

beep hang jelzi. 
 

 Bluetooth tárcsázás  
 
 Ha a 

LED: Nem világít Lassan villog Világít 
Hívást 
akar 
kezdemé- 
nyezni: 

 
POTS 

 
Számító- 

gép 

 
Mobil 
telefon 

 
POTS 

 
Számító- 

gép 

 
Mobil 
telefon 

 
POTS 

 
Számító- 

gép 

 
Mobil 
telefon 

Kövesse a 
következő 

lépéseket: 

▪ Nyomja 
meg a 
Hívás 
gombot 
▪ Tárcsáz- 
za a tele- 
fonszámot 

▪ Nyomja 
meg az 
Üzemmód 
gombot 
▪ A LED 
lassú 
villogásra 
vált 
▪ Nyomja 
meg és 
tartsa 
lenyomva 
az Üzem- 
mód gom- 
bot 3 
másodper- 
cig a szá- 

▪ Nyomja 
meg a 
Hívás 
gombot 
▪ A LED 
lassú 
villogásra 
vált 
▪ Nyomja 
meg és 
tartsa 
lenyomva 
az Üzem- 
mód gom- 
bot 3 
másodper- 
cig a szá- 

▪ Nyomja 
meg az 
Üzemmód 
gombot 
▪ A LED 
kialszik 
▪ Nyomja 
meg a 
Hívás 
gombot 
▪ Tárcsáz- 
za a tele- 
fonszámot 

▪ Nyomja 
meg és 
tartsa 
lenyomva 
az Üzem- 
mód gom- 
bot 3 
másodper- 
cig a szá- 
mítógéphe 
z való 
párosítás- 
hoz 
▪ Nyomja 

meg a 
Hívás 
gombot 

▪ Nyomja 
meg és 
tartsa 
lenyomva 
az Üzem- 
mód gom- 
bot 3 
másodper- 
cig a szá- 
mítógéphe 
z való 
párosítás- 
hoz 
▪Tárcsázza 

a telefon- 
számot a 
mobil 

▪ Nyomja 
meg az 
üzemmód 
gombot 
▪ A LED 
kialszik 
▪ Nyomja 
meg a 
Hívás 
gombot 
▪ Tárcsáz- 
za a tele- 
fonszámot 

▪ Tárcsáz- 
za a tele- 
fonszámot 
a számító- 
gépről 
▪ Ha befe- 
jeztük, 
szüntessük 
meg a 
hívást 
hagyomá- 
nyos mó- 
don 

▪Tárcsázza 

a telefon- 
számot a 
mobil 
telefonjá- 
ról 

6 
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  mítógéphe 
z való 
párosítás- 
hoz 
▪ Nyomja 
meg a 
Hívás 
gombot 
▪ Tárcsáz- 
za a tele- 
fonszámot 
a számító- 
gépről 

mítógéphe 
z való 
párosítás- 
hoz 
▪Tárcsázza 
a telefon- 
számot a 
mobil 
telefonjá- 
ról 

 ▪ Tárcsáz- 
za a tele- 
fonszámot 
a számító- 
gépről 

telefonjá- 
ról 

   

A LED 
már: Ki Be Be Ki Be Be Ki Be Be 

 

 Vezetékes Audio Üzemmód 2,5 mm-es Jack dugóval  

A mobil telefon kábellel csatlakoztathatja a mobil telefonját a VoiceStationTM 500 készülékhez. A tartozék mo- 
bil telefon kábellel szabványos 2,5 mm-es headset csatlakozóval ellátott készülékhez csatlakozhat. Amennyiben 
telefonja nem ilyen csatlakozóval rendelkezik, lehetősége van vásárolni opcionális csatlakozó kábelt. 

 
POTS üzemmódban csatlakoztassuk a 2,5 mm-es jack kábellel lehetővé teszi a vezetékes audio üzemmódot. A 

vezetékes audio üzemmódba való belépéshez nyomjuk meg az Üzemmód gombot (mobil telefon jel, mode 
gomb), ennek eredményeként a LED sárgán világít. 

 
Lehetőség van beérkező POTS hívás fogadására, ha a vezetékes audio üzemmód aktív. Fogadásához nyomjuk 

meg a Hívás gombot a készüléken, a LED kialszik, amely POTS üzemmódot jelzi. Ha befejeztük a hívást, az 
Üzemmód gomb ismételt megnyomásával a LED sárgán fog világítani, és újból vezetékes audio üzemmódban 
vagyunk. 

 
 

 A vezetékes audio üzemmód beállítása: 
1.Csatlakoztassa a 2,5 mm-es mobil telefon kábel egyik végét a VoiceStationTM 500 készülékbe, a másik végét 

a mobil telefonba vagy a számítógépbe. 
2.Nyomja meg az Üzemmód (mobil telefon jel, mode gomb) gombot a vezetékes audio üzemmód aktiválásá- 

hoz. A LED sárgán világít ennek eredményeként. 
 

 Vezetékes audio üzemmód használata: 
 

Hívás kezdeményezése és befejezése: 
1. Bizonyosodjuk meg róla, hogy a VoiceStationTM  500 készülék vezetékes audio üzemmódban van. 
2. Tárcsázzuk a számot a csatlakoztatott készüléken. 
3. Ha befejeztük, akkor bontsuk a hívást hagyományos módon a mobil telefonon vagy a számítógépet. 

 
Hívás fogadása: 
1. Bizonyosodjuk meg róla, hogy a VoiceStationTM  500 készülék vezetékes audio üzemmódban van. 
2. Ha meghalljuk a beérkező hívást, akkor normális módon fogadjuk. 

 
Az utoljára hívott szám újratárcsázása: 
 A VoiceStationTM 500 készülékhez csatlakoztatott mobil telefonon vagy számítógépen alkalmazzuk az újra- 

tárcsázást. 
 

Audio átvitel eszközök között vezetékes audio üzemmódban: 
 A 2,5 mm-es csatlakozó kábelt (mobil telefon vagy számítógép) el kell távolítani a mobil telefonból vagy 

számítógépből. 
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Hívások közötti váltás vezetékes audio üzemmódban: 
Az üzemmód gombbal cserélhetünk POTS, Bluetooth és vezetékes audio hívások között. 
1.POTS hívás kezdeményezése/fogadása vezetékes audio üzemmódban: Nyomja meg az Üzemmód gombot, 

nyomja meg Hívás gombot, kezdeményezzen/fogadjon telefonhívást. A sárga LED nem világít. Ha befejeztük 
nyomjuk meg a Hívás gomb, majd nyomjuk meg az Üzemmód gombot újból. 

2.Bluetooth hívás kezdeményezése/fogadása vezetékes audio üzemmódban: Nyomja meg az Üzemmód gom- 
bot (mobil telefon jel, mode gomb), majd kezdeményezzen/fogadjon telefonhívást. A Bluetooth LED (kék) 
világít. Ha befejeztük, nyomjuk meg az Üzemmód gomb újból. A LED sárga színre vált. 

 
Hívás némítása VoiceStationTM 500 készüléken: 
1.Nyomja meg az Némító gombot a VoiceStationTM 500 készüléken a hívás némításához/némítás feloldásához, 

vagy; 
2. A mobil telefon Némító gombját használjuk. 

 
Hangerő szabályozás: 
1. Nyomja meg a Hangerő fel/le gombot a VoiceStation

TM 500 készüléken, 
vagy; 

2. Használja a mobil telefon hangerő beállítását. 
 

Vezetékes audio összeköttetés megszüntetése VoiceStationTM 500 készüléken: 
1. Hagyományos módon fejezzük be a hívást. 
2. Húzzuk ki a kábelt a 2,5 mm-es csatlakozóból. A sárga LED kialszik, a VoiceStationTM 500 készülék POTS 
üzemmódba kerül. 

 
 Mikrofon beállítás számítógépen 
A jobb audio teljesítmény érdekében kapcsoljuk be a "Mic Boost" erősítést. 

 
Windows® XP esetében: 
Start menü; Vezérlőpult; Hangok és audioeszközök; Audió; Hangrögzítés; Hangerő…; Mikrofon (Speciális); 
Mic Boost kapcsoljuk be. 

 

ű 
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 Flash beállítás  

A készülék gyárilag 100 ms flash időre van beállítva. Utólagos módosításra nincs lehetőség. 
 

 Karbantartás  

A készüléket száraz, puha szövettel töröljük le. Tilos alkoholt és benzin alapú szerekkel történő tisztítás. 
 

 Hibaelhárítás  

Nincs vonal 
►Vizsgálja meg a csatlakozásokat. 
►Győződjön meg arról, hogy a telefonkábelt analóg aljzatba csatlakoztatta-e? 
►Dugja egy másik analóg telefon aljzatba a dugót. 

 
Telefon nem csörög 
►Állítsa be a hangszóró hangerejét a Hangerő fel gombbal. 

 
 Visszhangos, Alacsony a Hangerő vagy Néma a Készülék 
►Beszélgetés közben ne mozgassa a készüléket. 
►Beszélgetés közben tartsa távol a készüléktől a kezében lévő papírt. 
►Ne legyen a készülék közelében papír, kávé csésze stb. 
►A beszélgetés folyamán a résztvevők mindaddig maradjanak a helyükön, a VoiceStationTM 500 készülék al- 

kalmazkodik a környezetéhez. 
►A partnerük is használjon jó minőségű készüléket. 
►Ismételje meg a hívást. 

 
 Alig Hallható vagy „üreges” a Vétel 
►Menjen közelebb a készülékhez 
►Használjon hangelnyelőt a helyiségben 

 
 Fizikai Károsodás 
Amennyiben fizikai károsodás éri a készüléket, azonnal kapcsoljuk ki. Ha újbóli indítás után nem üzemel a ké- 
szülék, vigyük javíttatni a szervizbe. 

 

Garancia  

Az eladás napjától számított egy év. 
 

►A garancia nem vonatkozik a megrongált, átalakított készülékre, vagy ha a meghibásodás nem rendeltetés- 
szerű használat miatt következik be. 

►A garancia csak az eredeti vásárlóra vonatkozik, és nem átruházható. 
 

A VoiceStationTM 
500 minősítésű és megfelel ezeknek a 89/336/EEC, 73/23/EEC1999/5/EC direktíváknak. 



10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HACSA TEL Magyarország Kft.  
2143 Kistarcsa, Aulich Lajos utca 25.  

Mobil: 06-70-385-7777  

Fax: 06-1-402-0301  
E-mail: info@hacsatel.hu  
Web: www.hacsatel.hu

mailto:info@hacsatel.hu


11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Alkatrész jegyzék
	POTS (hagyományos, analóg) üzemmód
	Gombok
	Bejövő hívás
	Mikrofon némítás
	Különleges tulajdonság
	Hívás befejezés

	Bluetooth Audio használata
	Bluetooth üzemmód kezdeményezés
	Bluetooth üzemmód beállítása a VoiceStation TM 500 készüléken:

	VoiceStationTM 500 használata mobil telefonnal
	Bluetooth mobil telefon hívás kezdeményezés és befejezés:
	VoiceStationTM 500 készüléken hívásra fogadás:
	Hívás befejezés VoiceStationTM 500 készüléket használva:
	Utoljára hívott szám újratárcsázása VoiceStationTM 500 készüléket használva:
	Hívás átadása VoiceStationTM 500 és mobil telefon között:
	Mobil telefonhívás közbeni váltás VoiceStationTM 500 készüléket használva:
	VoiceStationTM 500 készüléken hívás némítása:
	Hangerő változtatás:
	Bluetooth üzemmódban hívás kezdeményezése:
	Különböző üzemmódok közötti váltás hívás közben:
	Bluetooth csatlakozás felbontása VoiceStationTM 500 készüléket használva:

	VoiceStationTM 500 használata számítógéppel
	Bluetooth üzemmód beállítása a készüléken VoiceStationTM 500 készüléken:
	Számítógép hívás kezdeményezése és befejezése:
	Számítógépes hívás fogadás:
	Mobil telefon hívás befejezése VoiceStationTM 500 készüléket használva:
	Audio átvitel VoiceStationTM 500 és számítógép között:
	Hívás némítása VoiceStationTM 500 készüléken:
	Hangerő módosítás:
	Hívás kezdeményezése Bluetooth üzemmódban a számítógépen:
	Különböző üzemmódok közötti váltás hívás közben:
	Bluetooth összeköttetés megszüntetése VoiceStationTM 500 készüléket használva:


	Bluetooth tárcsázás
	Vezetékes Audio Üzemmód 2,5 mm-es Jack dugóval
	A vezetékes audio üzemmód beállítása:
	Vezetékes audio üzemmód használata:
	Hívás kezdeményezése és befejezése:
	Hívás fogadása:
	Az utoljára hívott szám újratárcsázása:
	Audio átvitel eszközök között vezetékes audio üzemmódban:
	Hívások közötti váltás vezetékes audio üzemmódban:
	Hívás némítása VoiceStationTM 500 készüléken:
	Hangerő szabályozás:
	Vezetékes audio összeköttetés megszüntetése VoiceStationTM 500 készüléken:

	Mikrofon beállítás számítógépen
	Windows® XP esetében:


	Flash beállítás
	Karbantartás
	Hibaelhárítás
	Nincs vonal
	Telefon nem csörög
	Visszhangos, Alacsony a Hangerő vagy Néma a Készülék
	Alig Hallható vagy „üreges” a Vétel
	Fizikai Károsodás

	Garancia

