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MAGYAR országbeállítás

MAGYAR országbeállítás

Köszönjük, hogy otthoni kommunikációjához a Philips márka mellett döntött.

Mielőtt használatba venné DECT 311 készülékét, javasoljuk, hogy végezze el az Ön országának
megfelelő beállításokat.

A DECT 311 újbóli beállításához olvassa el a 38. oldalon található útmutatót.

A készülék használatra kész állapotban van.

Először helyezze be az akkukat, és töltse fel őket a kézbeszélőben. Néhány perc töltési idő elteltével

megjelenik a konfigurációs ablak.

Nyomja most le a gombot, és a segítségével lapozzon végig az országok listáján.

Az Ön által igényelt beállításnál nyomja le a gombot.
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Gyors eligazítás

Gyors eligazítás

Hívás fogadása/befejezése

Hívás kezdeményezése

Szám újra tárcsázása

Hívás telefonkönyvből

Név hozzáadása a
telefonkönyvhöz

Hallgató hangerő-beállítása
hívás közben

Kézibeszélő hangszóró 
hangerőbeállítása

Mikrofon elnémítása
Némítás feloldása

Hívásnapló olvasása

Dátum és idő beállítása

Kézibeszélő csengőhang
beállítása

Esemény olvasása

Hívás átadása/intercom
(legalább 2 kézibeszélő esetén)

Megtekint lenyomása

lenyomásával belépés a menügyűrűbe.
Lapozás Hangbeállítások ponthoz, és kiválasztás.

lenyomásával Kézibesz. cs.hang csengése pont kiválasztása.
lenyomásával Külső hívás csengése kiválasztása.

Lapozás a listában az egyes csengőhangok meghallgatásához, 
majd lenyomásával a megfelelő csengőhang kiválasztása.

A pilot gomb segítségével lehet végigjárni a menüket.
Fel : lépegetés balra a menükben és opciókban.

Le : lépegetés jobbra a menükben és opciókban.

lenyomása: egy menü vagy opció kiválasztása
és a beállítás érvényesítése.
Ezt a gombot használjuk gyorsbillentyűként egyes
menüpontok eléréséhez.

fel és lapoz 

fel és lapoz és 

le és lapoz és 

Szám előzetes választása és kiválaszt lapoz Tárol- hoz  
és kiválaszt , név beírása, majd OK lenyomása

Lapozás hangerő növeléséhez, lapozás hangerő 
csökkentéséhez

Hívás alatt Opciók lenyomása; Mikrofonnémítás
lenyomása, Mikr.némítás vége lenyomása

lenyomása + készülék száma

lenyomásával belépés a menügyűrűbe. Lapozás 
Kézibeszélő ponthoz, majd választással lapozás 
Dátum és idő ponthoz, és kiválasztás. 

gombbal Dátum beállítása pont kiválasztása, dátum beírása, 
majd OK. 

és OK.
Lapozás az Idő beállítása ponthoz, majd pontos idő beírása, 

Szám előzetes tárcsázása és vagy és szám tárcsázása

Kihangosított hívás alatt lenyomása növeli, lenyomása 
csökkenti a hangerőt
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DECT 311 mobil kézibeszélő

Mikrofon

Hallgató

Pilot-gomb

lenyomásával lépjen be a
menügyűrűbe vagy érvényesítsen
egy választást.

- lapozás a menük és opciók

között
- a kurzor mozgatása jobbra/balra

- lapozás felfelé a 

Hívásnapló eléréséhez "szabad"
állapotból.

- lapozás lefelé a 

Telefonkönyv eléréséhez 
"szabad" állapotból.

nyomja meg a billentyűzár
kikapcsolásához.

Törlés/Előhívás
- Számjegy törlése hívószám-, vagy
írásjel törlése szöveg beírásakor.
- Visszalépés egy menüszinttel.
- Navigáláskor nyugalmi 
üzemmódba való visszatéréshez
nyomja meg hosszan a gombot.
- Az R-funkció aktiválása kapcsolat
közben (hálózati szolgáltató- 
szolgáltatásokhoz).

Billentyűzár
- Röviden lenyomva * beszúrása.
- Nyomja meg hosszan a 
billentyűzár bekapcsolásához/
kikapcsolásához.
- Hosszan lenyomva R 
(számjegyek közti szünet) 
beszúrása előzetes tárcsázáskor.

Ébresztőóra
- Nyomja meg röviden a 0
tárcsázásához.
- Nyomja meg hosszan az
ébresztőóra be-/
kikapcsolásához.

Ne zavarj és betűváltó gomb
- Röviden lenyomva # kerül 
tárcsázáskor beszúrásra.
-Röviden lenyomva kis-/nagybetű
átkapcsolás szerkesztés közben.
- Nyomja meg hosszan a "Ne zavarj
és betűváltó" üzemmód 
bekapcsolásához/kikapcsolásához.
- Hosszan lenyomva szünet (P)
kerül tárcsázáskor beszúrásra.

Hangszóró
Vonal lefoglalása vagy a 
kézibeszélő hangszórójának
bekapcsolása beszélgetés közben.

DECT 311 
mobil 

kézibeszélő

SMS gomb
- Röviden lenyomva Új SMS 
küldése menü elérése "szabad"
állapotból.
- Telefonkönyv vagy Hívásnapló
helyzetben röviden lenyomva 
SMS szerkesztése.

Hívás átadása / intercom
- Röviden lenyomva házon belüli
hívás kezdeményezése vagy 
bontása.
- Röviden lenyomva házon belüli
hívás fogadása.
- Házon belüli beszélgetés közben
röviden lenyomva hívás átadása
vagy kapcsolás a házon belüli és
házon kívüli beszélgetés között.

Beszéd
Vonal lefoglalása, hívás fogadása
vagy vonal bontása.
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Kézibeszélő kijelzője / bázisállomás

Ikonok a kézibeszélő kijelzőjén

bázisállomás

Első használatkor előfordulhat, hogy néhány perces töltésre van szükség, mielőtt a szimbólumok
megjelennek a kijelzőn.

Keresőgomb
A keresőgomb lehetővé
teszi a kézibeszélő
megtalálását, 
ha elfelejtette, 
hogy hol tette le. 
Tartsa mindaddig 
lenyomva, amíg a 
kézibeszélő el nem
kezd csengetni. Ha
megtalálta a 
kézibeszélőt, nyomjon
le azon bármilyen 
gombot, és akkor a
csengés megszűnik.

1

A csengő ki van kapcsolva.

Hangposta üzenet érkezett.

Házon kívüli beszélgetés van folyamatban. Ha villog, ez a szimbólum 
azt jelzi, hogy bejövő hívás érkezett, vagy hogy a vonalat egy másik 
kézibeszélő már lefoglalta.

Házon belüli beszélgetés van folyamatban. Ha villog, ez a szimbólum azt
jelzi, hogy házon belüli beszélgetés folyik egy másik kézibeszélővel.

A kézibeszélő hangszórója be van kapcsolva.

Az SMS funkció be van kapcsolva. Ha villog, ez a szimbólum azt jelzi,
hogy új SMS üzenet érkezett. Ha gyorsan villog, ez azt jelzi, hogy az SMS
tár megtelt.

A kézibeszélő be van jelentkeztetve, és a bázisállomás hatókörében 
tartózkodik. Ha villog, ez a szimbólum azt jelzi, hogy a kézibeszélő nincs
bejelentkeztetve a bázisállomáson.

4

Töltéskor az akku szimbólum üres állapotról töltött állapotra vált. Kijelzésre
kerül az akku állapota: tele , 2/3 , 1/3 és akku üres .
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A menürendszer

A mobil kézibeszélő oldalán található Pilot-gombbal lehet a menükben lapozni .

A menürendszer

Hív
Szám módosítása
Név módosítása
Csoportválasztás
SMS-fiók módosítása
Töröl
SMS küldése

SMS

Telefonkönyv

Hívásnapló

Extrák

Bázisállomás

Kézibeszélo

Házon belül

Hangbeállítások

Új SMS küldése
SMS olvasása

SMS-beállítások

Megtekint
Teljes törlés
Hívásnapló beállítása

Hálózati szolg.

Hívás hossza
Ébresztoóra

Ne zavarj üzemmód

Kézibesz. cs.hang

Kézibesz. cs. hangerő
Beállítások

Csoportok csengései

Bejelentkeztetés eng.
Telefonvonal beáll.

Szolg.-aktiváló kódok

Babaorzo üzemmód
Bejelentkeztetés

Kézibesz. átnevezése
Nyelv
Dátum és idő
Kijelzo kontrasztja
Képernyovédo

Megtekint

Új bejegyzés

SMS Üzemmód
SMS-központ

Tárcsázás módja
Földelogomb (R,Flash)
Vonal fajtája
Országbeállítás
Szolgáltató típusa
Elso csengés

SMS olvasása 
Szám megjelenítése
Válasz
Továbbít
Újraküldés
SMS törlése
Felvéte telefonkönyvbe
Hív

Kézibeszélo bejelentkeztetése
Kézib. kijelentkezt.
Bázisáll. választás

Aktiválás
Mely nap(ok)on?
Ido beállítása
Beállítások
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Tájékoztatás

A DECT 311/DECT3112 kicsomagolása

Konformitás, biztonság és környezet

Tájékoztatás

Biztonsági utasítások: Az eszközt nem lehet vészhívásra használni áramkimaradás esetén. 
Vészhelyzetben használjon alternatív eszközt, pl. mobiltelefont.
Konformitás: A PHILIPS ezennel igazolja, hogy az DECT 311XX-as készülék teljesíti az 1999/EWG irányelv
lényeges követelményeit és más releváns rendelkezéseit (lásd 44. oldalon).
Ez a termék kizárólag Lengyelország és Magyarország analóg telefon hálózatára csatlakoztatható.
Áramellátás: A termék 220-240 V-os, egyfázisú váltóáramos áramellátást igényel, kivéve az EN 60-950-nek
megfelelő IT-installációkat.
Áramkimaradás esetén megszakadhat az összeköttetés.
Figyelem ! Az elektromos hálózat ez EN 60-950-nek megfelelően veszélyes besorolású. A készüléket csak a
hálózati csatlakozó kihúzásával lehet az áramellátásról leválasztani. Ezért használjon a készülék közelében
lévő, jól hozzáférhető fali csatlakozót.
Telefoncsatlakozás: A telefonhálózatban lévő feszültség TNV-3-ként (Telecommunication Network Volta-
ges), az EN 60-950-es szabványban lévő definíciónak megfelelően kerül besorolásra.
Biztonsági utasítások: Tartsa távol a mobil kézibeszélőt folyadékoktól. Sem a mobil kézibeszélőt, sem
pedig a bázisállomást ne szerelje szét; veszélyes feszültségeket érinthet meg. A töltő érintkezőinek és az
akkunak nem szabad vezető tárgyakkal érintkezniük.
Környezetvédelem: A csomagolóanyag-, az elhasznált akkuk-, és a már nem használt telefonokról való 
utólagos gondoskodásánál feltétlenül vegye figyelembe az újrahasznosítási lehetőségek helyi előírásait.

A DECT 3112 csomagban még egy külön kézibeszélő található a hozzá tartozó töltővel és tápegységgel,
valamint plusz NiMH 2HR AAA 600 mAh akkumulátorokkal.

7

A DECT 311 csomag a
következőket tartalmazza: egy bázisállomás és egy  kézibeszélő

egy tápegység

NiMH 2HR
AAA600 mAh
újra tölthető akkuk

egy felhasználói
kézikönyv

egy telefonzsinór

egy garancia
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A GAP-szabvány követelményei: A GAP-szabvány biztosítja, hogy minden DECT
TM

- és GAP-képes
mobil kézibeszélő és bázisállomás teljesíti a szabvány minimális követelményeit, függetlenül a termék 
márkájától. A mobil kézibeszélő és az DECT 311 bázisállomás megfelel a GAP-követelményeknek, azaz 
garantált a következő funkciók működése: mobil kézibeszélő bejelentkeztetése, vonal felvétele, hívásfogadás
és hívószámok tárcsázása. 
A bővített funkciók esetleg nem állnak rendelkezésre, ha Ön más márkájú (nem DECT 311) mobil 
kézibeszélőt üzemeltet bázisállomásán.
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A telefon telepítése

A bázisállomás felállítása

A telefon telepítése

Az akkuk behelyezése és cseréje

Az akku teljesítménye és hatótávolság

A bázisállomás megfelelő telepítéséhez csatlakoztassa a telefonzsinórt és a tápkábelt. Dugaszolja a zsinórt
és a kábelt a fali csatlakozóba. Ne helyezze a készüléket túl messze a telefon- és a tápcsatlakozóktól, hogy
a kábel hosszúsága elegendő legyen. Ha szélessávú DSL Internet csatlakozást használ, gondoskodjon arról,
hogy a házban található valamennyi aljzatba DSL szűrő legyen dugaszolva; győződjön meg arról is, hogy a
modem és a telefon a megfelelő szűrőaljzatba került (minden készülékhez saját aljzat tartozik).
Figyelem ! Csak a bázisállomáshoz tartozó csatlakozókábeleket használja.

A telefonzsinór csatlakozási helye

Az áramellátás csatlakozási helye

Ne helyezzen ebbe a nyílásba semmilyen tárgyat

Az akkut nem szabad a háztartási szemétbe dobni.

Helyezze be az akkut az ábrán látható módon, és tolja a helyére az akkufedelet.
A teljesen feltöltött állapotot a mobil kézibeszélő 24 óra töltés után éri el.
Az optimális akkuteljesítmény 3 teljes töltési- / lemerítési folyamat után érhető el.
Ha ki kell cserélni az akkut, csak az elfogadott 2HR AAA NiMH 600 mAh típust szabad használni.
Megjegyzés: A bázisállomásnak mindig be kell dugaszolva lennie a hálózatba töltéskor vagy használat 
közben. Csak újratölthető akkumulátorokat szabad használni.
Figyelem ! Az elektromos hálózat ez EN 60-950-nek megfelelően veszélyes besorolású. A készüléket csak a
hálózati csatlakozó kihúzásával lehet az áramellátásról leválasztani. Ezért használjon a készülék közelében
lévő, jól hozzáférhető fali csatlakozót.

Akku élettartama
készenléti üzemben

Akku élettartama
használat közben

Hatótávolság 
épületben

Hatótávolság szabad
térben

max. 200 óra max. 15 óra max. 50 méter max. 300 méter

8
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Bevezetés

A kézibeszélőn a melódia hangerejének beállításához

Bevezetés

A kijelző nyugalmi üzemmódban

- a dátum és a pontos idő, a kézibeszélő neve és a menü eléréséhez
szükséges utasítások.

Példa a menük közötti navigálásra

A menüszerkezet és kezelés

- nem fogadott hívások , új SMS vagy hangposta üzenet

, ha van.

Nyugalmi üzemmódban az DECT 311 különböző információkat jelez ki:

Philips képernyővédő
Ha a készülék 2 percen keresztül nem üzemel, megjelenik a képernyővédő: 
Ennek kikapcsolását lásd a 20. oldalon.

Lapozzon végig a szinteken, és válasszon ki egyet .

Hallható a beállított szint, a lenyomásával más szinteket
lehet meghallgatni.

9

- a "Ne zavarj" mód , és az ébresztőóra , ha aktiválva van.

Ezeknek a funkcióknak a be- és kikapcsolásához nyomja le a 

vagy gombot.

Nyugalmi üzemmódban hívja elő a menügyűrűt a gombbal, mely a mobil kézibeszélő oldalán található.
A menügyűrűben gyűrű alakzatba rendezett szimbólumok vannak, az első menüsíkhoz való hozzáféréshez.

Lapozzon előre/hátra a -val a kívánt menü eléréséhez. Nyomja le a gombot a menü eléréséhez.
Az almenük kicsi négyzetek formájában jelennek meg a kijelző alsó részén.

Egy adott almenü (opció) eléréséhez használja a "pilot" gombot , majd a lenyomásával léphet be
az almenübe.

A jelzi a kiválasztott almenüt (opció).

A mutatja azt az almenüt (opció), melyben Ön lapoz.

Némelyik menüt külön gombokkal közvetlenül is elő lehet hívni (pl. SMS vagy Intercom ).

Nyomja meg ezt a gombot a menügyűrű eléréséhez.

Lapozzon a Kézibesz. cs. hangerő pontra, és válassza ki .

Lapozzon a Hangbeállítások pontra, és válassza ki .
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SMS tárolása

Név tárolása előzetes választásból

Alapfunkciók
Hívás kezdeményezése vagy fogadása

Hívás a telefonkönyvből

Újra tárcsázás hívásnaplóból

Válasszon ki egy nevet a listából

Kezdeményezze a hívást, vagy nyomja le a

Adja be a nevet, majd nyomja le a OK gombot.

Gombot lenyomva lépjen be az opciókba

Előkészített tárcsázása

Tárcsázza a számot

Közvetlen tárcsázás Hívás fogadása

Ha kicsengTárcsázza a számot

Vegye fel a telefont Tárcsázza a számot

Nyomja le a gombot

Vegye fel a telefont

vagy

Válasszon ki valamilyen megjegyzést a listából.

Lapozzon a SMS küldése pontra, és válassza ki 

Gombot lenyomva lépjen be az opciókba

Tárcsázza a számot

gombot az opciók közül a Hív kiválasztásához.

Lapozzon lefelé, hogy közvetlenül elérje a Telefonkönyv,
majd válassza ki 

Lapozzon a Tárol ponthoz, és válassza ki 

Adja be a címzett postaládáját (opció), majd nyomja le a
OK gombot.

Lapozzon felfelé a Hívásnapló

Kezdeményezze a hívást, vagy válassza az opciók közül a Hív
lehetőséget.

Lapozzon aTárol ponthoz, és válassza ki 

Írja meg a szöveget, majd nyomja le a gombot.

Alapfunkciók10
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Hívás közben rendelkezésre álló funkciók

Hívás közben rendelkezésre álló funkciók

Házon kívüli beszélgetés közben használható a hívás közbeni intercom lehetőség, mellyel felhívhat egy
másik kézibeszélőt, és átadhatja neki a folyamatban lévő kapcsolatot.

A mobil kézibeszélő mikrofonjának elnémítása

Házon belül (csak DECT 3112 esetén)

A -val a mobil kézibeszélő hangszóróját lehet bekapcsolni/kikapcsolni.

Lenyomásával fokozhatja a hangerőt beszélgetés közben.

Lenyomásával csökkentheti a hangerőt beszélgetés közben.

Összesen 5 hangerő szint áll rendelkezésre. A készülék mindig az utolsó beállítást tárolja a következő
hívásokhoz.

Ha Ön hálózati szolgáltatójánál igényli a CLIP-funkciót, akkor kopogtató hang értesít a második, bejövő
hívásról. Megjelenik a hívó hívószáma vagy neve, ha megigényelte a “hívószám-továbbítás”-szolgáltatást.

Nyomja meg a + -t a második hívás fogadásához (függ a hálózati szolgáltatótól, esetleg másik
gomb). Közelebbi információkat hálózati szolgáltatójától kaphat.

A kézibeszélő hangszórójának be- és kikapcsolása

Hívó fél azonosítása és hívásvárakoztatás

A mobil kézibeszélő hallgatójának- vagy a hangszóró hangerejének növelés/
csökkentése hívás közben.

Ismételt lenyomásával beszélgetés folytatása (Mikr.némítás vége)

Lenyomásával belépés az Opciók.

11

Házon kívüli beszélgetés esetén van néhány más lehetőség és menü is (Telefonkönyv, Hívásnapló). 

A lenyomásával lépjen az Opciók.

Lenyomásával belépés az Opciók.

Lenyomásával Mikrofonnémítás választása 
(A beszélgetőpartner már nem hallja Önt).

Emellett más lehetőségek is rendelkezésre állnak (Váltás & Konferenciakapcs.), lásd 22. oldalon.

Ha csak egy másik kézibeszélő áll rendelkezésre, automatikusan
az szólal meg, ellenkező esetben ki kell választani egy 
kézibeszélőt a listából.
Lenyomásával válassza az Átadás lehetőséget, ha a második
kézibeszélőt felvették.
A kapcsolat ekkor az Ön kézibeszélőjén megszakad.

Gombbal lapozzon a Házon belül opcióra (A beszélgetőpartner már nem hallja Önt).
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Szöveg beírása

Szöveg beírása

Hozzárendelt karaktersorozat
[szünet jel] 1 @ _ # = < > ( ) & ¤ £ $ ¥ [ ]
{ } ¤ §
a b c 2 à ä ç å æ
d e f 3 è é ) N
g h i 4 ě Γ
j k l 5 7
m n o 6 ñ ò ö 
p q r s 7 ß  A 2 E
t u v 8 ů ü 
w x y z 9  f S Ξ Q
. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |

Billentyűk
1

2
3
4
5
6
7
8
9
0

A “Peter”-szó bevitele standard 
szövegbeírással

Nyomja meg 1-szer a -t: P

Nyomja meg 2-szer a -t: Pe

Nyomja meg 1-szer a -t: Pet

Nyomja meg 2-szer a -t: Pete

Nyomja meg 3-szor a -t: Peter

Erősítse meg -val a választást.

A standard-szövegbeírással
Ebben a rendszerben a szöveget karakterenként lehet beírni úgy, hogy annyiszor kell megnyomni a
megfelelő billentyűt, amíg a kívánt betű meg nem jelenik.

12

Betűváltó
Az első betű mondat elején alapértelmezésként nagybetű. A -val lehet átváltani:
- minden írásjel nagybetűvel (AB)
- kisbetűvel (ab)
- Első betű nagybetűvel, a szöveg többi része kisbetűvel (Ab).

Az írásjeleket és a matematikai műveleti jeleket a - tól - ig terjedő billentyűkkel lehet beírni, 

a különleges karakterek pedig a billentyűvel érhetők el.

Görgessen a - vel a kurzor balra vagy jobbra pozícionálásához.

A - val karakterenként lehet törölni, a gomb nyomva tartásával a teljes beírt szöveget ki lehet törölni.
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SMS

SMS
Új SMS küldése
SMS olvasása
SMS-beállítások

Az SMS a Short Message Service rövidítése. Ehhez a szolgáltatáshoz a hálózati szolgáltatónál kell 
igényelni a hívószám-továbbítást (CLIP) és az SMS-szolgáltatást.
SMS forgalom lehetséges akár mobil, akár vezetékes telefonkészülékekkel, feltéve, hogy a címzett szintén
előfizetett a CLI & SMS szolgáltatásokra.

Leszállításkor az DECT 311 az ország fő hálózati szolgáltatójára van beállítva. Ha Ön SMS-ek 
küldéséhez és fogadásához másik hálózati szolgáltatót részesít előnyben, akkor a be kell állítani 
a megfelelő hívószámokat (lásd 17. oldalt és az SMS tájékoztató lapot).

Új SMS küldése

Az elküldött SMS max. 160 karakterből állhat, az ¤ és [    ] speciális karakterek kettőnek számítanak.
Lehetőség van különböző számú SMS-ek tárolására (az egyes SMS-ek hosszúságától függően).

Önnek ismernie kell az üzenetet fogadó SMS-fiókjának közvetlen hívószámát, ha a privát SMS-fiókba
szeretne SMS-t küldeni.

Az SMS menü a menügyűrűvel vagy a gombbal
érhető el.
A dobozban található SMS tájékoztató lap fontos
információkat közöl.

Lenyomásával a Küldés most választása.

Új SMS küldése

13

Lenyomásával az Új SMS küldése ponthoz, és kiválasztás .

Adja be a számot, majd nyomja le a OK gombot, 

vagy lapozzon lefelé a telefonszám kikereséséhez a 

telefonkönyvből.

Adja meg a címzett postafiókját (ha van), majd nyomja le a 
OK gombot.

Írja be a szöveget, majd nyomja le a gombot.
M
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SMS

SMS olvasása

Válasz

SMS olvasása / szám megjelenítése

Lapozás a Válasz ponthoz, majd kiválasztás .

Szöveg beírása, majd .

Lenyomása a Küldés most kiválasztásához.

Lapozzon a SMS olvasása pontra, és válassza ki .

Lenyomásával az Új SMS küldése ponthoz.

Lapozás az SMS listában, és kiválasztás .

Böngészés az SMS listában, és kiválasztás .

Lapozzon a Szám megjelenítése pontra, és válassza ki .

Lapozás az SMS olvasása ponthoz, majd kiválasztás .

Lenyomásával közvetlenül az Új SMS küldése ponthoz.

Megjegyzés: Ha egy SMS-t eltárolt, később az SMS olvasása opcióval előkeresheti ismét.

Az SMS-t elküldés előtt tárolhatja. A szám beadása után

Adja meg a címzett postafiókját (ha van), majd nyomja le a 
OK gombot.

Írja be a szöveget, majd nyomja le a gombot.

14

Lapozzon a Tárol pontra, és válassza ki .

A tárolt SMS-t az SMS-listában a jelzi. A fogadott SMS-t jelzi.

Lenyomásával válassza ki az SMS olvasása lehetőséget, vagy
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SMS

SMS törlése

Lapozás az SMS törlése ponthoz, majd kiválasztás .

Lapozás az SMS olvasása ponthoz, majd kiválasztás .

Böngészés az SMS listában, és kiválasztás .

Újraküldés

Lapozás az Újraküldés ponthoz, majd kiválasztás .

Lapozás az SMS olvasása ponthoz, majd kiválasztás .

Böngészés az SMS listában, és kiválasztás  .

Lenyomásával közvetlenül az Új SMS küldése ponthoz.

Lenyomásával közvetlenül az Új SMS küldése ponthoz.

Lenyomása a nyugtázáshoz OK.

Továbbítás

Lapozás a Továbbít ponthoz, majd kiválasztás .

Lenyomása a Küldés most kiválasztásához.

Adja meg a címzett postafiókját (ha van), majd nyomja le a 
OK gombot.

A szám beírása, majd OK.

Lapozás az SMS olvasása ponthoz, majd kiválasztás .

Böngészés az SMS listában, és kiválasztás .

Lenyomásával közvetlenül az Új SMS küldése ponthoz.

Szükség szerint módosíthatja a szöveget, vagy válasszon ..

15
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SMS

Hívás

Lapozás a Hív ponthoz, majd kiválasztás, vagy

hívás kezdeményezése.

Lapozás az SMS olvasása ponthoz, majd kiválasztás .

Böngészés az SMS listában, és kiválasztás .

Név bevitele, majd OK.

Lapozás az SMS olvasása ponthoz, majd kiválasztás .

Böngészés az SMS listában, és kiválasztás .

Szám másolása a telefonkönyvbe

Lenyomásával közvetlenül az Új SMS küldése ponthoz.

Lenyomásával közvetlenül az Új SMS küldése ponthoz.

SMS-beállítások

SMS-funkció bekapcsolása/kikapcsolása
Ha két SMS-képes telefon üzemel ugyanazon a telefoncsatlakozáson, az eszközök
egyikénél ki kell kapcsolni az SMS-funkciót.

Lapozás az SMS-beállítások ponthoz, majd kiválasztás .

Lenyomása a Be kiválasztásához, vagy lapozás a Ki- hez.

Lenyomásával közvetlenül az Új SMS küldése küldése ponthoz.

16

Lapozás a Felvétel telefonkönyvbe ponthoz, majd

kiválasztás .

Lenyomása az Üzemmód kiválasztásához.
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SMS

Az SMS központ számainak beállítása (lásd SMS tájékoztatót a dobozban)

Automatikus választás (SMS központ)

Lapozás a Bejövő szám ponthoz, majd kiválasztásv .

Lapozás a Kimenő szám ponthoz, majd kiválasztás .

A szám bevitele, majd OK.

A szám bevitele, majd OK.

SMS központ választása, majd kiválasztás .

Lapozás az SMS-beállítások ponthoz, majd kiválasztás .

Lapozás az SMS-központ ponthoz, majd kiválasztás

Lenyomásával közvetlenül az Új SMS küldése ponthoz.

Lenyomása az Automatikus választás kiválasztásához.

SMS központ választása, majd kiválasztás .

Lapozás az SMS-beállítások ponthoz, majd kiválasztás .

Lapozás az SMS-központ ponthoz, majd kiválasztás .

Lenyomásával közvetlenül az Új SMS küldése ponthoz.

17
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Kézibeszélő

Kézibeszélő
Babaőrző üzemmód
Bejelentkeztetés
Kézibesz. átnevezése

Babaőrző üzemmód (csak DECT3112)

Bejelentkeztetés

Megjegyzés: Ha csak a kézibeszélőt kell szervizbe vinnie, ne feledje kijelentkeztetni a bázisállomásról.

1- Húzza ki a hálózati csatlakozót a bázisállomásból, és csatlakoztassa újra a bázisállomás
bejelentkeztetési üzemmódba kapcsolásához.

2- Indítsa el a kiegészítő mobil kézibeszélőn a bejelentkezést a -val.
3- Adja be a 4-jegyű RC kódot, amely a bázisállomás alján lévő címkén található.
Ha ez megtörtént, az újabb készülék megkapta a nevét és a számát (pl.: Philips2).

Megjegyzés: A helyiség figyeléséhez intercom kapcsolatra van szükség (lásd 23. oldalon). 
A kézibeszélővel azonban ilyenkor is kezdeményezhet ill. fogadhat hívásokat.

Babaőrző üzemmód bekapcsolása/kikapcsolása

A bázisállomásra max. 4 mobil kézibeszélőt lehet bejelentkeztetni. Egy mobil egységet 4 bázisállomásra
lehet bejelentkeztetni.
Figyelem! Amennyiben nem Philips kézibeszélőt kíván a rendszerben használni, győződjön meg róla, 
hogy az alkalmas-e a GAP funkcióra, mert különben nem fog megfelelően működni.

Mobil kézibeszélő kijelentkeztetése

Lenyomása a Be kiválasztásához, vagy lapozás a Ki- hez,
és kiválasztás .

Lapozás a Kézibeszélő ponthoz, majd kiválasztás .

Mobil kézibeszélő kijelentkeztetése

Válassza ki a listából a kézibeszélőt, majd OK.

Adja be az RC kódot (4-jegyű kód), majd OK.

Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.

Lapozás a Kézibeszélő ponthoz, majd kiválasztás .

Lapozás a Bejelentkeztetés ponthoz, majd kiválasztás .

Lapozás a Kézib. kijelentkezt. ponthoz, majd kiválasztás .

Nyelv
Dátum és idő
Kijelzo kontrasztja
Képernyővédő

18

Lenyomása a Babaőrző üzemmód kiválasztásához.

Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.
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Kézibeszélő

Mobil kézibeszélő átnevezése
Lenyomása a menügyűrű eléréséhez

Lapozás a Kézibeszélő ponthoz, majd kiválasztás .

Lapozás a Kézibesz. átnevezése ponthoz, majd kiválasztás .

A név beírása, majd OK.

Hosszú lenyomása az aktuális név törléséhez.

Kézibesz. átnevezése

Dátum és idő
Dátum beállítása
Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.

Az aktuális dátum beírása, majd OK.

Lapozás a Kézibeszélő ponthoz, majd kiválasztási .

Lapozás a Dátum és idő ponthoz, majd kiválasztási .

A Dátum beállítása pont választása.

A kijelző nyelvének módosítása
Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.

Lapozás a Kézibeszélő ponthoz, majd kiválasztási .

Lapozás a Nyelv ponthoz, majd kiválasztási .

A név beírása, majd OK.

Hosszú lenyomása az aktuális név törléséhez.

Nyelv

19
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Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.

Lapozás a Kézibeszélő ponthoz, majd kiválasztás .

Lapozás a Bejelentkeztetés ponthoz, majd kiválasztás .

Válassza ki a listából a kívánt bázisállomást, és nyomja le a OK gombot.

Lapozás a Bázisáll. választás ponthoz, majd kiválasztás .

Bázisáll. választás
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Kézibeszélő

A kijelző kontraszt beállítása

Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.

Lapozás az Kézibeszélő ponthoz, majd kiválasztás .

Lapozás az Kijelző kontrasztja ponthoz, majd kiválasztás .

Böngészés a szinteken, majd kiválasztás .

Kijelző kontrasztja

A képernyővédő bekapcsolása és kikapcsolása

Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.

Lapozás az Kézibeszélő ponthoz, majd kiválasztás .

Lapozás az Képernyővédő ponthoz, majd kiválasztás .

Képernyővédő

Idő beállítása

Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.

Figyelem! Ha az Ön telefonja adapteren keresztül ISDN-csatlakozásra van kötve, akkor a dátum és idő 
minden telefonálás után aktualizálódik. Kérjük, ellenőrizze ISDN-berendezésének dátum- és időbeállításait.
Erre vonatkozóan érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál. Lásd Gyakran feltett kérdések, 41. oldalon.

Lapozás az Kézibeszélő ponthoz, majd kiválasztás .

Lapozás az Dátum és idő ponthoz, majd kiválasztás .

Lapozás az Idő beállítása ponthoz, majd kiválasztás .

Két perc inaktív állapot után megjelenik a képernyővédő:
Kikapcsolását lásd a 9. oldalon

20

Az aktuális idő bírása, majd OK.

Lenyomása a Be kiválasztásához vagy lapozás a Ki ponthoz, majd kiválasztás .
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Házon belül

Házon belül

Ez a funkció lehetővé teszi ingyenes házon belüli hívások lebonyolítását, házon belüli hívások átadását az
egyes kézibeszélők között, vagy a konferencia lehetőség használatát (csak DECT 3112 típus esetén). 
Ugyanakkor a babaőrző funkció is igénybe vehető (helyiségfigyelés).

Belső hívás

Gyors hívásátadás beszélgetés közben
Beszélgetés közben lehetőség van a hívás átadására anélkül, hogy meg kellene várnia,
amíg a másik kézibeszélőt felemelik. Ekkor az összes kézibeszélő kicsöng.

Hívás átadása egy meghatározott kézibeszélőnek beszélgetés közben
Beszélgetés közben lehetőség van a kapcsolat átadására egy meghatározott kézibeszélő
számára.

Lenyomása másik kézibeszélő(k) hívásához.

Lenyomása másik kézibeszélő hívásához.

Lépjen ki az összeköttetésből.

Lépjen ki az összeköttetésből.

Lépjen ki az összeköttetésből.

Megjegyzés: Ha a kézibeszélő nem  tartózkodik a Philips DECT 311 hatókörzetében, ez a funkció nem áll
rendelkezésre.

Megjegyzés: A várakozó személy zenét hall.

A lenyomásával két hívás között lehet kapcsolni (Váltás).

Megjegyzés: A várakozó személy zenét hall.

A lenyomásával két hívás között lehet kapcsolni (Váltás).

21

A Házon belül menü a menügyűrűn vagy a 
segítségével érhető el.

Egy meghatározott kézibeszélő hívásához nyomja le a - t, majd adja meg a

készülék számát (pl. ).

Lenyomása + kézibeszélő száma (pl. a kiválasztott kézibeszélő hívásához.
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Házon belül

Beszélgetés közbeni hívásátadás
Miközben beszélgetést folytat, a hívást a beszélgetés közbeni hívásátadás
lehetőségeivel átadhatja.

Válassza ki a kézibeszélők listájában a hívni kívánt kézibeszélőt, majd kiválasztás .

A hívott mobil kézibeszélő kicseng (2. készülék). A házon kívüli hívás várakozik.

Ha a hívott kézibeszélő nem válaszol, a beszélgetést az első kézibeszélőn folytathatja.

A vonal átvétele a 2. kézibeszélővel (használható a is).

A két fél beszélhet házon belül egymással.

Lapozás a Váltás pontra, majd visszatérés a külső partnerre.

Lapozás a Házon belül ponthoz, majd kiválasztás .

Lenyomásával belépés az opciókba (az 1. kézibeszélővel).

Ha csak egy plusz kézibeszélő áll rendelkezésre, az automatikusan kicseng. Ellenkező esetben:

Ha csak egy plusz kézibeszélő áll rendelkezésre, az automatikusan kicseng. Ellenkező esetben:

Konferencia beszélgetés létrehozása beszélgetés közben
A konferenciahívás funkcióval egy külső hívót lehet 2 mobil kézibeszélővel (belső hívással)
összekapcsolni. A 3 hívópartner ezután beszélhet egymással. Ezt a konferenciahívás-fajtát
nem kell külön igényelni a hálózati szolgáltatótól.

Válassza ki a kézibeszélők listájában a hívni kívánt kézibeszélőt, majd kiválasztás .

A hívott mobil kézibeszélő kicseng (2. készülék). A házon kívüli hívás várakozik.

Ha a hívott kézibeszélő nem válaszol, a beszélgetést az első kézibeszélőn folytathatja.

A két belső hívófél beszélhet egymással.

A három partner ezután beszélhet egymással.

Lapozás a Házon belül ponthoz, majd kiválasztás .

Lenyomásával belépés az opciókba (az 1. kézibeszélővel).

22

A vonal átvétele a 2. kézibeszélővel (használható a is).

Lenyomásával Átadás pont választása (az 1. kézibeszélővel).

Lapozás a Konferenciakapcs. pontra, majd választás 
(az 1. kézibeszélővel).
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Házon belül

A babaőrző / helyiségfigyelő funkció működtetése
Ahhoz, hogy a babaőrző üzemmód használható legyen, működésbe kell hozni (lásd 18.
oldalon), és kezdeményezni kell az intercom kapcsolatot. Helyezze el a kézibeszélőt a
gyermek szobájában, majd hallani fogja az ottani hangokat másik kézibeszélőjén.

Válassza ki a kézibeszélők listájában a hívni kívánt kézibeszélőt, majd kiválasztás .

A hívott kézibeszélő kicseng.

Vegye föl a hívott kézibeszélőt.

Megkezdődhet a helyiség figyelése.

Lapozás a Házon belül ponthoz, majd kiválasztás .

Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.

Ha csak egy plusz kézibeszélő áll rendelkezésre, az automatikusan kicseng. Ellenkező esetben:

23

M
ag

ya
r

DECT 311_HU_02.09.04.qxd  28.09.2004  13:18  Seite 23



Telefonkönyv

Telefonkönyv
Megtekint
Új bejegyzés

Csoportbeállítások
Összesen három csoport van (A csoport, B csoport és C csoport). Csengetéskor a csengőhang alapján
azonosítani lehet a hívó fél csoportját (lásd 35. oldalon), és a kijelzőn megjelenik a hívó fél neve.
Ehhez a funkcióhoz szükséges a hívószám-továbbítás (CLIP).

A telefonkönyvben 50 nevet és hívószámot lehet tárolni. A telefonkönyv tartalmazza a hívópartnerek összes
fontos adatát, valamint a beállításokat. A nevek és a számok minden erre a bázisállomásra 
bejelentkezett mobil kézibeszélő számára rendelkezésre állnak.

A nevek ábécésorrendben tárolódnak.

A hívószám megadása után hívja elő a Tárol-opciót.

Írja be a nevet, majd OK.

Új bejegyzés

Név és szám hozzáadása

Név és szám tárolása előzetes tárcsázással

Írja be a számot, majd OK.

Írja be a nevet, majd OK.

Lenyomásával belépés a menügyűrűbe, majd választás .

Lapozás a Új bejegyzés ponthoz, majd kiválasztás .

Lapozás a Telefonkönyv ponthoz, majd kiválasztás .

Egy név úgy kereshető ki gyorsan a telefonkönyvből, hogy beírja a név első betűjét (ezután lapozzon,
ha több név is ugyanazzal a betűvel kezdődik).

Megtekint

24

A Telefonkönyv menü a menügyűrűn vagy a 
gombbal érhető el.
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Telefonkönyv

Név módosítása

Lapozás a  Név módosítása ponthoz, majd kiválasztás .

Böngészés a nevek listájában, majd név kiválasztása .

Nyomja le, ha törölni kívánja az aktuális nevet.

Lapozás lefelé a nevek listájának közvetlen eléréséhez.

Hívószám módosítása

Lapozás a Szám módosítása ponthoz, majd kiválasztás .

Lenyomásával törli az aktuális számot.

Böngészés a nevek listájában, majd név kiválasztása .

Írja be az új számot, majd OK.

Lapozás lefelé a nevek listájának közvetlen eléréséhez.

Hívás

Hívás indul, vagy.

Gombot lenyomva elérheti az opciókat, és a.

Gombot lenyomva a Hív lehetőséget választhatja.

Böngészés a nevek listájában, majd név kiválasztása .

Lapozás lefelé a nevek listájának közvetlen eléréséhez.

25

Megjegyzés: A gombbal törölheti az aktuális számot. Az egyes számjegyeket úgy módosíthatja, hogy

a kurzort ráviszi a kívánt számjegyre, majd lenyomja a gombot.

Írja be az új nevet, majd OK.

Megjegyzés: Az aktuális nevet a gombbal egyszerűen törölheti. Az egyes betűket úgy módosíthatja,

hogy a kurzort ráviszi a kívánt betűre, majd lenyomja a gombot.
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Telefonkönyv

Név és szám törlése

Lapozás a Töröl .

Lenyomásával nyugtázás OK. 

Böngészés a nevek listájában, majd név kiválasztása .

SMS küldése a telefonkönyvből

Lapozás a SMS küldése .

Böngészés a nevek listájában, majd név kiválasztása .

Írja be a rendeltetési fiókot (ha van), majd .

Írja be a szöveget, majd OK.

Lenyomásával válassza a Küldés most pontot.

Lapozás lefelé a nevek listájának közvetlen eléréséhez.

Lapozás lefelé a nevek listájának közvetlen eléréséhez.

Csoport kijelölése egy névhez és egy számhoz (lásd 24. oldalon)

Lapozás a Csoportválasztás .

Böngészés a nevek listájában, majd név kiválasztása .

Böngészés a csoportok között (A, B vagy C), majd választás .

Lapozás lefelé a nevek listájának közvetlen eléréséhez.

SMS fiók módosítása

Írja be az új számot, majd OK.

Böngészés a nevek listájában, majd név kiválasztása .

Lapozás lefelé a nevek listájának közvetlen eléréséhez.

26

Lapozás a SMS-fiók módosítása .

Megjegyzés: A nevek listájában a lenyomásával közvetlenül szerkesztheti az SMS szövegét.
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Hívásnapló

Megtekint
A hívásnapló megtekintése

Hívás /újratárcsázás

Böngészés a listában és az adatok kiolvasása.

Hívásnapló
Megtekint
Teljes törlés
Hívásnapló beállítása

Lapozás felfelé a híváslista közvetlen eléréséhez.

Böngészés a listában. 

Hívás indul vagy.

Lenyomásával a Hív pont kiválasztása az opciók közül.

Lenyomásával válasszon ki egy bejegyzést a kimenő hívások közül*.

Lapozás felfelé a híváslista közvetlen eléréséhez.

A Hívásnapló menü a menügyűrűn vagy a 

gombbal érhető el.

27

A hívásnapló 20 tétel tárolására képes.

- Nem fogadott hívások - Kimenő hívások

- Fogadott hívások - Üzenetek (hangpostafiók)
A hívásnapló a bejövő és a kimenő hívások listáját tartalmazza.
Ha Ön előfizetett a CLI (hívó azonosítása) szolgáltatásra, megjelenik a hívó neve (vagy száma). 
A hívás dátuma és időpontja szintén látható.
Ha nem fizetett elő a szolgáltatásra, a kijelzőn "Ismeretlen hívó" felirat, valamint a hívás dátuma és
időpontja látható.
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* Megjegyzés: Ha vissza kívánja hívni az egyik beérkező hívás kezdeményezőjét,
nyugtázza le a hívószám-továbbítás funkcióját.
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Hívásnapló

Tárolás

Böngészés a listában.

Lenyomásával egy bejegyzés kiválasztása.

Töröl

Böngészés a listában.

Lapozzon a Töröl pontra, és válassza ki .

Lenyomásával nyugtázás OK.

Lenyomásával egy bejegyzés kiválasztása.

Szám megjelenítése

Böngészés a listában.

Lapozzon a Szám megjelenítése pontra, és válassza ki .

Lenyomásával egy bejegyzés kiválasztása.

Lapozás felfelé a híváslista közvetlen eléréséhez.

Lapozás felfelé a híváslista közvetlen eléréséhez.

A nevet és a számot a telefonkönyv tárolja.

Lapozás felfelé a híváslista közvetlen eléréséhez.

28

Írja be a nevet vagy a számot, majd OK.

Lapozzon a Tárol pontra, és válassza ki .
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Hívásnapló

Teljes törlés

Lapozzon a Teljes törlés pontra, és válassza ki .

Lapozzon a Hívásnapló pontra, és válassza ki .

Lapozzon a Hívásnapló pontra, és válassza ki .

Hívásnapló beállítása

Böngészés a különböző lehetőségek között, majd választás .

Írja be a rendeltetési fiókot (ha van), majd OK.

Írja be a szöveget, majd .

Lenyomásával a Küldés most pont választása.

SMS küldése

A teljes hívásnapló törlése

A hívásnapló beállítása

Böngészés a listában.

Lapozzon a SMS küldése pontra, és válassza ki .

Lenyomásával egy bejegyzés kiválasztása.

Lenyomásával a menügyűrű elérése.

Lenyomásával a menügyűrű elérése.

Lapozás felfelé a híváslista közvetlen eléréséhez.

Megjegyzés: A nevek listájában a lenyomásával közvetlenül szerkesztheti az SMS szöveget.

29

Lapozzon a Hívásnapló beállítása pontra, és válassza ki .

Lenyomásával válassza a Bejövő hívások pontot, vagy lapoz-
zon a Kimenő Hívások pontra.

Lenyomásával nyugtázás OK.

M
ag

ya
r

DECT 311_HU_02.09.04.qxd  28.09.2004  13:18  Seite 29



Hálózati szolg.

Hálózati szolg.

Ennek a funkciónak a segítségével be- vagy kikapcsolhatja a szolgáltató szolgáltatásait.
A telefonon be kell állítani a kódokat (lásd 40. oldalon). További részletekért forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.
Példa a szolgáltatásra: hívásátirányítás

A hívásátirányítás bekapcsolása

A hívásátirányítás kikapcsolása

Lenyomásával belépés a menügyűrűbe.

A szám automatikusan hozzákapcsolódik a hívásátirányítás kezdő
számjegyeihez, és a rendszer tárcsáz.

Bontsa a vonalat.

Lenyomásával Töröl kiválasztása.

Bontsa a vonalat.

Ezt követően a hívások a megadott telefonszámra mennek tovább.

Írja be a számot, melyre a hívásokat át kívánja irányítani, majd OK.

30

Lenyomásával Hívásátirányítás kiválasztása.

Lenyomásával Megtekint pont kiválasztása.

Lapozzon a Hálózati szolg. pontra, és válassza ki .
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Extrák

Extrák
Hívás hossza
Ébresztőóra
Ne zavarj üzemmód

Hívás hossza

Megjelenik az összesített beszélgetési idő.

Lenyomása törli a számlálót.

Lenyomásával belépés a menügyűrűbe.

A hívásidő megtekintése

Lapozás az Extrák pontra, majd kiválasztás .

Lapozzon a Ido beállítása pontra, adja be az időt, és OK.

Lapozzon a Mely nap(ok)on? pontra, és válasszon ki egy napot .

Ébresztőóra

Lenyomásával belépés a menügyűrűbe.

A -gomb nyomva tartásával lehet bekapcsolni/kikapcsolni az ébresztőórát az Ön 

személyes beállításaival.

Ébresztési idő beállítása 

Lapozás az Extrák pontra, majd kiválasztás .

Lapozzon a Ébresztőóra pontra, és válassza ki .

Az ébresztést tetszőleges gomb megnyomásával le lehet állítani.
Ezután a snooze-funkció aktív (ébresztés minden 5 percben). Nyomja meg a -t az ébresztés végleges

leállításához.

Az ébresztőóra bekapcsolása/kikapcsolása

31

Lenyomásával a Hívás hossza pont kiválasztása.
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Extrák

Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.

Megszólal a beállított csengőhang.

Böngészés a listában, majd választás .

Csengőhang-dallam beállítása ébresztéshez

Lapozzon a Extrák pontra, és válassza ki .

Lapozzon a Ébresztőóra pontra, és válassza ki .

Lapozzon a Beállítások pontra, és válassza ki .

Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.

Hallatszik a beállított hangerő.

Böngészés a szintek között, majd választás .

Az ébresztés hangerejének beállítása

Lapozzon a Extrák pontra, és válassza ki .

Lapozzon a Ébresztőóra pontra, és válassza ki .

Lapozzon a Beállítások pontra, és válassza ki .

Lapozzon a Csengőhangerő pontra, és válassza ki .

32

Lenyomásával Csengőhangok választása, majd választás .
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Extrák

Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.

Figyelmeztetés ! A kiválasztott napon és időben csak az engedélyezett partnerek érhetik el Önt.

Fontos: Max. 4 csoport állítható be. Ha nincs csoport beállítva, a funkció azonban be van kapcsolva,
akkor Önt senki sem tudja elérni.

A “Ne zavarj”-üzemmód beállítása

Lapozzon a Extrák pontra, és válassza ki .

Lapozzon a Ne zavarj üzemmód pontra, és válassza ki .

Lapozzon a Mely nap(ok)on?, adja be a napot vagy az időszakot.

“Ne zavarj”-üzemmód bekapcsolása/kikapcsolása

Ne zavarj üzemmód

A nyomva tartásával lehet bekapcsolni az üzemmódot az Ön személyes beállításaival.

33

Lapozzon a Befejezés időpontja, adja be az időt, és

OK.

Lapozzon a Kezdési időpontja, adja be az időt, és OK.

A funkcióval meg lehet szűrni a hívásokat, pl. esténként, vagy ha Ön nem szeretné, ha zavarnák. Írja be az
időt, és válassza ki azt a csoportot ill. csoportokat, melyek számára engedélyezi a hívást.
Ha a hívó fél nem tartozik valamelyik engedélyezett csoporthoz, a kézibeszélő néma marad, miközben ő
hallja a csengetést. A hívást a szolgáltató hangposta fiókja fogadja (ha van). Ehhez a funkcióhoz szükséges
a hívószámtovábbítás (CLIP).

Lapozás az Engedélyezett csop. pontra, aktiválja a hívás-
ra engedélyezett hívócsoportot, majd választás .
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Hangbeállítások

Belépés a menügyűrűbe.

Kézibesz. cs.hang
A kézibeszélő csengőhangjának beállítása kívülről érkező hívásokhoz

Lapozzon a Hangbeállítások pontra, és válassza ki .

Böngészés a listában a csengőhangok meghallgatásához.

Lenyomásával a csengőhang kiválasztása.

Hangbeállítások
Kézibesz. cs.hang
Csoportok csengései
Kézibesz. cs. hangerő
Beállítások

Belépés a menügyűrűbe.

A kézibeszélő csengőhangjának beállítása házon belüli hívásokhoz
Megválaszthatja, hogy házon belül érkező hívásokra a kézibeszélő milyen
csengőhanggal jelezzen.

Lapozzon a Hangbeállítások pontra, és válassza ki .

Böngészés a listában a csengőhangok meghallgatásához.

Lenyomásával a csengőhang kiválasztása.

34

Lenyomásával a Kézibesz. cs.hang pont kiválasztása.

Megválaszthatja, hogy kívülről érkező hívásokra a kézibeszélő milyen csengőhanggal jelezzen.

Lenyomásával a Külső hívás csengése választása.

Lenyomásával a Kézibesz. cs.hang pont kiválasztása.

Lapozás a Belső hívás csengése pontra, majd kiválasztás .
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Hangbeállítások

Lenyomásával belépés a menügyűrűbe.

Beállítások

A hallgató hangjának beállítása

Lapozzon a Hangbeállítások pontra, és válassza ki .

Lapozzon a Beállítások pontra, és válassza ki .

Böngészés a lehetőségek között,

és a megfelelő beállítás kiválasztása.

Kézibesz. cs. hangerő

Csoportok csengései

A csengetés hangerejének beállítása

Lenyomásával belépés a menügyűrűbe.

Lapozzon a Hangbeállítások pontra, és válassza ki .

Lapozzon a Kézibesz. cs. hangerő pontra, és válassza ki .

Az aktuális hangerő hallatszik
Böngészés a hangerők között meghallgatással.

Lenyomásával a kívánt hangerő kiválasztása.

Csoport csengőhangjának beállítása
Három hívócsoport létezik (lásd 24. oldalon). Egy adott csoporthoz meghatározott
csengőhangot rendelhet hozzá.

Lenyomásával belépés a menügyűrűbe.

Lenyomásával egy csoport (A, B vagy C) kiválasztása.

Böngészés a dallamok listájában, majd választás .

35

Lenyomásával a Hallgató hangja pont kiválasztása.
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Lapozzon a Hangbeállítások pontra, és válassza ki .

Lapozzon a Csoportok csengései pontra, és válassza ki .
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Hangbeállítások

Lenyomásával belépés a menügyűrűbe.

A tartászene bekapcsolása/kikapcsolása

A funkcióval azt a tartászenét lehet beállítani, melyet a hívó hall, ha a hívás tartásba kerül, pl.
másik mobil kézibeszélőre történő hívásátadáskor.

Lapozzon a Hangbeállítások pontra, és válassza ki .

Lapozzon a Beállítások pontra, és válassza ki .

Lapozzon a Zene tartáskor pontra, és válassza ki .

Lenyomásával a Be pont kiválasztása, vagy lapozás a Ki pontra, majd kiválasztás .

Lenyomásával belépés a menügyűrűbe.

Az üzenetjelző hang beállítása

Lapozzon a Hangbeállítások pontra, és válassza ki .

Lapozzon a Beállítások pontra, és válassza ki .

Lapozzon a Üzenetjelző hang pontra, és válassza ki .

Lenyomásával a Be pont kiválasztása, vagy lapozás a Ki pontra, majd kiválasztás .

Lenyomásával belépés a menügyűrűbe.

A gomb- és jelzőhang beállítása

Lapozzon a Hangbeállítások pontra, és válassza ki .

Lapozzon a Beállítások pontra, és válassza ki .

Lapozzon a Gomb- és jelzőhangok pontra, és válassza ki .

Lenyomásával a Be pont kiválasztása, vagy lapozás a Ki pontra, majd kiválasztás .
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Bázisállomás

Bázisállomás
Bejelentkeztetés eng.
Telefonvonal beáll.
Szolg.- aktiváló kódok

Bejelentkeztetés eng.

Telefonvonal beáll.

A funkcióval billentyű nélküli DECT-készüléket lehet bejelentkeztetni.
Vannak olyan DECT eszközök, mint pl. erősítő állomások, melyeknek nincs billentyűzetük. Ezeket az 
eszközöket egy külön menüvel működő eljárás segítségével lehet a bázisállomáson bejelenteni. A készülék
utasításai szintén felhasználhatók a bázisállomáson történő bejelentéshez.

Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.

DECT készülék bejelentkeztetése

Lapozzon a Bázisállomás pontra, és válassza ki .

Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.

Megjegyzés: Ezzel a beállítással választható az impulzus tárcsázási üzemmód (más néven 
"hurokmegszakítás"), amit olyan országokban használnak, ahol nincs DTMF többfrekvenciás választási
lehetőség, vagy ahol régi alközpontok üzemelnek.

A tárcsázási mód megváltoztatása

Lapozzon a Bázisállomás pontra, és válassza ki .

Lapozzon a Telefonvonal beáll. pontra, és válassza ki .
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Írja be a készülék kódját, majd OK.
Ezt követően a készülék leírásában megadott utasítások szerint
kell eljárni.

Lenyomásával Bejelentkeztetés eng. pont kiválasztása.

Lenyomásával Tárcsázás módja pont kiválasztása.

Lenyomásával Hangjelekkel (Tone) pont választása vagy 

lapozás az Impulzusokkal (Pulse) pontra, és kiválasztás .
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Bázisállomás

Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.

Megjegyzés: Az R+1, R+2 és +3 segítségével elérhető szolgáltatások (hívásvárakoztatás, 
hívásátirányítás, ...) némelyikének használata a flash beállításán múlik (rövid/hosszú) attól függően, 
hogy Ön milyen rendszert használ (ISDN, közcélú hálózat, alközponti rendszer).

A Flash-jel hosszának beállítása – R-gomb

Lapozzon a Bázisállomás pontra, és válassza ki .

Lapozzon a Telefonvonal beáll. pontra, és válassza ki .

Lsenyomása a menügyűrű eléréséhez.

A konfigurációs mód megváltoztatása

Lapozzon a Bázisállomás pontra, és válassza ki .

Lapozzon a Országbeállítás pontra, és válassza ki .

Böngészés a listában, majd lenyomásával a megfelelő

beállítás kiválasztása.

Lapozzon a Telefonvonal beáll. pontra, és válassza ki .
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Lapozzon a földelőgomb (R,Flash) pontra, és válassza ki . 

Lenyomásával rövid impulzus pont választása vagy 

lapozás a hosszú impulzus pontra, majd kiválasztás .

Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.

A hálózati szolgáltató beállítása

Lapozzon a Bázisállomás pontra, és válassza ki .

Lapozzon a Szolgáltató típusa pontra, és válassza ki .

Böngészés a lehetőségek között, majd a megfelelő kiválasztása.

Lapozzon a Telefonvonal beáll. pontra, és válassza ki .

Megjegyzés: Akkor előnyös, ha a hívószám azonosítása szolgáltatás nem működik annak ellenére,
hogy Ön előfizetett erre a szolgáltatásra.
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Bázisállomás

Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.

Az első csengető hangjelzés bekapcsolása/kikapcsolása

Lapozzon a Bázisállomás pontra, és válassza ki .

Lapozzon a Első csengés pontra, és válassza ki .

Lenyomásával a Be pont kiválasztása, majd lapozás a Ki
pontra és kiválasztás.

Lapozzon a Telefonvonal beáll. pontra, és válassza ki .
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Annak megakadályozására, hogy a telefon ne csengessen SMS fogadásakor, az első csengető egység
hatástalanítva. 
Visszakapcsolása a következőképpen lehetséges.
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Lenyomása a menügyűrű eléréséhez.

Szolgáltatási kódok beállítása/megváltoztatása

Lapozzon a Bázisállomás pontra, és válassza ki .

Böngészés a szolgáltatások listájában, majd kiválasztás.

Írja be az új kódot, majd OK.

Ha Ön hálózati szolgáltatójánál kiegészítő szolgáltatásokat igényelt, akkor előfordulhat, hogy a megfelelő
szolgáltatás-kódokat be kell állítani telefonján.
Alapbeállításként az országban használatos hozzáférési paraméterek vannak beállítva. Ha Önnek más 
hálózati szolgáltatóval van szerződése, akkor ezeket a kódokat szükség esetén meg kell változtatnia.
Részletes információkat hálózati szolgáltatójától kaphat.

Szolg.-aktiváló kódok

Lapozzon a Szolg.-aktiváló kódok pontra, és válassza ki .
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Gyakran feltett kérdések

Gyakran feltett kérdések
Nincs tárcsahang, miután telepítettem a telefont. Hogy oldhatom meg ezt a problémát?
Ellenőrizze, hogy a telefonkészüléket a vele együtt szállított telefonzsinórral csatlakoztatta-e, nem pedig
valamilyen korábbi készülék zsinórjával (ezek gyakran másképpen vannak bekötve). Ellenőrizze, hogy a
kézibeszélő akkuját teljesen feltöltötte-e a telefonhoz adott utasításoknak megfelelően. Nézze meg, hogy az
antenna ikonja (rádióösszeköttetés a bázisállomással) látható-e a kijelzőn. Ha a kézibeszélő nincs 
bejelentkeztetve, el kell végeznie a bejelentkeztetését (lásd a felhasználói útmutatóban).

Ott hagyhatom állandóan a kézibeszélőt a bázisállomáson?
Igen, mert nincs "memória hatás". A kézibeszélő minden olyan korszerű típus esetén a bázisállomáson
hagyható, melyben NiMh akkumulátor működik.

Teljes áramkimaradás esetén nem vesznek el az adataim, melyeket a telefon tárol (a telefonkönyv
bejegyzései)?
Nem, nem vesznek el. Nem törlődnek a telefonban rögzített adatok teljes áramkimaradás esetén vagy akkor,
ha kihúzza a fali csatlakozóból a bázisállomás vezetékét, de akkor sem, ha telepet cserél.

Beállítottam a telefonkészüléken a dátumot és a pontos időt, de hívás után az információk nem 
pontosak. Miért?
Ha Ön ISDN hálózatra csatlakozik, ezeket a paramétereket (dátum és pontos idő) közvetlenül az ISDN 
juttatja el a telefonkészülékre. Ha Ön nem állította be pontosan az ISDN-t, ez a magyarázata annak, hogy
nem pontosak a továbbított adatok.
Állítsa be a dátumot és a pontos időt közvetlenül az ISDN berendezésen, vagy ha ez nem lehetséges, 
hívja ki a szolgáltatót ill. kereskedőt, akitől az ISDN-t beszerezte, és aki az ISDN-t felszerelte.

Mi az a CLI, és hogyan hozhatom működésbe?
A CLI jelentése: Caller Line Identification, magyarul hívószám azonosítás, ami olyan speciális szolgáltatás,
melyre Ön a hálózati szolgáltatójánál fizethet elő. Ha Ön előfizetett erre a szolgáltatásra, a CLI funkciót 
biztosító telefon megjeleníti a hívó fél számát (hacsak ő le nem tiltotta) a csengetéskor, és így ön eldöntheti,
hogy fogadja-e a hívást, vagy sem.

Nem működik a CLI szolgáltatás. Ezt a szolgáltatás egy alternatív hálózat fizette elő a fő hálózatnál.
Hogyan oldjam meg a problémát?
Módosítsa a 'szolgáltató típusa" vagy a 'hívó szám azonosító típusa' lehetőségeket a termékváltozattól 
függően (lásd a felhasználói útmutatót).

A CLI szolgáltatás nem működik Philips telefonomon, a digitális telefon berendezésemen (ISDN,
ADSL). Hogyan oldjam meg a problémát?
Termékeink analóg hálózaton működnek. Ha Ön a Philips telefonkészüléket digitális berendezésbe 
dugaszolta, a CLI nem működik a bejövő hívásoknál. A digitális telefon berendezések (ISDN) a szolgáltató
által nyújtott szolgáltatásokat illetően nem mindig összeférhetők az analóg telefonokkal.
Az összeférhetőséggel kapcsolatos tájékoztatás az Ön ISDN berendezésének felhasználói útmutatójában
található meg. Ha mégsem, lépjen érintkezésbe az ISDN gyártóval, aki megvizsgálja, hogy a készülék 
alkalmas-e a CLI megjelenítésére analóg telefonokon. A 2-3 évnél régebbi ISDN berendezések általában
nem összeférhetők a CLI szolgáltatást nyújtó analóg telefonokkal.
A problémát megpróbálhatja úgy megoldani, hogy megváltoztatja a 'szolgáltató típusa' vagy a 'Hívószám
azonosítás' beállítást (lásd a felhasználói útmutatóban). Ha a funkció még ekkor sem működne, ez azt 
jelenti, hogy ez a szolgáltatás ilyen típusú digitális telefon berendezéssel nem tud együttműködni.
Egyes ADSL vonalak esetén olyan szűrőket használnak, melyek kiszűrik a CLI jel egy részét, és 
megakadályozzák, hogy a telefonkészülék megfelelően megjelenítse a CLI-t. Megoldást jelenthet, ha jobb
ADSL szűrőt szerez be, amely nem okoz ilyen problémát.

40
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Gyakran feltett kérdések 41

Mi az a CNIP?
A CNIP jelentése: Caller Name Identification, magyarul a hívó nevének azonosítása. Hasonlóan a CLI 
szolgáltatáshoz, ez az új funkció is hálózatfüggő, és az Ön szolgáltatójának kell előfizetés alapján aktiválnia.
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi bejövő hívásnál a hívó fél nevének megjelenítését. Jelenleg még nem 
minden szolgáltató biztosítja. Javasoljuk, hogy érdeklődjön szolgáltatójánál. Megjegyzés: Ha a hívó fél neve
fel van véve az Ön telefonkönyvébe, hívás esetén az ott szereplő név kerül megjelenítésre, nem pedig az,
amit a szolgáltató adott. Ilyenkor az Ön telefonkönyvében szereplő adatok elsőbbséget élveznek a 
szolgáltató adataival szemben.
A CNIP ugyanolyan technikával működik, mint a CLI. Ezért ennek a két szolgáltatásnak a korlátjai 
ugyanazok (ha a szolgáltatás nem működne megfelelően, kérjük, olvassa el a CLI-vel kapcsolatos 
kérdéseket). Ne feledje, hogy csak alfanumerikus kijelzővel működik.

Milyen feltételeknek kell teljesülniük SMS küldésekor?
Mindenekelőtt elő kell fizetnie a CLI szolgáltatásra a hálózati szolgáltatónál, és SMS előfizetéssel kell 
rendelkeznie a megfelelő SMS szolgáltatónál is.

Lehet SMS-t írni, olvasni, küldeni vagy fogadni, amikor a másik kézibeszélőn beszélnek 
(csak DECT 3112 esetén)?
Nem lehet.

Mi történik akkor, ha SMS-t küldök egy olyan vezetékes állomásra, ahol nincs SMS telefon?
A címzett az SMS szolgáltatótól függően hangüzenetet kap.

Van lehetőség SMS küldésére másik országban egy vezetékes telefonra?
Ez a funkció az Ön szolgáltatóján múlik. Kérjük, érdeklődjön nála a részletekről.

Hogyan kapok SMS központszámot?
Legalább egy SMS központszám előre be van programozva az Ön DECT 311 készülékébe. Ha azonban Ön
egy másik számot kíván tárolni, ennek beállítása a telefonon az SMS/SMS-beállítások/SMS-központ
menüpontban történhet. Kérjük, tudakolja meg SMS szolgáltatójától a bejövő és kimenő központszámokat,
vagy olvassa el a telefon kézikönyvhöz mellékelt kiegészítést.

Mire jó a rendeltetési fiók?
Ez egy személyes SMS fiók száma. Ezzel a módszerrel az SMS valakinek a személyes fiókjába küldhető 
az alapértelmezett fiók helyett, ami egyfajta közös fiók. Ha Ön az SMS-t a fiókszám (rendeltetési fiók) 
megadása nélkül küldi el, az SMS az alapértelmezett fiókba kerül, ha a címzett telefonja tud több fiókot
kezelni (szolgáltatótól függ).

Származhat valamilyen probléma akkor, ha SMS szolgáltatásra képes Philips telefonomat ugyanazon
a vonalon egy másik, szintén SMS szolgáltatásra képes telefonnal együtt használom?
Igen, mert ilyenkor a telefonok nem lesznek képesek SMS-ek fogadására. Hatástalanítani kell az egyik 
telefonon az SMS funkciót. A DECT 311 készüléken az SMS funkció kikapcsolható, 
ami az SMS/SMS-beállítások/Üzemmód/Ki menüpontban lehetséges.
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Hibaelhárítás

Hibaelhárítás www.philips.com/support

A nem változik, ha a
mobil kézibeszélő a
bázisállomásban van.

PROBLÉMA

Nincs tárcsahang.

- Zavar okozta zajok hallhatóak
a vonalban.

Nincs csengetés.

A nem jelenik meg.

Villog a jel

- Nem jól érintkezik az akku

- Elszennyeződött érintkező

- Feltöltött akku

LEHETSÉGES OK

- Nincs áram

- Lemerült akku

- Ön túl messze van a 
bázisállomástól

- Nincs hálózati feszültség
- A kézibeszélő túl messze van a
bázisállomástól

- A kézibeszélő nincs bejelentkezve
a bázisállomáson

MEGOLDÁS

- Ellenőrizze az érintkezéseket.
Végezzen reset-et a telefonon:
húzza ki a hálózat csatlakozót,
majd dugja vissza
- Legalább 24 órán keresztül 
töltse az akkut
- Menjen közelebb a 
bázisállomáshoz

- Ellenőrizze a csatlakozásokat
- Menjen közelebb a 
bázisállomáshoz

- Jelentkeztesse be a kézibeszélőt
a bázisállomáson (lásd 18. oldalon)

- Menjen közelebb a 
bázisállomáshoz
- Keressen jobb helyet a bázisállo-
más számára (minél magasabban,
annál jobb)
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- Mozgassa meg kissé a 
kézibeszélőt
- Tisztítsa meg az érintkezőt 
alkoholos ronggyal
- Nincs feltöltésre szükség

- Hatástalanítva van a csengető

- BE van kapcsolva a Ne zavarj
üzemmód

- Állítsa be a csengetőt (lásd 34.
oldalon)
- Hatástalanítsa (lásd 33. oldalon)

A mobil kézibeszélő “failed”-t 
(sikertelen) mutat
- ha kiegészítő mobil 
kézibeszélőt 
jelentkeztetnek be a 
bázisállomásra
- ha használják a mobil 
kézibeszélőt.

Zavaró interferenciák a rádión
és televízión.

A hívószám-továbbítás (CLIP)
nem működik.

- Nem sikerült újabb kézibeszélőt
bekapcsolni, újra megpróbálom

- Maximális számú kézibeszélő van
bejelentkezve a bázisállomáson
- A bázisállomást már egy másik
kézibeszélő lefoglalta (telefonkönyv)

A DECT 311 bázisállomás vagy a
hálózati tápegység túl közel van az
elektromos berendezésekhez

- A szolgáltatás nincs aktiválva

- Nem megfelelő szolgáltató típus

- Kapcsolja le, majd kapcsolja viss-
za a bázisállomás áramellátását.
Végezze el a bejelentkeztetéshez
szükséges műveleteket (lásd 18.
oldalon).
- Jelentkeztessen ki egy 
kézibeszélőt
- Várjon, míg fel nem szabadul

Vigye minél messzebb a 
tápegységet vagy a bázisállomást

- Tisztázza az előfizetést hálózati
szolgáltatójával
- Ellenőrizze a szolgáltató típust
(lásd 39. oldalon)

- Túl messze van a bázisállomástól

- A bázisállomás túl közel 
helyezkedik el valamilyen 
elektromos berendezéshez, 
betonfalhoz vagy fém ajtókeretekhez
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PROBLÉMA LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS

Nem lehet új SMS-t fogadni

Nincs hívó azonosító / Rossz
hangminőség / Nem jó a 
kapcsolat a szélessávú DSL
Internettel

Nem lehet rögzíteni bejegyzést
a telefonkönyvben

Nem lehet SMS-t küldeni vagy
fogadni

Megtelt az SMS tár

- Nincs DSL szűrő/sávosztó, vagy
nincs elég szűrő

- A modem és/vagy a telefon nem a
megfelel DSL szűrő nyílásba van
bedugva

- Hibás DSL szűrő

Megtelt a telefonkönyv

- A kimenő vagy bejövő SMSC
szám nincs vagy rosszul van 
beállítva
- Nem megfelelő a rendeltetési fiók

- Az SMS üzemmód KI van 
kapcsolva
- Önnek nincs előfizetése

- Egy másik, SMS-re alkalmas tele-
fon szintén rá van kapcsolva az Ön
vonalára
- Együttműködési probléma van a
szolgáltatók között

Törölje a régi SMS-eket

- Gondoskodjon, hogy az épület-
ben használt minden egyes von-
alcsatlakozó aljzatba egy-egy DSL
szűrő be legyen dugva
- Ellenőrizze, hogy a modem és a
telefon a megfelelő szűrő nyílásba
van-e bedugva (mindegyikhez
külön egy)
- A hibás szűrőt/szűrőket cserélje
ki, és végezzen újabb próbát

Töröljön egy bejegyzést, hogy
memória szabaduljon föl

- Lépjen kapcsolatba szolgáltatójá-
val a megfelelő SMSC szám
megszerzése érdekében
- Ellenőrizze a tárolt információkat
(lásd 16. oldalon)
- Kapcsolja BE az SMS üzemmó-
dot (lásd 16. oldalon)
- Kérjen közelebbi tájékoztatást
szolgáltatójától
- Kapcsolja ki az SMS üzemmódot
az egyik készüléken

- Kérjen további tájékoztatást 
szolgáltatójától

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

Anyagi hozzájárulás történt az újrafeldolgozással- és újrahasznosítással foglalkozó nemzeti intézmények javára.

A jelöléssel ellátott csomagolóanyag újrahasznosítható.

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

Hibaelhárítás 43
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Megfelelési tanúsítvány44

Declaration of conformity

We
Philips Consumer Electronics
Route d’Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT 311XX are in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive
1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950-1 (10/2001)

Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility : ETSI EN 301 489-6
V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is
ensured.

Date : 10/05/2004
Le Mans

Quality Manager
Home Communication
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