
Használati utasítás

A mobil kézibeszélõket használat elõtt 24 
órát tölteni kell!



HU Elõkészítõ lépések
Mielõtt a CD 235 készüléket használatba venné, el kell végeznie az adott országnak megfelelõ 
beállításokat. Helyezze be az akkukat (lásd a 8. oldalon). Néhány perces töltés után megjelenik az 
Üdvözlõ kijelzés, különbözõ nyelveken animációs üdvözlet látható.

1. Az animáció leállításához nyomja le a kézibeszélõ bármelyik gombját.

2. A FEL/LE  gombbal lapozgathat a különbözõ országok között, és kiválaszthatja az Önnek 

megfelelõ országot.

3. Az Önnek megfelelõ ország elfogadásához nyomja le az  OK többfunkciós gombot.
Kis idõ elteltével hallani fogja a visszaigazoló hangjelzést.

A készülék most már használható.

Ha újra kívánja konfigurálni CD 235 készülékét, olvassa el a 28. oldalon található útmutatót.

Megjegyzés: Ha lenyomja a  BACK gombot, ismét megjelenik az ország kiválasztása 
a kézibeszélõn.

Figyelem! Ha a báziskészülékkel nincs kapcsolat, csak a kézibeszélõ nyelve kerül beállításra.
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Környezet
Mielõtt használatba venné a CD 235 típusú készüléket, gondosan olvassa el az alábbi tájékoztatást.

Áramellátás
>>>> A termék 220-240 V-os, egyfázisú váltakozó feszültségû táplálást igényel, kivéve az EN 60950-nek 

megfelelõ IT-installációkat. Áramkimaradás esetén megszakadhat az összeköttetés.

Telefoncsatlakozás
>>>> Csak a készülékkel együtt szállított csatlakozó kábeleket szabad használni. 

>>>> Ha szélessávú DSL Internet csatlakozást használ, gondoskodjon arról, hogy a házban található 
valamennyi aljzatba DSL szûrõ legyen dugaszolva; gyõzõdjön meg arról is, hogy a modem és a telefon 
a megfelelõ szûrõaljzatba került (minden készülékhez saját aljzat tartozik).

Segítségre van szüksége?
További ismertetõ a hibaelhárításhoz és GYIK: 

Online súgó: www.p4c.philips.com

Hibaelhárítás: 40. oldalon

Figyelem! Az elektromos hálózat az EN 60950-nek megfelelõen veszélyes besorolású. A készüléket 
csak a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet az áramellátásról leválasztani. Ezért használjon a 
készülék közelében lévõ, jól hozzáférhetõ fali csatlakozót.

Fontos tudnivalók
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*Megjegyzés: Elõfordulhat, hogy a dobozban a hálózati adapter és a hálózati kábel külön 
helyezkedik el. Ebben az esetben elõbb dugja össze a hálózati adaptert és a hálózati kábelt, 
mielõtt azt a hálózati aljzatba csatlakoztatná.

Megjegyzés: Több kézibeszélõ esetén a csomag egy vagy több további kézibeszélõt, akkutöltõket 
tápegységgel, és további tölthetõ akkukat tartalmaz.

Mi van a dobozban?

235

Egy CD 235 kézibeszélõ Egy CD 235 bázisállomás

Használati utasítás Gyors eligazítás Garanciajegy

Egy hálózati adapter Egy telefonzsinór*

Akkufedél

2 db AAA akkumulátor
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Kézibeszélõ és bázisállomás
CD 235 Kézibeszélõ
1 Hallgató
2 Kijelzõ 

Ikonokat lásd az 7. oldalon.
3 Menü és OK gomb

A menübe való belépéshez. 
Menü választásához.
Valamelyik funkció nyugtázásához.

4 Újrahívó, néma, vissza gomb
Hívásadatok kapcsolásához (név/szám vagy dátum/idõ).
Újrahívó listába való belépéshez.
Utoljára hívott szám újrahívásához.
Beszéd közben a mikrofon elnémítása/hangosra 
kapcsolása.
Szerkesztés közben az utolsó karakter vagy számjegy 
törléséhez.

5 Hívásnapló és lapozás felfelé
Hívásnapló eléréséhez.
Lapozás felfelé az egyes pontokban.
A csengetés és a hallgató hangerejének növeléséhez.

6 Telefonkönyv és lapozás lefelé gomb
A telefonkönyv eléréséhez. 
Lapozás lefelé a pontok között.
Csengetés és hallgató hangerejének csökkentése.

7 Ki és kilépés gomb
Beszélgetés befejezéséhez.
A menübõl való kilépéshez.

8 Beszélgetés és újrahívás gomb
A vonal lefoglalásához és hívás fogadásához.
Telefonkönyv, újrahívó lista és hívásnapló esetén a 
kiválasztott szám hívásához.
Flash jel küldése.

9 # beszúrása, csengetõ ki és szünet gomb
# beszúrásához.
Tárcsázás közben szünet (P) beviteléhez.
Csengõ be-/kikapcsolásához.

10 Csillag beszúrás és billentyûlezáró gomb
Billentyûzet lezárásához.

11 Intercom és konferencia gomb
Házon belüli hívások kezdeményezéséhez.
3-résztvevõs konferencia létesítéséhez.

12 Mikrofon
13 Hangszóró gomb*

A hangszóró be-/kikapcsolásához.

*Figyelem: A kihangosítás bekapcsolásakor a hangerõ 
hirtelen nagyon nagy-mértékben megemelkedhet. 
Vigyázzon, hogy ne legyen a kézibeszélõ túl közel a 
füléhez.

CD 235 Bázisállomás
1 Keresõgomb

Bejelentkeztetéshez.
Kézibeszélõ(k) megkereséséhez.

Az üzenetrögzítõ funkciókhoz tartozó többi gomb 
ismertetését lásd “Telefonüzenet-rögzítõ”, a 33. oldalon.
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Elsõ használatkor elõfordulhat, hogy néhány perces töltésre van szükség, mielõtt a 
szimbólumok megjelennek a kijelzõn.

A kijelzõ folyamatosan tájékoztat a telefonkészülék mûködésérõl. A kijelzõ fejlécében a 
következõ ikonok láthatók.

Megjeleníti az akku aktuális töltöttségét. Töltés közben változik.

A telefont használják. Csengetés közben villog.

Új hangüzenet érkezett.

Új hívásnapló bejegyzés vagy hívásnapló bejegyzések megtekintés alatt.

Telefonkönyv bejegyzések megtekintés alatt.

A figyelmeztetõ óra bekapcsolva.

Hangszóró bekapcsolva.

Csengõ kikapcsolva.

A kézibeszélõ a báziskészülékhez kapcsolódik.

A kiválasztás vagy a funkció elfogadásához megnyomni.

További menüpontok vannak felfelé.

További menüpontok vannak lefelé.

Lenyomni az elõzõ kijelzéshez. 
Lenyomni karakterek vagy számjegyek törléséhez.

Jobbra további számjegyek vannak.

Ikonok a kézibeszélõ kijelzõjén



HU A telefonkészülék felszerelése

A bázisállomás elhelyezése
Ne helyezze a készüléket túl messze a telefon- és tápcsatlakozótól, hogy 
a kábel hosszúsága elegendõ legyen. 

1. Csatlakoztassa a bázisadapter kimeneti dugaszát a báziskészülék 
hátoldalán található adapter aljzatra, a bázisadaptert pedig a fali 
csatlakozó aljzatra.

2. Csatlakoztassa a telefonkábelt a báziskészülék hátoldalán található 
telefonaljzatra és a fali csatlakozó aljzatra.

3. Ha Ön több kézibeszélõvel ellátott terméket vásárolt, mindegyik 
kézibeszélõhöz külön töltõ és külön töltõ adapter tartozik. 
Csatlakoztassa a töltõ adapter kimeneti dugaszát a töltõ alján 
található adapter aljzathoz. Csatlakoztassa a töltõ adaptert a 
hálózati csatlakozó aljzathoz.

Akkuk behelyezése a mobil egységbe és 
akkucsere
1. Helyezzen két NiMH AAA akkumulátort (a szállítmány része) 

megfelelõ polaritással a kézibeszélõ teleptartó rekeszébe.

2. Erõteljes mozdulattal tolja helyére a telepfedõt.

3. Tegye rá a kézibeszélõt a bázisállomásra vagy a töltõre, és 
használat elõtt 24 órán keresztül megszakítás nélkül töltse fel az 
akkumulátorokat. A kézibeszélõ az elsõ feltöltés során 
felmelegedhet. Ez nem rendellenes jelenség.
Elsõ használatkor néhány perc is eltelhet, amíg a kijelzõn 
megjelennek a szimbólumok.

A jótállás nem vonatkozik az akkukra és más egyéb, korlátozott 
élettartamú és üzemszerûen kopó alkatrészekre.

1 2
Figyelem! Az elektromos hálózat az EN 60950 szabvány 
értelmében veszélyesnek minõsül. A készüléket csak a hálózati 
csatlakozó kihúzásával lehet az áramellátásról leválasztani. Ezért 
használjon a készülék közelében lévõ, jól hozzáférhetõ fali 
csatlakozót.

Figyelem! Csak a készülékkel együtt szállított csatlakozó 
kábeleket szabad használni.
Kérjük, ügyeljen arra, hogy a tápegység és a telefonkábel a 
megfelelõ aljzatokba csatlakozzon, mert a helytelen bekötés 
megrongálhatja a készüléket.

Figyelem: A töltés folyamata alatt a bázisnak a táphálózatra kell 
csatlakoznia. Csak akkumulátorokat használjon.
8



HUAz akku teljesítménye és a hatótávolság

Lemerülõ akku figyelmeztetés
A kézibeszélõ felemelt állapotában a lemerülõ akkujelzés tájékoztatja Önt arról, hogy a kézibeszélõt fel kell 
töltenie. Ha ez beszélgetés közben következik be, a figyelmeztetés megjelenése után rövid idõn belül a 
beszélgetés megszakadhat.

Egy  üres akku ikon mutatja, ha az akkumulátorokat fel kell tölteni. Az akkumulátorok feltöltéséhez 
helyezze a kézibeszélõt a bázisállomásra vagy a töltõre. Ha a kézibeszélõn nagyon lecsökken a 
telepfeszültség, beáll a nyugalmi üzemmód, és a kijelzõn a KIS TELEPF felirat jelenik meg.

 Az akkukat nem szabad a háztartási szemétgyûjtõbe dobni.

Az akku teljesítménye és a hatótávolság
Az akkuk a teljes kapacitásukat 3 teljes feltöltés ill. kisülés után érik el. Ha túllépi a hatótávolságot, kattogást 
hall a vonalban; ekkor menjen közelebb a bázisállomáshoz. Tartsa a bázisállomást távol más elektromos 
készülékektõl, hogy minél nagyobb legyen a hatótávolság.

A GAP-szabvány biztosítja, hogy minden DECT™- és GAP-képes mobil kézibeszélõ és bázisállomás teljesíti 
a szabvány minimális követelményeit, függetlenül a termék márkájától. A mobil kézibeszélõ és a CD 235 
bázisállomás megfelel a GAP-követelményeknek, azaz garantált a következõ funkciók mûködése: mobil 
kézibeszélõ bejelentkeztetése, vonal lefoglalása, hívásfogadás és hívószámok tárcsázása. A bõvített 
funkciók esetleg nem állnak rendelkezésre, ha Ön más márkájú mobil kézibeszélõt üzemeltet 
bázisállomásán.

Ha a CD 235 mobil készüléket más márkájú, GAP-re alkalmas bázisállomáson kívánja bejelentkeztetni és 
használni, akkor elõször is követnie kell a gyártó dokumentációjában megadott utasításokat, majd pedig el 
kell végeznie az ebben a leírásban ismertetett kezelési mûveleteket, lásd a 26. oldalon.

Ha a CD 235 bázisállomás más márkájú mobil egységet kíván bejelentkeztetni, helyezze a bázist 
bejelentkezõ üzemmódba (26. oldal), majd kövesse a gyártó dokumentációjának elõírásait.

A DECT™ az ETSI bejegyzett márkajegye a DECT-technológia felhasználóinak javára.

Megjegyzés: A jótállás nem vonatkozik az akkukra és más egyéb, korlátozott élettartamú és 
üzemszerûen kopó alkatrészekre.

Akku teljesítménye 
beszédidõben

Akku teljesítménye 
készenlétben

Hatótávolság zárt 
helyiségekben

Hatótávolság szabad 
térben

kb. 10 óra kb. 120 óra kb. 50 méter kb. 300 méter

A GAP-szabvány követelményei
9



HU A kézibeszélõ bejelentkeztetése

Be kell jelentkeztetnie a kézibeszélõt, ha a kijelzõn NINCS BEJEL látható, vagy ha a kézibeszélõt egy másik 
báziskészülékre kívánja bejelentkeztetni. Egy báziskészülékre 4 kézibeszélõ, ill. 4 báziskészülékre 1 
kézibeszélõ jelentkeztethetõ be.

A kézibeszélõ bejelentkeztetéséhez:

1. Nyomja le a  gombot.
Ha a kézibeszélõn NINCS BEJEL látható, menjen az 5. lépésre.

2. Válassza az EGYEB BEALL lehetõséget, majd nyomja le a  gombot.

3. Válassza a REGISZTRAL lehetõséget, majd nyomja le a  gombot.

4. Mielõtt beírná a PIN kódot, 4 másodpercig tartsa lenyomva a  PAGING gombot a 

báziskészüléken, amíg meg nem hallja a bejelentkeztés hangjelzését. A báziskészülék ekkor a 
bejelentkezés üzemmódjában van. (Ha a báziskészülék már nem tud több kézibeszélõt fogadni, 
elutasító hangjelzést ad. Az éppen bejelentkeztetett kézibeszélõ törléséhez lásd “Kézibeszélõ 
kijelentkeztetése”, 27. oldal.)

5. Adja be a PIN kódot (alapérték: 0000) és nyomja le a  gombot.

6. Az 1, 2, 3 vagy 4 gombbal válasszon ki egy báziskészüléket. Egy villogó szám jelzi, hogy ez a 
bázisszám már foglalt.

Ha a bejelentkeztetés sikerült, ezt hangjelzés nyugtázza. Ha a bejelentkezés nem volt eredményes, ismételje 
meg a mûveleteket.

Szabad állapotban  lenyomásával belépés a menübe. 

A FEL/LE gombbal  lépegetés le-föl a menülistában. 

  többfunkciós gomb a választás nyugtázáshoz.

  többfunkciós gombbal kilépés a menübõl vagy vissza az elõzõ 

menüszintre.

A menük használata
10
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Az Ön telefonkészüléke számos funkciót és lehetõséget biztosít, melyek menük alatt vannak egyesítve.

*Országtól függõ funkciók, ezek a menük egyes országokban nem elérhetõk.

TEL REG

MODOSIT

TOROL

TOR MIND

UJ SOR

ORA/RIASZTAS

RIASZT BEALL

RIASZT HANG

IDO

BEKAPCS/KIKAPCS

DALLAM 

ORA BEALL

HANGERO

EGYENI BEALL

KB NEV

KEZIB HANG DALLAM DALLAM 1 - 10

HANGERO SZINT 1 - 5/KIKAPCS

GOMBHANG BEKAPCS/KIKAPCS

AUTO FOGAD BEKAPCS/KIKAPCS

Nyelvek ListájaNYELV

VILAGIT BEKAPCS/KIKAPCS

EGYEB BEALL

MOD

UJRAHIV

HANG/PULZUS

ORSZAG*

UJRAHIV 1/2

KORZET*

BABAHIVAS BEKAPCS/KIKAPCS

BAZIS KIVAL AUTO FOGAD/BAZIS 1

PIN MODOSIT

KB TOROL

MEGSE

REGISZTRAL PIN BAZIS 1/2/3/4

KEZIB 1/2/3/4

PIN beírása

PIN

ORSZAG 1 - 8

UZENETROGZ

KOD MODOSIT

NYELV*

CSENG KESL

Kód beírása

Nyelv kiválasztása

IDOKIMELO/CSENG SZAM 2 - 7

A menürendszer
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A telefonkönyv neveinek bevitele karakterenként történik oly módon, hogy a megfelelõ gombot addig kell 
nyomogatni, amíg megjelenik a kívánt karakter.

A többfunkciós gomb  címke alatti  lenyomásával egy karakter törlése.

A "Peter" szó bevitele: 

Nyomja le 1-szer  : P

Nyomja le 2-szer  : PE

Nyomja le 1-szer  : PET

Nyomja le 2-szer  : PETE

Nyomja le 3-szor  : PETER 

Készenléti üzemmódban a CD 235 kijelzõjén különbözõ információk jelennek meg:

• Az akku töltöttsége  és a vételi körzet , 
• a kézibeszélõ neve és az idõ, 

• új hívások , ha vannak, 

• új hangüzenetek , ha vannak 

• és a figyelmeztetõ óra , ha be van kapcsolva. 

Gombok Hozzárendelt 
karakterkészlet

1 [Szóköz] 1 < > 
2 A B C 2
3 D E F 3
4 G H I 4
5 J K L 5
6 M N O 6
7 P Q R S 7
8 T U V 8
9 W X Y Z 9
0 0 - / \ o

Készenléti üzemmód

Szöveg vagy szám bevitele



HUHívás

Hívás kezdeményezése
1. Nyomja le a  gombot, és várja meg a tárcsahangot.
2. Tárcsázza a kívánt számot. A készülék megjeleníti a számot, és tárcsázza azt.

Hívásóra
A hívásóra a kijelzõben megjeleníti az éppen folyamatban lévõ beszélgetés idõtartamát. Az elsõ órában a 
percek és a másodpercek (PP-MM) láthatók. Ezt követõen az órák és a percek (ÓÓ-PP) láthatók.

Elõzetes tárcsázás (elõtárcsázás)
Az elõtárcsázás funkciójával a kijelzõn láthatja és módosíthatja a tárcsázni kívánt számot, mielõtt az 
ténylegesen tárcsázásra kerülne.

1. Írja be a hívni kívánt számot. 
A szám megjelenik a kijelzõn. Összesen 20 számjegy beírására van lehetõség.

2. Nyomja le a  gombot.

Az utolsó szám újrahívása
A kézibeszélõ felemelt állapotában újra hívhatja az utoljára tárcsázott számot.

1. Nyomja le a  gombot.

2. Nyomja le a  gombot.

Megjegyzés: Ha Ön beszélgetés közben túl messze távolodik el a báziskészüléktõl, a telefon 

figyelmeztetõ hangjelzést ad, és a  villog. Ilyenkor menjen közelebb a báziskészülékhez, mert 
különben a kapcsolat megszakad.

Megjegyzés: Ha beszélgetés közben lemerül a telefon akkumulátora, erre a készülék hangjelzéssel 
hívja fel a figyelmet. Töltse fel mielõbb a kézibeszélõ akkuját, mert különben teljes lemerüléskor a 
készülék kikapcsol. Ha a kézibeszélõt visszahelyezi a báziskészülékre vagy a töltõre, az éppen 
folyamatban lévõ beszélgetés megszakad.

Megjegyzés: Nyomja le a  gombot, ha nem jó számjegyet írt be.
A # lenyomásával szünetet iktathat be. Ekkor a kijelzõn P látható.
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Hívás az újrahívó listából
A telefon rögzíti az utoljára hívott 5 számot. Az egyes számokból csak az elsõ 20 számjegy kerül tárolásra.

Az utoljára tárcsázott 5 szám egyikének újrahívásához

1. Nyomja le a  gombot. Megjelenik a legutoljára tárcsázott szám.

2. Nyomja le a FEL/LE  gombot a tárcsázni kívánt szám kiválasztásához.

Ha megvan a név és a telefonszám is, a  lenyomásával kapcsolgathat közöttük.

3. Nyomja le a  gombot.

Hívás a telefonkönyvbõl

1. A telefonkönyv azonnali eléréséhez nyomja le a LE  gombot.

2. A tárcsázni kívánt bejegyzés kikereséséhez nyomja le a FEL/LE  gombot.

3. Nyomja le a  gombot.

Beszélgetés befejezése

Nyomja le a  gombot, vagy helyezze vissza a kézibeszélõt a báziskészülékre vagy a töltõre.

Hívás fogadása
Amikor hívás érkezik, a telefon kicseng, és a kijelzõn villog a  jel. 

A hívás fogadásához nyomja le a  gombot.

Megjegyzés: A számgombok lenyomásával közvetlenül arra a bejegyzésre ugorhat, amely a 
gombon látható betûvel kezdõdik. A 2 gomb lenyomásával pédául az A-val kezdõdõ bejegyzésekre 
ugorhat.
Ha a szám 12-nél több számjegybõl áll, a kijelzõn nem látható számjegyek megjelenítéséhez nyomja 

le a  gombot, majd az elsõ 12 számjegy megjelenítéséhez nyomja le ismét a  gombot.

Megjegyzés: Hívóazonosító fogadása esetén (elõfizetés szükséges), a  jel látható, és megjelenik 

a hívó félre vonatkozó adat. Miközben a telefon kicseng, a  lenyomásával kikapcsolhatja ehhez 
a bejövõ híváshoz a csengõt.
14
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Hívásfogadás kihangosított üzemmódban
A kihangosítás funkciójával úgy beszélhet partnerével, hogy nem kell tartania a telefont. Ugyanakkor mások 
is részt vehetnek a beszélgetésben, akik a szobában tartózkodnak.

Beszélgetés közben a hangszóró be-/kikapcsolásához nyomja le a  gombot.

Beszélgetés folyamatban
A hallgató hangerejének beállítása
Beszélgetés közben növelheti vagy csökkentheti a hívó fél hangjának erõsségét. Három különbözõ 
hangerõszint áll rendelkezésre.

A hallgató vagy a hangszóró hangerejének változtatásához nyomja le a FEL/LE  gombot.

A mikrofon elnémítása
Beszélgetés közben ez a funkció lehetõvé teszi, hogy valakivel magán jellegû beszélgetést folytasson 
anélkül, hogy azt a beszélgetõpartner hallaná.

Beszélgetés közben a mikrofon elnémításához/felhangosításához nyomja le a  gombot.

A kijelzõn NEMA látható, ami azt jelzi, hogy a mikrofon el van némítva.

Láncválasztás
A telefonvonal lefoglalása mellett is lehetõség van arra, hogy a telefonkönyvbõl tárcsázzon hívószámot. 
A láncválasztás funkciója tetszõlegesen sokszor érhetõ el.

1. Nyomja le 2 másodperc hosszan a  gombot.

2. A FEL/LE  lenyomásával lapozzon a telefonkönyv bejegyzései között, vagy a számgombok 

segítségével ugorjon közvetlenül arra a bejegyzésre, amely a gombon látható betûvel kezdõdik.

3. Nyomja le a  gombot.

Megjegyzés:  látható, jelezve, hogy a hangszóró be van kapcsolva.

Figyelem! A kihangosítás bekapcsolásakor a hangszóró hangereje hirtelen nagyon nagyra 
növekedhet. Vigyázzon, hogy a kézibeszélõ ne legyen túl közel a füléhez.

Megjegyzés: Ha ki szeretne lépni a láncválasztásból, a kilépéshez nyomja le a 2 másodperc 

hosszan ismét a LE  gombot.
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Újrahívás
Az újrahívás funkciójával egy második hívást kezdeményezhet vagy fogadhat. Erre a funkcióra fizessen elõ 
szolgáltatójánál és kérdezze meg a részleteket.

Második hívás kezdeményezése

1. A folyamatban lévõ beszélgetés tartásához nyomja le a  gombot. Ekkor tárcsahangot hall.

2. Adja be a második híváshoz a számot; és készülék tárcsáz.

3. A második hívás fogadása után a  gomb lenyomásával kapcsolgathat a két kapcsolat között.

Második hívás fogadása
Ha beszélgetés közben újabb hívás érkezik, azt a folyamatban lévõ beszélgetés megszakítása nélkül 
fogadhatja. Miközben Ön valakivel beszélget, a kézibeszélõ folyamatosan csipogó hangjelzést ad, jelezve, 
hogy újabb hívás érkezett.

1. A  gomb lenyomásával tartásra kapcsolhatja az éppen folytatott beszélgetést, és beszélgethet a 
második partnerrel.
Ha Ön elõfizetett a hívóazonosító szolgáltatásra, a második hívó azonosítója megjelenik a kijelzõben.

2. A  nyomogatásával kapcsolgathat a két partner között.
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HUTelefonkönyv

A telefonkönyv segítségével karbantarthatja kapcsolatait. Ha Önnek több kézibeszélõ áll a rendelkezésére, 
azok mindegyikének saját telefonkönyve van.

A telefonkönyv elérése/megtekintése
A telefonkönyv 50 bejegyzés tárolására képes. Minden bejegyzés egy legfeljebb 12 karakterbõl álló névbõl 
és egy legfeljebb 20 számjegybõl álló számból állhat.

1. A telefonkönyv azonnali eléréséhez nyomja le a LE  gombot.

2. A FEL / LE gomb  lenyomásával lapozzon a telefonkönyv bejegyzései között.

VAGY
A másik megoldás, hogy a számgombokkal közvetlenül arra a bejegyzésre ugrik, amely a gombon 
látható megfelelõ betûkkel kezdõdik.

Bejegyzés hozzáadása a telefonkönyvhöz

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza a TEL REG lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Válassza az UJ SOR lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
4. A számgombokkal írjon be egy nevet.

5. Nyomja le az OK gombot a név nyugtázásához.

6. Írja be a telefonszámot.
7. Nyomja le az OK gombot a szám tárolásához.

Megjegyzés: Nyomja le a  gombot szóköz beviteléhez. Nyomja le a  gombot, ha törölni 
kíván egy karaktert.

Megjegyzés: Ön nem tárolhat egy olyan nevet, amely már szerepel a telefonkönyvben. Változtassa 
meg a nevet, és próbálja újra.

Megjegyzés: Ismételje meg a 3 - 7. lépést egy újabb bejegyzés hozzáadásához.
17
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Telefonkönyv bejegyzés módosítása

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza a TEL REG  lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Válassza a MODOSIT lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.

4. A módosítani kívánt bejegyzés kikereséséhez nyomja le a FEL/LE  gombot, vagy a 

számgombokkal ugorjon közvetlenül arra a bejegyzésre, amely a gombon szereplõ betûvel kezdõdik.
5. A bejegyzés kiválasztásához és a név módosításához nyomja le az OK gombot.
6. A módosított név elfogadásához nyomja le az OK gombot, majd módosítsa a számot.
7. A szám elfogadásához nyomja le az OK gombot.

Telefonkönyv bejegyzés törlése

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza a TEL REG  lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Válassza a TOROL lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
4. Keresse ki a törölni kívánt bejegyzést.
5. Nyomja le az OK gombot a bejegyzés kiválasztásához.
6. Nyugtázásképpen nyomja le az OK gombot.

Minden telefonkönyv bejegyzés törlése
A telefonkönyvben szereplõ összes bejegyzés törléséhez nem kell az egyes bejegyzéseket külön-külön 
törölnie.

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza a TEL REG  lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Válassza a TOR MIND lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
4. Nyugtázásképpen nyomja le ismét az OK gombot.

Megjegyzés: Ismételje meg a 3 - 7. lépést egy újabb bejegyzés módosításához.

Megjegyzés: Ismételje meg a 3 - 6. lépést egy újabb bejegyzés törléséhez.

Figyelem: Az így törölt bejegyzések nem állíthatók helyre.
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Hívóazonosító megjelenítése

Ha Ön elõfizetett szolgáltatójánál a hívóazonosításra, az Ön telefonja automatikusan tárolja az utolsó 20 
bejövõ hívást. A készülék az egyes bejegyzésekhez egy max. 12 karakterbõl álló nevet és egy max. 20 
számjegybõl álló számot tárol.

Ha Önnek több kézibeszélõje is van, mindegyik kézibeszélõhöz saját híváslista tartozik.

A megjelenítés módja

Ha a hívó neve rendelkezésre áll, az elsõ 12 karakter látható a hívásfogadás dátumával és idõpontjával. 
Ha a név nem áll rendelkezésre, a hívó fél számának elsõ 12 számjegye jelenik meg a dátummal és az 
idõponttal együtt.

Egyezés a telefonkönyv bejegyzésével

Ha a hívó fél száma egyezik a telefonkönyvben tárolt telefonszámok valamelyikével, a telefonkönyvben 
szereplõ név jelenik meg a hívóazonosító név helyett.

A hívásnapló megjelenítése

1. Nyomja le a FEL  gombot a hívásnapló azonnali megjelenítéséhez. A legutolsó 

hívásbejegyzéshez tartozó név (vagy szám) válik láthatóvá a dátummal és az idõponttal együtt. 
Ha Ön elõször tekint meg egy bejegyzést, az idõpont elõtt egy csillag jelenik meg.

2. Nyomja le a  gombot a szám megjelenítéséhez.

3. Nyomja le ismét a  gombot, ha megint a nevet kívánja látni.

4. Kilépéshez nyomja le a  gombot, vagy helyezze vissza a kézibeszélõt a báziskészülékre vagy 
a töltõre.

Visszahívás híváslistáról

Egy hívásbejegyzés megtekintése közben a  gomb lenyomásával lehetõség van a visszahívásra, 
feltéve, hogy a bejegyzéshez érvényes telefonszám tartozik.

Megjegyzés: Függetlenül attól, hogy a nevet, a számot vagy a dátumot ill. idõt nézi, a LE gomb 

 lenyomásakor az eggyel régebbi bejegyzést, a FEL gomb lenyomásakor az eggyel újabb 

bejegyzést tekintheti meg.
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Hívásnaplóban szereplõ bejegyzés tárolása a telefonkönyvben

A hívásnaplóban található bejegyzést tárolhatja a telefonkönyvben, ha még nem szerepel benne. 

1. Amikor a kijelzõ a tárolni kívánt hívásbejegyzést mutatja, nyomja le a  gombot.
2. Válassza a MENTES lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Szükség esetén módosítsa a hívó fél nevét, vagy írjon be egy nevet, ha a hívó fél neve nem áll 

rendelkezésre.
4. Nyomja le az OK gombot a név tárolásához.
5. Szükség esetén módosítsa a számot, majd nyomja le az OK gombot.

Hívásnapló bejegyzés törlése

1. Amikor a kijelzõ a törölni kívánt hívásbejegyzést mutatja, nyomja le a  gombot.
2. Válassza a TOROL lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Nyugtázásképpen nyomja le az OK gombot.

Az összes hívásnapló bejegyzés törlése

A hívásnaplóban szereplõ összes hívás törléséhez nem kell az egyes bejegyzéseket külön-külön törölnie. 

1. A hívásnapló megtekintése közben nyomja le a  gombot.
2. Válassza a TOR MIND lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Nyugtázásképpen nyomja le az OK gombot.

A körzetszám eltávolítása* *ez a menü egyes országokban nem elérhetõ

A hívó fél számából eltávolíthatja a körzetszámot. Az illetõt a hívásnaplóban szereplõ számmal azonnal 
visszahívhatja.

A körzetszám legfeljebb 5 számjegyet tartalmazhat. A körzetszám eltávolításra kerül a hívó fél számából, 
amely ugyanazzal a beadott körzetszámmal kezdõdik.

A körzetszám eltávolításához.

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az EGYEB BEALL lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Válassza a KORZET lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
4. Adja be a körzetszámot, és nyugtázásképpen nyomja le az OK gombot.

Megjegyzés: A híváslistában szereplõ bejegyzés ezzel bekerült a telefonkönyvbe. A hívásbejegyzés 
továbbra is megvan a híváslistában, de már a beírt új névvel jelenik meg.
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Az újrahívó lista elérése

Az Ön telefonkészüléke tárolja az utoljára tárcsázott 5 számot, melyek egyenként max. 20 számjegyet 
tartalmazhatnak. Ha Önnek több kézibeszélõje is van, mindegyik kézibeszélõhöz saját híváslista tartozik.

1. Nyomja le a  gombot. Megjelenik az utoljára tárcsázott szám.

2. Nyomja le a  gombot, mellyel átlapozhatja az utolsó 5 hívott számot.

3. Nyomja le a BACK gombot vagy a  gombot a hívott számhoz tartozó adatok megtekintéséhez.

4. Kilépéshez nyomja le a  gombot vagy helyezze vissza a kézibeszélõt a báziskészülékre vagy a 
töltõre.

Szám hívása az újrahívó listából

1. Nyomja le a  gombot, és  lapozzon egy adott bejegyzésre.

2. Nyomja le a  gombot.

Szám tárolása az újrahívó listából a telefonkönyvbe

1. Amikor a kijelzõ a tárolni kívánt hívásbejegyzést mutatja, nyomja le a  gombot.
2. Válassza a MENTES lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Adjon nevet ennek a hívásbejegyzésnek, majd a név tárolásához nyomja le az OK  gombot.
4. Szükség esetén módosítsa a számot, majd nyomja le az OK gombot.

Szám törlése az újrahívó listából

1. A törölni kívánt hívásbejegyzés megtekintése közben nyomja le a  gombot.
2. Válassza a TOROL lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Nyugtázásképpen nyomja le az OK gombot.

Az újrahívó lista minden bejegyzésének törlése

A híváslistában szereplõ összes hívás törléséhez nem kell az egyes bejegyzéseket külön-külön törölnie.

1. Egy adott hívásbejegyzés megtekintése közben nyomja le a  gombot.
2. Válassza a TOR MIND lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Nyugtázásképpen nyomja le az OK gombot.

Megjegyzés: A bejegyzés ezzel bekerült a telefonkönyvbe. A hívásbejegyzés továbbra is megvan a 
híváslistában, de már a beírt új névvel jelenik meg.
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HU Az óra és a figyelmeztetõ jelzések

Az idõ beállítása

Készenléti üzemmódban a készülék mutatja az idõt.

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az ORA/RIASZTAS lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Válassza az IDO lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
4. Válassza az ORA BEALL lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot. A készülék kijelzi az aktuális 

beállítást.
5. A számgombokkal állítsa be az idõt, majd az OK lenyomásával nyugtázza.

A figyelmeztetés idõpontjának beállítása

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az ORA/RIASZTAS lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Válassza a RIASZT BEALL lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot. A készülék kijelzi az aktuális 

beállítást.
4. Válassza a BEKAPCS vagy a KIKAPCS lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot. Ha a BEKAPCS 

lehetõséget választotta, folytassa az 5. lépéssel.
5. A számgombokkal állítsa be a figyelmeztetés idõpontját, majd az OK lenyomásával nyugtázza.

A figyelmeztetõ hangjelzés 1 percen keresztül szól. A figyelmeztetés órájának kikapcsolásához nyomja le 

a  gombot.

A figyelmeztetõ óra dallamának beállítása

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az ORA/RIASZTAS lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Válassza a RIASZT HANG  lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
4. Válassza a DALLAM lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot. A készülék kijelzi az aktuális 

dallamot.
5. Válassza ki a kívánt dallamot, majd az OK lenyomásával nyugtázza.

A figyelmeztetõ óra hangerejének beállítása

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az ORA/RIASZTAS lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Válassza a RIASZT HANG  lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
4. Válassza a HANGERO lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot. A készülék megjeleníti az aktuális 

hangerõt.

5. Nyomja le a FEL/LE  gombot a hangerõ növeléséhez/csökkentéséhez, majd nyugtázásképpen 

nyomja le az OK gombot.
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HUA telefon egyéni beállítása

Az eredeti beállításokat módosítva Ön a telefont egyéni igényei szerint állíthatja be. 

Az egyéni beállításokat különbözõ menüpontokkal végezheti el. A BACK gomb lenyomásával bármikor 

kiléphet az aktuális menübõl ill. elkerülheti a nyugtázást. A  gomb lenyomásakor a telefon megszakítja 
az összes beállítás folyamatát, és készenléti üzembe lép.

A telefon kijelzõjének egyéni beállítása
A telefon elnevezése

Lehetõség van arra, hogy a telefonkészüléknek más nevet adjon. Ha több kézibeszélõje is van, az egyes 
kézibeszélõknek más és más nevet adhat.

A kézibeszélõ neve max. 10 karaktert tartalmazhat, az egyes karakterek pedig A-Z, 0-9 és szóköz lehetnek.

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az EGYENI BEALL lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Válassza a KB NEV lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot. A készülék megjeleníti a kézibeszélõ 

aktuális nevét.
4. Változtassa meg a kézibeszélõ nevét, majd nyugtázásképpen nyomja le az OK gombot.

A telefon nyelvének beállítása* *a menü egyes országokban nem elérhetõ

Az Ön telefonjához többféle nyelv tartozik. Ha Ön megváltoztatja a telefon nyelvét, a menük a választott 
nyelven jelennek meg. Ez a beállítás nem befolyásolja az üzenetrögzítõ kimenõ üzenetének nyelvét.

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az EGYENI BEALL lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Válassza a NYELV lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot. A készülék kijelzi az aktuális nyelvet.
4. Válassza ki a kívánt nyelvet, majd az OK lenyomásával nyugtázza.

A háttérvilágítás be-/kikapcsolása

A telefon használata közben az LCD és a billentyûzet világít.

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az EGYENI BEALL lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Válassza a VILAGIT lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot. A készülék kijelzi az aktuális 

beállítást.
4. Válassza a BEKAPCS vagy KIKAPCS lehetõséget, és az OK lenyomásával nyugtázza.

Automatikus hívásfogadás
Az automatikus hívásfogadás kényelmi funkciója lehetõvé teszi egy bejövõ hívás fogadását egyszerûen úgy, 
hogy leemeli a készüléket a villakapcsolóról vagy a töltõrõl. Nem kell lenyomnia a TALK gombot.

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az EGYENI BEALL lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Válassza az AUTO FOGAD lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot. A készülék kijelzi az aktuális 

beállítást.
4. Válassza a BEKAPCS vagy KIKAPCS lehetõséget, és az OK lenyomásával nyugtázza.
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A telefonhangok egyéni beállítása
Az egyes kézibeszélõkhöz különbözõ csengõdallamokat rendelhet hozzá különbözõ hangerõ értékekkel.

A kézibeszélõ csengõdallamának kiválasztása

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az EGYENI BEALL lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Válassza a KEZIB HANG  lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
4. Válassza a DALLAM lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot. A készülék kijelzi az aktuális 

dallamot.
5. Válassza ki a kívánt dallamot, majd az OK lenyomásával nyugtázza.

A kézibeszélõ csengõ hangerejének kiválasztása

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az EGYENI BEALL lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Válassza a KEZIB HANG  lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
4. Válassza a HANGERO lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot. A készülék megjeleníti az aktuális 

hangerõt.

5. Nyomja le a FEL/LE  gombot a hangerõ növeléséhez ill. csökkentéséhez.

6. Nyugtázásképpen nyomja le az OK gombot.

A kézibeszélõ csengõjének kikapcsolása

A KI választásával (lásd a 29. oldalon) kikapcsolhatja a csengõt.  látható, ami jelzi, hogy a csengõ ki 
van kapcsolva. 

A csengõ nem szólal meg a bejövõ hívások jelzéséhez.

A billentyûhang kikapcsolása

A kézibeszélõn az egyes gombok lenyomásakor hangjelzést hall.

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az EGYENI BEALL lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Válassza a KEZIB HANG  lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
4. Válassza a GOMBHANG lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot. A készülék kijelzi az aktuális 

beállítást.
5. Válassza a BEKAPCS vagy KIKAPCS lehetõséget, és az OK lenyomásával nyugtázza.
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Újrahívási idõ* *országfüggõ

Ez a lehetõség akkor elõnyös, ha a szolgáltató szolgáltatásait kívánja igénybe venni. Az Ön CD 235 
készülékén a visszahívási idõre elõre beállított alapérték az Ön országának hálózatához került 
megválasztásra, ezért nem kell megváltoztatnia.

1. Nyomja le a  gombot. 
2. Válassza az EGYEB BEALL lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Válassza az UJRAHIV lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot. A készülék kijelzi az aktuális 

beállítást.
4. Válassza ki a szükséges újrahívási idõket, majd az OK lenyomásával nyugtázza.

Tárcsázási mód* *országfüggõ, a menü egyes országokban nem elérhetõ

Az Ön CD 235 készülékén a tárcsázási módra elõre beállított alapérték az Ön országának hálózatához 
került megválasztásra, ezért nem kell megváltoztatnia.

1. Nyomja le a  gombot. 
2. Válassza az EGYEB BEALL lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Válassza a MOD lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot. A készülék kijelzi az aktuális beállítást.
4. Válassza a HANG vagy PULZUS lehetõséget, és az OK lenyomásával nyugtázza.

Átmeneti hangtárcsázás impulzustárcsázás üzemmódban

Ha a tárcsázási üzemmód impulzus tárcsázásra van állítva, a  hosszú lenyomásával átmenetileg 
hangtárcsázást állíthat be. d jelenik meg a kijelzõn. A kézibeszélõ visszahelyezéséig az összes további 
szám hangtárcsázással kerül választásra.

Körzetszám* *országfüggõ, a menü egyes országokban nem elérhetõ

Ha az Ön helyi központja a hívóazonosítót körzetszámmal együtt küldi ki, a körzetszámot ki kell szûrni a 
hívásnaplóból történõ visszahíváskor. A KORZET funkció lehetõvé teszi a körzetszám eltávolítását a 
hívásnapló bejegyzéseibõl. A körzetszám számjegyeinek száma 1-tõl 5-ig terjedhet. Az alapbeállítás az üres 
hely.

1. Nyomja le a  gombot. 
2. Válassza az EGYEB BEALL lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Válassza a KORZET lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot. A készülék kijelzi az aktuális 

körzetszámot (ha van).
4. Írja be vagy szerkessze a számot, majd a nyugtázáshoz nyomja le az OK gombot.

Megjegyzés: A kézibeszélõnek kapcsolatban kell lennie a báziskészülékkel, hogy az ebben a 
fejezetben említett magasabb szintû funkciókat igénybe lehessen venni.
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Babahívás
A babahívás funkciója lehetõvé teszi, hogy egy elõre beprogramozott számot a kézibeszélõ bármely 

gombjának lenyomásával hívjon (kivéve ).

A babahívás bekapcsolása:

1. Nyomja le a  gombot. 
2. Válassza az EGYEB BEALL lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Válassza a BABAHIVAS lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot. A készülék kijelzi az aktuális 

beállítást.
4. Válassza a BEKAPCS lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
5. Írja be vagy szerkessze a számot, majd a nyugtázáshoz nyoma le az OK gombot.

BABAHIVAS jelenik meg, amikor visszatér a készenléti üzemmódba.

A babahívás kikapcsolása:

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza a KIKAPCS lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.

Kézibeszélõ bejelentkeztetése
Minden báziskészülékre 4 kézibeszélõ jelentkeztethetõ be. Minden kézibeszélõ 4 báziskészülékre 
jelentkezhet be.

Ha Ön véletlenül kijelentkeztetette kézibeszélõjét, lehetõség van újbóli bejelentkeztetésére. Az újabb 
kézbeszélõket be kell jelentkeztetni a báziskészülékre, mielõtt használni tudná õket.

1. Nyomja le a  gombot. 
Ha a kézibeszélõn NINCS BEJEL látható, menjen az 5. lépésre.

2. Válassza az EGYEB BEALL lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Válassza az REGISZTRAL lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.

4. Mielõtt beadná a PIN-t, nyomja le hosszan 4 másodpercre a keresõ gombot a 
báziskészüléken, amit egy nyugtázó hangjelzés jelez.

5. Adja be a báziskészülék PIN kódját (alapbeállításban 0000), majd nyomja meg az OK gombot.
6. Válasszon ki egy báziskészüléket a számgombokkal. Egy villogó szám jelzi, hogy ez a bázisszám 

már foglalt.

Ha a bejelentkeztetés sikerült, ezt hangjelzés nyugtázza. Megjelenik a kézibeszélõ neve, a kézibeszélõ 
száma és az óra.

Ha a bejelentkeztetés sikeresen megtörtént, 
- a kézibeszélõ visszajelentkezik az eredeti báziskészülékre, vagy 
- KERES látható, ha elveszítette a kapcsolatot az eredeti báziskészülékkel, vagy 
- NINCS BEJEL jelenik meg, ha elsõ ízben jelentkezik be. 

A mûveleteket elvégezve próbálja meg ismét.

Megjegyzés: Ha egy CD 235 báziskészülékre nem Philips kézibeszélõket kíván bejelentkeztetni, 
ügyeljen rá, hogy a készülék GAP- kompatibilis legyen, mert különben nem fog megfelelõen mûködni 
(lásd 9. oldal).

Megjegyzés: Ha a báziskészülék megtelt, nem tudja további kézibeszélõk bejelentkeztetését 
fogadni. Ekkor elutasító hangjelzés hallatszik. A kézibeszélõ bejelentkeztetésének megszüntetéséhez 
lásd a “Kézibeszélõ kijelentkeztetése”, pontot a 27. oldalon.
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Báziskészülék választása
Ha a kézibeszélõ egynél több báziskészülékre van bejelentkeztetve, kiválaszthatja, hogy a kézibeszélõ 
melyik báziskészüléket használja. Választhat egy fix báziskészüléket, vagy a kézibeszélõvel automatikusan 
kerestethet egy közeli elérhetõ báziskészüléket (Auto Base).

1. Nyomja le a  gombot. 
2. Válassza az EGYEB BEALL lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Válassza az BAZIS KIVAL lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot. A készülék kijelzi az aktuális 

beállítást.
4. Válassza ki a báziskészüléket kézibeszélõje számára, majd nyomja meg az OK gombot.

Kézibeszélõ kijelentkeztetése
Az egyik kézibeszélõ kijelentkeztethet egy másik kézibeszélõt, amely ugyanarra a báziskészülékre van 
bejelentkezve. A kézibeszélõ saját magát nem jelentkeztetheti ki.

1. Nyomja le a  gombot. 
2. Válassza az EGYEB BEALL lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Válassza a KB TOROL lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
4. Válassza ki a kézibeszélõt, melyet ki akar jelentkeztetni, majd nyomja le az OK gombot.
5. Adja be a báziskészülék PIN kódját (alapbeállításban 0000), majd nyomja meg az OK gombot.

A báziskészülék PIN kódjának megváltoztatása
A bejelentkeztetés, a kézibeszélõ törlése és az eredeti beállítások visszaállítása funkciókhoz PIN (személyi 
azonosító) kódra van szükség.

A gyárilag beállított kód "0000". Ezt a kódot saját igénye szerint állíthatja be. A PIN kód legfeljebb 8 
számjegybõl állhat.

1. Nyomja le a  gombot. 
2. Válassza az EGYEB BEALL lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Válassza a PIN MODOSIT lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
4. Adja be a báziskészülék aktuális PIN kódját, majd nyomja le az OK gombot.
5. Adja be a báziskészülék új PIN kódját, majd nyomja le az OK gombot.
6. Adja be ismét a bázisállomás új PIN kódját, és nyugtázásképpen nyomja le az OK gombot.

Megjegyzés: Ha a kézibeszélõnek szervizre van szüksége, ne feledje kijelentkeztetni a 
báziskészülékrõl, mielõtt a szervizbe vinné. Legalább egy kézibeszélõnek bejelentkezve kell 
maradnia a báziskészüléken.

Megjegyzés: Ha az új PIN kódot nem adja be ismét helyesen, elutasító hangjelzést hall. Ilyenkor 
ismételje meg a 3 - 7. lépéseket.
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Eredeti beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja a telefon kijelzõjét, hangüzeneteit és egyéb beállításait. Lásd “Alapbeállítások”, 39. oldal.

1. Nyomja le a  gombot. 
2. Válassza az EGYEB BEALL lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Válassza a MEGSE lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
4. Adja be a bázisállomás PIN kódját, és nyugtázásképpen nyomja le az OK gombot.

Ország kiválasztása* *országfüggõ

A helyes országbeállítás a telefont annak az országnak a hálózatához és nyelvéhez igazítja, melyben 
tartózkodik.

1. Nyomja le a  gombot. 
2. Válassza az EGYEB BEALL lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
3. Válassza az ORSZAG lehetõséget, majd nyomja le az OK gombot.
4. Válassza ki a kívánt országot, majd az OK lenyomásával nyugtázza.

Figyelem: Fontos tudni, hogy visszaállítás után az üzenetrögzítõ valamennyi elmentett üzenete és 
minden egyéni beállítás törlõdik, azonban a telefonkönyv és a hívásnapló bejegyzései változatlanok 
maradnak.
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Billentyûzet lezárása
A billentyûzet a gombok véletlenszerû lenyomása ellen lezárható. 

A billentyûzet lezárt állapotában a bejövõ hívást a  lenyomásával lehet fogadni. Beszélgetés közben 
a billentyûzet aktív. A beszélgetés befejezése után a billentyûzet ismét lezár.

A billentyûzet lezárásához és kioldásához:

Nyomja le hosszan a  gombot a billentyûzet lezárásához vagy oldásához. 
Lezárt állapotban a LEZARVA olvasható a kijelzõn.

Gyorsbillentyû a kézibeszélõ csengõjének be-/
kikapcsolásához
Ezzel a gyorsbillentyûvel lehet a kézibeszélõ csengõjét be-/kikapcsolni.

Nyomja le hosszan a  gombot.

Várakozó üzenet jelzése
Ha Ön helyi szolgáltatójánál elõfizetett a hangposta szolgáltatásra, megjelenik a   kijelzés, ami azt 
mutatja, hogy új üzenet van a postaládájában. Miután meghallgatta az összes új üzenetét, a  jelzés 
kialszik.

A  hosszú lenyomásával készenléti üzemmódban is kikapcsolhatja.

Keresés
Ezzel a funkcióval megkeresheti a kézibeszélõket.

Nyomja le a   gombot a báziskészüléken.

A báziskészülékre csatlakozó összes kézibeszélõ 30 másodpercen keresztül a keresési hangot hallatja, 
miközben a kijelzõn KERES látható.

Megjegyzés:  látható, ami jelzi, hogy a csengõ ki van kapcsolva. A kézibeszélõ nem ad 
hangjelzést bejövõ hívás esetén. Csak a kézibeszélõ háttérvilágítása gyullad ki, jelezve a bejövõ 
hívást.

Megjegyzés: A kézibeszélõkön bármelyik gomb lenyomásával vagy a báziskészüléken a  
gomb ismételt lenyomásával leállíthatja a keresést.
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Hívóazonosító elsõ csengetés kikapcsolása
Ha Ön szolgáltatójánál elõfizetett a hívóazonosító szolgáltatásra, a telefonkészülék a hívóazonosító elõtti 
elsõ csengetést kikapcsolja. Visszaállítás után az elsõ csengetés kikapcsolása nem mûködik. 
A telefonkészülék az elsõ hívás után automatikusan észleli, ha a hívóazonosító szolgáltatásra elõfizetett. 
Ha a készülék észleli a hívóazonosító szolgáltatást, a telefon az elsõ hívás után kikapcsolja az elsõ 
csengetést.

Megjegyzés: Ha az elsõ csengetés kikapcsolása mûködik, a hívóazonosító elõtti elsõ csengetés 
akkor is ki van kapcsolva, ha Ön lemondta a hívóazonosító szolgáltatást. Ha Ön lemondta a 
hívóazonosító szolgáltatást és nem kívánja az elsõ csengetés kikapcsolását, kérjük, indítsa újra a 
báziskészülék áramellátását, amihez le kell választania, majd ismét csatlakoztatnia kell a 
tápegységet.
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Másik személy felhívása házon belül
A telefon intercom funkcióval a házon belül telefonálhat.

Intercom híváshoz: 

1. Nyomja le a  gombot.
2. A FEL/LE gombbal válassza ki azt a kézibeszélõt, melyet fel kíván hívni, majd nyomja le az 

OK gombot.

3. Nyomja le a  gombot vagy helyezze vissza a kapcsolóvillára a kézibeszélõt, ha be kívánja fejezni 
a házon belüli beszélgetést. 

Elõzetes intercom tárcsázás
Az elõtárcsázás funkciójával a kijelzõn láthatja és módosíthatja a tárcsázni kívánt kézibeszélõ számát, 
mielõtt az ténylegesen tárcsázásra kerülne.
1. Írja be a hívni kívánt kézibeszélõ számot.

2. Nyomja le a  gombot.

Ha intercom beszélgetés közben külsõ hívást kap, a készülék kijelzi a hívóazonosítót, ha Ön elõfizetett a 
hívóazonosító szolgáltatásra. Külsõ hívás fogadásához:

1. Az intercom beszélgetés befejezéséhez nyomja le a  gombot.

2. A külsõ hívás fogadásához nyomja le a  gombot.

Házon belüli hívás kezdeményezése 
beszélgetés közben
Miközben Ön külsõ beszélgetést folytat, a külsõ hívást várakoztatás állapotába helyezheti, és házon belüli 
hívást kezdeményezhet (tudakozó hívás).

Tudakozó hívás kezdeményezéséhez külsõ beszélgetés közben: 

1. Nyomja le a  gombot.
2. A FEL/LE gombbal válassza ki azt a kézibeszélõt, melyet fel kíván hívni, majd nyomja le az 

OK gombot.
3. Várja meg, amíg a másik kézibeszélõ fogadja az Ön hívását.

Amikor a másik kézibeszélõ fogadja a hívást, a  gomb nyomogatásával ide-oda kapcsolhat a külsõ 
beszélgetés és a házi beszélgetés között.

Megjegyzés: Az ebben a pontban ismertetett funkciók elvégzéséhez legalább két kézibeszélõre van 
szükség.

Megjegyzés: Beírhatja a hívni kívánt kézibeszélõ számát is. Ha a másik kézibeszélõ nem elérhetõ, 
foglaltsági hangjelzést hall.

Megjegyzés: Ha a másik kézibeszélõ nem jelentkezik, a  gomb ismételt lenyomásával 
megszüntetheti a próbálkozást, és visszatérhet az eredeti külsõ beszélgetéshez.
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Hívás átadása másik kézibeszélõnek
Külsõ beszélgetés közben: 

1. Nyomja le a  gombot.
2. Adja be a hívni kívánt kézibeszélõ számát, majd nyomja le az OK gombot.
3. Várja meg, amíg a másik kézibeszélõ fogadja az Ön hívását.

4. Amikor a másik kézibeszélõ fogadja az Ön hívását, nyomja le a  gombot vagy helyezze a 
kézibeszélõt a villakapcsolóra. 
Ezzel megtörtént a külsõ hívás átadása.

Három résztvevõs konferencia-beszélgetés
Lehetõség van egy másik kézibeszélõ meghívására, hogy bekapcsolódjon a külsõ vonalon folytatott 
beszélgetésbe.

Külsõ beszélgetés közben:

1. Nyomja le a  gombot.
2. A FEL/LE gombbal válassza ki azt a kézibeszélõt, melyet fel kíván hívni, majd nyomja le az 

OK gombot.
3. Várja meg, amíg a másik kézibeszélõ fogadja az Ön hívását.

4. Amikor a másik kézibeszélõ fogadta az Ön hívását, nyomja le hosszan a  gombot.
Ezzel létrejött a konferencia-beszélgetés.

Konferencia-beszélgetés közben:

1. A  gomb lenyomásával helyezze a külsõ vonalat tartásba, és ekkor magánjellegû beszélgetést 
folytathat a másik kézibeszélõvel.

2. Nyomja le hosszan a  gombot a konferencia-beszélgetés helyreállításához.

Megjegyzés: Ha a beszélgetést a másik kézibeszélõ bejelentkezése elõtt befejezik, ezzel a külsõ 
beszélgetés megszakad.
Ha konferencia-beszélgetés közben valamelyik kézibeszélõt leteszik, a másik kézbeszélõ továbbra is 
kapcsolatban marad a külsõ hívással.
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Kijelzés
A telefonüzenet-rögzítõhöz kijelzõ tartozik. A kijelzõ ismertetését lásd a következõ táblázatban.

A telefonüzenet-rögzítõ be-/kikapcsolása

A telefonüzenet-rögzítõ be-/kikapcsolásához:

Nyomja le a  gombot készenléti üzemmódban; On vagy Of látható. Az üzenetrögzítõ 
bekapcsolásakor egy sípolást, kikapcsolásakor két sípolást hall.

Hangerõ le 
Hangerõ fel

Kimenõ üzenet 
rögzítése

Töröl

Üzenetrögzítõ 
BE/KI

7 szegmensû 
kijelzõ

Következõ üzenet/
Hívás figyelés

Keresõgomb

Stop/lejátszás

Elõzõ üzenet/
figyelmeztetés üzenetre

Mikrofon

Kijelzõ Jelentés Kijelzõ Jelentés

FU Megtelt a memória. Új üzenet 
rögzítése nem lehetséges.

-A A telefonüzenet-rögzítõhöz külsõ 
touch tone telefon fért hozzá.

-- A telefonüzenet-rögzítõ foglalt. OG Kimenõ üzenet

On BE OF KI

dL Töröl

Megjegyzés: A telefonüzenet-rögzítõ be- ill. kikapcsolása nem befolyásolja a normál telefon 
mûködését, mint pl. kimenõ hívások kezdeményezése, vagy bejövõ hívások fogadása.
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A telefonüzenet-rögzítõ bekapcsolt állapotában a csengetés beállításától függõen a készülék bizonyos 
számú csengetés után fogadja a hívásokat (lásd “Csengetési idõ”, 37. oldal, a csengetések számának 
módosításával kapcsolatban). A hívás fogadása után a telefonüzenet-rögzítõ lejátssza a kimenõ üzenetet 
(KMÜ) és felveszi a bejövõ üzenetet (BJÜ).

A kijelzõ bekapcsolt állapotban van, ha a telefonüzenet-rögzítõ is be van kapcsolva.

Ha a memória megtelt, további bejövõ üzenet nem rögzíthetõ. A telefonüzenet-rögzítõ bemondja a 
következõ kimenõ üzenetet (KMÜ), majd pedig bontja a vonalat:

"Ön az üzenetrögzítõt hallja. Kérem, hívjon késõbb."

Kimenõ üzenetek (KMÜ)
A telefonüzenet-rögzítõ hívás fogadásakor bemondja a kimenõ üzenetet. A készüléknek van egy elõre 
beállított, alap kimenõ üzenete. De Ön saját kimenõ üzenetet is rögzíthet.

Az alap-KMÜ a következõ: "Ön az üzenetrögzítõt hallja. Kérem, a sípszó után hagyjon üzenetet."

Ha Ön saját kimenõ üzenetet vesz fel, az üzenetrögzítõ ezt fogja használni hívások fogadásakor. Ha Ön törli 
saját kimenõ üzenetét, automatikusan helyreáll az eredetileg rögzített alapüzenet.

A kimenõ alapüzenet nyelvének beállítása* *országtól függõ

Az Ön telefonüzenet-rögzítõjén az alap kimenõ üzenet nyelve a kézibeszélõn van beállítva.

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az UZENETROGZ lehetõséget és nyomja le az OK gombot.
3. Válassza a NYELV lehetõséget és nyomja le az OK gombot. Megjelenik az éppen beállított nyelv.
4. Válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyugtázásképpen nyomja le az OK gombot.

Kimenõ üzenet rögzítése
A maximális felvételi idõ 40 másodperc. Önnek nem kell törölnie az elõzõleg rögzített kimenõ üzenetet 
ahhoz, hogy újat vegyen fel. Új kimenõ üzenet felvételével a korábbi üzenetet felülírja.

Kimenõ üzenet rögzítéséhez: 

1. Nyomja le a  gombot 2 másodpercre, és várja meg a hangjelzést. Felvétel közben az OG villog.
2. A sípszó megszólalása után beszéljen a mikrofonba.

3. A felvétel leállításához nyomja le a  gombot, de 40 másodperc elteltével a felvétel magától 
is leáll.

A felvett üzenetet a készülék ellenõrzés céljából automatikusan lejátssza.

Megjegyzés: A telefonüzenet-rögzítõ csak akkor képes a bejövõ üzenet rögzítésére, ha elegendõ 
hely van számára a memóriájában.
A memória 60 felvett üzenet után telik meg vagy akkor, ha a felvett üzenetek teljesen lefoglalják a 
rendelkezésre álló memóriát.

Megjegyzés: Ha nincs megelégedve a felvett üzenettel, játssza le és törölje, így helyreáll az alap 
kimenõ üzenet, vagy pedig vegyen fel egy új kimenõ üzenetet, amely felülírja az elõzõt.
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Az aktuális kimenõ üzenet meghallgatása

1. Nyomja le a  gombot.

2. Nyomja le a  gombot az üzenet leállításához, ellenkezõ esetben a lejátszás az üzenet végén 
magától is leáll.

Kimenõ üzenet törlése

A kimenõ üzenet hallgatása közben nyomja le a  gombot.

Bejövõ üzenetek (BJÜ)
Az telefonüzenet-rögzítõ max. 60 üzenetet tud rögzíteni. Minden felvett üzenet legfeljebb 3 perc hosszú 
lehet. Ha a bejövõ üzenet felvétele közben a vonal egy bejelentkeztetett kézibeszélõ vagy egy alállomás 
hívását fogadja, a felvétel félbeszakad. A még meg nem hallgatott üzenetek száma villog a kijelzõben. 
A villogás megszûnik az összes üzenet meghallgatása után.

Bejövõ üzenetek lejátszása
A bejövõ üzenetek a felvétel sorrendjében kerülnek lejátszásra. Minden üzenet elött hangjelzés szólal meg.

Ha új üzenetek érkeztek, a készülék az új üzeneteket játssza le. A régi üzenetek lejátszása csak az összes 
új üzenet meghallgatása után lehetséges.

Nyomja le a  gombot. Megkezdõdik a legelsõ új üzenet lejátszása.

Az üzenet lejátszása közben a következõ lehetõségek közül választhat:

• Az aktuális üzenet átugrásához és a következõ üzenet lejátszásához nyomja le a  gombot.

• Az éppen hallgatott üzenet megismétléséhez nyomja le a  gombot.

• Az elõzõ üzenet lejátszásához nyomja le kétszer a  gombot.

• Az üzenetek lejátszásának leállításához nyomja le a  gombot.

Megjegyzés: Az eredetileg rögzített kimenõ alapüzenet nem törölhetõ.
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Bejövõ üzenet törlése

Üzenet hallgatása közben nyomja le a  gombot.

Bejövõ üzenetek törlése

1. Nyomja le 2 másodpercre a  gombot. dL villog a kijelzõben.

2. Az összes régi és új üzenet végleges törléséhez nyomja le ismét a  gombot, 
VAGY 

nyomja le a  gombot a törlés leállításához.

Az üzenetrögzítõ funkciói
Hívás figyelés
Hívás fogadásakor a telefonüzenet-rögzítõ hangszórója bekapcsolódik. Ily módon a hívás fogadása elõtt 
meghallgathatja, hogy ki a hívó fél.

A  lenyomásával kapcsolhatja be vagy ki a hívás figyelés funkcióját készenléti üzemmódban; a 
báziskészülék kijelzõjén az On vagy az Of kijelzés látható. A hívás figyelés bekapcsolásakor egy sípszót, 
kikapcsolásakor két sípszót hall.

Figyelmeztetés üzenetre
Új üzenet(ek) beérkezésére folyamatosan ismétlõdõ hangjelzés hívja fel a figyelmet.

A  lenyomásával kapcsolhatja be vagy ki a figyelmeztetés üzenetre funkciót készenléti üzemmódban; 
a báziskészülék kijelzõjén az On vagy az Of kijelzés látható. A figyelmeztetés üzenetre funkció 
bekapcsolásakor egy sípszót, kikapcsolásakor két sípszót hall.

Hangerõ-szabályozás
Az üzenetrögzítõs hívás kihangosítása és az üzenet lejátszása elõtt és alatt lehetõség van a hangerõ 
szabályozására.

A hangerõ növeléséhez ill. csökkentéséhez nyomja le a  gombot.

Megjegyzés: A törölt üzeneteket nem lehet helyreállítani. A TOROL gomb elsõ lenyomásakor az 
üzenet visszavonhatatlanul törlõdik.

Megjegyzés: A törölt üzeneteket nem lehet helyreállítani.
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Csengetési idõ
A készüléken beállíthatja, hogy az üzenetrögzítõ hányszor csengessen, mielõtt fogadja a hívást. Erre 
azonban csak akkor van lehetõség, ha a telefonüzenet-rögzítõ be van kapcsolva.

A csengetések száma 2-tõl 7-ig terjedhet, vagy idõkímélõ üzemmód is választható.

Az idõkímélõ választása esetén az üzenetrögzítõ négyszer csenget, ha nincsenek új üzenetek és kétszer, 
ha van új üzenet.

A csengetési idõ módosításához:

1. Nyomja le a kézibeszélõn a  gombot.
2. Válassza a UZENETROGZ lehetõséget és nyomja le az OK gombot.
3. Válassza a CSENG KESL lehetõséget és nyomja le az OK gombot. Megjelenik az aktuális beállítás.
4. Válassza ki a kívánt beállítást, majd nyugtázásképpen nyomja le az OK gombot.

Az üzenetrögzítõ távoli hozzáférési kódja
A távoli eléréshez egy háromjegyû üzenetrögzítõ biztonsági kódra van szükség.

A gyárilag beállított kód "000". Ön azonban választhat saját egyéni kódot.

A távoli hozzáférés kódjának megváltoztatásához (000 alapbeállítás):

1. Nyomja le a kézibeszélõn a  gombot.
2. Válassza a UZENETROGZ lehetõséget és nyomja le az OK gombot.
3. Válassza a KOD MODOSIT lehetõséget és nyomja le az OK gombot.
4. Adja be az aktuális kódot, majd nyomja le az OK gombot.
5. Adja be az új kódot, majd nyomja le az OK gombot.
6. Adja be ismét az új kódot, majd nyugtázásképpen nyomja le az OK gombot.

Megjegyzés: Ez a távoli hozzáférési kód nem ugyanaz, mint a báziskészülék PIN kódja, amit a 
kézibeszélõk be- és kijelentkeztetéséhez használunk.
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Távoli hozzáférés
Ön távollétében is hozzáférhet a telefonüzenet-rögzítõhöz touch-tone telefonkészülék segítségével.

A telefonüzenet-rögzítõhöz való távoli hozzáféréshez:

1. Hívja fel egy külsõ vonalról a telefonüzenet-rögzítõt.

2. Amikor az üzenetrögzítõ fogadja a hívást és elkezdi lejátszani a kimenõ üzenetet, nyomja le a 

 gombot.
3. Adja be az üzenetrögzítõ távoli hozzáférési kódját.

Ha a beadott kód megfelelõ: A megfelelõ távoli hozzáférési kód bevitele után megkezdõdik a távoli 
hozzáférés.
Ha a beadott kód nem megfelelõ: Önnek három lehetõsége van az üzenetrögzítõ távoli hozzáférési 
kódjának beadására, ezt követõen megszakad a kapcsolat.

4. Nyomjon le egy gombot bármikor, ha a kívánt funkciót végre kívánja hajtani.

Billentyû funkciók a távoli hozzáféréshez
Gombok Távoli hozzáférési funkciók Gombok Az üzenet lejátszása közben

Üzenetek lejátszásához
Az elõzõ üzenet lejátszásához (az 
üzenet lejátszásának elsõ 
másodpercén belül)

Kimenõ üzenet lejátszásához Az aktuális üzenet megismétléséhez

A kimenõ üzenet felvételéhez A következõ üzenet lejátszásához

Leállításhoz Az üzenet lejátszásának leállításához

Az üzenetrögzítõ be- vagy 
kikapcsolásához

Az aktuális üzenet törléséhez

A gombot lenyomva, majd 5 
másodpercen belül ismét lenyomva 
törölheti az összes régi és új 
üzenetet

Megjegyzés: Ha a telefonüzenet-rögzítõ eredetileg ki van kapcsolva, tíz csengetés után egy 

csipogással jelentkezik. Nyomja le a  gombot, majd folytassa a 3. lépéssel.

Megjegyzés: Ha a távoli hozzáférés közben megszakad a kapcsolat, az aktuális mûvelet 

megszakításához nyomja le kétszer a  gombot, és kezdje újból.
Ha az utolsó gomblenyomás után 8 másodpercen belül nem nyom le egyetlen gombot sem, a 
kapcsolat megszakad.

5

2 1

6 2

9 3

5 5

8 0

0
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Kézibeszélõ név: PHILIPS Üzenetrögzítõ: BE

Idõ: 00:00 Kimenõ alapüzenet nyelve: POLSKA

Csengetõ dallam: Dallam 1 Bejövõ üzenet memória: Üres

Csengetõ hangerõ: Szint 3 Csengetési idõ: Idõkímélõ

Figyelmeztetés: KI Távoli hozzáférési kód: 000

Figyelmeztetõ csengõhang 
dallama: Dallam 2

Báziskészülék hangszóró 
hangereje: Szint 3

Figyelmeztetõ csengetés 
hangereje: Szint 3

Hívás figyelés: BE

Gombhang: BE Figyelmeztetés üzenetre: KI

Háttérvilágítás: BE

Újrahívás idõtartama: 100 ms

Tárcsázási mód: Hang

Körzetszám: Üres

Automata hívásfogadás: KI

Menünyelv: POLSKA

Fülhallgató hangerõ: Közepes

Billentyûzár: KI

Várakozó üzenet információ: KI

Báziskészülék PIN: 0000
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Ha a fenti megoldásokkal sem sikerül elhárítani a hibát, vegye le a tápfeszültséget a kézibeszélõrõl és a 
bázisállomásról. 15 perc elteltével kapcsolja vissza a feszültséget.

Jelenség Megoldás

A telefon egyáltalán nem mûködik. • Ügyeljen az adapter és a telefonzsinór helyes 
csatlakoztatására. 

• Ellenõrizze a telepek teljes feltöltését és elõírásszerû 
behelyezését. 

• Ez a telefon áramkimaradás esetén nem mûködik. 

Nem csenget a telefon. • Ügyeljen az adapter és a telefonzsinór helyes 
csatlakoztatására. 

• Vigye közelebb a kézibeszélõt a bázisállomáshoz. 
• Legyen bekapcsolva a kézibeszélõ csengetõje. 

Nincs tárcsahang. • Ellenõrizze a telefonzsinór megfelelõ csatlakozását. 
• Ellenõrizze a kézibeszélõ teljes feltöltését. 
• Vigye közelebb a kézibeszélõt a bázisállomáshoz. 

Probléma van a hívóazonosítóval. • Gondoskodjon a hívóazonosító szolgáltatás elõfizetésérõl a 
helyi távbeszélõ szolgáltatónál. 

• Hagyja legalább egyszer kicsengeni a telefont, mielõtt 
fölvenné. 

Nem tud fogadni hívásvárakoztató 
hívást.

• Forduljon a helyi távbeszélõ szolgáltatóhoz, és válasszon 
megfelelõ újrahívási idõtartamot. 

A telep feltöltése után túl hamar 
megjelenik az üres telepet jelzõ 
ikon.

• Cserélje ki a telepeket újakkal (csak újratölthetõ telepeket 
használjon). 

A kézibeszélõ nem tud 
bejelentkezni.

• Az OK gomb lenyomása elõtt 4 másodpercre le kell nyomni 
a KERES gombot. 

• Egy bázisállomásra legfeljebb négy kézibeszélõ 
bejelentkeztetése lehetséges. Bejelentkeztetett kézibeszélõ 
eltávolításához lásd “Kézibeszélõ kijelentkeztetése”, 
27. oldal. 

A telefonüzenet-rögzítõ nem vesz fel 
hívásokat.

• A telefonüzenet-rögzítõ legyen rácsatlakoztatva a 
tápadapterre és a tápadapter legyen bedugva a hálózati 
csatlakozó aljzatba, a hálózati feszültség pedig legyen 
bekapcsolva. 

• Ellenõrizze, hogy a telefonüzenet-rögzítõ nem telt-e meg 
üzenetekkel. Ha igen, töröljön néhány vagy minden üzenetet. 

• Kapcsolja ki a hálózati csatlakozónál a tápfeszültséget, majd 
15 perc múlva kapcsolja be ismét. 

Távmûködtetés nem lehetséges. • Vigyázzon, hogy a helyes biztonsági kódot írja be. 
• Használjon touch-tone telefonkészüléket. 

Hibaelhárítás
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Biztonsági tájékoztatás
Az eszközt nem lehet vészhívásra használni áramkimaradás esetén. Vészhelyzetben használjon alternatív 
eszközt, pl. mobiltelefont.

Konformitás
A Philips ezúton kijelenti, hogy a CD 235 típusú készülékek megfelelnek az 1999/5/EC direktíva 
követelményeinek és más vonatkozó kikötéseinek. Ezt a terméket csak a csomagoláson feltüntetett 
országok analóg távbeszélõ hálózataira lehet csatlakoztatni.

A konformitást igazoló tanúsítványt a www.p4c.philips.com webhelyen találja meg.

Biztonsági óvintézkedések
Tartsa távol a mobil kézibeszélõt folyadékoktól. Sem a mobil kézibeszélõt, sem pedig a bázisállomást ne 
szerelje szét; veszélyes feszültségeket érinthet meg. A töltõ érintkezõinek és az akkunak nem szabad vezetõ 
tárgyakkal érintkezniük. Tilos másféle akkumulátort használni, mint amilyen eredetileg a készülékkel került 
szállításra: robbanásveszély.

Környezetvédelem
A csomagolóanyag, az elhasznált akkuk és a már nem használt telefonok hulladékmentesítésénél vegye 
figyelembe az újrahasznosítási lehetõségek helyi elõírásait.

Újrahasznosítás, ártalmatlanítás
Elhasznált termékek ártalmatlanítási utasításai:

Az elhasznált elektromos és elektronikai berendezésekrõl szóló WEEE irányelv (Waste Electrical and 
Electronic Equipment; 2002/96/EC) célja, hogy elõsegítse a termékek újrahasznosítását a rendelkezésre 
álló legjobb kezelési, felújítási és újrahasznosítási technikák segítségével, biztosítva az emberi egészség és 
a környezet magas fokú védelmét.

Az Ön berendezését magas minõségi színvonalú újrahasználható anyagok és alkatrészek felhasználásával 
tervezték és gyártották.

Ha a terméket le kívánja selejtezni, ne dobja a többi háztartási szemét közé. Tudakozódjon, 
hogy hol található a közelben elektromos és elektronikai termékek elhelyezésére szolgáló 
begyûjtõ állomás, melyen a következõ jel látható.

A következõ két lehetõség közül válasszon:
1. Adja le hiánytalanul a terméket (kábelekkel, dugaszokkal és tartozékokkal együtt) az erre kijelölt 

WEEE begyûjtõ állomáson.
2. Ha a régi helyett új terméket vásárol, adja vissza hiánytalanul a régi terméket a kereskedõnek. 

A kereskedõ köteles azt a WEEE irányelvben meghatározott módon visszavenni.

A Philips szabványos jelölésekkel látta el az elemeket/akkukat és az eszközök csomagolását, az 
újrahasznosítás és a szabályszerû utólagos gondoskodás elõsegítése érdekében.

   Az újrafeldolgozással és újrahasznosítással foglalkozó nemzeti intézmények anyagi támogatást kaptak.

   Jelöléssel ellátott csomagolóanyag újrahasznosítható.

Figyelem! Ne használjon nem újratölthetõ elemeket. Csak PHILIPS márkájú, AAA méretû, 1,2 V/
650 mAh-ás akkumulátorokkal használható. Csak SUNSTRONG márkájú, VD090050I típus 
használható a báziskészülékhez és VD090015D típus a töltõhöz.

Tájékoztatás
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