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1 Fontos

Szánjon időt e használati utasítás 
elolvasására, mielőtt használatba 
veszi a telefonját. Fontos 
információkat és megjegyzéseket 
tartalmaz a telefonra vonatkozóan.

1.1 Áramforrásra vonatkozó 
követelmények

• Ez a készülék 100-240 voltos 
hálózati adapterről működik. 
Áramkimaradás esetén a 
kommunikáció megszakadhat.

• Az elektromos hálózat besorolása: 
veszélyes.  A töltőt csak úgy 
kapcsolhatja ki, hogy a 
tápegységet kihúzza az 
elektromos csatlakozóaljzatból.  
Győződjön meg arról, hogy az 
elektromos csatlakozóaljzat mindig 
könnyen hozzáférhető.

• Az EN 60-950 szabványban 
meghatározottak értelmében a 
hálózati feszültség besorolása 
TNV-3 (Telekommunikációs 
Hálózati Feszültség).

Károsodás vagy hibás működés 
elkerülése érdekében:
• A töltő érintkezői és az 

akkumulátorok ne érintkezzenek 
fémtárgyakkal.

• Soha ne használjon más 
akkumulátor-típust, csak a 
készülékhez mellékeltet vagy a 

Philips által javasoltat, különben 
fennáll a robbanás veszélye.

• Kizárólag a készülékhez mellékelt 
kábeleket használja. 

• Elképzelhető, hogy a kihangosítás 
aktiválása hirtelen nagymértékben 
megnöveli a fülhallgató hangerejét, 
ezért ügyeljen, hogy a kézibeszélő 
ne legyen túl közel a füléhez.

• Áramkimaradás esetén a készülék 
nem alkalmas segélyhívásra. Egy 
másik megoldást is ki kell találni a 
segélyhívásokra.

• Ne tegye ki a telefont 
fűtőberendezés vagy közvetlen 
napfény okozta túlzott hőnek.

• Ne ejtse le a telefont, és ne 
engedje, hogy bármi ráessen a 
telefonra.

• Ne használjon olyan 
tisztítószereket, amelyek alkoholt, 
ammóniát, benzolt vagy 
dörzshatású anyagot 
tartalmaznak, mert ezek kárt 
tehetnek a készülékben.

• Ne használja a terméket olyan 
helyen, ahol robbanásveszély áll 
fenn.

• Ne engedje, hogy a készülékkel 
apró fémtárgyak kerüljenek 
kapcsolatba. Ez ronthatja a 
hangminőséget, és kárt tehet a 
készülékben.

• A közelben lévő aktív 
mobiltelefonok interferenciát 
okozhatnak.

• Ne nyissa fel a készüléket, mert 
abban nagyfeszültség van.

Figyelmeztetés
4 Fontos



• Ne engedje, hogy a töltő 
érintkezésbe kerüljön bármilyen 
folyadékkal.

• Használja a készülékhez mellékelt 
elemeket.

• Tájékoztató az újratölthető elemekről
2x Ni-MH, AAA, 1,2V, 600mAh 
elem

• Csak a készülékhez mellékelt 
tápegységgel használja.

• Tájékoztató a bázisállomás 
tápellátásáról
Bemenet: AC100-240V/0,3A, 
50Hz/60Hz
Kimenet: DC6V/0,5A 
JOD-SWR-07340
JODEN

• Tájékoztató az elemtöltő 
tápellátásáról
(csak több kézibeszélőt tartalmazó 
csomagok)
Bemenet: AC100-240V/0,3A, 
50Hz/60Hz
Kimenet: DC6V/0,21A
JOD-SWR-07341
JODEN

• Robbanásveszély áll fenn, ha az 
elemet nem megfelelő típusúra 
cserélik ki.
Az utasításoknak megfelelően 
gondoskodjon a használt elemek 
hulladékelhelyezéséről.

Az üzemeltetési és tárolási 
hőmérsékletet illetően:
• Olyan helyen működtesse, ahol a 

hőmérséklet mindig 0 és 35° C (32 
és 95° F) között van.

• Olyan helyen tárolja, ahol a 
hőmérséklet mindig -20 és 70° C 
(-4 és 158° F) között van.

• Olyan körülmények között, ahol 
alacsony a hőmérséklet, az 
akkumulátor élettartama 
lerövidülhet.

1.2 Megfelelőség
A Philips kijelenti, hogy a termék 
megfelel az 1999/5/EK direktíva 
alapvető követelményeinek és 
releváns rendelkezéseinek. A termék 
csak a csomagoláson feltüntetett 
országok analóg telefonhálózataihoz 
csatlakoztatható.
A Megfelelőségi nyilatkozat a 
www.p4c.philips.com weboldalon 
található.

1.3 Megfelelés a GAP 
szabványnak

A GAP szabvány garantálja, hogy 
minden DECT™ GAP kézibeszélő és 
bázisállomás megfelel a minimális 
működési előírásoknak, gyártmánytól 
függetlenül. Az Ön kézibeszélője és 
bázisállomása megfelel a GAP-nek, 
ennek értelmében garantált, hogy 
legalább az alábbi funkciókkal bír: 
kézibeszélő regisztálása, a vonal 
használata, hívásfogadás és 
tárcsázás. Amennyiben 
bázisállomásához nem az ebben a 
kézikönyvben leírt modellek 
egyikéhez való kézibeszélőt használ, 
5Fontos



előfordulhat, hogy a speciálisabb 
funkciók nem érhetők el.
A telefon kézibeszélőjének más 
gyártmányú, GAP-kompatibilis 
bázisállomással való 
regisztrációjához és használatához 
először kövesse a gyártó utasításait, 
majd a 39. oldalon leírt eljárást. Más 
gyártmányú készülék telefonjának 
bázisállomásánál való regisztrációja 
céljából a bázisállomást állítsa 
regisztrációs módba (39. oldal) majd 
kövesse a gyártó utasításait.

1.4 Újrahasznosítás, 
ártalmatlanítás

Régi termékek ártalmatlanítási 
utasításai.

Az elhasznált elektromos és 
elektronikai berendezésekről szóló 
WEEE irányelv (Waste Electrical and 
Electronic Equipment; 2002/96/EC) 
célja, hogy elősegítse 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 minőségi 
színvonalú üjrahasználható 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 begyűjtő állomás, 
melyen a következő jel látható:

A következő két lehetoség közül 
válasszon:
1. Adja le hiánytalanul a terméket 

(kábelekkel, dugaszokkal és 
tartozékokkal együtt) az erre 
kijelölt WEEE begyűjtő 
állomáson.

2. Ha a régi helyett új terméket 
vásárol, adja vissza hiánytalanul 
a régi terméket a kereskedőnek. 
A kereskedő köteles azt a WEEE 
irányelvben meghatározott 
módon visszavenni.

Az elemek és akkumulátorok 
leselejtezésére vonatkozó utasítások: 
Az elemeket és az 
akkumulátorokat ne a 
háztartási hulladékkal együtt 
dobja ki.

Csomagolásra vonatkozó tudnivalók:
A Philips a csomagolást szabványos 
szimbólumokkal látta el, amelyek 
megmutatják az esetlegesen 
keletkező hulladék 
újrahasznosításának és megfelelő 
leselejtezésének a módját. 
6 Fontos



A cég anyagilag hozzájárult az 
ilyen termékekre vonatkozóan 
az országban alkalmazott 

helyreállítási és újrahasznosító 
rendszerek működéséhez. 

Az így felcímkézett 
csomagolóanyag 
újrahasznosítható.

1.5 Elektromos, mágneses és 
elektromágneses erőterek 
(EMF) 

1. A Philips Royal Electronics sok 
olyan ügyfélorientált terméket 
gyárt és forgalmaz, amely a 
legtöbb elektromos készülékhez 
hasonlóan elektromágneses 
jelek kibocsátására és 
fogadására alkalmas.

2. A Philips üzleti filozófiájának 
egyik legfontosabb alapelve, 
hogy a termékeket illetően az 
összes szükséges egészségügyi 
és biztonsági óvintézkedést meg 
kell tenni, hogy azok minden 
tekintetben megfeleljenek az 
érvényes törvényi előírásoknak, 
valamint a termékek gyártásakor 
érvényben levő EMF szabványok 
által meghatározott 
határértékeknek.

3. A Philips elkötelezte magát, hogy 
olyan termékeket fejleszt, gyárt, 
és értékesít, amelyek nem 
okoznak egészségkárosodást.

4. A Philips garantálja, hogy 
amennyiben a termékeit 
megfelelően kezelik, és 

rendeltetésszerűen alkalmazzák, 
a tudomány mai állása szerint 
biztonságos a használatuk. 

5. A Philips aktív szerepet vállal a 
nemzetközi EMF és biztonsági 
szabványok kifejlesztésében, 
amely lehetővé teszi a Philips 
számára, hogy további 
szabványosítással kapcsolatos 
fejlesztéseket tudjon eszközölni, 
amelyeket azután hamar 
integrálni tud termékei gyártási 
folyamatába.
7Fontos



2 A telefonkészülék
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában!
A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz itt regisztrálhatja termékét: 
www.philips.com/welcome weboldalon.

2.1 A csomag tartalma

* Elképzelhető, hogy a dobozban a telefonvonal-adapter és a telefonkábel 
különböző helyen lesznek.  Ebben az esetben a telefonvonal-adaptert 
csatlakoztatnia kell a telefonkábelhez, mielőtt bedugná azt a 
csatlakozóaljzatba.

A több kézibeszélőt tartalmazó csomagban egy vagy több plusz kézibeszélőt, 
akkutartó-fedelet, tápegységgel felszerelt töltőt és további TŐRLENDŐ! 
akkumulátorokat talál.

Kézibeszélő Bázisállomás Akkutartó fedél

2 db AAA 
akkumulátor

Tápegység Telefonkábel*

Használati útmutató Garancialevél Gyors használatbavételi 
útmutató

Megjegyzés
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2.2 A telefonkészülék 
áttekintése

 

A Fülhallgató
B Kijelző
A kijelző ikonjairól szóló áttekintést 
lásd: 12. oldal.
C OK gomb o
Inaktív mód: Hosszan nyomja meg, 
hogy a kézibeszélő nevének kijelzése 
módból a dátum/idő megjelenítési 
módba váltson át.

Egyéb módban: Válassza ki a 
képernyőn kijelzett funkciót. A bevitt 
adatok megerősítésére is szolgál 
(például a dátum és idő 
beállításakor).
D Vissza/Törlés gomb c
Nyomja meg, ha begépeléskor ki akar 
törölni egy betűt vagy számot. 
Hosszan nyomja meg, hogy az 
egészet törölje.
A menük közötti navigáláskor, nyomja 
meg az előző menüszint eléréséhez 
(BACK jelenik meg a kijelzőn).
Amikor a  kerül kijelzésre, nyomja 
meg, hogy lássa a kijelzettektől 
jobbra található betűket/számokat.
E A n navigációs gombok
Inaktív mód: Görgesse felfelé, hogy 
megnyissa a hívásnaplót, és 
görgesse lefelé, hogy meg tudja nyitni 
a telefonkönyvet.
Hívás közben: Görgesse fel/le, hogy 
növelje, illetve csökkentse a 
fülhallgató és a kihangosító 
hangerejét.
Szerkesztés és bevitel: Lépjen az 
előző betűre u vagy a következő 
betűre d.
Egyéb módban: Görgesse fel/le a 
menülistát, hogy az előző vagy a 
következő bejegyzéshez lépjen a 
telefonkönyvben, az újratárcsázási 
listában, vagy a hívásnaplóban.
F Beszélő/Újrahívó gomb t
Kezdeményezzen külső hívást vagy 
válaszoljon egy bejövő külső vagy 
belső hívásra.
Hívás közben: Aktiválja a visszahívás 
funkciót. 

A

B

D
C

F
E
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Egyéb módban: Tárcsázza a 
telefonkönyvből, újratárcsázási 
listából, vagy hívásnaplóból 
kiválasztott számot.
G Hívásbefejező és Kilépés 

Menü gomb h
Inaktív módban: Hosszan 
(5 másodperc) nyomja meg a 
kézibeszélő kikapcsolásához.
Ha a kézibeszélő ki van kapcsolva: 
Az ismételt bekapcsoláshoz hosszan 
(1 másodperc) nyomja meg.
Hívás közben: Befejezi a hívást.
Egyéb módban: Hosszan nyomja 
meg, hogy visszatérjen az inaktív 
módba. Röviden nyomja meg az 
előző menüszinthez.
H Menü gomb m
Inaktív mód: Lépjen be a főmenübe.
I Újratárcsázás gomb r
Nyissa meg az újratárcsázási listát 
inaktív módban.
Híváskezdeményezés esetén nyomja 
meg, hogy a legutoljára tárcsázott 
számot újratárcsázza.
J Kihangosító gomb l
Inaktív mód: Kapcsolja be a 
kihangosítót és tárcsázza a számot. 
Kihangosító módban fogadja a bejövő 
hívást.
Hívás közben: Be- és kikapcsolja a 
kihangosítót. 
K Számokat jelző gombok
Számok tárcsázására és karakterek 
beírására szolgál. 
Hosszan nyomja meg az 1 vagy a 
2 gombot, hogy egy közvetlenül 
hozzáférhető tárolt számot 
tárcsázzon.

L */Billentyűzet lezárása gomb 
*

Inaktív mód: Hosszan nyomja meg, 
hogy zárja/kioldja a billentyűzetet.
Tárcsázás vagy szerkesztés: Nyomja 
meg a „*“ beviteléhez. 
Vonalban: Hosszan nyomja meg, 
hogy tone (DTMF) tárcsázási módba 
kapcsoljon, ha pulse módot használ.
M #/Csengetési hang 

Bekapcsolás/Kikapcsolás és 
Szüneteltetés gomb #

Inaktív mód: Hosszan nyomja meg, 
hogy be- és kikapcsolja a csengetési 
hangot.
Tárcsázás vagy szerkesztés: 
Hosszan nyomja meg, hogy 
beiktasson egy szünetet. Röviden 
nyomja meg, hogy beillesszen egy „#“ 
ikont (A kijelzőn # jelenik meg .). 
N Elnémítás gomb s
Elnémítja/aktiválja a mikrofont.

I

M

H

L

N

K

J

G

10 A telefonkészülék



O Hívásátirányító és Intercom 
gomb i

Inaktív mód: Belső hívást 
kezdeményez.
Hívás közben: Röviden nyomja meg, 
hogy tartsa a vonalat, és 
megcsipogtasson egy másik 
kézibeszélőt. Hosszan nyomja meg, 
hogy konferenciabeszélgetést hozzon 
létre egy külső hívás és két 
kézibeszélő között.
P Mikrofon
Q Hangszóró

Elképzelhető, hogy a kihangosítás 
aktiválása hirtelen nagymértékben 
megnöveli a fülhallgató hangerejét. 
Ügyeljen, hogy a kézibeszélő ne 
legyen túl közel a füléhez.
R Akkutartó fedél

Figyelmeztetés

O
P

Q

R
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2.3 Ikonok a kijelzőn

 

Jelzi, hogy az akkumulátor 
teljesen fel van töltve. Ez az 
ikon töltés közben és alacsony 
töltöttségi szint esetén villog.

 

Amikor az ikon üres, az 
akkumulátor lényegében 
teljesen lemerült.

Ha az FIGYELEM üzenet 
együtt jelenik meg egy villogó 
akkumulátor ikonnal, akkor 
nem megfelelő típusú elemek 
vannak a kézibeszélőbe 
helyezve.
Cserélje ki az elemeket 
megfelelő típusúra.

 

Villog, ha bejövő hivás érkezik. 
Folyamatosan világít az ON a 
hívás közben.

 

Új és nem fogadott hívásokat 
jelez a hívásnapló 
memóriájában. Villog, ha nem 
fogadott hívások vannak.

 

Villog, ha új hangüzenet 
érkezik.

 

A telefonkönyv megnyitásakor 
látható.

 

Az ébresztőóra aktiválásakor 
látható.

 

A hangszóró aktiválásakor 
látható.

 

A csengetés funkció kikapcsolt 
állapotában látható.

Megjegyzés

 

Jelzi, hogy a kézibeszélő 
regisztrálva van, és a 
bázisállomás hatókörén belül 
található. Az ikon villog, ha a 
kézibeszélő hatótávolságon 
kívül esik, vagy a bázist keresi.
Akkor jelenik meg, ha jóvá kell 
hagyni egy működtetést. 
Nyomja meg a közvetlenül 
alatta levő gombot a 
jóváhagyáshoz.

 
Jelzi, hogy több opció áll 
rendelkezésre a görgethető 
listában, vagy hogy állítani 
tudja a hangerőt.
A menü módban jelenik meg. A 
közvetlenül alatta lévő billentyűt 
megnyomva visszatérhet a 
korábbi menüszinthez, illetve 
törölhet egy karaktert vagy 
számot, amikor egy új tételt ír 
be. 
Jelzi, hogy több számjegy vagy 
betű található a kijelzettektől 
jobbra. 
12 A telefonkészülék



2.4 A bázisállomás áttekintése

A Keresés gomb a
Csipogtató kézibeszélő
Hosszan nyomja meg, hogy elkezdje 
a regisztrálási folyamatot.

A
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3 Kezdés

3.1 Csatlakoztassa a 
bázisállomást

1 Helyezze a bázisállomást egy 
központi helyre, a telefonvonal-
csatlakozóaljzat és az 
elektromos áramforrás közelébe.

2 Csatlakoztassa a telefonkábelt és 
a tápkábelt a megfelelő aljzatokba 
a bázisállomás hátoldalán.

3 Csatlakoztassa a telefonkábel és 
a tápkábel másik végét a 
megfelelő csatlakozóaljzatokba.

Elképzelhető, hogy a telefonvonal-
adapter nincs csatlakoztatva a 
telefonkábelhez. Ebben az esetben 
csatlakoztatnia kell a telefonvonal-
adaptert a telefonkábelhez, mielőtt 
bedugja a telefonkábelt a 
telefonvonal-csatlakozóaljzatba.

Lehetőség szerint ne tegye a 
bázisállomást túl közel nagyméretű 
fémtárgyakhoz, például 
iratszekrényekhez, radiátorokhoz, 
vagy elektromos berendezésekhez. 
Ezek közelsége ugyanis csökkentheti 
a hatótávolságot és a 
hangminőséget. A vastag belső és 
külső fallal rendelkező épületek is 
gátolhatják a bázisról kimenő, illetve a 
bázisra beérkező jelek terjedését.

Megjegyzés

Figyelmeztetés
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Az alapállomás nem rendelkezik ON/
OFF kapcsolóval. Akkor kap áramot, 
amikor a tápadapter be van dugva a 
készülékbe, és csatlakoztatva van az 
elektromos hálózathoz. A készüléket 
csak úgy tudja kikapcsolni, hogy a 
tápadaptert kihúzza az elektromos 
csatlakozóaljzatból. Ennek 
megfelelően győződjön meg róla, 
hogy az elektromos csatlakozóaljzat 
könnyen hozzáférhető. A tápadaptert 
és a telefonkábelt megfelelően kell 
csatlakoztatni, ugyanis a nem 
megfelelő csatlakoztatás kárt tehet a 
készülékben. Mindig a készülékhez 
mellékelt telefonkábelt használja. 
Ellenkező esetben elképzelhető, hogy 
nem kap vonalat.

3.2 A bázisállomás falra szerelése 
(csak SE250 típus)

A bázisállomás tervezése lehetővé 
teszi a falra történő felszerelést. A 
bázisállomás falra történő 
felszereléséhez kövesse az alábbi 
utasításokat.
1 Vegye le a tartót a bázisállomás 

hátuljáról úgy, hogy ➀ a tartó 
belső felén lévő két reteszt 
benyomja és ➁ a tartót kifele 
forgatja.

2 Fordítsa meg a tartót.

3 Rögzítse a tartót a bázisállomás 
ellenkező oldalára.

4 Csavarja b a csavarokat (külön 
kell beszerezni).

5 Igazítsa a bázis hátulján levő 
felfogató lyukakat í falban levő 
csavarokhoz.

Figyelmeztetés
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6 Csúsztassa lefele a bázist a 
helyére.

3.3 A telefon üzembe helyezése
A kézibeszélő használatba vétele 
előtt az akkumulátorokat teljesen fel 
kell tölteni és be kell helyezni a 
készülékbe.

Amikor első alkalommal helyezi be a 
készülékbe az akkumulátorokat, a 
készülék nem fog tudni rendesen 
üzemelni az akkumulátorok alacsony 
töltöttségi szintje miatt. Fel kell 
töltenie az akkumulátorokat a 
bázisállomáson a kézibeszélő 
használata előtt.

3.3.1 Az akkumulátorok 
behelyezése

Mindig a készülékhez mellékelt, 
TŐRLENDŐ! AAA akkumulátorokat 
használja. Amennyiben az 
TŐRLENDŐ!  akkumulátorok helyett 
alkáli elemeket használ, a 

„FIGYELEM“ kerül kijelzésre a 
képernyőn, és az akkumulátor ikon 
gyorsan fog villogni.
1 Csúsztassa le az akkutartó 

fedelét.

2 Helyezze be az akkumulátorokat 
a helyes polaritással az ábrának 
megfelelően, és zárja vissza a 
fedelet.

3.3.2 Az akkumulátorok feltöltése

Az első alkalommal történő használat 
előtt a kézibeszélőt legalább 24 óráig 
töltse. Amennyiben az akkumulátor 
töltöttségi szintje alacsony, az 
alacsony töltöttség érzékelője egy jól 
hallható hanggal és az akkumulátor 
ikon villogtatásával figyelmezteti majd 
Önt erre.  Ha a töltöttségi szint 
rendkívül alacsonnyá válik, a telefon 
röviddel a figyelmeztetés után 
automatikusan kikapcsol, és a 
folyamatban lévő műveletek nem 
kerülnek mentésre.

Figyelmeztetés

Figyelmeztetés

5,20 mm

5,20 mm

17,00 mm

83,00 mm

Figyelmeztetés
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1 Helyezze a kézibeszélőt a 
bázisállomás töltőegységére. Ha 
a kézibeszélő megfelelően van 
elhelyezve, egy sípoló hang 
hallható.

2 A kijelzőn található akkumulátor 
ikon  töltés közben villog.

3 Az akkumulátor ikon  
folyamatosan világít, ha a 
kézibeszélő teljesen fel van 
töltve.

Az akkumulátorok az optimális 
élettartamot 3 teljes feltöltést, (több, 
mint 15 óra) illetve lemerülést 
követően érik el, ez a kapacitás pedig 
12 óra beszélgetést és 150 óra 
készenléti időt jelent.
A telefon beltéri és kültéri 
hatótávolsága 50, illetve 300 méter. 
Ha a kézibeszélő a működési 
hatótávolságon kívül esik, az antenna 
ikon  villogni kezd.

Ha a hatótávolság határához ér, a 
beszélgetés elképzelhető, hogy meg-
megszakad. Ilyen esetekben menjen 
közelebb a bázisállomáshoz.

3.4 Üdvözlő mód
Mielőtt az első alkalommal használná 
a kézibeszélőt, konfigurálnia kell az 
adott országnak megfelelően. 
Néhány perces töltést követően az 
ÜDVÖZÖLJÜK szó jelenik meg 
különböző nyelveken. A 

telefonkészülék konfigurálásához 
kövesse az alábbi lépéseket:

Az országtól függően előfordulhat, 
hogy az ÜDVÖZÖLJÜK kijelzés nem 
jelenik meg. Ez esetben nem kell 
kiválasztania az ország/szolgáltató/
nyelv beállításait. A megfelelő ország 
kiválasztása nélkül is 
kezdeményezhet kimenő hívásokat 
és fogadhat bejövő hívásokat.
1 Nyomja meg az o gombot az 

országok listájának 
megjelenítéséhez.

2 Görgesse n fel és le, hogy 
megtalálja a megfelelő országot.

3 Nyomja meg az o gombot a 
kiválasztott ország 
jóváhagyásához.
(A VÁRAKOZÁS kerül 
kijelzésre, és az alapértelmezett 
vonalbeállítások, illetve a 
kiválasztott országhoz tartozó 
menü nyelvének konfigurálása 
automatikusan megy végbe.)

4 A temék ekkor a DÁTUM/IDŐ 
kiválasztási menühöz lép. Adja 
meg az aktuális dátumot (NN/
HH) és nyomja meg az o 
gombot a jóváhagyáshoz.

5 Adja meg az időt (OO-MM) és 
nyomja meg az o gombot a 
jóváhagyáshoz.
(Az időformátum - 12 órás vagy 
24 órás - a kiválasztott országtól 
függ. Ha a 12 órás formátumot 
választotta, a n gombot 
görgesse AM és PM között.)

Megjegyzés

Tipp

Megjegyzés
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• Megerősítő hang kerül 
kiadásra. A telefon 
közvetlenül alapüzemmódba 
kerül és készen áll a 
használatra. Amennyiben több 
kézibeszélővel rendelkezik, a 
beállítás automatikusan 
megtörténik az összes 
kézibeszélő számára.

Az országbeállításokat (lásd: 40. oldal) 
és az időformátumot (lásd: 34. oldal) 
meg tudja változtatni az első 
konfigurációt követően bármikor.

3.5 Multipackok használata
Amennyiben vásárolt egy 
multipackot, további kézibeszélők, 
töltők, adapterek, és AAA 
TŐRLENDŐ! akkumulátorok fognak a 
rendelkezésére állni.
1 Dugja be a töltőket egy 

elektromos csatlakozóaljzatba.
2 Helyezze be a mellékelt 

akkumulátorokat a 
kézibeszélőkbe.

3 Helyezze a kézibeszélőket a 
töltőkre az akkumulátorok töltése 
érdekében.

Tipp
18 Kezdés



3.6 Menüstruktúra
Az alábbi táblázat a telefon menüinek felépítését ismerteti.
Nyomja meg a m menü gombot az egyes opciók megnyitáshoz. Nyomja meg 
a c gombot a menü előző szintjére visszatéréshez. 
A menükben a n navigációs gombokkal navigálhat.

Menük

TELEFONKÖNYV ÚJ BEJEGYZÉS NÉV MEGADÁSA SZÁM BEÍRÁSA  
 HÍVÁSLISTA Bejegyzések listája kijelezve    
 BEJ. SZERK.     
 TÖRLÉS    
 ÖSSZES TÖRÖL     
 KÖZVETL. MEM GOMB 1 SZERKESZT 
    TÖRLÉS
  GOMB 2 SZERKESZT 
    TÖRLÉS
SAJAT BEALL. KÉZIB. NÉV Név megadása:       
 KÉZIB. HANG CSENG. H.ERŐ CSENGÉS KI
   SZINT 1     
   SZINT 2     
   SZINT 3     
   SZINT 4     
   SZINT 5     
  CSENGETÉS DALLAM 1    
   …     
   DALLAM 10   
  BILL. HANG BE     
   KI     
 NYELV Nyelvek listája      
 AUTO LERAK BE (alapbeállítás)     
  KI      
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ÉBRESZTŐÓRA DÁTUM/IDŐ Dátum megadása Idő megadása    
 FORM. BEÁLL. IDŐ FORMÁTUM 12 ÓRÁS    
   24 ÓRÁS     
  DÁTUM FORM. NN/HH
   HH/NN
 ÉBRESZTÉS KI  
  EGYSZER  
  NAPONTA 
 ÉBRESZTŐHANG DALLAM 1  
  DALLAM 2  
  DALLAM 3  
EGYÉB BEÁLL. PINKÓD VÁLT.   
 REGISZTRÁL
 KIJELENKEZÉS  
 ORSZÁG Országok listája 
 VISSZAÁLLÍT
 AUTO ELŐH. HÍVÓSZ. KIJ. ELŐTAG
 ÚJRAHÍV. IDŐ RÖVID 
  HOSSZÚ
 HÍVÁS MÓDJA HANG 
  IMPULZUS 
 EGY CSÖRGÉS BE
  KI
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4 A telefon 
használata

4.1 Hívások kezdeményezése

4.1.1 Előtárcsázás
1 Tárcsázza a számot (maximum 

24 számjegy).
2 Nyomja meg a t gombot.

• Ezzel a híváskezdeményezés 
megtörtént.

Az előtárcsázási szám elé 
beilleszthet egy előhívószámot; 
további információkért lásd: 
„Előhívószám beállítása“ a 41. 
oldalon.

4.1.2 Közvetlen tárcsázás
1 Vegye fel a kézibeszélőt és 

nyomja meg a t gombot.
(Vagy nyomja meg a l gombot, 
hogy beszélő módban 
kezdeményezzen hívást.)

2 Tárcsázza a számot.
• Ezzel a híváskezdeményezés 

megtörtént.

4.1.3 Híváskezdeményezés az 
újratárcsázási listából

1 Nyomja meg a r gombot 
inaktív módban.

2 Görgesse a n gombot egy 
bejegyzéshez az újratárcsázási 
listában.

3 Nyomja meg a t gombot.
• Ezzel a híváskezdeményezés 

megtörtént.

4.1.4 Híváskezdeményezés a 
hívásnaplóból

Elő kell fizetnie a hívószám-
azonosítási szolgáltatásra, hogy 
láthassa a hívó fél számát a 
hívásnaplóban. (Lásd: „Hozzáférés a 
hívásnaplóhoz“ a 30. oldalon.)
1 Nyomja meg a u gombot inaktív 

módban.
2 Görgesse a n gombot egy 

bejegyzéshez a tárcsázott 
hívások listában.

3 Nyomja meg a t gombot.
• Ezzel a híváskezdeményezés 

megtörtént.

4.1.5 Híváskezdeményezés a 
telefonkönyvből

1 Nyomja meg a d gombot inaktív 
módban.

2 Görgesse a n gombot egy 
bejegyzéshez a 
telefonkönyvben.

3 Nyomja meg a t gombot.
• Ezzel a híváskezdeményezés 

megtörtént.

Ahelyett, hogy a n gombot görgetné, 
hogy a telefonkönyv bejegyzései 

Tipp

Megjegyzés

Tipp
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között böngészen, megnyomhatja azt 
a numerikus gombot, ami az Ön által 
keresett bejegyzés első betűjének felel 
meg. Például, ha a 2 gombot nyomja 
meg, akkor az A betűvel kezdődő 
bejegyzések kerülnek kijelzésre. A 2 
gomb újbóli megnyomásával a B 
betűvel kezdődő bejegyzések 
kerülnek kijelzésre, és így tovább.

4.1.6 Tárcsázás a telefonkönyvből 
telefonálás közben

Tárcsázhat a telefonkönyvből 
telefonálás közben is. Ezt a funkciót 
például arra használhatja, hogy 
elküldje egy melléknek a számát.
1 Telefonálás közben nyomja meg 

az o gombot, hogy megnyissa 
a telefonkönyv névlistáját.

2 Görgesse a n gombot a 
telefonkönyv névlistájában.

3 Nyomja meg a t gombot a 
szám tárcsázásához.

4.1.7 Híváskezdeményezés 
Közvetlenül Hozzáférhető 
Memória segítségével

Inaktív módban hosszan nyomja meg 
az 1 vagy a 2 gombot, hogy egy 
közvetlenül hozzáférhető tárolt 
számot tárcsázzon.

Lásd az útmutató 5.5.6 pontját a 
közvetlen hozzáférésű 
memóriaszámok tárolására, 
szerkesztésére és törlésére 
vonatkozóan.

4.1.8 Adjon meg egy tárcsázás 
szüneteltetést

Hosszan nyomja meg a # gombot, 
miután megadott egy vagy több 
számjegyet, és szóközt kell beírnia.

4.2 Hívások fogadása

Ha bejövő hívás során csörög a 
telefon, kérjük, ne tartsa túl közel a 
füléhez a kézibeszélőt, mivel a 
csengetés hangereje károsíthatja 
hallását.
Ha csörög a telefon, nyomja meg a 
t gombot.
• Ezzel a hívásfogadás megtörtént.

A bejövő hívásnak elsőbbsége van 
minden más eseménnyel szemben. 
Bejövő hívás esetén az egyéb, 
folyamatban lévő műveletek - pl. 
telefon beállítása, navigálás a 
menüben - megszakadnak.

4.2.1 Hívásfogadás 
kihangosítással

Elképzelhető, hogy a kihangosítás 
aktiválása hirtelen nagymértékben 
megnöveli a fülhallgató hangerejét. 
Ügyeljen, hogy a kézibeszélő ne 
legyen túl közel a füléhez.
Ha csörög a telefon, nyomja meg a 
l gombot.
• Ezzel aktiválja a kézibeszélő 

hangszóróját.

Megjegyzés

Veszély

Megjegyzés

Veszély
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4.2.2 Hívásvárakoztatás
Ha előfizetett hívásvárakoztatás 
szolgáltatásra, a fülhallgatón 
keresztül egy sípolás jelzi, hogy egy 
második bejövő hívás érkezett. A 
második hívó száma vagy neve is 
megjelenik, ha előfizetett a 
hívásazonosítás (CLI) szolgáltatásra. 
Ezzel a szolgáltatással további 
információkat a szolgáltatótól 
szerezhet be.
A második hívás fogadásához nyomja 
meg a t, majd a 2 gombot.
• Az első hívást ekkor 

hívásvárakoztatásra teszi, és a 
második hívás van a vonalban.

VAGY
Az első hívás befejezéséhez és a 
második hívás fogadásához nyomja 
meg a t, majd az 1 gombot.

4.3 Hívások befejezése
A beszélgetés befejezéséhez nyomja 
meg a  h gombot.
• A hívás befejeződik.

Ha az automatikus hívásmegszakítás 
be van kapcsolva, a hívást 
befejezheti úgy is, hogy egyszerűen 
visszahelyezi a kézibeszélőt a 
bázisállomásra vagy a töltőre. Ez a 
funkció az alapértelmezés szerint 
aktiválva van.

A hívás időtartama (ÓÓ-PP) 
körülbelül 5 másodpercre megjelenik 
a készülék kijelzőjén.

Tipp
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5 Használja ki 
jobban a 
telefonját

5.1 A kézibeszélő be- és 
kikapcsolása

Nyomja meg a h gombot legalább 
egy másodpercig a kézibeszélő 
bekapcsolásához. A kikapcsoláshoz 
inaktív módban nyomja meg és tartsa 
lenyomva a h gombot legalább 
5 másodpercig.

5.2 Billentyűzet lezárása/kioldása
A billentyűzet inaktív módban történő 
lezárásához/kioldásához tartsa 3 
másodpercig nyomva a * gombot.

5.3 Szövegek vagy számok 
beírása

Amennyiben kiválaszt egy 
szövegbevitelre alkalmas mezőt, a 
gombokon található betűket az adott 
gomb egyszeri vagy többszöri 
lenyomásával írhatja be. A „PAUL“ 
szó beírásához például:
1 Nyomja meg a  7 gombot 

egyszer: P
2 Nyomja meg a  2 gombot 

egyszer: PA
3 Nyomja meg a  8 gombot 

kétszer: PAU

4 Nyomja meg a  5 gombot 
háromszor: PAUL

Az alábbi táblázat bemutatja, hogy 
szövegek vagy számok bevitele 
során milyen gombokhoz milyen 
karakterek vannak hozzárendelve:

Az utolsó bevitt számjegy vagy 
karakter törléséhez nyomja meg a 
c gombot, vagy nyomja le hosszan 
az összes törléséhez.

5.4 Folyamatban lévő hívás
Néhány opció a hívás folyamán is 
elérhető. A rendelkezésre álló opciók:

5.4.1 A fülhallgató vagy a 
hangszóró hangerejének 
beállítása

Beszélgetés közben a n gomb 
megnyomásával állíthatja be a 
megfelelő szintet a SZINT 1-től a 
SZINT 5-ig.

Gomb Hozzárendelt karakterek
0 0 / + - * \
1 szóköz 1 # < >
2 A B C 2 Æ
3 D E F 3
4 G H I 4
5 J K L 5
6 M N O 6 Ñ
7 P Q R S 7
8 T U V 8 
9 W X Y Z 9 Ø

Megjegyzés
A kijelzőn # jelenik meg .
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5.4.2 A mikrofon elnémítása és 
visszahangosítása

Ha elnémítja a mikrofont, a hívó fél 
nem hallja Önt.
1 Hívás folyamán a mikrofon 

kikapcsolásához nyomja meg a 
s gombot.

2 A s gomb újbóli 
megnyomásával bekapcsolhatja 
a mikrofont.

5.4.3 A kihangosítás aktiválása és 
megszüntetése

Elképzelhető, hogy a kihangosítás 
aktiválása hirtelen nagymértékben 
megnöveli a fülhallgató hangerejét. 
Ügyeljen, hogy a kézibeszélő ne 
legyen túl közel a füléhez.
1 Hívás folyamán a kihangosítás 

aktiváláshoz nyomja meg a l 
gombot.

2 A hangszóró mód 
kikapcsolásához nyomja meg 
ismét az l gombot.

5.5 A telefonkönyv használata
Az Ön telefonja maximum 100 
bejegyzést tud tárolni a 
telefonkönyvben. A telefonkönyv 
bejegyzései a telefonszámok 
esetében maximum 24 számjegyet, a 
nevek esetében pedig maximum 12 
karaktert tartalmazhatnak.

Ha több, mint egy kézibeszélővel 
rendelkezik, a telefonkönyv egy 
időben csak egy felhasználó által 
érhető el.

5.5.1 Telefonszám tárolása a 
telefonkönyvben

1 Inaktív módban nyomja meg a 
m gombot, a n gombot 
görgesse a TELEFONKÖNYV 
elemhez és nyomja meg az o 
gombot, az o gomb 
megnyomásával beléphet az ÚJ 
BEJEGYZÉS menüpontba.

2 A kijelzőn megjelenik a NÉV 
MEGADÁSA.

3 Írja be a telefonszámhoz tartozó 
nevet (maximum 12 karakter), 
majd nyomja meg az o 
gombot.

4 A képernyőn kijelzett szöveg: 
SZÁM BEÍRÁSA.

5 Írja be a számot (legfeljebb 24 
számjegy), és nyomja meg az 
o gombot.
• Megerősítő hang kerül 

kiadásra.

Az utoljára beírt számjegy vagy 
karakter törléséhez nyomja meg a 
c gombot. Vagy nyomja meg 
hosszan valamennyi törléséhez.
Az inaktív módhoz való 
visszatéréshez nyomja meg a h 
gombot legalább 5 másodpercig.

Veszély

Megjegyzés
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Ha a memória megtelt, nem tárolhat 
el új bejegyzéseket a 
telefonkönyvben.  Ebben az esetben 
törölnie kell néhány meglévő 
bejegyzést, hogy helyet szabadítson 
fel az új bejegyzések számára.

5.5.2 Hozzáférés a 
telefonkönyvhöz

1 Nyomja meg a d gombot inaktív 
módban, és görgesse a n 
gombot a telefonkönyv 
böngészéséhez.
• A telefonkönyv bejegyzései 

ábécésorrendben jelennek 
meg.

2 Az adatok megtekintéséhez 
nyomja meg az o gombot. Ha 
a bejegyzés 12 számjegynél 
hosszabb, a c  gomb 
megnyomásával tekintheti meg 
az összes számjegyet.

Ahelyett, hogy a n gombot görgetné, 
hogy a telefonkönyv bejegyzései 
között böngészne megnyomhatja azt 
a numerikus gombot, ami az Ön által 
keresett bejegyzés első betűjének 
felel meg. Például, ha a 2 gombot 
nyomja meg, akkor az A betűvel 
kezdődő bejegyzések kerülnek 
kijelzésre. A 2 gomb újbóli 
megnyomásával a B betűvel kezdődő 
bejegyzések kerülnek kijelzésre, és 
így tovább.

5.5.3 Telefonkönyv 
bejegyzéseinek módosítása

1 Inaktív módban nyomja meg a 
m gombot , a n gombot 
görgesse a TELEFONKÖNYV 
elemhez, és nyomja meg az o 
gombot, görgesse a n gombot a 
BEJ. SZERK. elemhez, és 
nyomja meg az o gombot.

2 Görgesse a n gombot, hogy 
kiválasszon egy szerkeszteni 
kívánt bejegyzést.

3 Nyomja meg az o gombot a 
név kijelzéséhez. Végezze el a 
név szerkesztését és nyomja 
meg az o gombot a 
jóváhagyáshoz.

4 Végezze el a szám 
szerkesztését és nyomja meg az 
o gombot a jóváhagyáshoz.
• Megerősítő hang kerül 

kiadásra. 

5.5.4 Telefonkönyv 
bejegyzéseinek törlése

1 Inaktív módban nyomja meg a 
m gombot , a n gombot 
görgesse a TELEFONKÖNYV 
elemhez, és nyomja meg az o 
gombot, görgesse a n gombot a 
TÖRLÉS elemhez, és nyomja 
meg az o gombot.

2 Görgesse a n gombot, hogy 
kiválasszon egy törölni kívánt 
bejegyzést, és nyomja meg az 
o gombot.

3 A kijelzőn megjelenik a TÖRÖL? 
kérdés. Nyomja meg ismét az 

Tipp
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o gombot a törlés 
jóváhagyásához.
• Megerősítő hang kerül 

kiadásra. 

A kiválasztás elvetéséhez nyomja 
meg a c gombot. A képernyő 
visszatér az előző, egy szinttel feljebb 
lévő menüszintre.

5.5.5 Az összes tétel törlése a 
telefonkönyvben.

1 Inaktív módban nyomja meg a 
m gombot, görgesse a n 
gombot a TELEFONKÖNYV 
elemhez, és nyomja meg az o 
gombot.

2 Görgesse a n gombot az 
ÖSSZES TÖRÖL elemhez, és 
nyomja meg az o gombot.

3 A kijelzőn megjelenik a 
TÖRÖL?. Nyomja meg ismét az 
o gombot a törlés 
jóváhagyásához.
• Megerősítő hang kerül 

kiadásra. 

A kiválasztás elvetéséhez nyomja 
meg a c gombot. A képernyő 
visszatér az előző, egy szinttel feljebb 
lévő menüszintre.

5.5.6 Közvetlenül Hozzáférhető 
Memória

A telefonkönyv memóriája 2 
közvetlenül hozzáférhető számot 
tartalmaz (1 és 2 gomb). Ha 

ezeket a gombokat inaktív módban 
hosszan megnyomja, akkor az eltárolt 
telefonszám automatikusan 
tárcsázásra kerül.

Országtól függően a kézibeszélő 
tartalmazhat előre beállított 
telefonkönyv bejegyzéseket, melyek 
neve HANGPOSTA és/vagy INFO 1. 
Ha jelen vannak, ezeket a 
bejegyzéseket előre hozzárendelték a 
közvetlenül hozzáférhető 
memóriához, és elérhetőek az 1 
gomb (HANGPOSTA) és/vagy a 2 
gomb (INFO 1) megnyomásával. Ha 
előfizet erre a szolgáltatásra, ez 
lehetővé teszi, hogy tárcsázza a 
hangposta-hozzáférési számot és/
vagy az információs szolgálat 
hozzáférési számot az 1 és/vagy a 
2 gomb megnyomásával.

5.5.6.1 Közvetlenül Hozzáférhető 
Memória hozzáadása/
szerkesztése

1 Inaktív módban nyomja meg a 
m gombot, görgesse a n a 
TELEFONKÖNYV elemhez, és 
nyomja meg az o gombot, 
görgesse a n gombot a 
KÖZVETL. MEM elemhez, és 
nyomja meg az o gombot.

2 Görgesse a n gombot a GOMB 
1 elemhez vagy a GOMB 2 
elemhez, és nyomja meg az o 
gombot.

Megjegyzés
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• A tárolt szám megjelenik (ha 
van).

3 Nyomja meg a m gombot a 
közvetlenül hozzáférhető 
memória menüjébe való 
belépéshez.

4 Nyomja meg az o gombot, a 
SZERKESZT való belépéshez.

5 Görgesse a n gombot, hogy 
kiválassza a nevet, és nyomja 
meg az o gombot a 
jóváhagyáshoz.
• Megerősítő hang kerül 

kiadásra, és a kijelző visszatér 
az előző menühöz.

5.5.6.2 Közvetlenül Hozzáférhető 
Memória törlése

1 Inaktív módban nyomja meg a 
m gombot, görgesse a n a 
TELEFONKÖNYV elemhez, és 
nyomja meg az o gombot, 
görgesse a n gombot a 
KÖZVETL. MEM elemhez, és 
nyomja meg az o gombot.

2 Görgesse a n gombot a GOMB 
1 elemhez vagy a GOMB 2 
elemhez, és nyomja meg az o 
gombot.
• A tárolt szám megjelenik (ha 

van).
3 Nyomja meg a m gombot a 

közvetlenül hozzáférhető 
memória menüjébe való 
belépéshez.

4 Görgesse a n gombot a 
TÖRLÉS elemhez, és nyomja 
meg az o gombot.

5 A kijelzőn megjelenik a 
JÓVÁHAGY? üzenet.

6 Nyomja meg az o gombot a 
törlés jóváhagyásához.
• Megerősítő hang kerül 

kiadásra, és a kijelző visszatér 
az előző menühöz.

5.6 A újratárcsázási lista 
használatával

Az újratárcsázási lista a 10 utoljára 
hívott számot tárolja. Minden egyes 
bejegyzéshez maximálisan 24 
számjegyet lehet megjeleníteni.

5.6.1 Hozzáférés az újratárcsázási 
listához

1 Nyomja meg a r gombot, hogy 
az újratárcsázási listához lépjen, 
és görgesse a n gombot az 
újratárcsázási listában való 
böngészéshez.
• A legutoljára tárcsázott szám 

fog először megjelenni az 
újratárcsázási listában.  Ha az 
újratárcsázási listában 
található szám megegyezik a 
telefonkönyv egyik 
bejegyzésével, a szám helyett 
a név kerül kijelzésre.

Az inaktív módba való visszatéréshez 
nyomja meg a c gombot.

Megjegyzés
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5.6.2 Újratárcsázási szám 
elmentése a 
telefonkönyvben

1 Inaktív módban nyomja meg a 
r gombot, görgesse a n 
gombot egy bejegyzés 
kiválasztásához, és nyomja meg 
az o gombot, majd nyomja 
meg az o gombot, hogy 
belépjen a SZÁM MENTÉSE 
részbe.

2 A kijelzőn megjelenik a NÉV 
MEGADÁSA.

3 Adja meg a kapcsolat nevét 
(maximum 12 karakter), és 
nyomja meg az o gombot.

4 A SZÁM BEÍRÁSA kerül 
kijelzésre, és a visszatárcsázási 
listából kiválasztott szám 
megjelenik a számtartományban. 
Ekkor lehetősége nyílik a szám 
esetleges szerkesztésére.

5 Nyomja meg az o gombot.
• Megerősítő hang kerül 

kiadásra, és a kijelző visszatér 
az újratárcsázási listához.

Az utoljára beírt számjegy vagy 
karakter törléséhez nyomja meg a 
c gombot. Vagy az összes 
törléséhez nyomja meg hosszan a 
gombot.

5.6.3 Újratárcsázási szám törlése
1 Nyomja meg a r gombot 

inaktív módban, és görgesse a 
n gombot egy bejegyzésre.

2 Nyomja meg az o gombot, 
hogy belépjen a visszatárcsázási 
lista opciókhoz.

3 Görgesse a n gombot a 
TÖRLÉS elemhez, és nyomja 
meg az o gombot.

4 A kijelzőn megjelenik a TÖRLÉS 
Nyomja meg ismét az o 
gombot a törlés jóváhagyásához.
• Megerősítő hang kerül 

kiadásra. 

A kiválasztás elvetéséhez nyomja 
meg a c gombot. A képernyő 
visszatér az előző, egy szinttel feljebb 
lévő menüszintre.

5.6.4 Minden hívásismétlés 
törlése

1 Nyomja meg a r gombot 
inaktív módban, és nyomja meg 
az o gombot.

2 Görgesse a n gombot az 
ÖSSZES TÖRÖL elemhez, és 
nyomja meg az o gombot.

3 A kijelzőn megjelenik a 
JÓVÁHAGY?. Nyomja meg 
ismét az o gombot a törlés 
jóváhagyásához.

• Megerősítő hang kerül kiadásra. 

A kiválasztás elvetéséhez nyomja 
meg a c gombot. A képernyő 
visszatér az előző, egy szinttel feljebb 
lévő menüszintre.

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés
29Használja ki jobban a telefonját



5.7 A hívásnapló használata
A hívásnapló a 20 legutolsó külső 
hívást és az újonnan beérkezett 
hangüzeneteket tárolja. A híváslista 
böngészése során a  villog az új és 
nem fogadott hívások esetében, a 
fogadott hívások esetében pedig 
folyamatosan látható. Ha előfizetett a 
hívószám-azonosítási (Caller Line 
Identification - CLI) szolgáltatásra, és 
a hívó fél azonossága nem titkosított, 
a hívó fél neve (vagy telefonszáma) 
kijelzésre kerül.

Ha a hívó fél azonossága titkosított, 
vagy a hálózat nem jeleníti meg a 
dátumra és időpontra vonatkozó 
adatokat, akkor az információ nem 
kerül kijelzésre a hívásnaplóban. 
Amennyiben nem fizetett elő a 
hívószám-azonosítási szolgáltatásra, 
semmilyen információ nem kerül 
kijelzésre a hívásnaplóban.

5.7.1 Hozzáférés a hívásnaplóhoz
1 Nyomja meg a u gombot inaktív 

módban, és görgesse a n 
gombot a hívásnapló 
böngészéséhez.
• A (fogadott és nem fogadott) 

hívások időrendben kerülnek 
kijelzésre, és a lista tetején a 
legutóbbi hívás található.

2 Az adatok megtekintéséhez 
nyomja meg az o gombot.

3 Megjelenik a NÉZET. Nyomja 
meg az o gombot.

4 Többször nyomja meg az o 
gombot, hogy újra és újra át tudja 
nézni a időpontra (dátum és idő) 
vonatkozó beérkezett 
információkat, a hívó fél 
telefonszámát, illetve nevét. 
Nyomja meg a c gombot, hogy 
bármikor visszatérhessen a 
híváslistához.

5.7.2 Híváslista bejegyzéseinek 
elmentése a telefonkönyvbe

1 Inaktív módban nyomja meg a u 
gombot, görgesse a n gombot, 
hogy kiválasszon egy 
bejegyzést, és nyomja meg az 
o gombot, majd görgesse a n 
gombot, hogy kiválassza a 
SZÁM MENTÉSE részt, és 
nyomja meg az o gombot.

2 A kijelzőn megjelenik a NÉV 
MEGADÁSA.

3 Adja meg a kapcsolat nevét 
(maximum 12 karakter), és 
nyomja meg az o gombot.

4 A SZÁM BEÍRÁSA kerül 
kijelzésre, és a híváslistából 
kiválasztott szám megjelenik a 
számtartományban. Ekkor 
lehetősége nyílik a szám 
esetleges szerkesztésére.

5 Nyomja meg az o gombot.
• Megerősítő hang kerül 

kiadásra, és a kijelző visszatér 
a híváslistához.

Megjegyzés
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Az utoljára beírt számjegy vagy 
karakter törléséhez nyomja meg a 
c gombot.

5.7.3 Híváslista bejegyzéseinek 
törlése

1 Inaktív módban nyomja meg a u 
gombot, görgesse a n gombot, 
hogy kiválasszon egy 
bejegyzést, és nyomja meg az 
o gombot, majd görgesse a n 
gombot a TÖRLÉS részhez, és 
nyomja meg az o gombot.

2 A kijelzőn megjelenik a TÖRLÉS. 
Nyomja meg ismét az o 
gombot a törlés jóváhagyásához.
• Megerősítő hang kerül 

kiadásra. 

A kiválasztás elvetéséhez nyomja 
meg a c gombot. A képernyő 
visszatér az előző, egy szinttel feljebb 
lévő menüszintre.

5.7.4 A híváslista minden 
tételének törlése.

1 Nyomja meg a u gombot inaktív 
módban, és nyomja meg az o 
gombot.

2 Görgesse a n gombot az 
ÖSSZES TÖRÖL elemhez, és 
nyomja meg az o gombot.

3 A kijelzőn megjelenik a 
JÓVÁHAGY?. Nyomja meg 
ismét az o gombot a törlés 
jóváhagyásához.

• Megerősítő hang kerül 
kiadásra. 

A kiválasztás elvetéséhez nyomja 
meg a c gombot. A képernyő 
visszatér az előző, egy szinttel feljebb 
lévő menüszintre.

5.8 Az intercom használata

Az intercom és a hívásátírányítás 
csak akkor lehetséges, ha legalább 
2 kézibeszélőt regisztrált ugyanahhoz 
a bázisállomáshoz.
Ezzel a funkcióval ingyenes belső 
hívásokat kezdeményezhet, a külső 
hívásokat átirányíthatja az egyik 
kézibeszélőről a másikra, illetve 
használhatja a konferencia opciót.

5.8.1 Másik kézibeszélő hívása 
intercom módban

Ha a kézibeszélő nem tartozik a 
CD250/255 vagy a SE250/255 
sorozathoz, elképzelhető, hogy ez a 
funkció nem vehető igénybe.
1 Nyomja meg a i gombot 

inaktív módban.
• Ha két kézibeszélővel 

rendelkezik, a másik 
kézibeszélőt automatikusan 
csipogtatja.

• Megjelenik az INT 2345 * 
felirat, amely az intercom 
híváshoz rendelkezésre álló 
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kézibeszélők számát mutatja 
(*  az összes kézibeszélő).

2 Ha kettőnél több kézibeszélő van 
regisztrálva, adja meg a 
kézibeszélő számát (1 - 5 
gomb). Az összes kézibeszélő 
egyidőben történő felhivásához 
nyomja meg a * gombot.

3 Nyomja meg a t gombot a 
tárcsázott kézibeszélőn.
• Ezzel az intercom kapcsolat 

létrejön.

5.8.2 Külső hívás átirányítása egy 
másik kézibeszélőre

1 A hívás időtartama alatt nyomja 
meg a i gombot a külső hívás 
várakoztatásához (a hívó fél nem 
fogja Önt hallani).

2 Adja meg azoknak a 
kézibeszélőknek a számát, (1 - 
5 gomb) amelyekhez át kívánja 
irányítani a külső hívást.

3 Nyomja meg a t gombot a 
hívott kézibeszélőn, hogy 
válaszoljon a belső hívásra, és 
mindkét belső hívó fél 
beszélgetést kezdhet.
• Ezzel az intercom kapcsolat 

létrejön.
4 Nyomja meg a h gombot az 

első kézibeszélőn, hogy 
átírányítsa a külső hívást a hívott 
kézibeszélőre.
• A külső hívás átirányításra 

kerül.

Amennyiben a hívott kézibeszélő 
nem fogadja a hívást, nyomja meg a 
i gombot a külső hívás 
folytatásához.

5.8.3 Külső hívás fogadása 
intercom közben

1 Intercom hívás közben a 
készülék új csengőhanggal jelzi 
a beérkező külső hívást.

2 Nyomja meg a t gombot a 
külső hívás fogadásához és az 
intercom hívás befejezéséhez.
• Ezzel a hívásfogadás 

megtörtént.

5.8.4 Belső és külső hívás közötti 
váltás

A beszélgetés közben nyomja meg a 
i gombot a belső és a külső hívás 
közötti váltáshoz.

5.8.5 Háromfős 
konferenciabeszélgetés 
létrehozása

A konferenciabeszélgetés funkció 
lehetővé teszi egy külső hívás 
megosztását két kézibeszélő között 
(intercom módban). Mindhárom fél 
részt tud venni a beszélgetésben, és 
nincs szükség hálózati előfizetésre.
1 A hívás időtartama alatt nyomja 

meg a i gombot a külső hívás 
várakoztatásához (a hívó fél nem 
fogja Önt hallani).
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2 Adja meg annak a 
kézibeszélőnek a számát 
(1 - 5 billentyűk), mellyel 
konferenciahívást kíván 
kezdeményezni.

3 Nyomja meg a t gombot a 
hívott kézibeszélőn, hogy 
válaszoljon a belső hívásra, és 
mindkét belső hívó fél 
beszélgetést kezdhet.
• Ezzel az intercom kapcsolat 

létrejön.
4 Az első kézibeszélőn tartsa 

lenyomva 2 másodpercig a i 
gombot a háromfős 
konferenciabeszélgetés 
megkezdéséhez.
• A kijelzőn a KONFERENCIA 

felirat fog megjelenni, amikor 
a konferenciahívás 
megkezdődik.

5.9 Keresés
A keresés funkció segítségével 
meghatározhatja egy hiányzó 
kézibeszélő helyét, amennyiben az 
hatótávolságon belül van, és az 
akkumulátora fel van töltve.
1 Nyomja meg a a gombot a 

bázisállomáson.
• Az összes regisztrált 

kézibeszélő csörögni kezd.
2 Ha megtalálta a keresett 

kézibeszélőt, a keresés funkció 
kikapcsolásához nyomjon meg 
egy tetszőleges gombot a 
kézibeszélőn.

Ha egyik gombot sem nyomja meg 30 
másodpercen belül, a kézibeszélő és 
a bázisállomás automatikusan 
visszaáll inaktív módba.

Nyomja meg a a gombot a 
bázisállomáson a keresés funkció 
kikapcsolásához.

5.10 Lánctárcsázás
E funkció lehetővé teszi, hogy hívás 
közben tárcsázzon olyan melléket, 
amely a telefonkönyvbe elmentett 
számok egyikéhez tartozik.
1 Nyomja meg az t gombot, 

hogy vonalat kapjon, majd 
nyomja meg az o gombot a 
telefonkönyvben lévő lista 
megnyitásához.
• A telefonkönyv bejegyzései 

ábécésorrendben jelennek 
meg.

2 Görgesse az n gombot egy 
bejegyzés kiválasztásához majd 
nyomja meg a t gombot.
• Az első rész tárcsázása 

megtörténik.
3 Írja be a melléket.

• Mindegyik számjegy villog, 
ami azt jelzi, hogy kitárcsázás 
van folyamatban.
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5.11 Óra és ébresztőóra beállításai
E funkció segítségével állíthatja be 
telefonján a dátumot, az időt és az 
ébresztést. Az alapértelmezett dátum 
és idő 01/01, illetve 00:00.

5.11.1 Dátum és idő beállítása
1 Inaktív módban nyomja meg a 

m gombot, a n gombot 
görgesse az ÉBRESZTÓŐRA 
elemhez és nyomja meg az o 
gombot, az o gomb 
megnyomásával beléphet a 
DÁTUM/IDŐ menüpontba.

2 Ekkor megjelenik az utoljára 
elmentett dátum. Adja meg az 
aktuális dátumot (NN/HH) és 
nyomja meg az o gombot.

3 Megjelenik az utoljára elmentett 
idő. Adja meg az aktuális időt 
(OO-MM) és nyomja meg az o 
gombot a jóváhagyáshoz.
• Megerősítő hang kerül 

kiadásra, és a kijelző visszatér 
az előző menühöz.

Az idő alapértelmezés szerinti 
formátuma 24 órás. Ha a 12 órás 
formátumot választotta, a n gombot 
görgesse AM és PM között. Ha a 
dátum és idő mezőkbe érvénytelen 
számjegyet ír be, a készülék hibajelző 
hangot ad ki.
Óra: 00-23; Perc: 00-59
Dátum: 01-31; Hónap: 01-12

Ha telefonja adapteren keresztül 
ISDN vonalhoz van csatlakoztatva, 

elképzelhető, hogy a dátum és az idő 
minden egyes hívás után frissítésre 
kerül. A hálózati szolgáltatótól függ, 
hogy frissíthető-e a dátum és az idő. 
Kérjük, ellenőrizze ISDN 
rendszerében a dátum és az idő 
beállításait, vagy forduljon hálózati 
szolgáltatójához.

5.11.2 Az idő és a dátum 
formátumának beállítása

5.11.2.1 Az idő formátumának 
beállítása

1 Inaktív módban nyomja meg a 
m gombot, görgesse az n 
gombot a ÉBRESZTÓŐRA 
elemhez, és nyomja meg az o 
gombot.

2 Megjelenik a DÁTUM/IDŐ. 
Görgesse a n gombot az 
FORM. BEÁLL. elemhez, és 
nyomja meg az o gombot.

3 Megjelenik az IDŐ FORMÁTUM. 
Nyomja meg az o gombot, 
majd  görgesse az n gombot a 
12 ÓRÁS vagy a 24 ÓRÁS 
kiválasztásához.

4 Nyomja meg az o gombot az 
opció kiválasztásához.
• Megerősítő hang kerül 

kiadásra, és a kijelző visszatér 
a FORM. BEÁLL. menühöz.
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5.11.2.2 A dátum formátumának 
beállítása

1 Inaktív módban nyomja meg a 
m gombot, görgesse a n 
gombot az ÉBRESZTÓŐRA 
elemhez, és nyomja meg az o 
gombot.

2 Megjelenik a DÁTUM/IDŐ. 
Görgesse a n gombot a FORM. 
BEÁLL. elemhez, és nyomja 
meg az o gombot.

3 Megjelenik az IDŐ FORMÁTUM. 
Görgesse a n gombot a 
DÁTUM FORM. elemhez, és 
nyomja meg az o gombot.

4 A n gomb görgesse a NN/HH 
vagy a HH/NN elemhez, és az 
o gomb megnyomásával 
válassza ki az opciót.
• Megerősítő hang kerül 

kiadásra, és a kijelző visszatér 
a FORM. BEÁLL. menühöz.

5.11.3 Ébresztés beállítása
1 Inaktív módban nyomja meg a 

m gombot, a n gombot 
görgesse a ÉBRESZTÓŐRA 
elemhez és nyomja meg az o 
gombot, görgesse a n gombot 
az  ÉBRESZTÉS elemhez és 
nyomja meg az o gombot.

2 Görgesse a n gombot a KI, 
EGYSZER vagy NAPONTA 
elemhez, és nyomja meg az o 
gombot.

3 Amennyiben az EGYSZER vagy 
a NAPONTA beállítást választja, 
adja meg az ébresztés idejét 

(OO-MM), majd nyomja meg az 
o gombot a jóváhagyáshoz.
• Megerősítő hang kerül 

kiadásra, és a kijelző visszatér 
az előző menühöz.

Az ébresztőhang az ébresztési 
időpontban 1 percig fog szólni. Az 
ébresztőhang elnémításához 
egyszerűen csak nyomja meg 
bármelyik gombot a kézibeszélőn.

5.11.4 Ébresztőhang beállítása
1 Inaktív módban nyomja meg a 

m gombot , a n gombot 
görgesse az ÉBRESZTÓŐRA 
elemhez, és nyomja meg az o 
gombot, görgesse a n gombot a 
ÉBRESZTOHANG elemhez, és 
nyomja meg az o gombot.

2 Görgesse a n gombot a 
DALLAM 1, DALLAM 2 vagy 
DALLAM 3 elemhez, és nyomja 
meg az o gombot a 
jóváhagyáshoz.
• Megerősítő hang kerül 

kiadásra, és a kijelző visszatér 
az előző menühöz.
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6 Saját beállítások

6.1 A kézibeszélő nevének 
módosítása

Elnevezheti a kézibeszélőt, és a 
nevet megjelenítheti inaktív módban. 
Az Ön kézibeszélőjének 
alapértelmezett neve PHILIPS.
1 Inaktív módban nyomja meg a 

m gombot, a n gombot 
görgesse az SAJAT BEÁLL.-
hoz, és nyomja meg az o 
gombot, majd görgesse az o 
gombot ismét a KÉZIB. NÉV-
hez.

2 A kézibeszélő neve kijelzésre 
kerül. A karakterek egyenként 
való törléséhez nyomja meg a 
c gombot. Vagy az összes 
törléséhez nyomja meg hosszan 
a gombot.

3 Adja meg az új nevet (legfeljebb 
10 karakter) és nyomja meg az 
o gombot a jóváhagyáshoz.
• Megerősítő hang kerül 

kiadásra, és a kijelző visszatér 
az előző menühöz.

6.2 Kézibeszélőhangok

6.2.1 A csengetési hangerő 
beállítása

Ha bejövő hívás során csörög a 
telefon, kérjük, ne tartsa túl közel a 

füléhez a kézibeszélőt, mivel a 
csengetés hangereje károsíthatja 
hallását.
6 csengetési hangerő közül 
választhat (1-5. szint és CSENGÉS 
KI). Az alapértelmezett szint a 3.
1 Inaktív módban nyomja meg a 

m gombot, a n gombot 
görgesse az SAJAT BEÁLL.-
hoz, és nyomja meg az o 
gombot. Görgesse az n gombot 
a KÉZIB. HANG-hez és nyomja 
meg az o gombot, majd 
nyomja meg ismét az o 
gombot a CSENG. H.ER-be való 
belépéshez.

2 Görgesse a n gombot a kívánt 
hangerőszinthez, és nyomja meg 
az o gombot a jóváhagyáshoz.
• Megerősítő hang kerül 

kiadásra, és a kijelző visszatér 
az előző menühöz.

Amikor a CSENGÉS KI funkció aktív, 
a  jelenik meg a képernyőn.

6.2.2 A csengődallam beállítása
Az Ön kézibeszélőjén 10 
csengődallam található.
1 Inaktív módban nyomja meg a 

m gombot, görgesse a n 
gombot az SAJAT BEÁLL. 
elemhez, és nyomja meg az o 
gombot.

2 Görgesse a n gombot a KÉZIB. 
HANG elemhez, nyomja meg az 
o gombot, majd görgesse a n 

Veszély
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gombot a CSENGETÉS elemhez 
és nyomja meg az o gombot.

3 A dallam lejátszásához görgesse 
a n gombot a kívánt dallamhoz.

4 Nyomja meg az o gombot a 
csengődallam beállításához.
• Megerősítő hang kerül 

kiadásra, és a kijelző visszatér 
az előző menühöz.

6.2.3 A billentyűhang  
Bekapcsolása/Kikapcsolása

Egy gomb lenyomásakor egyetlen 
pittyegő hangot ad ki a készülék. A 
billentyűhang be- illetve 
kikapcsolható. Alapbeállításként a 
billentyűhang BE van kapcsolva.
1 Inaktív módban nyomja meg a 

m gombot, görgesse a n 
gombot az SAJAT BEÁLL. 
elemhez, és nyomja meg az o 
gombot.

2 Görgesse a n gombot a KÉZIB. 
HANG elemhez, nyomja meg az 
o gombot, majd görgesse a n 
gombot a BILLENTYUH. 
elemhez és nyomja meg az o 
gombot.

3 A n gomb görgetésével 
válasszon BE és KI elemek 
között, majd nyomja meg az o 
gombot a jóváhagyáshoz.
• Megerősítő hang kerül 

kiadásra, és a kijelző visszatér 
az előző menühöz.

6.3 A megjelenítési nyelv 
megváltoztatása

Az Ön kézibeszélője különböző 
megjelenítési nyelveket támogat, attól 
függően, hogy az ÜDVÖZÖLJÜK 
módban melyik országot választotta 
ki.
1 Inaktív módban nyomja meg a 

m gombot , a n gombot 
görgesse az SAJAT BEÁLL. 
elemhez, és nyomja meg az o 
gombot, görgesse a n gombot a 
NYELV elemhez, és nyomja meg 
az o gombot.

2 Görgesse a n gombot a kívánt 
nyelvhez, és nyomja meg az o 
gombot a jóváhagyáshoz.
• Megerősítő hang kerül 

kiadásra, és a kijelző visszatér 
az előző menühöz.

A megjelenítési nyelv beállítását 
követően a készülék opciómenüi 
azonnal a kiválasztott nyelven 
jelennek majd meg.

6.4 Az automatikus 
hívásmegszakítás 
kikapcsolása/aktiválása

Amennyiben be van kapcsolva az 
automatikus hívásmegszakítás, a 
telefon bázisállomásra való 
visszahelyezésekor a vonal 
automatikusan felszabadul.
Amennyiben az automatikus 
hívásmegszakítás funkció kikapcsolt 
állapotban van, és a készüléket 
beszélő módban visszahelyezi a 
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bázisállomásra, a kihangosítás 
aktiválódik. Ez lehetővé teszi, hogy 
töltse a kézibeszélőt a hívások 
lebonyolítása alatt.
Az automatikus hívásmegszakítás 
alapértelmezés szerint be van 
kapcsolva.
1 Inaktív módban nyomja meg a 

m gombot, görgesse a n 
gombot az SAJAT BEÁLL. 
elemhez, és nyomja meg az o 
gombot.

2 Görgesse a n gombot az AUTO 
LERAK elemhez, és nyomja 
meg az o gombot. Megjelenik 
az aktuális beállítás.

3 A n gomb görgetésével 
válasszon BE és KI elemek 
között, majd nyomja meg az o 
gombot a jóváhagyáshoz.
• Megerősítő hang kerül 

kiadásra, és a kijelző visszatér 
az AUTO LERAK menühöz.

7 Speciális 
beállítások

7.1 PIN-kód megváltoztatása
A PIN-kódot a kézibeszélők 
regisztrálásához, illetve 
regisztrálásuk törléséhez lehet 
használni. Az alapbeállításként 
megadott PIN-kód: 0000. A PIN 
maximum 4 számjegy hosszúságú 
lehet. Ez a PIN-kód kézibeszélője 

beállításainak védelmére is alkalmas. 
Kézibeszélője jelezni fogja, ha 
szükséges megadni a PIN-kódot.

Az alapbeállításként megadott PIN-
kód a 0000. Amennyiben 
megváltoztatja ezt a PIN-kódot, a PIN 
részletes adatait tartsa biztonságos, 
könnyen hozzáférhető helyen. Ne 
veszítse el a PIN-kódot.
1 Inaktív módban nyomja meg a 

m gombot, a n gombot 
görgesse a EGYÉB BEÁLL.-hoz, 
és nyomja meg az o gombot, 
majd nyomja meg az o gombot 
ismét a PIN PINKOD VALT. 
módba való belépéshez.

2 Kérésre adja meg a jelenlegi 
PIN-kódot, és nyomja meg az 
o gombot a jóváhagyáshoz.
• A megadott PIN-kód 

számjegyei csillagként (*) 
jelennek meg a képernyőn.

3 Adja meg az új PIN-kódot és 
nyomja meg az o gombot a 
PIN-kód megváltoztatásának a 
jóváhagyásához. Egy 
megerősítő hangjelzés hallatszik 
és a MENTVE jelenik meg egy 
pillanatra, majd a képernyő 
visszatér inaktív módba.

Ha elfelejti a PIN-kódját, vissza kell, 
hogy állítsa az alapbeállításokat a 
telefonján. 
További részletekért lásd a 7.5-ös 
„Visszaállítás egység“ részt.
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7.2 Regisztráció
Ha egy további kézibeszélőt kíván 
regisztrálni vagy véletlenül 
megszüntette telefonja 
kézibeszélőjének regisztrálását és 
ismét szertné regisztrálni, kövesse az 
alább leírt eljárást. Ez az eljárás 
tartalmazza azon készibeszélők 
regisztrálását, melyek bármelyikének 
leírása ezen kézikönyvben szerepel. 
Egyéb típusú kézibeszélők esetén az 
eljárások eltérhetnek. Ebben az 
esetben kérem, forduljon a 
készibeszélő gyártójához. A plusz 
kézibeszélőket használat előtt 
regisztrálni kell a bázisegységen. 
Legfeljebb 5 kézibeszélőt lehet 
regisztrálni a bázisállomáson.
A kézibeszélők regisztrálásahoz és 
regisztrációjuk törlésehez egy 
PIN-kód szükségeltetik.

Az alapbeállításként megadott PIN-
kód: 0000.
1 A bázisállomáson nyomja meg 

és körülbelül 3 másodpercig 
tartsa nyomva a a gombot.

Amennyiben a kézibeszélőn 
90 másodpercig semmi sem történik, 
a regisztrációs folyamat megszakad. 
Amennyiben ez történne, ismételje 
meg az 1. lépést.
2 A kézibeszélőn nyomja meg a 

m gombot , a n gombot 
görgesse az EGYÉB BEÁLL. 
elemhez, és nyomja meg az o 
gombot, görgesse a n gombot a 

REGISZTRÁL elemhez, és 
nyomja meg az o gombot.

3 Kérésre adja meg a PIN-kódot, 
és nyomja meg az o gombot a 
jóváhagyáshoz.

Az alapbeállításként megadott PIN-
kód: 0000.
4 A kijelzőn megjelenik a 

KERESÉS.
• A sikeres regisztrációt 

követően megerősítő hang 
kerül kiadásra, és a 
kézibeszélő számait (1 és 5 
között) a bázisállomás 
automatikusan kiosztja.

7.3 Regisztráció törlése
1 Inaktív módban nyomja meg a 

m gombot , a n gombot 
görgesse a EGYÉB BEÁLL. 
elemhez, és nyomja meg a o 
gombot, görgesse a n gombot a 
KIJELENTKEZÉS elemhez, és 
nyomja meg az o gombot.

2 Kérésre adja meg a PIN-kódot, 
és nyomja meg az o gombot.

Az alapbeállításként megadott PIN-
kód: 0000.
3 Görgesse a n gombot, hogy 

kiválassza annak a 
kézibeszélőnek a számát, 
amelynek a regisztrációját törölni 
kívánja, és nyomja meg az o 
gombot.
• Megerősítő hang kerül 

kiadásra, amely jelzi, hogy a 
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regisztrációt sikerült törölni, és 
a kijelzőn a következő látható: 
NEM REGISZT..

Amennyiben a kézibeszélőn 15 
másodpercig semmi sem történik, a 
regisztráció törlése megszakad, és a 
kézibeszélő visszatér inaktív módba.
Az ebben a kézikönyvben leírt 
bármely típustól eltérő, regisztrált 
kézibeszélő regisztrálását csak az 
ebben a kézikönyvben leírt 
kézibeszélővel lehet megszüntetni.

7.4 Ország kiválasztása
Az adott országon is múlhat, hogy ez 
a menü hozzáférhető-e.
Kiválaszthat az ÜDVÖZÖLJÜK 
módban megjelölt országtól eltérő 
országot. 

Amint az ország kiválasztásra került, 
a kiválasztott ország alapértelmezett 
vonalbeállítása automatikusan 
érvényes lesz a telefonra 
(pl. újrahívási idő, tárcsázási mód, 
nyelv, stb.)
1 Inaktív módban nyomja meg a 

m gombot, az n gombot 
görgesse a EGYÉB BEÁLL.-
hoz, és nyomja meg az o 
gombot, majd görgesse a n 
gombot az ORSZ. VAL.-hoz és 
nyomja meg az o gombot.

2 Görgesse a n gombot az Ön 
által kiválasztott országhoz, és 
nyomja meg az o gombot.

3 A kijelzőn megjelenik a 
JÓVÁHAGY?. Nyomja meg 
ismét az o gombot a 
jóváhagyáshoz.
• Megerősítő hang kerül 

kiadásra, és a kijelző visszatér 
inaktív módba.

7.5 Visszaállítás egység
Ezzel a funkcióval visszaállíthatja a 
telefon alapbeállításait.

A visszaállítást követően az összes 
személyes beállítás, hívásnapló és az 
újratárcsázási lista bejegyzései 
törlésre kerülnek, és a telefon 
visszatér az alapbeállításokhoz.   
Telefonkönyve azonban a 
visszaállítást követően is változatlan 
marad.

Elképzelhető, hogy újra kell 
konfigurálni a telefonját. Ebben az 
esetben az ÜDVÖZÖLJÜK mód 
jelenik meg, majd újra a mester 
visszaállítást követően. (Menjen a 
3.3. ponthoz)
1 Inaktív módban nyomja meg a 

m gombot , a n gombot 
görgesse az EGYÉB BEÁLL. 
elemhez, és nyomja meg az o 
gombot, görgesse a n gombot a 
VISSZAÁLLÍT elemhez, és 
nyomja meg az o gombot.

2 A kijelzőn megjelenik a 
JÓVÁHAGY?.

3 Nyomja meg ismét az o 
gombot a jóváhagyáshoz.

Megjegyzés

Megjegyzés

Figyelmeztetés

Megjegyzés
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• Megerősítő hang kerül 
kiadásra. 

• Az egység visszaállt az 
alapbeállításra. (Lásd: 
„Alapbeállítások“ a 42. 
oldalon)

7.6 Előhívószám beállítása
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy 
megadjon egy előhívószámot, 
amely az előtárcsázás folyamán a 
szám elejére kerül (lásd: 
„Előtárcsázás“ a 21. oldalon). Ezzel 
a funkcióval hozzáadhat egy 
számláncot, ami megfelel és 
helyettesíti az előtárcsázás során 
megadott szám első néhány 
számjegyét.
Max. 5 számjegyet adhat meg a 
számlánchoz, és 10 számjegyet az 
auto prefix számhoz.
1 Inaktív módban nyomja meg a 

m gombot , a n gombot 
görgesse az EGYÉB BEÁLL. 
elemhez, és nyomja meg az o 
gombot, görgesse a n gombot 
az AUTO ELŐH. elemhez, és 
nyomja meg az o gombot.

2 A kijelzőn megjelenik a HÍVÓSZ. 
KIJ.. Nyomja meg az o 
gombot, hogy beléphessen.
• A legutóbb tárolt érzékelési 

karakterlánc megjelenik (ha 
van).

3 Adja meg az érzékelési 
karakterláncot (legfeljebb 5 
karakter) és nyomja meg az o 
gombot a jóváhagyáshoz.

4 A kijelzőn megjelenik az 
ELŐTAG. Nyomja meg az o 
gombot, hogy beléphessen.
• A legutóbb tárolt előhívószám 

megjelenik (ha van).
5 Adja meg az előhívószámot 

(legfeljebb 10 karakter) és 
nyomja meg az o gombot a 
jóváhagyáshoz.
• A MENTVE üzenet jelenik 

meg a kijelzőn és a képernyő 
visszatér inaktív módba.

Ha nem ad meg érzékelési 
karakterláncot (üres), az előhívószám 
automatikusan hozzáadódik az 
előtárcsázási számhoz a t gomb 
megnyomása után.
A *, # vagy P szimbólumokkal 
kezdődő számoknál az előhívószám 
nem adódik automatikusan hozzá az 
előtárcsázási számhoz a t gomb 
megnyomása után.

7.7 Az újrahívási idő 
megváltoztatása 

Az újrahívási idő (vagy 
híváskésleltetés) az az idő, amely 
után a vonal szétkacsol a t gomb 
megnyomását követően. Beállítható 
rövid vagy hosszú idő.
Valószínűleg az Ön kézibeszélőjén 
előre beállított, alapértelmezett 
újrahívási idő igazodik legjobban az 
Ön országának hálózatához, ezért 
nem szükséges megváltoztatni. 
1 Inaktív módban nyomja meg a 

m gombot, görgesse a n 
gombot az EGYÉB BEÁLL. 

Megjegyzés
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elemhez, és nyomja meg az o 
gombot.

2 Görgesse a n gombot a 
ÚJRAHÍV. IDŐ elemhez, és 
nyomja meg az o gombot.

3 Görgesse az n gombot a 
RÖVID-re vagy a HOSSZÚ-ra és 
nyomja meg az o gombot a 
megerősítéshez.
• Megerősítő hang kerül 

kiadásra, és a kijelző visszatér 
az előző menühöz.

Telefonjának használata nem 
garantálható minden PABX-on.

7.8 A tárcsázási mód 
megváltoztatása 

Valószínűleg az Ön kézibeszélőjén 
előre beállított, alapértelmezett 
tárcsázási mód igazodik legjobban az 
Ön országának hálózatához, ezért 
nem szükséges megváltoztatni. 
1 Inaktív módban nyomja meg a 

m gombot , a n gombot 
görgesse az EGYÉB BEÁLL. 
elemhez, és nyomja meg az o 
gombot, görgesse a n gombot a 
HÍVÁS MÓDJA elemhez, és 
nyomja meg az o gombot.

2 Görgesse a n gombot a HANG 
vagy IMPULZUS elemhez, és a 
jóváhagyáshoz nyomja meg az 
o gombot.
• Megerősítő hang kerül 

kiadásra, és a kijelző visszatér 
az előző menühöz.

7.9 Első csengetés felismerés 
beállítása

Az első csengetés felismerés 
beállítása lehetővé teszi a telefon 
számára, hogy az első csengetési jel 
megérkezésekor elkezdjen csörögni. 
Javasoljuk, hogy kezdetben az első 
csengetés felismerést KIKAPCSOLT 
állapotba tegye, ha előfizet a hívó fél 
azonosítása szolgáltatásra. Ha nem 
fizet elő a hívott fél azonosítása 
szolgáltatásra, javasoljuk, hogy
kezdetben BEKAPCSOLT állapotra 
állítsa az első csengetés felismerést. 
(Lásd az 6.2.2. részt)
1 Inaktív módban nyomja meg a 

m gombot, a n gombot 
görgesse az EGYÉB BEÁLL.-
hoz, és nyomja meg az o 
gombot.

2 Görgesse a n gombot az EGY 
CSORGÉS-hez és nyomja meg 
az o gombot.

3 Görgesse a n gombot a BE 
vagy KI módhoz, majd a 
jóváhagyáshoz nyomja meg az 
o gombot.
• Megerő sítő hang kerül 

kiadásra, és a kijelző visszatér 
az elő ző, eggyel magasabb 
menüszinthez.

7.10 Alapbeállítások

Megjegyzés

Paraméter Alapbeállításként 
megadott érték

Csengetési 
hangerő

SZINT 3
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8 Műszaki adatok
Kijelző
• Progresszív LCD háttérvilágítás
• A háttérvilágítás minden aktiválás - 

például bejövő hívás, valamely 
gomb megnyomása, a kézibeszélő 
bázisállomásról való levétele, stb. - 
után 8 másodpercig égve marad.

• Az LDC háttérvilágítás színe a 
borostyánsárga.

A telefon általános funkciói
• Hívófél- és hívószám-azonosítás
• 5 alap + 5 polifónikus 

csengő hang.

Telefonkönyv listája, 
újratárcsázási lista és hívásnapló
• Telefonkönyv lista 

100 bejegyzéssel
• Újratárcsázási lista 

10 bejegyzéssel
• Hívásnapló 20 bejegyzéssel

Akkumulátor
• 2 × HR AAA NiMH 600mAh 

akkumulátorok

Súly és méret
CD250

Bázis:
• 144 gramm
• 82 mm × 112,5 mm × 118 mm 

(M × Mé × Sz)
Kézibeszélő:
• 135,5 gramm

Csengő-
dallam

DALLAM 1

Fülhallgató/
hangszóró 
hangereje

Közepes 
(3. HANGERŐ 
SZINT)

Gombok 
csipogása

BE

Megjelenítési 
nyelv

ORSZÁGTÓL  
FÜGG

Automatikus 
hívásmegsza-
kítás

BE

A kézibeszélő 
neve

PHILIPS

Idő/Dátum 00:00; 01-01
Ébresztés KI
Ébresztőhang DALLAM 2
Tárcsázási 
mód

ORSZÁGTÓL 
FÜGG

Újrahívási idő ORSZÁGTÓL 
FÜGG

PIN-kód 0000
Automata 
előhívó

TÖRÖLT

Első 
csengetés

BE

Telefonkönyv 
memória

VISSZAÁLLÍTÁST 
KÖVETŐEN A 
TELEFONKÖNYV 
UGYANAZ MARAD, 
MINT A 
VISSZAÁLLÍTÁS 
ELŐTT

Újratárcsázási 
memória

TÖRÖLT

Hívásnapló TÖRÖLT

Paraméter Alapbeállításként 
megadott érték
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• 162 mm × 30,5 mm × 48,5 mm 
(M × Mé × Sz)

SE250
Bázis:
• 145,5 gramm
• 77 mm × 115 mm × 116,5 mm 

(M × Mé × Sz)
Kézibeszélő:
• 135,5 gramm
• 162 mm × 31,5 mm × 48 mm 

(M × Mé × Sz)

Hőmérséklet-tartomány
• Működés: 0 és 35° C között 

(32 és 95° F között).
• Tárolás: -20 és 70° C között 

(-4 és 158° F között).

Relatív páratartalom
• Működés: 40° C mellett max. 95%
• Tárolás: 40° C mellett max. 95%

9 Gyakran Ismételt 
Kérdések

www.philips.com/support

Ebben a fejezetben a telefonnal 
kapcsolatban leggyakrabban 
felmerülő kérdéseket és válaszokat 
olvashatja el.

9.1 Csatlakozás

A kézibeszélőt nem lehet 
bekapcsolni!
• Töltse fel az akkumulátorokat: A 

töltéshez helyezze a kézibeszélőt 
a bázisállomásra. Néhány 
másodperc elteltéve a telefon 
bekapcsol.

A kézibeszélőt nem lehet feltölteni!
• Ellenőrizze a töltő csatlakozásait.

Az  ikon nem villog töltés 
közben!
• Az akkumulátor teljesen fel van 

töltve: Nincs szükség az 
akkumulátor feltöltésére.

• Rossz az akkumulátor 
csatlakozása: Igazítsa meg kissé a 
kézibeszélőt.

• Szennyeződés került a 
csatlakozásba: Tisztítsa meg az 
akkumulátorok csatlakozóit 
alkoholos ruhával.

Beszélgetés közben megszakad a 
kapcsolat!
• Töltse fel az akkumulátort
• Menjen közelebb a 

bázisállomáshoz.

A telefon a hatótávolságon kívül 
van!
• Menjen közelebb a 

bázisállomáshoz.
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9.2 Beállítás

A KERESÉS látható a kézibeszélőn 
és az  ikon villog!
• Menjen közelebb a 

bázisállomáshoz.
• Győződjön meg róla, hogy a 

bázisállomás be van kapcsolva.
• Állítsa vissza a készüléket, és 

kezdje elölről a kézibeszélő 
regisztrálását.

9.3 Hang

A kézibeszélő nem csörög!
Ellenőrizze, hogy a CSENG. H.ER 
nem CSENGÉS KI értékre van állítva, 
és győződjön meg arról, hogy a  
ikon nem látható a képernyőn (lásd: 
„A csengetési hangerő beállítása“ a 
36. oldalon).

A hívó fél nem hallja a hangom!
Elképzelhető, hogy a mikrofon el van 
némítva: Beszélgetés közben nyomja 
meg a s gombot.

Nincs vonal!
• Nincs áram: Ellenőrizze a 

csatlakozásokat.
• Az akkumulátorok lemerültek:  

Töltse fel az akkumulátorokat.
• Menjen közelebb a 

bázisállomáshoz.
• Rossz kábelt használ: Használja a 

készülékhez mellékelt 
telefonkábelt.

• Elképzelhető, hogy telefonvonal-
adapterre van szükség: 
Amennyiben szükséges, 
csatlakoztassa a telefonvonal-
adaptert a telefonkábelhez.

A hívó fél nem hallja tisztán a 
hangom!
• Menjen közelebb a 

bázisállomáshoz.
• Vigye a bázisállomást legalább 

egy méterre az elektronikai 
berendezésektől.

Gyakori a zajinterferencia a rádión 
illetve a TV-készüléken!
• Helyezze a bázisállomást a lehető 

legtávolabb az elektromos 
berendezésektől.

9.4 A készülék működése

A billentyűzet nem működik!
• Oldja fel a billentyűzetet: Hosszan 

Nyomja meg a * gombot inaktív 
módban.

Hosszab beszélgetések közben a 
kézibeszélő felmelegszik!
• Ez hozzátartozik a normál 

működéshez. Beszélgetés közben 
a kézibeszélő energiát fogyaszt.

A kézibeszélőt nem lehet 
regisztrálni a bázisállomásnál!
• Már regisztrálásra került a 

maximálisan regisztrálható számú 
(5 db) kézibeszélő. Új kézibeszélő 
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regisztrálásához törölje az egyik 
kézibeszélő regisztrációját.

• Távolítsa el, és cserélje ki a 
kézibeszélő akkumulátorait.

• Próbálja meg újra a bázisállomás 
tápegységének 
lecsatlakoztatásával, majd újra 
csatlakoztatásával, és kövesse a 
kézibeszélő regisztrálásának 
folyamatát (lásd: „Regisztráció“ a 
39. oldalon).

A hívó fél száma nem jelenik meg!
• A szolgáltatás nincs aktiválva: 

Ellenőrizze az előfizetését a 
hálózati szolgáltatónál.

Nem tudom a hangposta 
beállításait megváltoztatni.
• A szolgáltató által nyújtott 

hangpostát a szolgáltató vezérli és 
nem maga a telefon. Kérjük, 
amennyiben meg szeretné 
változtatni a beállításokat, lépjen 
kapcsolatba szolgáltatójával.

A kézibeszélő mindig visszatér 
inaktív állapotba!
• Ha egyik gombot sem nyomja meg 

15 másodpercen keresztül, a 
kézibeszélő automatikusan 
visszaáll inaktív módba. Abban az 
esetben is automatikusan visszaáll 
inaktív állapotba, ha a kézibeszélőt 
visszahelyezi a bázisállomásra (ha 
az automata befejezés funkció be 
van kapcsolva).

A telefonkönyv bejegyzését nem 
lehet tárolni, és a MEM. TELE  
felirat látható!
• Töröljön egy bejegyzést, hogy 

helyet szabadítson fel a 
memóriában, majd mentse el újra 
az új bejegyzést.

A PIN-kód hibás!
• Az alapértelmezett PIN-kód a 

0000.
• Ha már megváltoztatta a PIN-

kódot, állítsa vissza a kézibeszélőt, 
hogy újra az alapértelmezett PIN-
kód legyen beállítva (lásd: 
„Visszaállítás egység“ a 40. 
oldalon).
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