Felhasználói Kézikönyv
CDX-PH202
Rendszertelefon
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1. Jellemzők
1) Vezetékek hossza: 1 db telefon csatlakozásakor a vezeték hossza < 250m;
2 db telefon csatlakozásakor a vezeték hossza <150m ; 4 db telefon
csatlakozásakor a vezeték hossza <50m .
2) Működési feszültség: 32 ± 12 VDC / 50mA
3) Tömeg: 0,8 kg
4) Méretek: 22,8 mm x 18,3 mm x 12 mm

2. A készülék felépítése
Kézibeszélő

LCD Kijelző

Bejövő hívás
információk
Fel gomb
Le gomb

Kimenő hívás információk
Programozás gomb
Funkció gomb
Ébresztő óra
Konferenciahívás
Hívás továbbítás
Csipogás
Titkár mód
Némítás
Automatikus Fogadás
Ne Zavarj!
Foglalás

Gyorshívás
gombok

Villogás
Gyorstárcsázás
Belső hívás
Fővonal
Kihangosítás
Átkapcsolás Hívás tartás
Újratárcsázás

3. LCD Kijelző
Hét napja

Dátum
Idő

Nappali mód
Mellékállomás száma

4. Gyorsgombok leírása
1. Gyorshívás (DSS) gombok: A 16 db billentyű 1~12 gombja az 1~12

fővonalnak felel meg és a 13~16 gombja pedig az 1~4 mellékvonalnak felel
meg. A kézibeszélő felvétele után nyomja meg a gyorshívó gombot a
kiválasztott mellékállomás tárcsázásához vagy a fővonali hozzáféréshez.
2. Navigációs gombok: Paraméterek beállítása. Tárcsázáskor a "Bal"/"Jobb"
gombokkal válthat a kijelzőn megjelenő információk között, a "Fel" gomb
segítségével állíthatja be a csengetési hangerőt és a "Le" gomb
segítségével pedig a hangszóró hangerejét.

3. Programozás (PROG) gomb: Belépés a menübe, rendszer programozás,

gyorshívás gombok beállítása, gyorstárcsázás beállítása funkciók. A
kilépéshez nyomja meg a Kihangosítás ("H.F") gombot.

4. Funkció (FUN) gomb: A funkció beállításához nyomja meg a gombot,

majd üsse be a kiválasztott funkció számát.
5. Ébresztő (ALARM) gomb: Ébresztőóra beállítás.
6. Konferencia (CONF) gomb: Fővonali beszélgetés közben a gomb
megnyomása után a vonal csatlakozik a konferencia beszélgetésbe.
7. Hívásátirányítás (FWD/BUSY) gomb: Foglalt mellékvonal esetén
továbbítja a bejövő hívást egy másik mellékvonalra. Nyomja meg ezt a
gombot, üsse be a mellékállomás számát, ekkor az "operation succeed"
üzenet jelenik meg a kijelzőn és a LED jelző világít. A törléshez ismételje
meg az előző műveletet.
8. Megfigyelés (PAGE): Nyomja meg ezt a gombot és üsse be a
kiválasztott vonal számát.
9. Titkár (BOSS/SEC) gomb: A gomb megnyomásakor a bejövő hívást
automatikusan átirányítja a kiválasztott mellékállomásra.
10. Némítás (MUTE) gomb: A gomb megnyomásakor a mikrofon kikapcsol és
a LED fényjelző világít. A funkció kikapcsolásához nyomja meg a gombot
újra, ekkor a LED kikapcsol.
11. Automatikus válasz (AUTO ANSR) gomb: A gomb megnyomásakor
bejövő hívás esetén a rendszer automatikusan az előre felvett
hangüzenetet játsza le. A kikapcsoláshoz nyomja meg a gombot újra.
12. Ne zavarj (DND) gomb: A gomb megnyomásakor a mellékvonal "Ne
Zavarj!" módba kerül. A kikapcsoláshoz nyomja meg a gombot újra.
13. Foglalás (BOOKING) gomb: Nyomja meg ezt vagy a "#0" gombot a hívás
foglalásához. A sikeres foglalás után a LED világít. A foglalás művelet
befejezése után a LED kikapcsol.
14. Villogás (Flash) gomb: Fővonali beszélgetés átkapcsolásához nyomja
meg ezt a gombot vagy a kézibeszélő lerakása után tárcsázza a "#8"
számokat.

15. Gyorstárcsázás (SPD) gombok: Nyomja meg a gombot és üsse be
a gyorstárcsázási csoport számát a gyorstárcsázási funkcióhoz.

16. Belső hívás (ICM) gomb: A funkció bekapcsolásához nyomja meg a
gombot, ekkor a LED fényjelző világít.

17. Fővonal (TRK) gomb: A gomb megnyomásakor a rendszer fővonali elérés
módba kerül, ekkor a LED fényjelző bekapcsol.

18. Átkapcsolás (TR) gomb: A bejövő hívás átkapcsolásához nyomja meg a
gombot és üsse be a kívánt mellékállomás számát.

19. Hívás tartás (HOLD) gomb: Fővonali beszélgetés közben nyomja meg a

gombot a jelenlegi hívás tartásához, majd ha befejezte a beszélgetést a
másik fővonallal, akkor nyomja meg a megfelelő gyorshívás gombot az
előző fővonali beszélgetés folytatásához.
rendszer
20. Újratárcsázás (RD) gomb: A gomb megnyomásakor
automatikusan újratárcsázza a legutóbb tárcsázott számot vagy a
navigációs gombokkal válassza ki a számot a híváslistából.

5. Telepítés
A telefonos rendszer RJ-45 típusú dugót használ, amin 8 tüske helyezkedik el.
Mivel a 8-ból csak 4-et használ egyszerre, ezért a központon lévő RJ-45
bemenet egyszerre két rendszertelefont is képes kiszolgálni. Lásd az alábbi
ábrát:

RJ-45

Telefonközpont bemenet

Telefon
bemenet

Telefon
bemenet

6. Működési leírás
6-1 Belső hívás
1) Vegye fel a kézibeszélőt, majd tárcsázza a mellékállomás számát.

2) Nyomja meg a gyorshívó (DSS) gombok egyikét.
3) Nyomja meg a belső hívás (ICM) gombot, majd tárcsázza a mellékállomás
számát.
6-2 Kimenő hívás
1) Vegye fel a kézibeszélőt, majd nyomja meg a fővonal gyorshívó gombot és
tárcsázza a külső számot.

2) Nyomja meg a gyorshívó (DSS) gombok egyikét.
3) Nyomja meg a fővonal (TRK) gombot, majd tárcsázza a mellékállomás
számát.
6-3 Újratárcsázás
1) Nyomja meg az újratárcsázás (RD) gombot.
2) A navigációs gombokkal keresse meg a telefonszámot a híváslistában,
majd nyomja meg az újratárcsázás (RD) gombot.
6-4 Gyorstárcsázás
1) Nyomja meg a gyorstárcsázás (SPD) gombot, majd üsse be a telefonon
tárolt, kiválasztott csoport sorszámát (01-32).
2) Vegye fel a kézibeszélőt, majd nyomja meg a gyorstárcsázás (SPD)
gombot és üsse be a telefonközpontban tárolt, kiválasztott csoport sorszámát
(01-96).

6-5 Hívás átirányítás
Beszélgetés közben nyomja meg a hívás átirányítás (TR) gombot, majd üsse
be a mellékállomás számát vagy nyomjon meg egy gyorshívás gombot,
ezután rakja le a kézibeszélőt.
6-6 Hívás tartás
Beszélgetés közben nyomja meg a hívás tartás (HOLD) gombot a
beszélgetés szüneteltetéséhez, ezt követően a rendszertelefonnal belső
hívást kezdeményezhet.
Fővonali hívás tartásakor a fővonali LED lassan villog, majd a belső hívás
beszélgetés közben a "ICM" gomb villog.
6-7 Tartott hívás visszavétele
A tartott hívás visszavételéhez nyomja meg a megfelelő fővonal gombját és a
"HOLD" gombot. Mellékvonal esetén csak nyomja meg a "HOLD" gombot.
6-8 Konferenciahívás
Fővonali beszélgetés közben a konferencia (CONF) gomb megnyomásakor a
rendszer konferenciahívás állapotba kerül.
6-9 Funkció gomb
Nyomja meg a funkció (FUN) gombot és üsse be a programozói gombot (##)
a funkció beállításához. Például állítsa be a rendszer időt 12:30:20 időpontra.
Nyomja meg a "FUN" gombot, majd üsse be: "01" + "123020".
6-10 Ébresztő óra beállítás
Nyomja meg az ébresztőóra (ALARM) gombot, maj üsse be az időpontot.
6-11 Hívás továbbítás
Ha a mellékállomás foglalt vagy nem válaszol, akkor nyomja meg a hívás
továbbítás (FWD/BUSY) gombot és üsse be a kiválasztott mellékállomás
számát. A törléshez nyomja meg a gombot újra és üsse be a "#" karaktert.
Sikeres hívás továbbításkor a kijelzőn megjelenik az "operation OK" üzenet
és a LED világít. Törlés után a LED kikapcsol.
6-12 Titkár funkció
A bejövő hívást automatikusan átirányítja a kijelölt mellékállomásra, ehhez
nyomja meg a titkár (BOSS/SEC) gombot, majd üsse a be a kiválasztott
mellékállomás számát. A törléshez nyomja meg a gombot újra és üsse be a
"#" karaktert. Sikeres hívás továbbításkor a kijelzőn megjelenik az "operation
OK" üzenet és a LED világít. Törlés után a LED kikapcsol.

6-13 Ne zavarj (DND) gomb
A gomb megnyomása után a telefonkészülék "Ne zavarj" állapotba kerül. A
funkció kikapcsolásához nyomja meg a gombot újra.
6-14 Megfigyelés
1) Külső hívásnál: "PAGE" gomb és üsse be: "0" (vagy "#86").
2) Fővonalnál: "PAGE" gomb és üsse be: "1" + fővonal száma (vagy "#71" +
fővonal száma).
3) Mellékvonalnál: "PAGE" gomb és üsse be: "2" + mellékvonal száma (vagy
"#72" + mellékvonal száma).
4) Rendszer telefon hívásánál: "PAGE" gomb és üsse be: "3", ekkor minden
rendszertelefon csörög.
5) Vészhívás: "PAGE" gomb és üsse be: "8", ekkor minden rendszertelefon
csörög és automatikusan válaszol.
6-15 Automatikus válasz (AUTO ANSR) gomb
A gomb megnyomásakor a megfelelő LED bekapcsol. A funkció törléséhez
nyomja meg a gombot újra, ekkor a LED kikapcsol.
6-16 Némítás (MUTE) gomb
A gomb megnyomásakor a megfelelő LED bekapcsol. A funkció törléséhez
nyomja meg a gombot újra, ekkor a LED kikapcsol.
6-17 Hívás foglalás (BOOKING) gomb
A gomb megnyomásakor a megfelelő LED bekapcsol. A funkció törléséhez
nyomja meg a gombot újra, ekkor a LED kikapcsol.

7. Rendszer beállítások
Nyomja meg egyszer a "PROG" gombot, ezután a rendszer a felhasználói
beállítások állapotba kerül és az LCD kijelzőn az alábbi ábra jelenik meg:

User Set

Language
1) A "Fel" vagy "Le" gombokkal válassza ki a beállítani kívánt funkciót.
Beállítható funkciók: Nyelvi beállítások ("Language"), Háttérfény ("Backlight"),
Mellékállomás csörgés ("Ext. Ring"), Fővonal csörgés ("CO. Ring"), Kapuajtó
csörgés ("Doorphone Ring"), Ébresztőóra csörgés ("Alarm Ring"), Rendszer
lekérdezés ("System Query"), Rendszertelefon resetelés ("Reset Keyphone").
2) A "Bal" vagy "Jobb" gombokkal válassza ki a funkció beállítását. Például a
nyelvi beállításokban a navigációs gombokkal válasssza ki a kívánt nyelvet,
majd az elmentéshez nyomja meg a "HOLD" gombot.
3）A kilépéshez nyomja meg egyszer a Kihangosítás ("H.F") gombot és ha
vissza szeretne térni a kezdőlapra, akkor nyomja meg kétszer a Kihangosítás
("H.F") gombot.

Példa: A 16. DSS gomb beállítása fővonali állomásnak
◆ 1. Lépés: Nyomja meg egyszer a "PROG" gombot, ekkor a rendszer a
felhasználói beállítások állapotba kerül és az LCD kijelzőn az alábbi ábra
jelenik meg:

User Set
Language
◆ 2. Lépés: Nyomja meg hétszer a "Le" vagy egyszer a "Fel" gombot, ekkor
az LCD kijelzőn az alábbi ábra lesz látható:

User Set Reset
Keyphone
◆ 3. Lépés: Nyomja meg egyszer a "Jobb" gombot, ekkor az LCD kijelzőn
az alábbi ábra lesz látható:

Reset Keyphone
01
◆ 4. Lépés: Üsse be: "16", majd nyomja meg egyszer a "HOLD" gombot. A
hangüzenet jelzi a sikeres beállítást.

Felhasználói beállítások:
1) Nyelvi beállítás: Angol / Olasz / Török / Kínai
2) Háttérfényi beállítás: Automatikus / Be / Ki
3) Mellékállomás csengetés: 01~16
4) Fővonal csengetés: 01~16
5) Kaputelefon csengetés: 01~16
6) Riasztó csengetés: 01~16
7) Rendszer lekérdezés: Rendszer mód és verziószám
8) Rendszertelefon resetelése: 00~32 (Fővonal)

8. Gyorshívás beállítások
Példa: A 12-es gyorshívás gomb beállítása a 008-as mellékállomásra
◆ 1. Lépés: Nyomja meg háromszor a "PROG" gombot, ekkor a rendszer
DSS beállítások módba kerül és a kijelzőn az alábbi ábra lesz látható.

DSS
001

TRU

01

Magyarázat:
A "001" a gyorshívás gomb számát jelenti, tehát a "001" az első gyorshívás
gombnak felel meg. A "TRU" jelentése: A gyorshívás gomb a fővonalra van
beállítva (A másik opció az "EXT", ekkor a gomb a mellékállomásra van
beállítva). A "TRU" és az "EXT" beállítások között a "Fel"/"Le" gombokkal
lehet váltani. A "01" azt jelenti, hogy a gomb az első fő- vagy mellékállomásra
van beállítva.

◆ 2. Lépés: A "Bal"/"Jobb" gombok segítségével válassza ki a gyorshívás
gomb számát vagy tárcsázza a "012" számokat vagy nyomja meg a
kiválasztott gyorshívás gombot. Lásd az alábbi ábrát:

DSS
012

TRU

012

◆ 3. Lépés: Nyomja meg egyszer a "Jobb" gombot, majd állítsa be, hogy a
gyorshívás gomb fő- (TRU) vagy mellékállomásra (EXT) csatlakozzon. A
"TRU" és az "EXT" beállítások között a "Fel"/"Le" gombokkal lehet váltani.

DSS
012

EXT

012

◆ 4. Lépés: Nyomja meg egyszer a "Jobb" gombot, majd a mellékállomás
számának beállításához tárcsázza a "008" számokat. Lásd az alábbi ábrát:

DSS
012

EXT

008

◆ 5. Lépés: A beállítások elmentéséhez nyomja meg a "HOLD" gombot,
ekkor egy hangjelzés lesz hallható.
◆ 6. Lépés: A kilépéshez nyomja meg a Kihangosítás ("H.F") gombot.

9. Gyorstárcsázás
Nyomja meg négyszer a "PROG" gombot, ekkor az alábbi ábra jelenik meg a
kijelzőn:

Speed Dial

01

A "Fel"/"Le" gombokkal válassza ki a gyorstárcsázás csoport számát 01~32
között vagy tárcsázza a két számjegyet. A szám kiválasztása után nyomja
meg egyszer a "Jobb" gombot, majd írja be a telefonszámot.

Példa: A "008618923238930"
gyorstárcsázás csoportra:

telefonszám

beállítása

a

20-as

◆ 1. Lépés: Nyomja meg négyszer a "PROG" gombot, ekkor a rendszer
gyorstárcsázás beállítás módba kerül. Lásd az alábbi ábrát:

Speed Dial

01

◆ 2. Lépés: A "Fel"/"Le" gombokkal állítsa be a gyorstárcsázás csoport
számát vagy tárcsázza a megfelelő számot közvetlenül.

Speed Dial

20

◆ 3. Lépés: Nyomja meg egyszer a "Bal" vagy "Jobb" gombot, majd
tárcsázza a kívánt telefonszámot. Lásd az alábbi ábrát:

Speed Dial

20

008618923238930
◆ 4. Lépés: A beállítások elmentéséhez nyomja meg a "HOLD" gombot.
◆ 5. Lépés: A kilépéshez nyomja meg a Kihangosítás ("H.F") gombot.

10. Gyorshívás gombok
rendszertelefonhoz

hozzáadása

a

Példa: Adja hozzá a 2. gyorshívás gombot a rendszertelefonhoz.
1) Csatlakoztassa a gyorshívás gombokat a rendszertelefonhoz.
2) Tartsa nyomva a 2. gyorshívás gombot, eközben távolítsa el az első
gyorshívás gomb kábelét a rendszertelefonból, majd kösse be újra.
3) Addig ne engedje fel a gombot, amíg az első és második zöld LED nem
világít.

A többi gomb hozzáadásához végezze el hasonló módon az előző pontokban
leírt műveleteket, azzal a különbséggel, hogy mindig azt a gombot nyomja
meg, amit hozzá szeretne adni a rendszertelefonhoz.
Gyorshívás számok megkülönböztetése:
Ha a gyorshívás gomb csatlakoztatva van a rendszertelefonhoz, akkor az első
gyorshívás gombnál az első LED villágít. A második gombnál az első és
második LED világít. A harmadik gombnál az első, második és harmadik LED
világít, stb.

11. Gyorshívás gombok bekötése
PIN4#

RJ11 4P4C

RJ11 4P4C
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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.

