CDX-PA001
Felhasználói Kézikönyv
1. Jellemzők
1-1 Hívásazonosítás funkció 38 előre beállított telefonszámmal.
1-2 Állítható hangerő.
1-3 Választható csengőhang.
1-4 Országkód és magán hívás ikon kijelzés.
1-5 Visszahívás funkció.
1-6 Legutóbbi szám visszahívása funkció.
1-7 Új hívás ikon kijelzés.
1-8 Hívás ismétlés ikon kijelzés
1-9 Nagyfrekvenciás kihangosító.

2. Beállítások
2-1 Telepítés
Figyelem! - Az elemek berakása vagy cseréje előtt húzza ki a telefonvezetéket a csatlakozóaljzatból.

Nyissa fel a készülék alján található elemajtót és rakja be a 2 db AAA típusú elemet. Berakáskor
ügyeljen az elemek polaritására. Csatlakoztassa a telefonvezetéket a telefonaljzatba. Ekkor a készülék
LCD kijelzője bekapcsol.
Megjegyzések:
1. Csak LR-06 (SUM4,AAA) típusú elemet használjon.
2. Az elemek berakásakor ügyeljen a megfelelő polaritásra. A felcserélt polaritású elemek károsíthatják
a készüléket.
3. Ha a készüléket sokáig nem használja, akkor vegye ki belőle az elemeket, az elemfolyás okozta
károk elkerülése érdekében.
4. Ne próbálja meg újratölteni az elemeket, mert túlmelegedhetnek vagy megrepedhetnek, ami
kárt okozhat a készülékben. (Kövesse a kézikönyvben leírt utasításokat.)
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2-2 Funkciók beállítása
Megjegyzés:
Beállítás közben ne kezdeményezzen vagy fogadjon hívást és tartsa a kézibeszélőt a helyén.
Nyomja meg a “SET” gombot a készüléken, ekkor az LCD kijelzőn a "SET 1 DATE" üzenet
megjelenik, majd az "UP/DOWN" gombok segítségével válassza ki a beállítani kívánt funkciót.
a) Dátum/Idő beállítása

Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a "SET 1 DATE" üzenet, akkor a dátum/idő beállításához nyomja
meg a "SET" gombot. Amikor a dátum számjegyei villognak, az "UP/DOWN" gombok segítségével
állítsa be a dátumot, majd nyomja meg a "SET" gombot. Ezután hasonló módon állítsa be a pontos időt
(óra/perc). A beállítások végeztével az LCD kijelzőn megjelenik az adott hét megfelelő napja.
b) Területkód beállítása

Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a "SET 2 CODE" üzenet, nyomja meg a "SET" gombot, ekkor a
"CODE -----" üzenet látható a kijelzőn. Nyomja meg a "SET" gombot újra, ekkor a területkód első
számjegye villog és az "UP/DOWN" gombok segítségével állítsa be. A "SET" gomb újbóli
megnyomásakor a következő számjegy villog, majd a többi számjegyet is állítsa be hasonló módon.
c) Országkód beállítása

Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a "SET 3 PCODE" üzenet, nyomja meg a "SET" gombot, ekkor a
"PCODE --" üzenet látható a kijelzőn. Nyomja meg a "SET" gombot újra, ekkor az országkód első
számjegye villog és az "UP/DOWN" gombok segítségével állítsa be. A "SET" gomb újbóli
megnyomásakor a következő számjegy villog és hasonló módon állítsa be a megfelelő értéket.
Ha a tárcsázott szám karaktereinek száma 6-nál több előre beállított számnál, újratárcsázáskor vagy
előtárcsázáskor, akkor az országkódot a készülék automatikusan hozzárendeli a tárcsázott számhoz. IP
funkció használatakor a telefon először a országkódot tárcsázza, majd azután az IP számot.
d) IP cím beállítása

Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a "SET 4 IP" üzenet, nyomja meg a "SET" gombot, ekkor az
"AUTO IP OFF" üzenet látható a kijelzőn és az "OFF" villog. Az "UP/DOWN" gombok segítségével
kapcsolja be/ki ("ON/OFF") a funkciót, majd nyomja meg a "SET" gombot. Amikor az LCD kijelzőn
megjelenik az "AUTO IP ON" üzenet, nyomja meg a "SET" gombot, ekkor az "INPUT CODE"
üzenet látható a kijelzőn és állítsa be a szolgáltatótól kapott IP címet, majd nyomja meg a "SET"
gombot.
AZ IP cím beállítása után, ha a tárcsázott szám 0-val kezdődik, akkor az IP cím automatikusan
hozzáadódik a tárcsázott számhoz.
e) P/T beállítása

Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a "SET 5 P-T" üzenet, nyomja meg a "SET" gombot, majd az "UP/
DOWN" gombok segítségével állítsa be a P/T tárcsázási módot.
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f) Riasztás beállítása

Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a "SET 6 ALAR" üzenet, nyomja meg a "SET" gombot, ekkor a
"1 00-00 OFF" üzenet látható a kijelzőn, ahol az első szám a csoport számát jelöli (maximum 3
csoport), amit beállíthat az "UP/DOWN" gombok segítségével. A középső négy szám a riasztási idő. A
csoport szám beállítása után nyomja meg a "SET" gombot, majd az "UP/DOWN" gombokat a riasztási
idő beállításához. Az idő beállítása után az "OFF" üzenet villog, majd a riasztást élesítse ("ON") vagy
hagyja kikapcsolva ("OFF") az "UP/DOWN" gombok segítségével.
g) LCD Fényerő beállítása
Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a "SET 7 LCD" üzenet, nyomja meg a "SET" gombot, ekkor az
"LCD 3" üzenet látható a kijelzőn. Az LCD kijelző fényerejét 1-5 között lehet állítani (3 az
alapértelemezett). Az "UP/DOWN" gombok segítségével állítsa be a kijelző fényerejét, majd nyomja
meg a "SET" gombot.

3. A telefon használata
3-1 Hívószámkijelzés
A hívószámkijelzés funkció használatakor, bejövő hívás esetén az LCD kijelzőn megjelenik a hívó fél
telefonszáma, mielőtt fogadná a hívást. A funkció használatához először kérje a szolgáltatást a
szolgáltatójától. Ha a szolgáltatás aktív, akkor bejövő hívás esetén a telefonszám megjelenik a
kijelzőn a dátummal és pontos idővel együtt.
A dátum és időpont a szolgáltatótól kapott információ, ezért ha a bejövő hívás egy másik időzónából
érkezik, akkor is a saját időzónájában lévő időt írja ki a készülék.
3-2 Állapot jelzések
a.) Országkód (csak ikon kijelzése)
A hívás a telefonszolgáltatón megy keresztül, aminek nincs hívásazonosító szolgáltatása (beleértve a
nagy távolságú és nemzetközi hívásokat).
b.) Magán hívás (csak ikon kijelzése)
A hívó fél nem akarja, hogy a telefonszáma megjelenjen a készülék kijelzőjén.
3-3 Híváslista megtekintése
A telefonkészülék automatikusan eltárolja a bejövő hívásokat. Az "UP" gomb megnyomásakor a
kijelzőn megjelenik az eggyel korábbi hívás adatai. A "DOWN" gomb megnyomásakor a kijelzőn
megjelenik az eggyel újabb hívás adatai.
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3-4 Törlés a híváslistából
A készülék egyszerre legfeljebb 38 hívást tud tárolni a memóriájában. Ha a memória megtelt és a
készülék új hívást fogad, akkor a legrégebbi hívás adatai automatikusan törlődnek a memóriából és az
új hívás adatait eltárolja a készülék.
a.) Egy tétel törlése a listából:
1.Válassza ki a törlendő tételt a híváslistából az "UP/DOWN" gombok segítségével.
2.Nyomja meg a "DEL" gombot, ekkor a hívás és adatai törlődnek a memóriából.
b.) Az egész híváslista törlése:
1.Nyomja meg egyszer az "UP/DOWN" gombot, ekkor megjelenik a híváslista.
2.Tartsa nyomva a "DEL" gombot 3 másodpercig, ekkor az egész híváslista törlődik.
3-5 Szám tárcsázása a híváslistából
Vegye fel a telefonkagylót vagy nyomja meg a "H/F" gombot, majd az "UP/DOWN" gombok
segítségével válassza ki a tárcsázni kívánt számot a híváslistából. A szám hívásához ezután nyomja
meg a "REDIAL" gombot.
3-6 Szünet/VIP funciók
a) Egy szám tárcsázásakor vagy előtárcsázásakor nyomja meg a "VIP" gombot, ekkor a tárcsázás szünetel.
b) A bejövő híváslistában a gomb megnyomásával egy tárolt telefonszámot VIP kiemeléssel láthat el. A
VIP számokat nem lehet egyenként törölni a listából, akkor sem, ha a memória megtelt. A VIP
számokat csak az egész híváslistával együtt lehet törölni (lásd a 3-4 fejezetet). Ha a híváslistában
minden szám VIP kiemelésű, akkor új bejövő híváskor a legelső VIP szám automatikusan törlődik.
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A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.

