
Đj gener§ci·s  hybrid telefonkºzpont

Felhaszn§l·i k®zikºnyv



Hívások kezdeményezése

Mell®k§llom§s h²v§sa:
- analóg mellék digitális mellék

 mellék
Mell®k§llom§s csoport h²v§sa:

- Mellékállomás csoport száma

KezelŖ h²v§sa:
Európa
USA

FŖvonalon  kereszt¿l:
Telefonszám Európa
Telefonszám USA

Hangposta:

Második hívás kezdeményezése

Beszélgetés mellékállomással Másik mellékállomás
hívószáma - Beszélhet

Beszélgetés mellékállomással - Fövonal
kérése - Telefonszám tárcsázása - Beszélhet 

Beszélgetés fövonalon Fövonal kérése
Telefonszám tárcsázása  Beszélhet 

Beszélgetés fövonalon  Mellékállomás hívószáma
 Beszélhet

Hívások fogadása

Analóg mellékállomáson
Amikor cseng a telefon, vegyézibeszélöt, vagy nyomja meg a
kihangosító gombot - Beszélhet

Gyorstárcsázás

Közös telefonkönyvböl
Azonosító
Azonosító  

Személyes telefonkönyvböl
Azonosító
Azonosító (  

Telefonszám tárolása a személyes telefonkönyvbe
Azonosító Telefonszám Fövonali

hozzáférés csoport

Hozzáférési kód

Hozzáférési kód számmal
Hozzáférési kód



Riasztások

Egyszeri riasztás beállítása
ÓÓ PP

Riasztás naponta
ÓÓ PP

Csak egyszeri riasztás törlése:

Hangüzenettel történö riasztás beállítása/törlése:
Hangüzenet

Automatikus visszahívás beállítása foglaltság esetén:
Tárcsázott mellékállomás foglalt? Tárcsázzon '2'-t a
foglaltsági hang közben.
Elérni kívánt fövonal foglalt?- Tárcsázzon '2'-t a foglaltsági
hang közben.

Automatikus visszahívás, ha nincs válasz
A tárcsázott mellékállomás nem válaszol? - Tárcsázzon '2'-t a
csengetési hang közben.

Automatikus visszahívás törlése:

Automatikus visszahívás (ACB)

Automatikus újratárcsázás beállítása:
A tárcsázott mellékállomás foglalt? - Tegye le a kézibeszélöt -
Emelje fel a kézibeszélöt -

Automatikus újratárcsázás törlése:

Automatikus újratárcsázás

Tárcsázott mellékállomás foglalt? - Tárcsázzon '4'-t a  

foglaltsági hang közben

Betolakodás

Beszélgetés mellékállomással Mellékállomás
száma (Ahová továbbítani szeretné) Tegye le a kézibeszélöt

Átadás vakon hangpostához

Beszélgetés fövonalon/mellékállomással 
Mellékállomás száma (Ahová továbbítani szeretné
Tegye le a kézibeszélöt

Hívás láncolás



Hívás költsége

Csak digitális rendszerkészülékeken)

Hívás átirányítás (CF)

Hívás átirányítás - Feltétel nélküli:
Mellékállomás/Csoport/Hangposta

Hívás átirányítás - Feltétel nélküli, külsö telefonszámra:
Fövonali hozzáférés csoprot - Telefonszám - #*

Hívás átirányítás - Ha foglalt:
Mellékállomás/Csoport/Hangposta

Hívás átirányítás -  Ha foglalt, külsö telefonszámra:
Fövonali hozzáférés csoport - Telefonszám

Hívás átirányítás - Ha nem válaszol
Mellékállomás/Csoport/Hangposta

Hívás átirányítás Ha nem válaszol, külsö telefonszámra
Fövonali hozzáférési csoport - Telefonszám

Hívás átirányítás Ha foglalt/Nem válaszol
Mellékállomás/Csoport/Hangposta

Hívás átirányítás Ha foglalt/Nem válaszol, külsö telefonszámra
Fövonali hozzáférés csoport Telefonszám

Kettös csengetés engedélyezése:

Kettös csengetés tiltása

Hívás átirányítás törlése

Hívás átirányítás - Ütemezett

Hívás átirányítás beállítása - Nappali ütemezés

Ütemezett hívás átirányítás - Feltétel nélküli
Célállomás telefonszáma

Ütemezett hívás átirányítás - Foglalt:
Célállomás telefonszáma

Ütemezett hívás átirányítás - Nem válaszol
Célállomás telefonszáma

Ütemezett hívás átrányítás - Foglalt/Nem válaszol
Célállomás telefonszáma

Ütemezett hívás átrányítás - Kettös csengetés

Ütemezett hívás átirányítás töðlése - Nappali ütemezés

Ütemezett hívás átirányítás törlése - Nappali kettös csengetés



Hívás átirányítás beállítása - Éjszakai ütemezés

Ütemezett hívás átirányítás - Feltétel nélküli
Célállomás telefonszáma

Ütemezett hívás átirányítás Foglalt
Célállomás telefonszáma

Ütemezett hívás átirányítás Nem válaszol
Célállomás telefonszáma

Ütemezett hívás átirányítás Foglalt Nem válaszol
Célállomás telefonszáma

Ütemezett hívás átirányítás Kettös csengetés

Mû È Č ûû »¿ĆVó Vû¾ðVËĉ¿ûVó ûÒðÅ¡ó  ½ +ÃóČUÄU¾ ăû È Č¡ó
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Ütemezett hívás átirányítás törlése

Híváskövetés

Híváskövetés
Saját mellékállomás száma Felhasználói jelszó (távoli

mellékállomásról)
Híváskövetés törlése

saját mellékállomásról

Hívástartás - Kizárólagos

Kizárólagos hívástartás, amikor az általános hívástartás tiltva
Beszélgetés fövonalon/mellékállomással Szabad

Kizárólagos hívástartás, amikor az általános hívástartás engedélyezve

A tartott hívás visszavétele
Tegye le a kézibeszélöt - Vegye fel a kézibeszélöt

Hívásvárakoztatás

Egy hívás várakoztatása
Beszélgetés Telefonszám

Hívásvárakoztatás feloldása
Telefonszám

Csoportos híváselkapás

Emelje fel a kézibeszélöt - Tárcsazzon '4'-et - Beszélhet



Szelektív híváselkapás

Emelje fel a kézibeszélöt - Tárcsázza: 12-csengö mellékállomás száma -

 Hívás váltás

1. Hívás kezdeményezése - . Hívás - Nyomja meg a Flash gombot

Beszélhet

Hívás átkapcsolás

Átkapcsolás mellékállomásra
Beszélgetés mellékállomással Mellékállomás száma (célállomás
- Tegye le a kézibeszélöt

Átkapcsolás mellékállomásra:
Beszélgetés külsö telefonszámmal Mellékállomás száma (célállomás)
 Tegye le a kézibeszélöt.

Átkapcsolás fövonalra:
Beszélgetés külsö telefonszámmal Fövonali hozzáférés kód -
Külsö telefonszám (célállomás)

Átkapcsolás fövonalra
Beszélgetés mellékállomással Fövonali hozzáférés kód Külsö
telefonszám - Tegye le a kézibeszélöt

Hívószám kijelzés tiltása

 engedélyezve
 tiltva

Egy mellékállomás összes szolgáltatásának letiltása

Konferenciahívás

3 résztvevös konferenciahívás
. hívás . hívás

Konferencia beszélgetés - Betárcsázás

Egy konferencia beszélgetés ütemezése
Konferencia beszélgetés száma dja meg a 4 számjegyü

konferencia beszélgetési jelszót

Konferencia beszélgetés kezdeményezése/belépés
Konferencia beszélgetés száma - Konferencia beszélgetés jelszava

Belépés konferencia beszélgetésbe
Aktív konferencia beszélgetés Tegye le a kézibeszélöt - Vegye fel a
kézibeszélöt - Tárcsázza 193

Egy résztvevö kikapcsolása a konferencia beszélgetésböl csak rendszertefonról)
Aktív konferencia beszélgetés  Tegye le a kézibeszélöt Vegye fel a kézi-
beszélöt Tárcsázza:  - Válassza ki a résztvevöt (akit ki szeretne kapcsolni)- 
Nyomja meg a tartás gombot

Konferencia beszélgetés befejezése
Aktív konferencia beszélgetés, Tegye le  a kézibeszélöt  Vegye fel a kézi-
beszélöt - Tárcsázza: 190

Idözített konferencia beszélgetés feloldása
Konferencia beszélgetés száma Konferencia beszélgetés jelszava



Ajtónyitás

Ajtónyitó eszköz müködtetése

Kaputelefon

Kaputelefon útvonalválasztási mód Ütemezett mód
Hozzáférési kód

Kaputelefon útvonalválasztási mód Kézi mód
Hozzáférési kód 

Útvonal célállomás Kézi mód egy mellékállomásra
Hozzáférési kód

Útvonal célállomás Kézi mód egy külsö teelfonszámra
Hozzáférési kód 

Konferencia beszélgetés - Több résztvevős

Több résztvevös konferencia beszélgetés
Elsö hívás Második hívás Harmadik hívás
Ismételje a hívásokat a résztvevök alapján

Konferencia beszélgetés befejezése

Egy résztvevö kikapcsolása a konferencia  beszélgetésböl csak rendszerkészülékröl
Aktív konferencia beszélgetés, Tegye le a kézibeszélöt - Vegye fel a ézi
beszélöt - Tárcsázza: 192  Válassza ki a résztvevöt (akit ki akar kapcsolni) 

 Nyomja meg a tartás gombot

Konferencia beszélgetés visszavonása
Aktív konferencia beszélgetés, Tegye le a kézibeszélöt Vegye fel a kézi-
beszélöt - Tárcsázza: 193

Beszélgetés rögzítése

Beszélget Beszélget

belépés

Mellékállomás száma Felhasználói jelszó

Ne zavarj

Ne zavarj  (DND) funkció beállítása üzenettel
Üzenet száma

Ne zavarj
Nem elérhetö                :
Tárgyaláson                   :
Konferencián                 :
Próbáljon hívni mobilon
Szabadságon
Üzleti úton  
Irodán kívül
Vendéggel                      :   

 kikapcsolása   
Szöveges üzenet csak a rendszertelefonokon (DKP) jeleníthetö meg.



DND felülbírálás

Tárcsázott mellékállomáson ne zavarj (DND) szolgáltatás aktív? 
Tárcsázza:  a szolgáltatási hang közben

Mellékállomás lezárása

Mellékállomás lezárása Kézi
Felhasználói jelszó Percek

Mellékállomás lezárása kus
Felhasználói jelszó Percek

Hívásirány Összes hívás
Felhasználói jelszó

Hívásirány Helyi hívások
Felhasználói jelszó

Hívásirány emzetközi hívások
Felhasználói jelszó

Hívásirány Nincsenek hívások
Felhasználói jelszó

Vészhívás

Emelje fel a kagylót Tárcsázza a segélyhívó számot vagy kérjen fövonalat és
utána tárcsázza a segélyhívó számot

Hívástartás fövonalon

Beszélgetés kód csak analóg fövonalakra

Válasz kényszerítése

Tárcsázott mellékállomás nem válaszol? Tárcsázza: a 
csengetési hang közben csak rendszertelefonra elérhetö
szolgáltatás)

Kényszerített hívásmegszakítás

Tárcsázott mellékállomás/kért fövonal foglalt? Tárcsázza:
a foglaltsági hang közben

Hívástartásba rakás:
Beszélgetés - Nyomja meg a Flash gombot vagy nyomja le egy
pillanatra a hívásmegszakító gombot

Hívástartás megszüntetése
Szolgáltatási hang? Nyomja meg a Flash gombot vagy 
nyomja le egy pillanatra a hívásmegszakító gombot - Beszéljen
Hibajelzö hang? - Tegye le a kézibeszélöt - Visszacsengés
Válaszoljon

Hívástartás

Beállítás távoli mellékállomásról
Saját mellékállomás száma Felhasználói jelszó

Törlés saját mellékállomáson
Saját mellékállomás száma - Felhasználói jelszó

Mellékállomás szolgáltatások hordozása



Forródrót beállítása mellékállomásra/csoporthívásra/hangpostára
Mellékállomás Csoporthívás Hangposta

Azonnali kimenö hívás beállítása
Fövonali hozzáférés kódja

Azonnali kimenö hívás beállítása telefonszámmal
Fövonali hozzáférés kódja - Mellékállomás száma - #*

Forródrót idözítés beállítása
Másodperc

Forródrót/Azonnali kimenö tárcsázás törlése

Forródrót

Bekopogás

Tárcsázott mellékállomás foglalt? Tárcsázon -at a foglatsági hang 
 közben

Utolsó hívó visszahívása

Utolsó telefonszám újratárcsázása

Tárcsázza:

Hívott telefonszám ellenörzése

Mellékállomás

Közlemény válasz

Mellékállomás, amiröl a közleményt küldték Beszélhet

Üzenet figyelmeztetés

Üzenet figyelmeztetés beállítása
Mellékállomás száma

Üzenet fgyelmeztetés törlése
Mellékállomás száma

Új üzenet visszaállítása

Némítás

Némítás Be-/kikapcsolása Hívás elött

Némítás Be-/kikapcsolása (Hívás közben)
  Beszélgetés



Közlemény

Közlemény zóna száma Kezdje meg a közleményét

Jelenlét

Felhasználói jelszó - Üzenet
Távol                          :
Jelen                          :

utomatikus keresés :
Elment                        
Telefonnál                  :
Ne zavarj                    :
Mobiltelefonnál          :
Tárgyaláson               :
Ebédelni                     :
Irodán kívül                 :

Betámadás

Tárcsázott mellékállomás foglalt? Tárcsázza:  a foglaltsági
hang közben.

Emlékeztető

Emlékeztetö beállítása
NN HH ÉÉÉÉ ÓÓ PP

Emlékeztetö törlése

Emlékeztetö hangüzenettel beállítás/törlés
Kövesse a hangutasításokat

Mellékállomás száma csak rendszertefon mellékek
számára

Behallgatás

típusa száma

Hozzáférés kiválasztott porthoz

Egy fövonal foglalása
Kért fövonal foglalt Tárcsázza:  foglaltsági hang közben

Fövonal foglaltság törlése

Fövonal foglalás



Felhasználó távol/jelen

Felhasználó távol
Felhasználói jelszó

Felhasználó jelen:
Felhasználói jelszó

Felhasználói jelszó

Felhasználói jelszó megváltoztatása
Aktuális felhasználói jelszó Új felhasználói jelszó

Hangos segítség

Hangposta

Hangposta elérése mellékállomásról

Mellékállomás jellemzöinek használata másik 
mellékállomáson

Bekapcsoláshoz:
Az Ön mellékállomás száma Felhasználói jelszó

Kikapcsoláshoz:

Hozzáférés általános postafiókhoz
Kövesse a hanposta utasításait



Magyarországon a Matrix Telecom Ltd. képviselete,
Matrix termékek importőre, kizárólagos forgalmazója:

1095 Budapest, Mester u. 34.
Telefon: *218-5542, 215-9771, 215-7550, 216-7017, 216-7018

Fax: 218-5542 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688
E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.matrixtelecom.hu
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