
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 
MODEL: PA105

 Vezetékes telefon
 FSK / DTMF kompatibilis hívó-azonosító
 LCD kijelző dátummal és idővel
 Memória: 50 bejövő hívás
 Memória: 15 kimenő hívás
 Tárcsázás és tisztító funkció
 Újratárcsászás
 Kihangosítás/Kihangosított tárcsázás
 "Flash" gomb
 "Tartás" funkció

A készülék üzembe helyezése előtt olvassa el a teljes kézikönyvet.



A csomag az alábbi termékeket tartalmazza:
 Telefon
 Telefonkagyló
 Vonalvezeték
 Telefonkagyló-vezeték
 Felhasználói kézikönyv

BEÁLLÍTÁSOK
 HANGSZÓRÓ HANGEREJE

A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez használja a „Hangerő” gombot.

 DÁTUM/IDŐ
Ha a telefonkagyló a telefonon van, tartsa lenyomva a "SET" gombot 3 
másodpercig. A kijelzőn a "SET 1 DÁTUM" szöveg jelenik meg. Nyomja meg újra 
a "SET" gombot az év beállításához. Az év kiválasztásához használja a "Fel" és 
"Le" gombokat. A dátum (hónap, nap, óra, perc, másodperc) beállításához nyomja 
meg a "SET" gombot ugyanolyan módon, mint a fentebb leírtakban.
Megjegyzés: A hét automatikusan beállítódik.

 BEJÖVŐ HÍVÁSOK MEGTEKINTÉSE
Nyomja meg a [LE] gombot és a kijelző megjeleníti a legutolsó bejövő hívást. 
Ezután a [FEL]/[LE] gombok használatával megtekintheti a bejövő hívásokat.

 KIMENŐ HÍVÁSOK MEGTEKINTÉSE
Nyomja meg az "OUT" gombot és a kijelző megjeleníti a legutolsó kimenő hívást. 
Ezután a [FEL]/[LE] gombok használatával megtekintheti a kimenő hívásokat.

MŰKÖDÉS

 HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

i. TELEFONKAGYLÓ/KIHANGOSÍTÓ HASZNÁLATA
Vegye fel a kagylót, ezután pedig hallania kell a tárcsahangot. Tárcsázza a 
kívánt számot. Ha a hívott fél válaszol (felveszi), kezdje meg a hívást. A 
hívás után tegye le a kagylót.

ii. ELŐHÍVÁS HASZNÁLATA
A kagyló felvevése nélkül tárcsázza a kívánt számot (a "Del" gombbal törölheti 
az esetleges elírásokat). Vegye fel a kagylót és a megadott szám 3 
másodpercen belül tárcsázásra kerül.



VISSZAHÍVÁS HASZNÁLATA
Válassza ki a bejövő/kimenő hívást. Nyomja meg az "Újrahívás" gombot és a 
kiválaszottt szám tárcsázásra kerül. Ha a hívott fél fogadja a hívást, kezdje el a 
beszélgetést.

 ELŐHÍVÁS
A kagyló felvevése nélkül tárcsázza a kívánt számot, a "Del" gombbal pedig 
törölheti az esetleges elírásokat. A tárcsázás befejezte után nyomja meg az 
"Újrahívás" vagy "Kihangosítás" gombot, vagy vegye fel a kagylót a kimenő hívás 
megkezdéséhez.

 ÚJRAHÍVÁS
Vegye fel a kagylót és nyomja meg az "Újrahívás" gombot. A legutoljára tárcsázott 
szám kerül automatikusan újrahívásra.

 FLASH
A "Flash" a telefonvonalak leválasztására szolgál. Miután megnyomta a 
"FLASH" gombot, a tárcsázó egy "flash" jelet küld a leválasztott telefonvonalaknak 
a "flash" ideje alatt.

 TARTÁS
A kagyló felvevése nélkül nyomja meg a "Tartás" gombot az üzemmódba való 
belépéshez. Ezután egy beprogramozott zenét kell hallania. Ezt követően vegye 
fel a kagylót.

a) Ha újra felveszi a kagylót, a zene félbeszakad és az eszköz visszatér a 
tárcsázáshoz.

b) Nyomja meg újra a "TARTÁS" gombot, és az eszköz visszatér a normál 
üzemmódba.

c) Felvett kagyló mellett nyomja meg a "Kihangosítás" gombot. A zene félbeszakad, 
és az eszköz a "Kihangosítás/Kihangosított tárcsázás üzemmódba lép vissza.

 DEL
A "DEL" gomb megnyomásával kiléphet a műveletekből.

a. Az előhívás módban a "DEL" gomb megnyomásával törölheti/módosíthatja az elírt 
számokat.

b. A bejövő/kimenő hívások megtekintése közben nyomja meg a "DEL" gombot a 
kijelzőn látható szám törléséhez.

c. Tartsa lenyomva a "DEL" gombot az összes bejövő/kimenő hívás törléséhez.

 OUT
Az "OUT" gomb megnyomásával megtekinthető az eszközről indított összes kimenő hívás.
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A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga 
után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. 

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja. 




