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Információk a dokumentációról

Ez egy általános dokumentáció, mely több, különböző típusú modell részletes 
leírását tartalmazza. A különböző termékek nem mindegyike támogatja az összes 
jellemzőt és szolgáltatást, mely ebben a dokumentációban megtalálható.

A Matrix Telecom fenntartja magának a jogot az információk módosítására ebben 
a kiadványban bármilyen indokból, előzetes fi gyelmeztetés nélkül. Ebben a 
dokumentációban szereplő információk időről időre változhatnak. A Matrix 
Telecom nem vállal garanciát a dokumentummal kapcsolatban és elutasít 
bármely törvényes szavatosságot. A Matrix Telecom minden elővigyázatosságot 
megtett ennek a rendszer kézikönyvnek az elkészítése során, ezért nem vállal 
felelősséget a hibákért vagy tévedésekért, sem ezeknek az információknak a 
felhasználásából eredendő meghibásodásokért.

A Matrix Telecom fenntartja magának a jogot, hogy előzetes fi gyelmeztetés nélkül 
változtasson a termék külsején vagy berendezés részegységein és a gyártási 
folyamaton.

Sem a Matrix Telecom, sem a viszonteladói nem kötelezhetőek kártérítési összeg, 
veszteség költség vagy egyéb felmerült költség megfi zetésére a vásárló vagy 
harmadik fél részére, amennyiben azok a vásárló vagy harmadik személy által 
okozott eseményekből, tevékenységekből adódtak: baleset, visszaélés vagy a 
termék rongálása vagy nem engedélyezett módosítása, javítása vagy változtatás 
a terméken, illetve a Matrix Telecom működtetésre és karbantartása vonatkozó 
utasítások be nem tartásából eredendő meghibásodás.

Minden jog fenntartva. A rendszer kézikönyv részének vagy egészének bármely 
formátumban történő másolása vagy sokszorosítása a Matrix Telecom írásos 
hozzájárulása nélkül tilos.
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Köszöntő

Köszöntjük a Matrix telekommunikációs megoldásainak világában és köszönjük, 
hogy Matrix terméket vásárolt.

Ön a maximális teljesítményt kapja termékünktől. Ha mégis technikai 
nehézségekbe ütközne, mi mindenben segítünk. Kérjük, először olvassa el ezt a 
rendszer kézikönyvet.

Ha Ön mégsem találja meg a választ, gyűjtse össze az összes információt vagy 
kérdést a termékkel kapcsolatban és keresse fel viszonteladóját. A Matrix 
viszonteladói felkészültek és készek technikai segítséget nyújtani az Ön Matrix 
termékével kapcsolatban. Valójában a legtöbb probléma általában könnyen 
megoldható, akár telefonon keresztül.

Emellett szervízszolgáltatásunk minden munkanapon rendelkezésre áll, mindig 
készek vagyunk tanácsot adni az eszközök követelményeivel, a telepítéssel és 
működtetéssel kapcsolatos információival kapcsolatban.
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Garanciavállalás

A Matrix a gyártástól számított 15 hónap és a telepítéstől számított 12 hónap 
garanciát vállal az esetleges gyártási hibákra, meghibásodásokra és nem 
megfelelő működésre. A garancia időtartama nem haladhatja meg a maximális
15 hónapot.

Ez alatt a garanciális idő alatt a Matrix a gyári hibás terméket költségmentesen 
kijavítja vagy kicseréli. Bármely kicserélt terméket vagy alkatrészt (alkatrészeket) 
lehetőség szerint új termékre vagy olyan helyettesítő új termékre cseréli, mely 
működésbeli különbséget nem eredményez. Minden kicserélt alkatrész vagy 
termék a Matrix tulajdonává válik. Az alkatrészek garanciális javítása vagy cseréje 
csak az eredeti garanciális időtartam alatt lehetséges.

Ez a korlátozott garancia nem alkalmazható:
1.   A termék meghibásodása durva bánásmód, baleset, természeti katasztrófa,  
      rongálás, módosítás, hamisítás, hibás telepítés, gondatlanság, a termék 
      dokumentációjában, vagy a sorozatszámában végzett bármilyen javítás vagy 
      átírás miatt következik be.
2.   A termék meghibásodhat villámcsapás, beázás, túlfeszültség, nem megfelelő 
      karbantartás, hanyag kezelés, vásárló vagy a Matrix által fel nem jogosított       
      harmadik személy általi javítás, vagy a Matrix előírásaival ellentétes használat 
      esetén.
3.   A terméket szállításra helytelenül csomagolták be vagy szállítás során 
      fi zikailag sérült.
4.   A termék meghibásodása abból adódik, hogy a dokumentációtól eltérően nem 
      kompatibilis külső eszközt csatlakoztatnak vagy nem használtak megfelelő 
      védelmet.

A garancia csak akkor érvényes, ha:
•   Minden csatlakozás elsődleges védelemmel van ellátva.
•   A hálózati tápfeszültség a megadott határon belül van és védelemmel van 
    ellátva.
•   A környezeti viszonyok a termék leírásában foglaltaknak megfelelnek.

Jótállási jegy:
•   A termék telepítését követően kérjük, küldje vissza a jótállási jegyet:
    •   Az üzembe helyező aláírásával, bélyegzőjével és dátummal ellátva.
    •   A viszonteladó aláírásával, bélyegzőjével és dátummal ellátva.
•   A Matrix úgy veszi, hogy a vásárló egyetért a garanciális feltételekkel és 
    elfogadja azokat, amennyiben a javaslat ellenére nem tölti ki azt megfelelően.
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A Matrixhoz tesztelésre, javításra visszaküldött termék szállítási költségéről a 
vásárlónak kell gondoskodnia. Amennyiben a termék még garanciális, akkor 
annak a vásárlóhoz való visszaszállítása költségmentes. A vásárlónak kell a 
termékre biztosítást kötnie vagy magára vállalja, hogy a szállítás közben a 
termék sérülhet vagy elveszhet.

A Matrix fenntartja magának a jogot arra, hogy a garanciavállalás feltételein 
előzetes bejelentés nélkül változtasson vagy lemondjon róla.

Amennyiben a meghibásodott termék megfelel a garanciális feltételeknek, annak 
hibáját méltányos határidőn belül bejelentik és a Matrix nem képes javítani vagy 
kicserélni a terméket, akkor visszatéríti a termék vásárláskori árát, amennyiben a 
fogyasztó/vásárló a terméket visszaküldi a Matrixnak.

A Matrix nem vállal felelősséget bármely sérülésből adódó bevétel kiesés, 
üzletvesztés, haszonvesztés, késedelem vagy visszamondás miatt felmerült 
költségek, javítási vagy anyagköltségek, személyi sérülések, ingatlanban 
keletkezett vagy egyéb járulékos közvetett kár, más készülék használatának 
lehetetlenné tétele miatt bekövetkezett veszteségből adódó kár kiegyenlítésére. 
Még akkor is, ha a Matrix lehetőséget fenntartja magának a jogot, hogy a másik 
fél által okozott kár, értékcsökkenés vagy egyéb igény esetén tanácsot, javaslatot 
tegyen.

Kifejezetten a jelen garanciavállalási nyilatkozatban megállapított kötelezettségek 
kivételével, a Matrix semmi esetben sem felelős semmilyen közvetlen, közvetett, 
sajátos, véletlenszerű vagy járulékos, akár szerződésen vagy bármilyen más jogi 
nézeten alapuló károkért és ahol lehetséges ilyen jellegű károk lehetősége. Sem 
a Matrix sem az ő forgalmazói, viszonteladói vagy azok továbbforgalmazói közül 
nem határozhatnak meg semmiféle más fajta, akár határozott vagy vélelmezett 
garanciát a Matrix termékekre tekintettel. A Matrix és forgalmazói, viszonteladói 
vagy azok továbbforgalmazói kifejezetten visszautasítják az eladhatóság 
törvényes szavatosságát és megfelelnek bizonyos sajátos céloknak.

Ez a garancia nem átruházható és csak a termék eredeti viszonteladója 
biztosíthatja a vevője felé. A garancia érvénytelenné válik, ha a garanciajegyet 
nem töltik ki és a telepítéstől számított 30 napon belül nem regisztrálják az a 
Matrix-nál. 
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Bevezetés

A NEO10 egy sokoldalú, felhasználóbarát, kompakt, többfunkciós analóg 
hívásazonosítós, kihangosítható telefonkészülék. A NEO10 az alábbiak szerint 
néz ki:

A NEO10 a következő szolgáltatásokkal rendelkezik:
•   Működéséhez nem szükséges elem vagy akkumulátor
•   Kiváló minőségű kihangosítás
•   LCD kijelző a telefonszámok, a dátum és az idő kijelzésére
•   Beérkező hívások azonosítása
•   4 szintű kézibeszélő hangerő szabályozás
•   8 szintű kihangosítás hangerő szabályozás
•   Hívástartás némítással, zenével és mellékállomás felszabadítással
•   16 tárcsázott szám visszanézése és újratárcsázása
•   Automatikus hívásidőzítés
•   Intelligens, automatikus újratárcsázás funkció
•   Állítható Flash idő: 100ms, 200ms, 300ms, 400ms, 600ms, 900ms
•   Telefonkönyv 80 telefonszám tárolására
•   Egy nyomógombos, gyorstárcsázó memória
•   16 féle csengőhang
•   8 szintű csengetési hangerő szabályozás
•   FSK/DTMF hívószámkijelzés
•   Hívásvárakoztatás hívószám azonosítás alapján
•   76 hívószám tárolása
•   Több nyelv támogatása
•   Nagyothalló készülék kompatibilis
•   Mobiltelefon RFI zaj védettség
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Telepítés

•   Csomagolja ki a készüléket. Győződjön meg róla, hogy a doboz tartalma  
    hiánytalan e. Amennyiben hiányos vagy sérült csomagolást tapasztal, a 
    vásárlás helyszínén jelezze azt.
•   A doboz tartalma:

•   Nyissa ki az elemtartó fedelét és helyezzen be 4 db AA méretű ceruzaelemet.
•   Csatlakoztassa a kézibeszélő spirál vezeték egyik végét a kézibeszélőhöz, a 
    másik végét pedig a készülék megfelelő csatlakozó aljzatához.
•   Csatlakoztassa a telefon vezetékét a készülék megfelelő csatlakozó 
    aljzatához, a másik végét pedig a fali telefon csatlakozó aljzathoz.

     Megjegyzés:
     •   A készülék önállóan is működik a 
         telefonvonal feszültségéről. Elem 
         csak a belső óra működtetéséhez 
         szükséges.
     •   Csak azonos méretű és típusú AA 
         elemeket használjon. Ügyeljen a 
         helyes polaritásra.
     •   Kérjük, 6 hónaponként cserélje ki az 
         elemeket.
     •   Az összes elemet egyszerre cserélje 
         ki újra.
     •   Kérjük, húzza ki a telefon vezetékét a 
         fali aljzatból, mielőtt kicserélné az 
         elemeket.

Sorszám Megnevezés Darab 
1 NEO10 1
2 Garanciajegy 1
3 Memória címke (üres) 1
4 Kézibeszélő 1
5 Felhasználói kézikönyv 1
6 Telefonvezeték csatlakozókkal 1
7 Kézibeszélő spirál vezeték 1

S  H  P  P
R  V  R  R
         2  1

A telefonvezeték 
csatlakoztatása 
a fali aljzatba

A telefonvezeték 
csatlakoztatása
a telefon készülékbe

Telefonvezeték

8



Matrix

NEO10 Felhasználói kézikönyv

A készülék jobb megismerése véget tekintse át a NEO10 alábbi ábráját:

      LCD kijelző:
      Kijelzi a telefonszámokat, dátumot, időt és a gyorstárcsázáskori egyéb 
      információkat.

      Memória gombok:
      Gyorstárcsázáshoz tárolhat 10 telefonszámot a 10 gombhoz.

      CALL NUM:
      a) Nyomja meg a tárolt telefonszám hívásához, amikor a telefonkönyvet vagy 
          a hívószámokat nézi.
      b) Nyomja le és tartsa lenyomva az ébresztő beállításához.

      STORE:
      Nyomja meg a gyorstárcsázó memóriába történő rögzítéshez.

NEO10

MATRIX

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

CUD CALL NUM STORE

DEL/SET

VOL

AUTO RD/

REDIAL/OUT

PAUSE

FLASHMUTE MESSAGE
WAITING

IN USE/NEW

ABC DEF

JKL MNO

TUV WXYZ

OPER

GHI

PQRS

TONE

PICK UP CALL BACK HOLD CALL SPLIT CONFERENCE

17

16

15
14

13

12

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

4

3

2

1
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           :
      Nyomja meg a telefonkönyv előhívásához.

      DEL/SET:
      a) Nyomja le és tartsa lenyomva 3 másodpercig a beállítás menü       
          előhívásához (kézibeszélő a helyén).
      b) Nyomja meg szám vagy betű törléséhez a telefonkönyv szerkesztésekor.
      c) Nyomja le és tartsa lenyomva 3 másodpercig a név és a telefonszám       
          törléséhez a telefonkönyvben.

      VOL
      a) Nyomja le és tartsa lenyomva a csengetési hangerő beállításához 
          (kézibeszélő a helyén).
      b) Nyomja meg a kézibeszélő hangerejének beállításához (kézibeszélő 
          felemelve).
      c) Nyomja meg a kihangosítás hangerejének beállításához (kihangosítás 
          aktív).

      AUTO RD/
      a) Nyomja meg az utolsó hívott szám automatikus újratárcsázásához, amíg az 
          nem felel a hívásra (kézibeszélő a helyén).
      b) Nyomja le és tartsa lenyomva 3 másodpercig a csengetési hang 
          megváltoztatásához.

      REDIAL/OUT/PAUSE:
      a) Nyomja meg egymás után a tárcsázott telefonszámok megtekintéséhez 
          (kézibeszélő a helyén).
      b) Nyomja meg az utolsó hívott szám tárcsázásához (kézibeszélő felemelve).
      c) Nyomja meg az utolsó hívott szám tárcsázásához (kihangosítás aktív).
      d) Nyomja meg egy 1.2/2.4/3.6 másodperces szünet beiktatásához.

      FLASH:
      Telefon alközponti (PBX) alkalmazásokhoz.

      IN USE / NEW MASSAGE WAITING:
      a) Világít, amikor a készüléken beszélgetést folytat, villog, amikor egy új hívás 
          érkezik és villog, amikor tartásba helyez egy hívást.
      b) Nyomja meg a kihangosítás aktiválásához és beszéljen a kézibeszélő 
          használata nélkül.

      MUTE:
      Nyomja meg a MUTE gombot a hívástartás aktiválásához.
12

11

10

9

8

7

6

5
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      Tárcsázó gombok (0-9…#):      
      Telefonszámok és mellékállomások tárcsázása.

      CLID ▼ vagy ▲:
      Az eseménynapló megtekintése. Szintén használható a menüben a telefon 
      beállításainak megváltoztatására.

      Hangszóró
      A csengetési hangot innen bocsájtja ki.

      Kagylóakasztó fali szerelés esetén
      Fordítsa el 180°-kal a kagylóakasztót, ha a készüléket falra kívánja felszerelni.

      Hívásmegszakító kapcsoló
      Nyomja le a hívás megszakításához.

      Üzenet várakoztató kapcsoló
      Kapcsoló az SR/HV/PR1/PR2 miatt.

      Telefonvonal csatlakozó
      Használja ezt a csatlakozót, amennyiben a telefonkészüléket számítógép       
      modemhez csatlakoztatja.

      DATA PORT (RJ11)
      Használja ezt a csatlakozót, amennyiben a telefonkészüléket számítógép 
      modemhez csatlakoztatja.

      Kézibeszélő csatlakozó
      Csatlakozás a kézibeszélőhöz.
21

17

18

16

19

20

15

14

13

S  H  P  P
R  V  R  R
         2  1

18 19

21

20
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A NEO10 használata

•   Hívás kezdeményezése:
    Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a      gombot → tárcsázza a 
    telefonszámot.

•   Válasz egy hívásra:
    Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a      gombot.

•   Hívás befejezése:
    Tegye le a kézibeszélőt vagy nyomjam meg a      gombot.

•   Újratárcsázás:
    a) Kézibeszélő a helyén: nyomja meg a REDIAL/PAUSE gombot a tárcsázott
        telefonszámok megtekintéséhez → emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja  
        meg     a gombot vagy nyomja meg a CALL NUM gombot.
    b) Kézibeszélő felemelve: nyomja meg a REDIAL/PAUSE gombot az utolsó  
        hívott telefonszám újratárcsázásához.

•   Előtárcsázás:
    Kézibeszélő a helyén: tárcsázza, a telefonszámot → Emelje fel a kézibeszélőt.

•   Automatikus újratárcsázás:
    Kézibeszélő a helyén: nyomja meg az AUTO RD/       gombot.

•   Hívószámok visszatekintése:
    Kézibeszélő a helyén: nyomja meg a CLID ▼ vagy ▲ gombokat.

•   Hívószám törlése:
    a) Kézibeszélő a helyén: nyomja meg a CLID ▼ vagy ▲ gombokat →  
        válasszon ki egy hívószámot → nyomja meg a DEL/SET gombot.
    b) Kézibeszélő a helyén: nyomja meg a CLID ▼ vagy ▲ gombokat → nyomja 
        meg, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a DEL/SET gombot az összes 
        hívószám törléséhez.

•   Visszahívás hívószám alapján:
    Kézibeszélő a helyén: nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombokat → válasszon ki egy     
    hívószámot → nyomja meg a CALL NUM vagy      gombot.

•   Telefonszám beállítása gyorstárcsázáshoz:
    Kézibeszélő a helyén: nyomja meg a STORE gombot → üsse be a 
    telefonszámot → nyomja meg a gyorstárcsázó gombok valamelyikét (1-10).
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•   Gyorstárcsázás:
    a) Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a      gombot, majd nyomja meg  
        a gyorstárcsázó gombok valamelyikét (1-10).
    b) Nyomja meg a gyorstárcsázó gombok valamelyikét (1-10) → emelje fel a 
        kézibeszélőt vagy nyomja meg a      gombot.

•   Telefonszámok tárolása a telefonkönyvbe:
    Kézibeszélő a helyén: nyomja meg a      gombot → nyomja meg a ▲ gombot  
    → nyomja meg a      gombot → üsse be a telefonszámot → nyomja meg a      
    gombot.

•   Tárcsázás telefonkönyvből:
    a) Kézibeszélő a helyén: nyomja meg a      gombot → nyomja meg a ▼→ 
        válassza ki a telefonszámot → nyomja meg a CALL NUM gombot, vagy  
        emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a      gombot.
    b) Kézibeszélő felemelve: nyomja meg a      gombot → nyomja meg a ▼→ 
        válassza ki a telefonszámot → nyomja meg a CALL NUM gombot.

A működésükkel kapcsolatos további részletek megismeréséhez kérjük, olvassa 
el a „Működés” fejezetet.

Funkciók beállítása

•   Nyelv beállítása
    A kézibeszélő letett állapotában, nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig     
    a DEL/SET gombot a nyelv beállításához. Nyomja meg a CLID ▼ vagy ▲ 
    gombokat a nyelv beállításához, majd nyomja meg a DEL/SET gombot a 
    mentéshez.

•   LCD kijelző kontraszt beállítása
    A nyelv beállítása után, nyomja meg a CLID ▼ vagy ▲ gombokat a kontraszt     
    (1-5) beállításához, majd nyomja meg a DEL/SET gombot a mentéshez.

•   Év, dátum és idő beállítása
    Az LCD kijelző kontrasztjának beállítása után az év számjegyei fognak villogni. 
    Nyomja meg a CLID ▼ vagy ▲ gombokat az év beállításához, majd nyomja 
    meg a DEL/SET gombot a mentéshez. Ezután a hónap számjegyei fognak 
    villogni, nyomja meg a CLID ▼ vagy ▲ gombokat a hónap beállításához, 
    majd nyomja meg a DEL/SET gombot a mentéshez. Alkalmazza ugyanezt a 
    módot a nap és az idő beállításához is.
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•   Körzetszám beállítása
    Az év, dátum és idő beállítása után a körzetszám első számjegye villogni fog. 
    Nyomja meg a CLID ▼ vagy ▲ gombokat a számjegy kiválasztásához, majd     
    nyomja meg a DEL/SET gombot a mentéshez. Alkalmazza ugyanezt a módot 
    mindegyik kód beállításánál. Ha pl. a 96/123456 telefonszám területkódját 
    állítja be, akkor erről a telefonszámról fogadott hívás esetén az LCD kijelzőn 
    csak az 123456 látható.

•   Előhívó kód beállítása
    A körzetszám beállítása után, az első három kód villog. Nyomja meg a CLID ▼  
    vagy ▲ gombokat a számjegy kiválasztásához, majd nyomja meg a DEL/SET 
    gombot a mentéshez. Alkalmazza ugyanezt a módot mindegyik kód beállításánál.

•   Csengetés hangerejének beállítása
    A csengőhang beállítása után, nyomja meg a CLID ▼ vagy ▲ gombokat a 
    csengetés hangerejének beállításához (1-8), majd nyomja meg a DEL/SET 
    gombot a nyugtázáshoz

•   Csengőhang beállítása
    Az előhívó kód beállítása után, nyomja meg a CLID ▼ vagy ▲ gombokat a 
    csengőhang (1-16) kiválasztásához, majd nyomja meg a DEL/SET gombot a 
    nyugtázáshoz.

•   Csengetés hangerejének beállítása
    A csengőhang beállítása után, nyomja meg a CLID ▼ vagy ▲ gombokat a 
    csengetés hangerejének beállításához (1-8), majd nyomja meg a DEL/SET 
    gombot a nyugtázáshoz.

•   FLASH időzítés beállítása
    A csengetés hangerejének beállítása után, nyomja meg a CLID ▼ vagy ▲ 
    gombokat a Flash időzítés kiválasztásához (100ms, 200ms, 300ms, 400ms, 
    600ms, 900ms), majd nyomja meg a DEL/SET gombot a nyugtázáshoz.

•   Szünet időzítés beállítása
    A Flash időzítés beállítása után, nyomja meg a CLID ▼ vagy ▲ gombokat a 
    szünet időzítés kiválasztásához (1.2 mp, 2.4 mp, 3.6 mp), majd nyomja meg a     
    DEL/SET gombot a nyugtázáshoz.

•   DTMF vagy Impulzus mód beállítása
    Miután beállított a szünet időzítést, nyomja meg a CLID ▼ vagy ▲ gombokat a 
    tárcsázási mód (DTMF vagy PULSE [Impulzusos]), majd nyomja meg a DEL/
    SET gombot a nyugtázáshoz és a teljes beállítás befejezéséhez.
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Működés

Telefon
•   Hívás kezdeményezés:
    Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a      gombot. Miután megkapta a     
    tárcsahangot, tárcsázza a telefonszámot. Használja a DEL/SET gombot a 
    telefonszám szerkesztéséhez. Amikor a hívott fél válaszol a hívásra, a hívás 
    időtartama automatikusan megjelenik az LCD kijelzőn.

•   Hívás fogadása:
    Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a      gombot a hívás fogadásához.

•   Hívás befejezése:
    Tegye le a kézibeszélőt vagy nyomja meg a      gombot a hívás befejezéséhez.

•   Beszélgetési mód átkapcsolása kézibeszélőről kihangosításra:
    Nyomja meg a      gombot a kézibeszélő felemelt állapotában kihangosításra     
    váltáshoz.

•   Beszélgetési mód átkapcsolása kihangosításról kézibeszélőre:
    Emelje fel a kézibeszélőt és a készülék automatikusan átkapcsol kihangosításból, 
    kézibeszélő üzemmódba.

•   Némítás:
    Nyomja meg a MUTE gombot és a hívás tartásba kerül. A kézibeszélő letehető.

•   Némítás megszüntetése:
    Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a      gombot, vagy nyomja meg a 
    MUTE gombot ismét a némítás megszüntetéséhez.

•   Flash:
    Ez a funkció főképp a telefon alközpontoknál (PBX) használatos. Analóg 
    fővonalon csak akkor működik, ha a helyi telefonszolgáltató rendelkezik 
    hívásvárakoztatás szolgáltatással.
    •   Nyomja meg a FLASH gombot a hívásvárakoztatás szolgáltatás aktiválásához.
    •   Nyomja meg a FLASH gombot a hívás átadásához egy másik mellékállomásra, 
        ha a készülék egy telefon alközponthoz (PBX) csatlakozik.

•   Előtárcsázás:
    A kézibeszélő letett állapotában tárcsázza a telefonszámot és utána emelje fel 
    a kézibeszélőt. A telefonszám automatikusan kitárcsázódik.
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•   Szünet:
    Nyomja meg a REDIAL/PAUSE gombot a 1.2/2.4/3.6 másodperces szünetjelhez.

•   Újratárcsázás:
    •   A kézibeszélő letett állapotában, nyomja meg a REDIAL/PAUSE gombot az 
        utolsó 16 tárcsázott telefonszám megtekintéséhez. Válassza ki a kívánt 
        telefonszámot és nyomja meg a CALL NUM gombot vagy emelje fel a 
        kézibeszélőt az automatikus tárcsázáshoz.
    •   A kézibeszélő felemelt állapotában, nyomja meg a REDIAL/PAUSE gombot 
        az utolsó kimenő hívás újratárcsázásához.

•   Automatikus újratárcsázás:
    A kézibeszélő letett állapotában, nyomja meg az AUTO/RD/      gombot az utolsó 
    kimenő hívás újratárcsázásához mindaddig, amíg a hívott fél nem válaszol.

•   10 db, egy nyomógombos, gyorstárcsázó memória beállítása:
    •   Tárolás: A kézibeszélő letett állapotában, nyomja meg a STORE gombot 
        és üsse be a telefonszámot, majd nyomja meg a gyorstárcsázó gombok 
        (1-10) egyikét a gyorstárcsázó gombra történő tároláshoz.
    •   Tárcsázás:
        •   Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a      gombot, majd nyomja 
            meg valamelyik gyorstárcsázó gombot, melyre korábban telefonszámot tárolt.
        •   Nyomja meg a gyorstárcsázó gombok (1-10) valamelyikét, majd emelje fel 
            a kézibeszélőt vagy nyomja meg a      gombot az automatikus kitárcsázáshoz.

•   Figyelmeztető hangjelzés:
    •   Figyelmeztetés beállítása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a CALL NUM 
        gombot 3 másodpercig a fi gyelmeztető hangjelzés beállításához. Nyomja 
        meg a CLID ▼ vagy ▲ gombokat az óra beállításához, majd nyomja meg a 
        CLID ▼ vagy ▲ gombokat a perc beállításához. A beállítás mentéséhez és 
        befejezéséhez nyomja meg a CALL NUM gombot.
    •   Nyomja meg a CALL NUM gombot a fi gyelmeztető hangjelzés ki- vagy 
        bekapcsolásához.

Hívószámkijelzés
•   Hívószám megtekintése:
    A kézibeszélő letett állapotában, nyomja meg a CLID ▼ vagy ▲ gombokat a 
    hívó telefonszámának és a hívás idejének megtekintéséhez.

•   Hívószám törlése:
    •   Amikor ellenőrzi a bejövő hívásokat, nyomja meg a CLID ▼ vagy ▲ 
        gombokat annak a hívásnak a megkereséséhez, amelyiket törölni szeretné. 
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        Nyomja meg a DEL/SET gombot egy hívás gyorstörléséhez.
    •   Amikor ellenőrzi a bejövő hívásokat, nyomja meg és tartsa lenyomva  
        3 másodpercig a DEL/SET gombot az összes hívás törléséhez.

•   Tárcsázás hívószám alapján:
    A kézibeszélő letett állapotában, nyomja meg a CLID ▼ vagy ▲ gombokat a 
    tárcsázni kívánt telefonszám kiválasztásához, nyomja meg a CALL NUM vagy     
          gombot, vagy vegye fel a kézibeszélőt a kitárcsázáshoz.

Telefonkönyv
•   Telefonszámok tárolása:
    A kézibeszélő letett állapotában, nyomja meg a      gombot. Az LCD kijelzőn az 
    ADD ↑ SEARCH ↓ látható:
    •   Nyomja meg a CLID ▲ gombot egy új bejegyzés rögzítéséhez. Üsse be a 
        nevet, majd nyomja meg a      gombot a telefonszám beviteléhez. Üsse be a 
        telefonszámot, majd nyomja meg a      gombot a befejezéshez.
    •   Ismételje meg ugyanezt az eljárást további nevek és telefonszámok 
        tárolásához. A telefonkönyvben maximum 80 bejegyzést tárolhat. Miután eléri 
        a 80 bejegyzést, az LCD kijelzőn a MEMORY FULL felirat látható.

•   Telefonkönyv megtekintése:
    •   Nyomja meg a      gombot a telefonkönyvbe való belépéshez. Nyomja meg a  
        CLID ▼ gombot. A kijelzőn a „PLS Input Name” felirat látható. Üsse be a 
        nevet a telefonszám megtekintéséhez.
    •   Nyomja meg a CLID ▼ vagy ▲ gombokat a telefonkönyv megtekintéséhez.
    •   Támogatja az ABC sorrend szerinti keresést. Az azonos betűvel kezdődő 
        bejegyzések megtekintéséhez üssön be egy betűt.

•   Törlés:
    Amikor a hívó adatait tekinti meg a telefonkönyvben, nyomja le és tartsa lenyomva 
    3 másodpercig a DEL/SET gombot, a név és a telefonszám törléséhez.

•   Tárcsázás telefonkönyvből:
    •   A kézibeszélő letett állapotában keresse meg a tárcsázni kívánt telefonszámot 
        a telefonkönyvben, majd nyomja meg a CALL NUM vagy      gombot, vagy 
        vegye fel a kézibeszélőt és a készülék automatikusan kitárcsáz.
    •   A kézibeszélő felemelt állapotában keresse meg a tárcsázni kívánt 
        telefonszámot a telefonkönyvben, majd nyomja meg a CALL NUM gombot a 
        hívás kezdeményezéséhez. Beszélgetés a kézibeszélőn keresztül történik.
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Hibaelhárítás

Telefonkészülék nem csenget:
•   Ellenőrizze a készülék és a fali aljzat közötti telefon vezetéket.

A csengetés hangereje túl alacsony:
•   Ellenőrizze a „Telepítés” fejezet      pontjához írtakat, ha a csengetés 
    hangereje alacsony.

A telefonkészülékkel fogadni lehet, de kezdeményezni nem lehet hívásokat:
•   Egyeztessen a helyi telefonszolgáltatóval a megfelelő tárcsázási mód 
    beállításához.

MESSAGE WAITING nem világít:
•   Ellenőrizze, hogy a készülék hátulján található kapcsoló beállítása megfelel 
    a helyi telefonalközpont (PABX) rendszer igényeinek.

Fontos biztonsági utasítások

Amikor a telefonkészüléket használja, mindig kövesse az alapvető biztonsági 
óvintézkedéseket a tűz, áramütés és egyéb balesetek megelőzése végett.
•   Olvassa el és értelmezze az összes útmutatást.
•   Kövesse az összes fi gyelmeztetést és utasítást.
•   Húzza ki a telefonkészülék vezetékét a fali csatlakozóból, mielőtt 
    megtisztítaná. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószert. 
    Használjon enyhén nedves, puha szövetet a tisztításhoz.
•   Ne használja a készüléket víz közelében. (Pl. fürdőkád, mosogató tálca, 
    mosógép, nedves alagsor, úszómedence). Kerülje a freccsenő vizet 
    kibocsátó készülékek közelségét is.
•   Ne helyezze el a készüléket instabil asztalra, polcra. A készülék súlyosan 
    megrongálódhat, ha leesik.
•   Ne tegye lehetővé, hogy a telefon vezeték mozogjon használat közben. 
    Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol átsétálhatnak a vezetéken, mert az 
    megsérülhet.
•   Soha ne tegye a készüléket olyan tárgyak, eszközök közelébe, melyek 
    érintése veszélyes feszültségforrás és ez által tűz és elektromos áramütés  
    kockázatát hordozza magában.
•   Az áramütés kockázatának csökkentéséhez ne szedje szét ezt a terméket, 
    vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel, amennyiben a készülék javítása 
    szükséges. A készülék burkolatának kinyitásával vagy eltávolításával 
    veszélyes feszültségnek vagy egyéb kockázatnak teheti ki magát. A készülék 
    helytelen megbontása áramütést okozhat.
 18
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•   Beállításokat csak a működési utasítások alapján 
    végezzen, a készülék összeszerelt állapotában. 
    A készülék helytelen beállítása hibás működéshez 
    vezethet, ezért ezt a fontos feladatot bízza szakemberre.
•   A készülék hibaelhárításához vegye fel a kapcsolatot a 
    hivatalos szervizzel, ha a következő hibákat észleli:
    •   Ha a telefon vezeték vagy a csatlakozója sérült vagy 
        kopott.
    •   Ha a készülékbe folyadék fröccsent.
    •   Ha a készüléket eső vagy víz érte.
    •   Ha a készül az utasítások betartása ellenére 
        rendellenesen működik.
    •   Ha a készüléket leejtette vagy a készülék burkolata 
        sérült.
    •   Ha a készüléken szemmel látható változást észlel.
•   Kerülje a készülék használatát villámlás esetén. Ez 
    növeli a villámlás által okozott elektromos áramütés 
    veszélyét.
•   Ne használja a telefonkészüléket, ha a közelben 
    gázszivárgást észlel.
•   A kézibeszélő hangszórója tartalmazhat olyan veszélyes 
    anyagokat, mint a fém csavar és fém elemek, melyek a    
    hangszóró miatt mágnesesek.
 
Falra szerelés

Ez a telefonkészülék falra is szerelhető, amennyiben 
szükséges. Amikor a telefonkészüléket falra szerelve 
használja, a kézibeszélő akasztó pozícióját meg kell 
változtatnia az alábbiak szerint:
•   Nyomja le és tartsa lenyomva a kézibeszélő akasztóját.
•   Felfelé csúsztatva tegye le a kézibeszélő akasztót.
•   Fordítsa meg 180°-kal és tegye vissza a helyére. 
    A kézibeszélő most már biztonságosan helyére rakható 
    a falra szerelt készüléken.
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Húzza ki és 180°-al
elforgatva helyezze 
vissza.

LENYOMÓ

8,3cm

Telefonkészülék falra szerelése
•   Jelöljön ki egy helyet a fali telefonaljzat közelében.
•   Rajzoljon fel két jelet függőlegesen, egymástól 
    83 mm távolságra, a falra. (Használja a 2. ábrán 
    látható sablont.)
•   Győződjön meg a furatok elkészítése előtt, hogy a 
    lyukak nem keresztezik e vezeték vagy bármely 
    cső útját.
•   Ha meggyőződött a biztonságról, készítse el a 
    furatok. Amennyiben szükséges, használjon tiplit. 
    Tekerje be a csavarokat úgy, hogy a csavar feje 
    pár millimétert álljon el a faltól (3. ábra).


