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Gyors eligazítás
bal és

Nyomja le a

jobb gombokkal lapozhat a menükben és almenükben.
gombot egy menü vagy egy opció kiválasztásához és egy beállítás nyugtázásához.

Hívás fogadása/befejezése

Hívás fogadásához nyomja le a
bontásához nyomja le a

Hívás

Szám tárcsázása &

gombot. A kapcsolat

gombot.
vagy

& szám tárcsázása.

Híváslista megjelenítése

lenyomása és lapoz

.

Szám választásának megismétlése

lenyomása és lapoz

, majd

Hívás telefonkönyvbõl

lenyomása és lapozás a listában
Szám elõzetes lenyomása és

Magyar

A

.

, majd

, majd

.

lapozás

Név hozzáadása a telefonkönyvhöz
a Tárol pontra,

lenyomása, név beírása és

lenyomása.

Hallgató hangerejének beállítása
beszélgetés közben

vagy
gomb a hangerõ növeléséhez vagy
csökkentéséhez.

A mobil kézibeszélõ hangerejének
beállítása

Kihangosított beszélgetésnél a
vagy
növelheti vagy csökkentheti a hangerõt.
Beszélgetés közben

Mikrofon elnémítása Némítás feloldása

az Opciók kiválasztásához, majd

megint
a Mikrofonnémítás kiválasztásához. Vissza:
Mikr.némítás vége kiválasztásához.

Hívás átadása/intercom
(legalább 2 kézibeszélõ esetén)
Esemény megjelenítése

gombbal

+ mobil egység számának beadása.
Nyomja le a
Az

gombot a Megtekint kiválasztásához.

gombbal menügyûrû behívása,

lapozás a

Kézibeszélõ pontra, lapozás a Dátum és idõ pontra és
Dátum és idõ beállítása

.

gombbal Dátum beállítása pont kiválasztása és aktuális
dátum beírása és

lenyomása. Lapozás az Idõ beállítása

ponthoz, majd pontos idõ beírása

Az

.

gombbal menügyûrû behívása,

Hangbeállítások pontra,
Mobil egység külsõ csengetésének
beállítása

a

lapozás a

a kiválasztáshoz, majd Kézibesz.

cs.hang lenyomása.
lenyomása Külsõ hívás csengése
kiválasztásához, lapozás a listában a csengõhangok meghallgatásához
és a

gombbal a kívánt csengõhang kiválasztása.
lenyomása a bázisállomáson: üzenetrögzítõ BE- vagy

Üzenetrögzítõ bekapcsolása/kikapcsolása

KI-kapcsolása.

Gyors eligazítás

1

DECT 521_HU_part1.qxd

07.02.2005

14:24

Seite 2

MAGYAR országbeállítás

Köszönjük, hogy otthoni kommunikációjához a Philips márka mellett döntött.
Mielõtt használatba venné DECT 521/525 készülékét, javasoljuk, hogy végezze el az Ön országának
megfelelõ beállításokat.

Elõször helyezze be az akkukat, és töltse fel õket a kézbeszélõben. Néhány perc töltési idõ 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.

A készülék használatra kész állapotban van.
A DECT 521/525 újbóli beállításához olvassa el a 55. oldalon található útmutatót.
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Kézibeszélõ
DECT 521/DECT 525
Telefonkönyv / jobb gomb
- Lenyomása a Telefonkönyv
eléréséhez “szabad” állapotból.
- Lapozás a menük és az opciók között.
Hallgató

Hívásnapló / bal gomb
- Lenyomása a Hívásnapló
eléréséhez “szabad” állapotból.
- Lapozás a menük és az opciók között.
Beszéd
- Vonal lefoglalása vagy hívás fogadása.
Billentyûzár / szövegbevitel
- Röviden lenyomva: a hívószám
bevitelénél * beszúrása.
- Hosszan lenyomva: billentyûzár
be-/kikapcsolása nyugalmi
helyzetben.
- Hosszan lenyomva: a hívószám
bevitelénél R funkció beszúrása
(választási szüneten belül).
- Hosszan lenyomva: normál
szövegbevitel vagy Eatoni®
szövegszerkesztõ behívása.
- Röviden lenyomva: betûkiválasztás
Eatoni® szövegszerkesztõvel történõ
beírásnál.

Törlés/Elõhívás
- Rövid lenyomás – számjegy
törléséhez hívószám vagy írásjel
törléséhez szöveg beírásakor.
- Rövid lenyomás – vissza egy
menüvel a menükben történõ
lapozáskor.
- Rövid lenyomás – kezelõi
szolgálat igénybevételéhez hívás
közben.
- Hosszú lenyomás – több
számjegy vagy egész szöveg
törlése egyszerre.
- Hosszú lenyomás – visszatérés
szabad üzemmódba a menükben
történõ lapozáskor.

Magyar

OK gomb
- Lenyomása elõhívja a menügyûrût.
- Lenyomása a választás
érvényesítéséhez.

End gomb
- Vonal bontása.

“Ne zavarj” üzemmód átkapcsoló
gomb
- Röviden lenyomva: a hívószám bevi
telénél a # beszúrása.
- Hosszan lenyomva: “Ne zavarj”
üzemmód bekapcsolása /
kikapcsolása.
- Hosszan lenyomva: a hívószám
bevitelénél a szünet jel (P) beszúrása.
- Röviden lenyomva: nagy-/kisbetûk
beviteli üzemmódban.

Mikrofon
Ébresztõóra
- Nyomja meg röviden a 0
tárcsázásához.
- Nyomja meg hosszan az ébresztõóra
be-/kikapcsolásához.
Hangszóró*
- Röviden lenyomva: kapcsolat
felépítése vagy a mobil egység
hangszórójának aktiválása
beszélgetés közben.

Beszélgetés
továbbkapcsolása/házon belüli
hívás
- Röviden lenyomva: házon belüli hívás
indítása vagy megszakítása.
- Röviden lenyomva: házon belüli
hívásnál a beszélgetés.
továbbkapcsolása vagy ide-oda
kapcsolás házon belüli és házon
kívüli beszélgetés között.
- Röviden lenyomva: házon belüli hívás
átvétele vagy befejezése.

*Vigyázat: A kihangosítás bekapcsolásakor hirtelen nagyon felerõsödhet a hang a hallgatóban. Vigyázzon, hogy a
hallgató ne legyen túl közel a füléhez!

Kézibeszélõ
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Ikonok a kézibeszélõ kijelzõjén
A kijelzõn a telefonkészülék kezelésével kapcsolatos információk jelennek meg.

Elsõ használatkor elõfordulhat, hogy néhány perces töltésre van szükség, mielõtt a szimbólumok megjelennek a
kijelzõn.

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

Az üzenetrögzítõ aktív állapotban van (DECT 525). Ha ez a jel villog, új üzenet érkezett az
üzenetrögzítõre vagy a hálózati szolgáltató postafiókjába. Ha gyorsan villog, ez azt jelzi, hogy
az üzenetrögzítõ tároló megtelt.

A csengõ ki van kapcsolva.

Aktív, házon kívüli hívás. Ha ez a jel villog, azt jelzi, hogy külsõ hívás érkezett, vagy arra utal,
hogy a vonalat egy másik mobil egység már lefoglalta.

Aktív külsõ hívás. Ha villog, azt jelzi, hogy házon belüli hívás érkezett.

A mobil egység hangszórója aktív állapotban van. Ha ez a szimbólum villog, azt jelzi
hogy a bázisállomás hangszórója aktív állapotban van (csak DECT 525 esetén).

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

Bázisállomás DECT 521

Keresõgomb
A keresõgomb lehetõvé teszi a kézibeszélõ megtalálását, ha elfelejtette, hogy hol tette le. Tartsa mindaddig
lenyomva, amíg a kézibeszélõ el nem kezd csengetni. Ha megtalálta a kézibeszélõt, nyomjon le azon
bármilyen gombot, és akkor a csengés megszûnik.

Bázisállomás DECT 525
Hangszóró (csak csengõhangokhoz
és üzenetrögzítõ üzenetekhez)
Törlés gomb
Új üzenet(ek) kijelzõje
Villog: új üzenet(ek) az üze
netrögzítõn
Gyorsan villog: megtelt az
üzenetrögzítõ tárolója

Röviden lenyomva: aktuális üzenet
törlése
Hosszan lenyomva: minden üzenet
törlése (kivéve a még meg nem
hallgatottakat)
Ugrás/gyors elõre

Keresõgomb
Lenyomása: minden mobil egység
felhívása

Röviden lenyomva: lejátszáskor a
következõ üzenet meghallgatása
Hosszan lenyomva: lejátszás
közben gyors elõre az aktuális
üzenetben

BE-/KI-kapcsológomb
Lenyomva: üzenetrögzítõ BE- /KIkapcsolása

Lejátszás/Stop gomb
Röviden lenyomva: új üzenetek
meghallgatása
Röviden lenyomva: lejátszás alatt
az üzenetrögzítõ leállítása

DECT 521/DECT 525 bázisállomások
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A menürendszer
A

és

gombbal végiglapozhatja a menüket.

SMS

Új SMS küldése

SMS küldése telefona

SMS olvasása

SMS olvasása
Szám megjelenítése
Válasz
Továbbít
Újraküldés
SMS törlése

Menü
Felvétel telefonkönyvbe
Hív

SMS-beállítások

Üzemmód

Be vagy Ki

SMS-központ

Kézibeszélõ

Babaõrzõ üzemmód

Be vagy Ki

Bejelentkeztetés

Kézibeszélõ
bejelentkeztetése
Kézib. kijelentkezt.
Bázisáll. választás

Kézibesz. átnevezés

Név

Nyelv
Dátum és idõ

Dátum beállítása
Idõ beállítása

Kijelzõ kontrasztja

Fokozatok (1-tõl 5-ig)

Háttérvilágítás

Ki/10 másodperc/20
másodperc

Képernyõvédõ
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Lejátszás
Következõ üzenet
Elõzõ üzenet
Hív
Töröl
Tárol

Magyar

SMS küldése
Hangjegyzet-felvétel
Kimenõüzenetek

Üz. rögz. üzemmód

Saját kimenõüzenet
majd üzenetrögzítés
Hangbemondás saját
üzenettel, rögz. nélk.
Beépített kimenoüz.
majd üzenetrögzítés
Hangbemondás beép.
üzenettel, rögz. nélk.

Kimenõüz. felvétele

Beépített kimenoüz.
majd üzenetrögzítés
Hangbemondás beép.
üzenettel, rögz. nélk.
Barátok

Lejátszás/Új
üzenet felvétele/
Töröl

Család
Munkatársak
Üzenetrögzítõ beáll.

Uzemmód

Be vagy Ki

Üzenetrögzítõ indul

3 csengés után ha
van üzenet, 5 ha
nincs

Hangbemondások

Üzenetrögzítõs
hívá-sok kihangosítása

Ki / Halk / Közepes /
Hangos / Nagyon
hangos

Felvétel minõsége

Hangos / Standard

Távlekérdezés

Üzemmód (Be vagy Ki)
Kód megváltoztatása

Házon belül

Összes kézibeszélõ hívása
Mobil egységek listája

A menürendszer
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Megtekint

Hív

Új bejegyzés

Számot módosít
Név módosítása
Csoportválasztás

A/B/C

Töröl
SMS küldése

Hívásnapló

Lejátszás

Megtekint

Hívás
Szám megjelenítése
Tárol
Töröl
SMS küldése

Teljes törlés
Bejövõ hívások

Hívásnapló beállítása

Minden hívás
Csak a nem fogadott hívások
Csak az üzenetrögzítõre
érkezett hívások
Egy hívás sem*

Kimenõ hívások

Minden hívás
Egy hívás sem

Hálózati szolg.

Hívásátirányítás
Hívásátirányítás törlése
Hívások átirányítva ha
foglalt
"Hívásátirányítás ha
foglalt" törlése
Hívások átirányítva ha
nem veszi fel
"Hívásátirányítás ha
foglalt" törlése
Hangposta
Visszahívás-kérés törlése
Számkijelzés tiltása
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Hívás hossza

Ébresztõóra

Aktiválás

Be vagy Ki

Mely nap(ok)on?
Idõ beállítása
Beállítások

Csengõhangok

Ne zavarj üzemmód

Aktiválás

Halk/Közepes
/Hangos

Magyar

Csengõhangerõ
Be vagy Ki

Mely nap(ok)on?
Kezdési idõpontja
Befejezés idõpontja
Engedélyezett csop.

Hangbeállítások

Kézibesz. cs.hang

Standard, A, B, C

Külsõ hívás csengése
Belsõ hívás csengése

Bázisáll. cs.hang*

Csegõhang lista

Csoportok csengései

A/B/C

Kézibesz. cs. hangerõ
Bázisáll. cs. hangerõ*
Saját cs.hang felvétel*

Lejátszás
Új üzenet felvétele
Töröl

Beállítások

Bázisáll. hangerõ*
Hallgató hangja
Gomb- és jelzõhangok
Üzenetjelzõ hang
Zene tartáskor
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Bejelentkeztetés eng.
Telefonvonal beáll.

Tárcsázás módja
földelõgomb (R,Flash)

rövid impulzus /hosszú
impulzus

Országbeállítás
Elsõ csengés

Szolg.-aktiváló kódok
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Konformitás, biztonság és környezet
Biztonsági utasítások
Az eszközt nem lehet vészhívásra használni áramkimaradás esetén. Vészhelyzetben használjon alternatív
eszközt, pl. mobiltelefont.

A Philips ezúton kijelenti, hogy a DECT 521xx valamint a DECT 525xx típusú készülékek megfelelnek az
1999/5/EC direktíva követelményeinek és más vonatkozó kikötéseinek. Ez a termék kizárólag
Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia analóg telefonhálózatára
csatlakoztatható.

Áramellátás
A termék 220-240 V-os, egyfázisú váltóáramú áramellátást igényel, kivéve az EN 60-950-nek megfelelõ
IT-installációkat. Áramkimaradás esetén megszakadhat az összeköttetés.

Figyelem!
Az elektromos hálózat ez EN 60-950-nek megfelelõen veszélyes besorolású. A készüléket csak a hálózati
csatlakozó kihúzásával lehet az áramellátásról leválasztani. Ezért használjon a készülék közelében lévõ, jól
hozzáférhetõ fali csatlakozót.

Telefoncsatlakozás
A telefonhálózatban lévõ feszültség TNV-3-ként (Telecommunication Network Voltages), az EN 60-950-es
szabványban lévõ definíciónak megfelelõen kerül besorolásra.

Biztonsági utasítások
Tartsa távol a mobil kézibeszélõt folyadékoktól. Sem a mobil kézibeszélõt, sem pedig a bázisállomást ne
szerelje szét; veszélyes feszültségeket érinthet meg. A töltõ érintkezõinek és az akkunak nem szabad
vezetõ tárgyakkal érintkezniük.

Környezetvédelem
A csomagolóanyag-, az elhasznált akkuk-, és a már nem használt telefonokról való utólagos
gondoskodásánál feltétlenül vegye figyelembe az újrahasznosítási lehetõségek helyi elõírásait.

Konformitás, biztonság és környezet
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Declaration of conformity
We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France
Declare that the products DECT521xx and DECT525xx are in compliance with 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)
Safety : EN 60950-1 (10/2001)
SAR : EN 50371 (2002)
Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)
EMC : 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)
Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)
The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive
1999/5/EC is ensured.
Date : 04/03/2005

Le Mans

Product Quality Manager
Home Communication

A GAP-szabvány követelményei
A GAP-szabvány biztosítja, hogy minden DECTTM- és GAP-képes mobil kézibeszélõ és bázisállomás teljesíti
a szabvány minimális követelményeit, függetlenül a termék márkájától. A mobil kézibeszélõ és a
DECT 521/525 bázisállomás megfelel a GAP-követelményeknek, azaz garantált a következõ funkciók
mûködése: mobil kézibeszélõ bejelentkeztetése, vonal felvétele, hívásfogadás és hívószámok tárcsázása.
A bõvített funkciók esetleg nem állnak rendelkezésre, ha Ön más márkájú (nem DECT 521/525) mobil
kézibeszélõt üzemeltet bázisállomásán.
Ha a DECT 521/525 mobil készüléket más márkájú, GAP-re alkalmas bázisállomáson kívánja
bejelentkeztetni és használni, akkor elõször is követnie kell a gyártó dokumentációjában megadott
utasításokat, majd pedig el kell végeznie az ebben a leírásban ismertetett kezelési mûveleteket, lásd 27.
oldalon.
Ha a DECT 521/525 bázisállomás más márkájú mobil egységet kíván bejelentkeztetni, helyezze a bázist
bejelentkezõ üzemmódba (27. oldal), majd kövesse a gyártó dokumentációjának elõírásait.
A Philips szabványos jelölésekkel látta el az elemeket/akkukat és az eszközök csomagolását, az újrahasznosítás és a
szabályszerû utólagos gondoskodás elõsegítése 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.

14

Megfelelési tanúsítvány

DECT 521_HU_part1.qxd

07.02.2005

14:24

Seite 15

A DECT 521/525 felállítása
A DECT 521 kicsomagolása
A DECT 521 csomag
a következõket tartalmazza:

NiMH 2HR AAA650
mAh újra feltölthetõ
akkuk/telepek

Egy DECT 521 kézibeszélõ

Egy kezelési utasítás

Magyar

Egy DECT 521 bázisállomás

Egy garanciajegy

PHILIPS

Egy hálózati kábel

Egy telefonzsinór

A DECT 525 kicsomagolása
A DECT 525 csomagban
a következõk találhatók:

Egy DECT 525 bázisállomás

NiMH 2HR AAA650
mAh újra feltölthetõ
akkuk/telepek

Egy DECT 525 kézibeszélõ

Egy kezelési utasítás

Egy garanciajegy

PHILIPS

Egy hálózati kábel

Egy telefonzsinór

A DECT 521 és DECT 525 csomagban egy vagy több további kézibeszélõ található, továbbá töltõdokkoló hálózati
kábellel, valamint plusz újra tölthetõ akkukkal.

A DECT521/525 felállítása
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A bázisállomás felállítása
Ne helyezze a készüléket túl messze a telefon- és tápcsatlakozótól, hogy a kábel hosszúsága elegendõ legyen.
Csatlakoztassa a bázisállomásra a telefonzsinórt és a hálózati kábelt, majd a kábelek másik végét dugaszolja a
megfelelõ fali csatlakozó aljzatokba. Sípoló hang jelzi a telefon megfelelõ felszerelését (csak a DECT 525 típus
esetén).Ha szélessávú DSL Internet csatlakozást használ, gondoskodjon arról, hogy a házban található valamennyi
aljzatba DSL szûrõ legyen dugaszolva; gyõzõdjön meg arról is, hogy a modem és a telefon a megfelelõ
szûrõaljzatba került (minden készülékhez saját aljzat tartozik).
Figyelem! Az elektromos hálózat az EN 60-950 szabvány értelmében veszélyesnek minõsül. A készüléket csak a
hálózati csatlakozó kihúzásával lehet az áramellátásról leválasztani. Ezért használjon a készülék
közelében lévõ, jól hozzáférhetõ fali csatlakozót.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel és a telefonzsinór is a megfelelõ aljzatra csatlakozzék, mivel a hibás
csatlakozás tönkreteheti a készüléket.
Figyelem! Csak a készülékkel együtt szállított csatlakozó kábeleket szabad használni.

Ebbe a nyílásba ne dugjon be semmit
Hálózati kábel csatlakoztatása
Telefonzsinór csatlakoztatása

Akkuk behelyezése a mobil egységbe és akkucsere

Nyissa fel az akkuk zárófedelét, helyezze be az ábrán látható módon az akkukat, majd zárja vissza a zárófedelet.
Amikor a mobil egységet behelyezi a bázisállomás töltõfészkébe (akku töltéséhez), mozogni kezd az akku jelének
3 oszlopa. A mobil egység a teljes töltöttséget 24 óra töltés után éri el. Elsõ üzembehelyezéskor néhány percet
vehet igénybe, amíg megjelennek a kijelzõn az ábrák. Az akkucseréhez csak a következõ típusokat szabad
használni: 2HR AAA NiMh 650 mAh.
Figyelem : A töltés folyamata alatt a bázisnak a táphálózatra kell csatlakoznia. Csak újra tölthetõ akkukat
használjon.
A jótállás nem vonatkozik az akkukra és más egyéb, korlátozott élettartamú és üzemszerûen kopó alkatelemekre.
Az akkukat nem szabad a háztartási szemétbe dobni.

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

Akkuteljesítmény üzemi
állapotban

Hatótávolság zárt
helyiségekben

Hatótávolság szabad
térben

kb. 300 óra

kb. 15 óra

kb. 50 méter

kb. 300 méter

A DECT521/525 felállítása
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Bevezetés
Philips képernyõvédõ
Ha a készülék 2 percen keresztül nem üzemel, megjelenik a képernyõvédõ:
Ennek kikapcsolását lásd a 30. oldalon.

A kijelzõ nyugalmi üzemmódban
Nyugalmi üzemmódban a DECT 521/525 különbözõ információkat jelez ki:

- Nem fogadott hívások

, új SMS

vagy új üzenetek

Ön hálózati szolgáltatójának postafiókjában
- A “Ne zavarj” üzemmód
Nyomja le a

vagy

Magyar

- a dátum és a pontos idõ, a kézibeszélõ neve és a menü eléréséhez szükséges utasítások.
(üzenetrögzítõ) vagy bemondott üzenetek az

, ha van.

és az ébresztõóra

, ha aktiválva vannak.

gombot e funkciók aktiválásához ill. inaktiválásához.

A menüszerkezet és kezelés
A menügyûrû nyugalmi állapotból történõ eléréséhez nyomja le a
gombot. A menügyûrûben
körben megjelenõ ikonok segítségével érheti el a különbözõ elsõ színtû menüket.
Lapozzon a

bal vagy

jobb gombbal a kívánt menühöz, és a

Az almenük kicsi négyzetek formájában jelennek meg a kijelzõ alsó

gombbal válassza ki.
részén.

A
és
gombbal válasszon ki egy adott almenüt (opciót). Ezután nyomja le a
az almenü megnyitásához.
A kiválasztott almenü vagy opció egy “pipával”

van jelölve. A

, gombot

szimbólum azt mutatja, hogy

éppen melyik opcióban lapoz.
Megjegyzés: Egyes menük saját gombokkal közvetlenül is elérhetõk, pl. a házi hívás a
gombbal, a telefonkönyv a

gombbal és a hívásnapló a

gombbal.

Példa a menük közötti navigálásra
Nyomja meg ezt a gombot a menügyûrû eléréséhez.
Lapozzon a Hangbeállítások pontra, és az

gombbal válassza ki.

Lapozzon a Kézibesz. cs. hangerõ pontra, és az
Hallható a beállított szint, a
Lapozzon végig a szinteken, és a

gombbal válassza ki.

lenyomásával más szinteket lehet meghallgatni.
gombbal válasszon ki egyet.

Bevezetés
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Alapfunkciók
Hívás kezdeményezése vagy fogadása
Elõkészített
tárcsázás

Közvetlen
választás fogadása

Hívás

Hívószám beírása.

Gomb lenyomása.

Ha kicseng:

Kapcsolat felépítése.

Hívószám beírása.

Hívás fogadása.

Hívás a telefonkönyvbõl
Lenyomása az Telefonkönyv közvetlen eléréséhez.
Válasszon ki egy nevet a listából.
gombot nyomja le az opciók közül a Hív kiválasztásához.

Kezdje el a választást vagy a

Elõre választott hívószám és név tárolása
Írja be a hívószámot.
Lenyomása az opciók eléréséhez.
Lapozzon a Tárol-ra és az

gombbal válassza ki.

Írja be a nevet, majd nyomja le a

gombot.

SMS tárolása
Tárcsázza a számot.
Lenyomása az opciók eléréséhez.
Lapozzon az SMS küldése pontra és az
Írja be a szöveget és a

gombbal válassza ki.

gombot nyomja le.

Lapozzon a Tárol pontra és az

gombbal válassza ki.

Újra tárcsázás hívásnaplóból
Lenyomása az Hívásnapló közvetlen behívásához.
Válasszon ki valamilyen bejegyzést a listából.
Kezdeményezze a hívást vagy
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Hívás közben rendelkezésre álló funkciók
Házon kívüli beszélgetés során további funkciók állnak rendelkezésre.
Hívja elõ a
gombbal az Opciók pontot.

A mobil kézibeszélõ mikrofonjának elnémítása
Lenyomásával belépés az Opciók-ba.
Lenyomásával Mikrofonnémítás választása (A beszélgetõ partner már nem hallja Önt).
Ismételt lenyomásával beszélgetés folytatása (Mikr.némítás vége).

Házon belüli hívás (csak akkor lehetséges, ha legalább két mobil egység áll rendelkezésre)
Magyar

Házon kívüli beszélgetés közben használható a hívás közbeni intercom lehetõség, mellyel felhívhat egy másik
kézibeszélõt, és átadhatja neki a folyamatban lévõ kapcsolatot.
Lenyomásával Opciók.
Lapozás a Házon belül pontra (a beszélgetõpartner már nem hallja Önt).
Ha csak egy másik kézibeszélõ áll rendelkezésre, automatikusan az szólal meg, ellenkezõ
esetben ki kell választani egy kézibeszélõt a listából.
Lenyomása az Átadás választásához, amint a másik kézibeszélõ fogadta a hívást.
További opciók állnak rendelkezésre, pl. Váltás és Konferenciakapcs (lásd 39. oldalon).

Beszélgetés rögzítése (csak DECT 525)
Lenyomása az Opciók behívásához.
Lapozás a Felvesz pontra és az

gombbal válassza ki.

A beszélgetés meghallgatásához hívja be a “Híváslista” menüt vagy az üzenetlistát a hívásnapló
lenyomásával

A kézibeszélõ hangszórójának be- és kikapcsolása
A

gombbal a mobil kézibeszélõ hangszóróját lehet bekapcsolni/kikapcsolni.

Vigyázat: A kihangosítás bekapcsolásakor hirtelen nagyon felerõsödhet a hang a hallgatóban. Vigyázzon, hogy a
hallgató ne legyen túl közel a füléhez!

A mobil kézibeszélõ hallgatójának- vagy a hangszóró hangerejének
növelése / csökkentése hívás közben
A

gombbal növelheti, a

gombbal csökkentheti a hangerõt beszélgetés közben.

Összesen 5 hangerõ szint áll rendelkezésre. A készülék mindig az utolsó beállítást tárolja a következõ hívásokhoz.

Telefonkönyv vagy híváslista behívása
Nyomja le a

gombot az opciók elõhívásához. Lapozzon a Telefonkönyv vagy Hívásnapló pontra, és az

gombbal válassza ki.

Hívószám továbbadása és bekopogtatás
Ha Ön megrendelte a bekopogtatás funkciót a hálózati szolgáltatótól, a második beérkezõ hívást bekopogtató
hang jelzi. Megjelenik a hívó fél neve vagy telefonszáma, ha megrendelte a “hívószám továbbadása” funkciót.
Nyomja le a
és a
, gombot a második hívás fogadásához (szolgáltatótól függõen esetleg egy másik
gombot). További tájékoztatásért forduljon szolgáltatójához.

Hívás közben rendelkezésre álló funkciók
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Szöveg beírása
Betûváltó
Az elsõ betû mondat elején alapértelmezésként nagybetû.
A
-val lehet átváltani:
- minden írásjel nagybetûvel (AB)
- kisbetûvel (ab)
- elsõ betû nagybetûvel, a szöveg többi része kisbetûvel (Ab).
Az írásjeleket és a matematikai mûveleti jeleket a
különleges karakterek pedig a

– tól

- ig terjedõ billentyûkkel lehet beírni, a

billentyûvel érhetõk el (lásd táblázatot 21 oldalon).

Használja a
bal és
jobb gombot a kurzor balra vagy jobbra pozicionálásához. A
karakterenként lehet törölni, a gomb nyomva tartásával a teljes beírt szöveget ki lehet törölni.

- val

A DECT 521/525 kétféle szövegbeviteli lehetõséget kínál: normál szövegbevitel és Eatoni®. Ha a szöveg
beírásakor a

gomb nyomva tartásával a teljes beírt szöveget ki lehet törölni.

Standard szövegbeírás
Ebben a rendszerben a szöveget karakterenként lehet beírni úgy, hogy annyiszor kell megnyomni a megfelelõ
billentyût, amíg a kívánt betû meg nem jelenik.

Az Eatoni® szövegbevitel új, intelligens szövegbeviteli program. Ennek segítésével könnyebbé válik az
SMS üzenetek írása.
A kijelzõ fejrészében egy kis “E” látható, amely az aktivált funkciót mutatja.
Az Eatoni® egyfajta szó-adatbank, amely javaslatokat a lehetséges betûsorozatokra. Az Eatoni® szövegbevitel a
következõképpen történik:
Nyomja le azt a gombot, amelyhez a kívánt betû tartozik. A kijelzõben megjelenik a valószínûleg megfelelõ betû.
Amennyiben ez nem egyezik meg a kívánt betûvel, nyomja le a
elérhetõ betû megjelenítéséhez.
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A következõkben hasonlítsuk össze például a “Peter” szó beírását a hagyományos bevitelt az Eatoni®
szövegbeírási módszerrel.

Nyomja le 1-szer

:P

Nyomja le 2-szer

: Pe

Nyomja le 1-szer

: Pet

Nyomja le 2-szer

: Pete

Nyomja le 3-szor

: Peter

Gombok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Magyar

A “Peter” szó bevitele hagyományos módszerrel:

Hozzárendelt karakterkészlet
[Szóköz] 1 @ _ # = < > ( ) & ¤ £$ ¥ [ ] { } ¤ §
abc2àäçåæ
d e f 3 è é 
ghi4ìΓ
jkl5
mno6ñòö
p q r s 7 ß 
tuv8ùü
w x y z 9 f Ξ
.0,/:;"'!¡?¿*+-%\^~|

“Peter” beírása Eatoni®-val
Eatoni®-val aktiválni
Nyomja le
Következõ betû választása
Nyomja le
Nyomja le
Nyomja le
Nyomja le
Nyugtázza a nevet a

gombbal.

®

Eatoni & LetterWise az Eatoni Ergonomics, Inc. bejegyzett védjegye, melyre Philips a használati jogot megkapta.

Szövegbevitel
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SMS (szöveges üzenetek)
Új SMS küldése
SMS olvasása
SMS-beállítások

További fontos tájékoztatást talál a külön mellékelt SMS
lapon is, lásd a csomagolás tartalmát.

Az SMS a Short Message Service rövidítése. Ehhez a szolgáltatáshoz a hálózati szolgáltatónál meg kell rendelnie a
hívószám-továbbítás (CLI) és az SMS funkciót. SMS üzenetváltás lehetséges telefonnal (mobil telefonnal vagy
SMS-re alkalmas vezetékes telefonnal), feltéve, hogy a címzett szintén megrendelte a CLIP és az SMS funkciókat.
Kiszállításkor az Ön DECT 521/525 készüléke már elõre be van állítva országának szolgáltatójára. Ha Ön
az SMS üzenetek küldéséhez és fogadásához másik hálózati szolgáltatót kíván igénybe venni, át kell
állítania a megfelelõ hívószámokat (lásd 26. oldalon és a mellékelt SMS lapon).

Új SMS küldése
SMS küldése telefonkészülékre
Lenyomása elõhívja a menügyûrût.
Lenyomása az SMS kiválasztásához.
Lenyomása az Új SMS küldése kiválasztásához.
Adja be a számot, majd nyomja le a

gombot vagy egyszer nyomja le a

számot elõhívjon a Telefonkönyv-bõl.
Írja be a szöveget, majd nyomja le a

gombot (lásd 20. oldalon).

Lenyomása az Küldés most kiválasztásához, egyébként:
Az SMS tárolásához: lapozzon a Tárol pontra és az
gombbal válassza ki.
A tárolt SMS késõbb az SMS olvasása menüvel kereshetõ elõ.

Az elküldött SMS max. 160 karakterbõl állhat. Az ¤, ] és [ speciális jelek 2-nek számítanak.
A DECT 521/525 60 SMS-t tárolhat.
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SMS olvasása
Az SMS lista tartalmazza a tárolt és fogadott SMS üzeneteket.
A tárolt SMS-ek az SMS-listában
jellel vannak jelölve, a tárolt SMS-t

jelzi.

SMS olvasása / szám megjelenítése
Lenyomása elõhívja a menügyûrût.

Lapozás az SMS olvasása ponthoz és az
Lapozás az SMS listában és az

Magyar

Lenyomása az SMS kiválasztásához.
gombbal válassza ki.

gombbal kiválasztás.

Lenyomása az SMS olvasása pont kiválasztásához
vagy a Szám megjelenítése pontra lapozás és

lenyomása.

A fogadott SMS-üzenetek listájának megjelenítésekor egyes lehetõségek csak telefonon fogadott SMS-ek esetén
állnak rendelkezésre. Ezek a lehetõségek nevezetesen: Válasz, Továbbít, Felvétel telefonkönyvbe, Hív és
Szám megjelenítése. A Válasz és Felvétel telefonkönyvbe opciók a feladó alcímét figyelembe veszik.

SMS válasz
Lenyomása elõhívja a menügyûrût.
Lenyomása az SMS kiválasztásához.
Lapozás az SMS olvasása pontra és az
Lapozás az SMS listában és a
Lapozás a Válasz-ra és

gombbal válassza ki.

gombbal az SMS kiválasztása, melyre válaszolni kíván.
lenyomása.

Írja be a számot és nyomja le a

gombot.

Lenyomása a Küldés most kiválasztásához.

SMS
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SMS továbbítása
Lenyomása elõhívja a menügyûrût.
Lenyomása az SMS kiválasztásához.
Lapozás az SMS olvasása pontra és az
Lapozzon az SMS listában, és a

gombbal válassza ki.

gombbal válassza ki, kinek kívánja továbbítani az SMS-t.

Lapozzon a Továbbít pontra, és nyomja le a
Írja be a számot és nyomja le a

gombot.

gombot.

Szükség esetén módosíthatja a szöveget vagy válassza a

lehetõséget.

Lenyomása az Küldés most kiválasztásához.

Újra küldés
Lenyomása elõhívja a menügyûrût.
Lenyomása az SMS kiválasztásához.
Lapozás az SMS olvasása pontra és az
Lapozás az SMS listában és

gombbal válassza ki.

gombbal az SMS kiválasztása, melyet újra szeretne küldeni.

Lapozás az Újraküldés pontra és

lenyomása.

SMS törlése
Lenyomása elõhívja a menügyûrût.
Lenyomása az SMS kiválasztásához.
Lapozás az SMS olvasása pontra és az
Lapozás az SMS listában és

gombbal az SMS kiválasztása, melyet törölni kíván.

Lapozás az SMS törlése pontra és
Nyugtázáshoz az
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Szám másolása a telefonkönyvbe
Lenyomása elõhívja a menügyûrût.
Lenyomása az SMS kiválasztásához.
Lapozás az SMS olvasása pontra és az
Lapozás az SMS listában és az

gombbal válassza ki.

gombbal kiválasztás.

Név beírása és

gombbal válassza ki.
Magyar

Lapozás a Felvétel telefonkönyvbe pontra és az
lenyomása.

Hívás SMS listával
Lenyomása elõhívja a menügyûrût.
Lenyomása az SMS kiválasztásához.
Lapozás az SMS olvasása pontra és az
Lapozás az SMS listában és az
Lapozás a Hiv gombra és

gombbal válassza ki.

gombbal kiválasztás.
gombbal kiválasztás vagy

gombbal a tárcsázás indítása.

SMS beállítások
SMS üzemmód beállítása
Ha ugyanarra a telefonvonalra két, SMS funkcióra alkalmas készülék csatlakozik, az egyiken ki kell kapcsolni az
SMS üzemmódot.
Lenyomása elõhívja a menügyûrût.
Lenyomása az SMS kiválasztásához.
Lapozás az SMS-beállítások pontra és az

gombbal válassza ki.

Lenyomása az Üzemmód kiválasztásához.
Lenyomása a BE kiválasztásához vagy lapozás a KI pontra és

SMS

lenyomása.
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SMS-központ (SMSC) beállítása
Lenyomása elõhívja a menügyûrût.
Lenyomása az SMS kiválasztásához.
Lapozás az SMS-beállítások pontra és az

gombbal válassza ki.

Lapozás az SMS-központ pontra és nyugtázás, a

kívánt SMS-központ kiválasztása.

Lenyomása az Automatikus választás kiválasztásához.

Az SMS-központ (SMSC) hívószámának/-számainak beállítása
Az Ön SMS üzeneteinek továbbítása SMS-központon keresztül történik. Ha Ön SMS üzeneteihez másik szolgáltatót
kíván igénybe venni, be kell állítani a megfelel SMSC számokat.
Lenyomása elõhívja a menügyûrût.
Lenyomása az SMS kiválasztásához.
Lapozás az SMS-beállítások pontra és az
Lapozás az SMS-központ pontra és az

gombbal válassza ki.

Válasszon SMS-központ választása, majd

gomb lenyomása.

Lapozás a Bejövõ szám pontra és az
Szám beadása és

Szám beadása és

gombbal válassza ki.

lenyomása.

Lapozás a Kimenõ szám pontra és az
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Kézibeszélõ
Babaõrzõ üzemmód

Dátum és idõ

Bejelentkeztetés
Kézibesz. átnevezése
Nyelv

Kijelzõ kontrasztja
Háttérvilágítás
Képernyõvédõ
ha legalább 2 mobil egység áll rendelkezésre
Magyar

Babaõrzõ üzemmód

Ezzel a funkcióval figyelheti a gyerekszobát. Helyezze el a kézibeszélõt az ellenõrizni kívánt helyiségben;
a másik kézibeszélõn hallani fogja a helyiségbõl érkezõ hangokat.

Babaõrzõ üzemmód (térfigyelés) aktiválása/inaktiválása
Lenyomása a menügyûrû behívásához.
Lapozás a Kézibeszélõ pontra és az

gombbal válassza ki.

Lenyomása a Babaõrzõ üzemmód kiválasztásához.

BE pont kiválasztása vagy lapozás KI-re és az

gombbal válassza ki.

A helyiség figyeléséhez szükség van egy házon belüli hívásra (lásd 39. oldalon).
Megjegyzés: Annak ellenére, hogy a térfigyelés be van kapcsolva, lehetõség van továbbra is hívások fogadására
vagy szám tárcsázására.

Bejelentkeztetés
A bázisállomáson max. 6 mobil egység bejelentkeztetése lehetséges. Minden mobil egység max. 4 bázisállomásra
jelentkeztethetõ be.
Figyelem: Amennyiben a DECT 521/525 bázisállomáson nem Philips kézibeszélõt, hanem más márkájú mobil
egységeket jelentkeztet be, ügyeljen arra, hogy azok rendelkezzenek a GAP funkcióval, mert különben mûködési
zavarok jelentkezhetnek (lásd 14. oldalon).

Kézibeszélõ bejelentkeztetése
Húzza ki, majd dugaszolja be ismét a bázisállomás hálózati dugaszát, hogy ezzel a bejelentkeztetõ üzemmódba
helyezze majd rögtön ezután hajtsa végre a következõket.
Lenyomása elõhívja a menügyûrût.
Lapozás a Kézibeszélõ pontra és az
Lapozás a Bejelentkezés-re, és az

gombbal válassza ki.
gombbal válassza ki.

Lenyomása a Kézibeszélõ bejelentkeztetése kiválasztásához.
Adja be a négyjegyû RC-kódot, amely a bázisállomás alján lévõ címkén van feltüntetve, majd nyomja
le az
gombot.

Kézibeszélõ kijelentkeztetése
Lenyomása elõhívja a menügyûrût.
Lapozás a Kézibeszélõ pontra és az

gombbal válassza ki.

Kézibeszélõ
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gombbal válassza ki.

Lapozás a Kézib. kijelentkezt.-re, és az

gombbal válassza ki.

Válassza ki a kijelentkeztetni kívánt kézibeszélõt és
Adja be az RC kódot (4-jegyû kód) és

.

.

Figyelem: Ha kézibeszélõjének karbantartását Ön saját maga végzi, el kell végeznie a hibás kézibeszélõ
kijelentkeztetését, mielõtt hozzáfogna javításához.

Bázisállomás kiválasztása
Minden DECT 521/525 mobil egység max. 4 bázisállomásra jelentkeztethetõ be. Ahhoz, hogy egy mobil egység
egy másik bázisállomással tudjon kommunikálni, elõször erre be kell jelentkeztetni.
Lenyomása elõhívja a menügyûrût.
Lapozás a Kézibeszélõ-re, és az

gombbal válassza ki.

Lapozás a Bejelentkeztés-re, és az

gombbal válassza ki.

Lapozás a Bázisáll. választás-ra, és az
A kívánt bázisállomás kiválasztása a listából és

gombbal válassza ki.
enyomása.

Figyelem: A mobil egység automatikusan az utoljára kiutalt bázisállomást használja. Ha a mobil egység a
bázisállomás hatáskörén kívül tartózkodik, automatikusan keres egy másikat a listából.

Kézibeszélõ átnevezése
Kézibeszélõ átnevezése
Lenyomása elõhívja a menügyûrût.
Lapozás a Kézibeszélõ-re, és az

gombbal válassza ki.

Lapozás a Kézibesz. átnevezése-re, és az

gombbal válassza ki.

Gombot lenyomva tartva törli az aktuális nevet.
Új név beadása és
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Nyelv
Kijelzõ nyelvének módosítása
Lenyomása elõhívja a menügyûrût.
Lapozás a Kézibeszélõ-re, és az
Lapozás a Nyelv-re, és az

gombbal válassza ki.
Magyar

Lapozás a listában és az

gombbal válassza ki.

gombbal válassza ki.

Dátum / idõ
Dátum és idõ beállítása
Lenyomása elõhívja a menügyûrût.
Lapozás a Kézibeszélõ-re, és az

gombbal válassza ki.

Lapozás a Dátum és idõ-re és az

gombbal válassza ki.

Dátum beállítása kiválasztása.
Aktuális dátum beadása és

lenyomása.

Lapozás az Idõ beállítása-ra, és az
Aktuális idõpont beadása és

gombbal válassza ki.

lenyomása.

Figyelem!: Ha az Ön telefonja adapteren keresztül ISDN csatlakozásra van kötve, a készülék minden telefonálás
után frissíti a dátumot és a pontos idõt. Kérjük, ellenõrizze ISDN berendezésének dátum- és idõbeállításait.
Tájékozódjon hálózati szolgálattójánál (lásd “Gyakran ismételt kérdések [GYIK]” az 57. oldalon).

Kontraszt
Kontraszt beállítása
Lenyomása elõhívja a menügyûrût.
Lapozás a Kézibeszélõ-re, és az

gombbal válassza ki.

Lapozás a Kijelzõ kontrasztja-ra, és az

gombbal válassza ki.

Lapozzon a kontrasztfokozatok között, és válassza ki a kívánt beállítást a

Kézibeszélõ

gomb segítségével.
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Világítás
A kijelzõ-világítás idõtartamának beállítása vagy kikapcsolása
Lenyomása elõhívja a menügyûrût.
Lapozás a Kézibeszélõ-re, és az
Lapozás a Háttérvilágítás-ra, és az

gombbal válassza ki.
gombbal válassza ki.

Lapozás a KI / 10 másodperc / 20 másodperc lehetõségek között és a kívánt beállítás az
gombbal válassza ki.

Képernyõvédõ
Ha a készülék kb. 2 percen keresztül nem üzemel, megjelenik a képernyõvédõ. Ezt a következõképpen
kapcsolhatja be vagy ki.

Képernyõvédõ bekapcsolása/kikapcsolása
Lenyomása elõhívja a menügyûrût.
Lapozás a Kézibeszélõ-re, és az
Lapozás a Képernyõvédõ-re és az

gombbal válassza ki.
gombbal válassza ki.

Lenyomása a BE kiválasztásához vagy lapozás a KI-re és az
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Üzenetrögzítõ
Megõrzött üzenet
Hangjegyzet-felvétel
Kimenõüzenetek
Üzenetrögzítõ beáll.

Magyar

A DECT 525 üzenetrögzítõvel (AB) van felszerelve, amely bekapcsolt állapotban rögzíti a telefonhívásokat.
Az üzenetrögzítõ a bázisállomásról és a kézibeszélõrõl egyaránt elérhetõ.

Az üzenetrögzítõ normál állapotban aktív, és max. 25 üzenet feljegyzésére alkalmas. A felvétel idõtartama
legfeljebb 30 perc lehet. Az egyes üzenetekhez legfeljebb 3 perc felvételi idõ áll rendelkezésre.

A DECT 525 üzenetrögzítõ BE-/KI-kapcsolása
A kézibeszélõn:
Lenyomása elõhívja a menügyûrût.
Lapozás az Üzenetrögzítõ-re, és az

gombbal válassza ki.

Lapozás az Üzenetrögzítõ beáll.-ra, és az

gombbal válassza ki.

Lenyomása az Üzemmód kiválasztásához.
Lenyomása a BE kiválasztásához vagy lapozás a KI-re és az

gombbal válassza ki.

A bázisállomáson:
Nyomja le a

, gombot az üzenetrögzítõ bekapcsolásához vagy kikapcsolásához. Ha az üzenetrögzítõ be van

kapcsolva, világít a piros ellenõrzõ lámpa.

Tárolt üzenetek
Az új vagy már tárolt üzeneteket a kézibeszélõrõl vagy a bázisállomásról egyaránt meghallgathatja.

Új üzenet(ek) meghallgatása a kézibeszélõvel
A kijelzõ mutatja, hogy egy vagy több új üzenet áll rendelkezésre. (1
Nyomja le a
gombot a megjelenítéshez.
Az üzenet lejátszása automatikusan elindul.

).

Figyelem: Leolvasható, hogy a hívó fél hányszor próbálkozott Önt elérni. Ha Ön megrendelte a
hívószám-továbbadás (CLIP) funkciót, a kijelzõben leolvasható a hívó fél neve és hívócsoportja, ha aktiválta
(lásd 40. oldalon).

Üzenetrögzítõ
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Tárolt üzenet(ek) kiválasztása és lejátszása a kézibeszélõvel
Lenyomása elõhívja a menügyûrût.
Lapozás az Üzenetrögzítõ-re, és az

gombbal válassza ki.

A Megõrzött üzenet menü kiválasztása, az elõször rögzített üzenet automatikusan lejátszásra kerül.
Lenyomása az Opciók behívásához.
Lenyomása a Lejátszás kiválasztásához.
A következõ vagy az elõzõ üzenet kikereséséhez a Következõ üzenet vagy Elõzõ üzenet pontra
lapozás és az
gombbal válassza ki.
Figyelem: Az üzeneteket a hívásnaplóból is meghallgathatja. Nyomja le a
majd lapozzon a hívásnaplóban az üzenet kiválasztásához. A bejegyzés

gombot a hívásnapló behívásához,
jellel van jelölve (lásd 43. oldalon).

Következõ tárolt üzenet(ek) kiválasztása és lejátszása a bázisállomással
Lenyomása az üzenet lejátszásához, majd ismételt lenyomása a lejátszás megállításához.
Lenyomása, ha lejátszás közben a következõ üzenetre kíván ugrani. Gomb tartós lenyomása,
ha lejátszás közben gyorsan elõ kíván keresni üzeneteket.

Üzenet törlése a kézibeszélõvel
Lenyomása elõhívja a menügyûrût.
Lapozás az Üzenetrögzítõ-re, és az

gombbal válassza ki.

A Megõrzött üzenet menü kiválasztása, az elõször rögzített üzenet automatikusan lejátszásra kerül.
Lenyomása az Opciók kiválasztásához.
Lapozás a Töröl-re, és az

gombbal válassza ki.

lenyomása nyugtázáshoz.

Üzenet törlése a bázisállomással
gomb lenyomása az aktuális üzenet törléséhez. Gomb tartós lenyomása
valamennyi üzenet törléséhez (a még meg nem hallgatott üzenet kivételével).
A továbbiakban a kézibeszélõ számára rendelkezésre állnak a Hív (a szám kijelzésekor), a Tárol (a szám
kijelzésekor) és az SMS küldése (a szám kijelzésekor).
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Beállítások
Üzenetrögzítõ üzem és az üdvözlõ szöveg kiválasztása

Magyar

Két üzenetrögzítõ mód közül választhat:Csak üzenetrögzítõ (a hívók nem hagyhatnak üzenetet) és üzenetrögzítõ
felvétellel (a hívók hagyhatnak üzenetet). Mindkét üzemmódhoz két különbözõ üdvözlõ szöveg áll rendelkezésre:
Egy általános közlemény vagy egy egyéni közlemény. Kiszállításkor az üzenetrögzítõ az általános közleményre és
a felvételi üzemmódra van elõre beállítva.
Lenyomása elõhívja a menügyûrût.
Lapozás az Üzenetrögzítõ-re, és az

gombbal válassza ki.

Lapozás a Kimenõüzenetek-re, és az

gombbal válassza ki.

Az Üz. rögz. üzemmód menü kiválasztása.
A kívánt üzemmód kiválasztása az említett 4 opció közül (2 üzenetrögzítõ üzemmód és 2
üdvözlõ szöveg) és nyugtázás

gombbal.

Figyelem: Az elõre beállított általános üdvözlõ szöveg nem törölhetõ.

Egyéni üdvözlõ szöveg felvétele
Öt különbözõ üdvözlõ szöveg felvételére/beállítására van lehetõség: Van egy speciális, egyéni üdvözlõszöveg az
egyes telefonkönyv csoportokhoz az üzenetrögzítõ felvétellel üzemmódhoz (A, B vagy C) van egy általános szöveg
az üzenetrögzítõ felvétellel üzemmódhoz tetszõleges hívó fél számára (akik egyetlen csoportban sem szerepelnek),
és van az általános szöveg üzenetrögzítõ felvétel nélkül üzemmódhoz minden hívó fél számára. A speciális,
csoportfüggõ üdvözlõ szövegek felvételére csak akkor van lehetõség, ha megrendelte a hívószám-továbbítás
(CLIP) funkciót, és a telefonkönyvben különbözõ csoportokat rendezett be (lásd 40. oldalon).
Lenyomása elõhívja a menügyûrût.
Lapozás az Üzenetrögzítõ-re, és az
Lapozás a Kimenõüzenetek-re, és az
Lapozás a Kimenõüz. felvétele-re, és az

gombbal válassza ki.
gombbal válassza ki.
gombbal válassza ki.

A különbözõ üdvözlõszöveg fajtáknál és a különbözõ csoportoknál válassza ki a kívánt beállítást és
nyomja le a

gombot.

Lapozás az Új üzenet felvétele-re, és az
A pilot gomb

gombbal válassza ki.

lenyomása a felvétel elindításához és a befejezéshez nyomja le ismét a gombot.

Üzenetrögzítõ
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Az üdvözlõ szöveg automatikusan lejátszásra kerül. A szöveget törölheti és/vagy újra rögzítheti. Az egyéni üdvözlõ
szöveg idõtartama max. 1 perc.
Figyelem: Állítsa be az Alap kimenõüzenet hangbemondáshoz vagy az Alap kimenõüzenet
üzenetrögzítéshez lehetõséget, ha megrendelte a CLIP funkciót.
Figyelem: Kérjük gyõzõdjön meg, hogy a megfelelõ üzenetrögzítõ üzemmódot állította-e be (lásd 33. oldalon
“Üzenetrögzítõ üzem és az üdvözlõ szöveg kiválasztása”).

Csengetések számának beállítása az üzenetrögzítõ bekapcsolásához
Beállíthatja, hogy hány csengetés után fogadja az üzenetrögzítõ a hívásokat, és hogy mikor kezdje el az
üdvözlõszöveg bemondását (3, 5, 7 csengetés vagy díjtakarékos üzem). Díjtakarékos üzem (alapbeállítás) az
üzenetek távoli lekérdezésekor takarít meg díjakat. Az üzenetrögzítõ már 3 csengetés után megkezdi a szöveg
beolvasását, ha vannak új üzenetek. Ha nincsenek új üzenetei, a beolvasás csak 5 csengetés után kezdõdik meg.
Ha a 4. csengetés után visszahelyezi a kagylót, díjmentesen ellenõrizheti, hogy érkeztek-e új üzenetei.
Lenyomása elõhívja a menügyûrût.
Lapozás az Üzenetrögzítõ-re, és az

gombbal válassza ki.

Lapozás az Üzenetrögzítõ beáll.-ra, és az

gombbal válassza ki.

Lapozás a Csengetések száma üz.rögz. indulásához-ra és

gombbal kiválasztás.

Választás 3 csengés után ha van üzenet, 5 ha nincs, 3 csengés után, 5 csengés után
vagy 7 csengés után közül és az

gombbal válassza ki.

A beszédhang nyelvének beállítása
Ezzel a funkcióval változtathatja meg az elõre kijelölt szöveg (OGM) nyelvét.
Lenyomása elõhívja a menügyûrût.
Lapozás az Üzenetrögzítõ-re, és az

gombbal válassza ki.

Lapozás az Üzenetrögzítõ beáll.-ra, és az

gombbal válassza ki.

Lapozás a Hangbemondások ny. pontra, és az
A listából válassza ki a megfelelõ nyelvet, és az
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Üzenetrögzítõs hívások kihangosítása
Ezzel a funkcióval bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja a bázisállomás hangszóróját, így eldöntheti, hogy kívánja-e
hallgatni az üzenetet hagyó hívó felet.
A bázisállomáson állandóra is bekapcsolhatja a hívásfigyelés funkcióját.
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû elõhívásához.
gombbal válassza ki.

Lapozás az Üzenetrögzítõ beáll. pontra, és az

Magyar

Lapozás az Üzenetrögzítõ pontra, és az

gombbal válassza ki.

Lapozás az Üzenetrögzítõ hívások kihangosítása pontra, és az

gombbal válassza ki.

Lenyomása a Közepes kiválasztásához, vagy lapozás a Hangos, Nagyon hangos, KI vagy
Halk pontra, és az
gombbal válassza ki.
Megjegyzés: Ez a funkció alaphelyzetben Közepes szinten lép mûködésbe.
hívásokat nyomon követni. Lehetõség van csak egyes hívások kihangosítására is a kézibeszélõn. Miközben a hívó
fél üzenetet hagy, nyomja le a

gombot a meghallgatáshoz, majd nyomja le ismét a

kihangosítás megszüntetéséhez. A hangerõt a

vagy

gombot a

gombbal szabályozhatja.

A hívásfigyelés beállítása
Ezzel a funkcióval a bázisállomás hangszórója kapcsolható be vagy ki, így eldöntheti, hogy meg kívánja-e hallgatni
üzenetet hagyó partnerét. A bázisállomáson állandóan be lehet kapcsolva a hívásfigyelés.
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû elõhívásához.
Lapozás az Üzenetrögzítõ pontra, és az

gombbal válassza ki.

Lapozás az Üzenetrögzítõ beáll. pontra és az

gombbal válassza ki.

Lapozás a Felvétel minõsége pontra és az

gombbal válassza ki.

A kívánt Jó vagy Standard beállítás kiválasztása, és

gombbal nyugtázás.

Az üzenetrögzítõ távlekérdezés aktiválás/inaktiválása
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû elõhívásához.
Lapozás az Uzenetrögzítõ pontra, és az

gombbal válassza ki.

Lapozás az Üzenetrögzítõ beáll. pontra és az
Lapozás a Távlekérdezés pontra és az

gombbal válassza ki.

gombbal válassza ki.

Az Üzemmód menü kiválasztása.
Lenyomásával BE kiválasztása vagy gombbal lapozás KI-re és az

gombbal válassza ki.

Figyelem: Az alapbeállítás a KI. Akkor kapcsolja be ezt a funkciót, ha az üzenetrögzítõt távolról le kívánja
kérdezni.

Uzenetrögzítõ
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Üzenetrögzítõ távoli lekérdezése
Az üzenetrögzítõ távoli lekérdezéséhez végezze el a következõ mûveleteket:
- Válassza egy másik telefonkészülékrõl saját hívószámát.
- Ha az Ön üzenetrögzítõje be van kapcsolja, az üzenet elhangzása alatt vagy után nyomja le a
telefonkészüléken a

csillag gombot. Ha az Ön üzenetrögzítõje ki van kapcsolva, kb. 39 másodperc

elteltével sípoló hangot hall; akkor nyomja le a

csillag gombot.

- Adja be távlekérdezõ kódját (a normál kód megegyezik a bejelentkezés kódjával, amely a bázisállomás
alján van feltüntetve).
- Ha új üzenete érkezett, a készülék azt automatikusan lejátssza.
A következõ táblázat az üzenetrögzítõ távkezeléséhez rendelkezésre álló funkciókat tünteti fel.
Hangjegyzet felvétele:

nyomja le a

0

gombot Törlés:

nyomja le a

6

gombot

Elõzõ üzenet lejátszása:

nyomja le az

1

gombot Üzenetrögzítõ aktiválása: nyomja le a

7

gombot

Üzenet lejátszása:

nyomja le a

2

gombot Megállás:

nyomja le a

8

gombot

Következõ üzenet lejátszása:

nyomja le a

3

gombot Üzenetrögzítõ inaktiválása: nyomja le a

9

gombot

5

gombot

Üzenet ismételt meghallgatása: nyomja le az

Távlekérdezõ kód módosítása
A normál kód a bejelentkezéshez használt RC kód (a bázisállomás alatt olvasható). Javasoljuk, hogy válasszon
egyéni kódot.
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû elõhívásához.
Lapozzon az Üzenetrögzítõ pontra, és az

gombbal válassza ki.

Lapozzon az Üzenetrögzítõ beáll. pontra, és az
Lapozzon a Távlekérdezés pontra, és az

gombbal válassza ki.

gombbal válassza ki.

Lapozzon a Kód megváltoztatása pontra, és az

gombbal válassza ki.

Törölje a normál távlekérdezõ kódot, adja be az újat, majd a

36
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Hangjegyzet felvétele és meghallgatása
A hangjegyzet funkcióval családja számára vehet fel helyi üzenetet üzenetrögzítõjére. A felvétel a mobil egységgel
történik; a hangjegyzet a híváslistában

jellel van jelezve. Egy hangjegyzet idõtartama legfeljebb 3 perc lehet.

Magyar

Hangjegyzet felvétele
Lenyomása a menügyûrû behívásához.
Lapozzon az Üzenetrögzítõ pontra, és az

gombbal válassza ki.

Lapozzon a Hangjegyzet-felvétel pontra, és az

gombbal válassza ki.

Nyomja le a pilot gombot a felvétel elindításához, majd befejezéskor nyomja le ismét a gombot.

Új hangjegyzet meghallgatása
A kijelzõ mutatja az új hangjegyzet meglétét (1

). Nyomja le a

gombot a Megtekint kiválasztásához. A

hangjegyzet automatikusan lejátszásra kerül. Az opciók között elérheti a Töröl menüpontot is (lásd 32. oldalon).

Tárolt hangjegyzet meghallgatása
Az Üzenetrögzítõ almenüben a Megõrzött üzenet pontnál választhatja a Lejátszás lehetõséget, vagy a
bázisállomáson meghallgathat egy új vagy tárolt hangfeljegyzést. (lásd 32. oldalon).

Üzenetrögzítõ
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A Házon belül menü a menügyûrûvel vagy a
gombbal érhetõ el.

Intern hívás (ha legalább 2 mobil egység áll rendelkezésre)
Ezzel a funkcióval ingyenesen folytathat házon belüli hívásokat, kapcsolhat tovább beszélgetést az egyik
mobil egységrõl egy másik mobil egységre, vagy használhatja a “konferenciabeszélgetés” lehetõséget és
a “Babaõrzõ mód”-ot (térfigyelés).

Házon belül
Nyomja le a gombot, és adja be a mobil egység számát (például
felhívásához.
Helyezze vissza a kagylót.

.) a kívánt mobil egység

Megjegyzés: Ez a funkció esetleg nem elérhetõ, hogy a mobil egység nem a Philips DECT 521/525 sorozatból
származik.

Beszélgetés gyors továbbkapcsolása
Lehetõség van egy beszélgetés továbbkapcsolására, anélkül, hogy meg kellene várnia, amíg a másik mobil
egység fogadta a beszélgetést. Valamennyi mobil egység kicseng.
Nyomja le a gombot egy másik mobil egység felhívásához.
Helyezze vissza a kagylót.
Megjegyzés: A kapcsolat tartása közben a hívó fél a várakozás alatt zenét hall. A
2 beszélgetés között kapcsolhat ide-oda.

gomb lenyomásával

Beszélgetés célzott továbbkapcsolása egy megadott mobil egységre
Lehetõség van, hogy egy hívást egy megadott mobil egységre kapcsoljon tovább.
Nyomja le a gombot, és adja be a mobil egység számát (például
felhívásához.

) a kívánt mobil egység

Helyezze vissza a kagylót.
Megjegyzés: A kapcsolat tartása közben a hívó fél a várakozás alatt zenét hall. A
beszélgetés között kapcsolhat ide-oda.

gomb lenyomásával 2

Továbbkapcsolás a “házon belüli hívás” opciókkal
A beszélgetés továbbkapcsolásához használhatja a “házon belüli hívás” opciókat is.
Lenyomásával hívja be az opciókat (az 1. mobil egységre).
Lapozzon a Házon belül pontra, és az

gombbal válassza ki.

Ha csak egy plusz mobil egység áll rendelkezésre, az automatikusan cseng. Ellenkezõ esetben:
lapozzon a mobil egység listában, és az
gombbal válassza ki azt a mobil egységet, amelyre a
hívást tovább kívánja kapcsolni.
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A hívott mobil egység kicseng. A külsõ hívás tartásba kerül. Ha a hívott mobil egység nem
jelentkezik, a hívást visszaveheti az elsõ mobil egységre.
A hívás fogadása a hívott mobil egységen, a két házon belüli partner beszélgethet egymással.
Nyomja le az Átadás kiválasztásához (1. mobil egységre).
Lapozzon a Váltás pontra, majd visszatérés a házon kívüli hívóhoz.
gombbal törtéhet.
Magyar

Megjegyzés: A hívás átvétele a 2. mobil egységen a

Konferenciabeszélgetés “házon belüli hívás” opciókkal
A “konferenciabeszélgetés” funkcióval egy külsõ hívó fél 2 mobil egységgel kapcsolható össze (a házon belüli
hívással). A 3 beszélgetõ partner így beszélgethet egymással. A konferenciabeszélgetéseknek ezt a fajtáját külön
meg kell rendelni a hálózati szolgáltatótól.
Lenyomása az opciók behívásához (az 1. mobil egységre).
Lapozás a Házon belül pontra, és kiválasztás a

gombbal.

Ha csak egy plusz mobil egység áll rendelkezésre, az automatikusan kicseng. Ellenkezõ esetben:
Lapozzon a mobil egység listában, és a
gombbal válassza ki azt a mobil egységet, melyet fel
kíván hívni. A felhívott mobil egység kicseng. A házon kívüli beszélgetés tartásba kerül.
Ha a hívott mobil egység nem jelentkezik, a hívást visszaveheti az elsõ mobil egységre.
A hívás fogadása a hívott mobil egységen; a két házon belüli beszélgetõ partner beszélgethet
egymással.
Lapozás a Konferenciakapcs. opcióra, és kiválasztása a
A 3 beszélgetõpartner beszélgethet egymással.
Megjegyzés: A hívás átvétele a 2. mobil egységen a

gombbal.

gombbal lehetséges.

Babaõrzõ funkció/térfigyelés aktiválása (ha legalább két mobil egység áll rendelkezésre)
A babaõrzõ módot aktiválni kell és egy házon belüli hívással kell indítani (lásd 27. oldalon). Helyezze el a mobil
egységet a felügyelni kívánt helyiségben. Így a másik mobil egységen a helyiség minden zaja hallható (lásd 27.
oldalon a babõrzõ mód aktiválását).
Lenyomása az opciók elõhívásához.
Lapozás a Házon belül pontra, és kiválasztás a

gombbal.

Ha csak egy plusz mobil egység áll rendelkezésre, az automatikusan kicseng. Ellenkezõ esetben:
Lapozzon a mobil egység listában, és az
kíván hívni. A hívott mobil egység kicseng.

gombbal válassza ki a mobil egységet, melyet fel

Fogadja a hívást a hívott mobil egységen; elkezdõdhet a térfigyelés.

Házon belül
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A Telefonkönyv menü a menügyûrûn vagy a
gombbal érhetõ el.

Új bejegyzés
Megtekint

A telefonkönyvben 250 név és hívószám tárolható (minden mobil egység számára elérhetõ). A telefonkönyv
tartalmazza beszélgetõ partnereinek minden fontosabb adatát, valamint a csoportbeállításokat. A nevek és a
hívószámok mindenki számára rendelkezésre állnak, akik erre a bázisállomásra be vannak jelentkezve.

Csoportbeállítások
Három csoport áll rendelkezésre (A csoport, B csoport és C csoport). A csoporthívó hangról lehet felismerni a
hívócsoportot (lásd 50. oldalon); a hívó fél neve megjelenik a kijelzõn. Ehhez a funkcióhoz szükség van a
hívószám-továbbadásra.

Hozzáadás
A nevek ABC sorrendben kerülnek eltárolásra.

Név hozzáadása a telefonkönyvhöz
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû elõhívásához.
Lapozás a Telefonkönyv-re és kiválasztás a
Lapozás az Új bejegyzés -re és kiválasztás a
Szám beírása és
Név beírása és

gombbal.
gombbal.

lenyomása.
lenyomása (lásd 20. oldalon “Szöveg beírása” alatt).

Elõre tárcsázott szám és név tárolása
A hívószám bevitele után a
válassza ki a

gombbal hívja be az opciókat, lapozzon a Tárol-ra és

gombbal. Írja be a nevet, és nyomja le a

gombot.

Kijelzések
Egy nevet úgy kereshet ki gyorsan a listából, hogy beírja a kezdõbetût (lapozzon a listában, ha több név is
ugyanazzal a kezdõbetûvel kezdõdik).
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Hívás
Lenyomása a névjegyzék közvetlen elérése érdekében.
Lapozzon a névjegyzékben.
Indítsa el a választás mûveletet, és folytassa le a beszélgetést.
Vagy nyomja le a pilot gombot az opciók behívásához.
Magyar

Majd nyomja le ismét a pilot gombot a Hívás kiválasztásához.

Hívószám módosítása
Lenyomása a névjegyzék közvetlen elérése érdekében.
Lapozzon a névjegyzékben, és a

gombbal válasszon ki egy nevet.

Lapozzon a Szám módosítása pontra, és válassza ki a

gombbal.

Nyomja le ezt a gombot az aktuális szám törléséhez.
Írja be az új számot, majd nyomja le a
Megjegyzés: A

gombot.

gombot hosszan lenyomva törölheti az aktuális számot. Tetszõleges számjegyet módosíthat.

Ehhez állítsa rá a kurzort a

vagy

gombbal a kívánt helyre, és nyomja le egyszer a

gombot.

Név módosítása
Lenyomása, hogy közvetlenül elérje a névjegyzéket.
Lapozzon a névjegyzékben, és a

gombbal válasszon ki egy nevet.

Lapozzon a Név módosítása pontra, és válassza ki a

gombbal.

Nyomja le ezt a gombot az aktuális név törléséhez.
Írja be az új nevet, majd nyomja le a
Megjegyzés: A
hogy a kurzort at

gombot.

gombot hosszan lenyomva törölheti az aktuális nevet. Úgy módosíthat egy tetszõleges betût,
vagy

gombbal a hibás helyre viszi, majd nyomja le egyszer a

Telefonkönyv

gombot.
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Egy csoport hozzárendelése egy névhez és egy számhoz
(lásd a csoportbeállításokat 40. oldalon)
Lenyomása a névjegyzék közvetlen elérése érdekében.
Lapozzon a névjegyzékben és a

gombbal válasszon ki egy nevet.

Lapozzon a Csoportválasztás-ra, és válassza ki a

gombbal.

Lapozzon a csoporton belül, és a kiválasztást nyugtázza a

gombbal.

Telefonkönyv bejegyzés törlése
Lenyomása a névjegyzék közvetlen elérése érdekében.
Lapozzon a névjegyzékben és a

gombbal válasszon ki egy nevet.

Lapozzon a Töröl pontra, és válassza ki a
Nyugtázáshoz nyomja le a

gombbal.

gombot.

SMS küldése a telefonkönyvvel
Lenyomása a névjegyzék közvetlen elérése érdekében.
Lapozzon a névjegyzékben és a

gombbal válasszon ki egy nevet.

Lapozzon az SMS küldése pontra, és válassza ki a
Írja be a szöveget, és nyomja le a

gombot (lásd 20. oldalon).

Az Küldés most kiválasztásához nyomja le a

42
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Hívásnapló
Megtekint
Teljes törlés
Hívásnapló beállítása

-

:

helyi hangfeljegyzés/rögzített*

: beszélgetés*

-

:
:

kimenõ hívások
Magyar

A híváslista max. 40 bejegyzést tárol.
: nem fogadott hívások

A Hívásnapló menü a menügyûrûvel vagy a
gombbal érhetõ el.

fogadott hívások

: Üzenetek (hálózati szolgáltató postafiók / ha a hálózati
szolgáltató információkat továbbít)

* Csak DECT 525 esetén
A híváslista kijelzi a kimenõ hívásokat. Ha Ön megrendelte a telefonszám továbbadását (CLIP), a bejövõ hívások
listája is rendelkezésére áll. Ebben az esetben megjelenik a hívók neve (vagy száma). A hívás napja és idõpontja
szintén látható. Ha nem rendelte meg a hívószám továbbadását, a kijelzõben “Hívó ismeretlen” olvasható, a hívás
dátumával és idõpontjával.

Kijelzések
Híváslista megjelenítése
Lenyomása a híváslista közvetlen eléréshez.
Lapozzon a listában, és jelenítse meg az adatokat.

Üzenetek meghallgatása (csak DECT 525 típus esetén)
Lenyomása a híváslista közvetlen eléréséhez.
Lapozzon a listában, és a pilot gombbal

válassza ki a

val jelölt bejegyzést.

Válassza ki az opciók közül a Lejátszás pontot.

Hívás/visszahívás/hívásismétlés
Lenyomása a híváslista közvetlen eléréséhez.
Lapozzon a listában válasszon ki a

gombbal egy bejegyzést a kimenõ hívások** közül.

Nyomja le ezt a gombot a hívószám kiválasztásához.
Vagy nyomja le a pilot gombot a Hívás opciók közül történõ választáshoz.
** Megjegyzés: Ahhoz, hogy vissza tudja hívni egy beérkezõ hívás kezdeményezõjét, a hívószám-továbbadás
funkcióval kell rendelkeznie.

Hívásnapló
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Számok kijelzése
Lenyomása a híváslista közvetlen eléréséhez.
Lapozzon a listában, és válasszon ki egy bejegyzést a

gombbal.

Lapozzon a Szám megjelenítése pontra, és válassza ki a

gombbal.

Hívó fél nevének tárolása
Lenyomása a híváslista közvetlen eléréséhez.
Lapozzon a listában, és a

gombbal válasszon ki egy bejegyzést.

Lapozzon a Tárol pontra, és válassza ki a
Írja be a nevet, és nyomja le a

gombbal.

gombot.

Név és telefonszám törlése
Lenyomása a híváslista közvetlen eléréséhez.
Lapozzon a listában, és a

gombbal válasszon ki egy bejegyzést.

Lapozzon a Töröl pontra, és válassza ki a
A választást nyugtázza a

gombbal.

gomb lenyomásával.

Figyelem: Ha egy üzenethez egy bejegyzés is kapcsolódik, akkor az szintén törlõdik az üzenetrögzítõben,
függetlenül attól, hogy elolvassák-e (csak DECT 525 típus esetén érvényes) (lásd 45. oldalon).

SMS küldése a híváslistával
Lenyomása a híváslista közvetlen eléréséhez.
Lapozzon a listában, és a

gombbal válasszon ki egy bejegyzést.

Lapozzon az SMS küldése pontra, és válassza ki a
Írja be a szöveget, és nyomja le a

gombot (lásd 20. oldalon).

Nyomja le ezt a gombot az Küldés most kiválasztásához.
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Mindent töröl
Minden bejegyzés törlése a híváslistában
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû behívásához.
Lapozzon a Hívásnapló pontra, és válassza ki a

Nyugtázáshoz nyomja le a

gombbal.
Magyar

Lapozzon a Teljes törlés pontra, és válassza ki a

gombbal.

gombot.

Megjegyzés: azok a bejegyzések, melyekhez az üzenetrögzítõ olvasatlan üzenetei tartoznak, szintén törlésre
kerülnek (csak DECT 525 típus esetén).

Híváslista beállítása
Beállíthatja, hogy a híváslista bejövõ és/vagy kimenõ hívásokat tároljon.
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû behívásához.
Lapozzon a Hívásnapló pontra, és válassza ki a

gombbal.

Lapozzon a Hívásnapló beállítása pontra, és válassza ki a

gombbal.

Nyomja le ezt a gombot a Bejövõ hívások kiválasztásához vagy lapozzon a

Kimenõ hívások pontra, és válassza ki a
Lapozzon az opciók között, és a

gombbal a

gombbal.

gombbal válassza ki a kívánt funkciót.

Hívásnapló
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Hálózati szolg.

Ezzel a funkcióval aktiválhatja ill. inaktiválhatja a megrendelés szerinti hálózati szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Ehhez be kell állítani a kódokat a telefonkészüléken(lásd 56. oldalon).
További tájékoztatásért forduljon hálózati szolgáltatójához. Ott általában megrendelheti például a hívásátirányítást, a
hangposta fiókot stb.

Példa: a hívásátirányítás funkciója
A hívásokat átirányíthatja egy megadott hívószámra.
Állítsa be a szervizkódot (lásd 56. oldalon), és szükség esetén aktiválja.

Hívásátirányítás aktiválása
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû elõhívásához.
Lapozzon a Hálózati szolg. pontra, és válassza ki a

gombbal.

A Hívásátirányítás kiválasztásához nyomja le ezt a gombot.
Írja be közvetlenül a telefonszámot és nyomja le a

gombot, vagy a

gomb lenyomásával

keresse ki a telefonkönyvbõl a számot, melyre a hívásokat továbbítani kívánja, majd nyomja le a
gombot.
A szám automatikus a hívásátirányító számjegyhez kapcsolódik, és a készülék ezt a számot választja.
Tegye le a kagylót.
Ettõl kezdve minden hívás a megadott hívószámra került továbbításra.

Hívásátirányítás inaktiválása
Nyomja le ezt a gombot a Megtekint kiválasztásához.
Nyomja le ezt a gombot a Töröl kiválasztásához.
Tegye le a kagylót.
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Extrák
Hívás hossza
Ébresztõóra
Ne zavarj üzemmód

Magyar

Beszédidõ
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû behívásához.
Lapozzon az Extrák pontra, és válassza ki

gombbal.

Nyomja le ezt a gombot a Hívás hossza kiválasztásához.
Megjelenik a teljes beszélgetési idõ.
Nyomja le a

, gombot, amivel a számlálót Töröl -heti.

Ébresztõóra
Az ébresztési idõ beállítása
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû behívásához.
Lapozzon az Extrák pontra, és válassza ki a

gombbal.

Lapozzon az Ébresztõóra pontra, és válassza ki a

gombbal.

Lapozzon a Mely nap(ok)on? pontra és válassza ki a

gombbal. Válasszon ki egy napot.

Lapozás az Idõ beállítása pontra, és kiválasztása a
Adja be az órát, és nyomja le a

gombbal.

gombot.

Az ébresztõhangot egy tetszõleges gombbal kapcsolhatja ki.
Ekkor aktív az ismétlõ funkció (ébresztõhang minden 5 percben). Nyomja le a

gombot az ébresztõhang

végleges kikapcsolásához.

Ébresztõóra aktiválása/inaktiválása
A

gombot lenyomva tartva aktiválhatja ill. inaktiválhatja az ébresztõórát egyéni beállításainak megfelelõen.

Extrák
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Az ébresztõ dallam és az ébresztõ dallam hangerejének beállítása
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû behívásához.
Lapozzon az Extrák pontra, és válassza ki a

gombbal.

Lapozzon az Ébresztõóra pontra, és válassza ki a
Lapozzon a Beállítások pontra, és válassza ki a

lenyomásával.
gombbal.

Nyomja le ezt a gombot a Csengõhangok kiválasztásához.
Válassza ki a hívóhangot, és nyugtázza a

gomb lenyomásával.

Lapozzon a Csengõhangerõ pontra, és válassza ki a
Válassza ki a kívánt hangerõfokozatot, és nyugtázza a

lenyomásával.
lenyomásával.

“Ne zavarj” üzemmód
Ezzel a funkcióval lehetõsége van a hívások kiszûrésére, pl. este vagy ha nem szeretné, hogy zavarják. Adja be az
idõtartamot és a kívánt hívócsoporto(ka)t. Ha egy csoportot sem állítja be a 3 közül, de a funkció be van
kapcsolva, Ön senki számára sem lesz elérhetõ. A mobil egység és a bázisállomás nem cseng, ha a hívó nem az
engedélyezett csoporthoz tartozik. A hívó fél hallja a hívóhangot. Az üzenetrögzítõ (ha aktiválva van) vagy a
hálózati szolgáltató hangpostaládája fogadja a beszélgetést. A készülék kiszállításakor a funkció ki van kapcsolva.
Ehhez a funkcióhoz szükség van a hívószám-továbbadásra (CLIP).

“Ne zavarj” üzemmód beállítása
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû behívásához.
Lapozzon az Extrák pontra, és válassza ki a

gombbal.

Lapozzon a Ne zavarj üzemmód pontra, és válassza ki a
Lapozzon a Mely nap(ok)on? pontra, és válassza ki a

gombbal.
gombbal és nyomja le a

Lapozzon a Kezdés idõpontja pontra, adja be az idõpontot, és nyomja le a
Lapozzon a Befejezés idõpontja pontra, adja be az idõpontot, és nyomja le a

gombot.

gombot.
gombot.

Lapozzon az Engedélyezett csop. pontra, aktiválja a kívánt hívócsoporto(ka)t, és válassza
ki a
gombbal.
Figyelem! Csak a kiválasztott, engedélyezett hívócsoport tudja Önt a beállított nap folyamán és az elõre megadott
idõtartamon belül elérni.
A

gombot lenyomva tartva aktiválhatja ill. inaktiválhatja ezt az üzemmódot az Ön személyes beállításaival.
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Hangbeállítások

Magyar

Kézibesz. cs.hang
Bázisáll. cs.hang
Csoportok csengései
Kézibesz. cs. hangerõ
Bázisáll. cs. hangerõ
Saját cs.hang felvétel.
Beállítások

Mobil egység csengõhangjai
Külsõ csengõhang beállítása (csengõhang külsõ hívásokhoz)
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû behívásához.
Lapozzon a Hangbeállítások pontra, és válassza ki a

gombbal.

Nyomja le ezt a gombot a Kézibesz. cs.hang elõhívásához.
Nyomja le ezt a gombot a Külsõ hívás csengése kiválasztásához.
Lapozzon a csengõhang listában, és válassza ki a kívánt csengõhangot a

gombbal.

Belsõ csengõhang beállítása (házon belüli beszélgetések csengõhangja)
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû behívásához.
Lapozzon a Hangbeállítások pontra, és válassza ki at

gombbal.

Nyomja le ezt a gombot a Kézibesz. cs.hang elõhívásához.
Lapozzon a Belsõ hívás csengése pontra, és válassza ki a
Lapozzon a csengõhang listában, és a

Bázisállomás csengõhangjai

gombbal.

lenyomásával válassza ki a kívánt csengõhangot.

(csak DECT 525 típus esetén)

Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû behívásához.
Lapozzon a Hangbeállítások pontra, és válassza ki a

gombbal.

Lapozzon a Bázisáll. cs.hang pontra, és válassza ki a

gombbal.

Lapozzon a csengõhangok listájában, és a

lenyomásával válassza ki a kívánt csengõhangot.

Hangbeállítások
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Csoport csengõhangok
Csoport csengõhangok beállítása
Három hívócsoport áll rendelkezésre (lásd 40. oldalon a csoportbeállításokat).
Mindegyik csoporthoz egy-egy saját csengõhangot rendelhet hozzá.
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû elõhívásához.
Lapozzon a Hangbeállítások pontra, és válassza ki a

gombbal.

Lapozzon a Csoportok csengései pontra, és válassza ki a
Lapozzon a három különbözõ csoportban, és a
csoportot.
Lapozzon a csengõhangok listájában, és a
csengõhangot.

gombbal.

gomb lenyomásával válassza ki a kívánt

gomb lenyomásával válassza ki a kívánt

Mobil egység csengõhangjának erõssége
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû elõhívásához.
Lapozzon a Hangbeállítások pontra, és válassza ki a

gombbal.

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

gombbal.

Hallja az aktuális hangerõsséget.
Lapozzon a különbözõ hangerõsség fokozatok között.
Nyomja le ezt a gombot a kívánt hangerõ kiválasztásához.
Figyelem: feltétlenül tartsa távol a kézibeszélõt a fülétõl, amikor a telefon csenget!

Bázisállomás csengõhang erõssége

(csak DECT 525 típus esetén)

Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû elõhívásához.
Lapozzon a Hangbeállítások pontra, és válassza ki a

gombbal.

Lapozzon a Bázisáll. cs. hangerõ pontra, és válassza ki a
Hallja az aktuális hangerõsséget.
Lapozzon a különbözõ hangerõsségek között.
Nyomja le ezt a gombot a kívánt hangerõsség kiválasztásához.
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(csak a DECT 525 típus esetén)

Felvett csengõhang lejátszása
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû elõhívásához.
Lapozzon a Hangbeállítások pontra, és válassza ki a

gombbal.
gombbal.
Magyar

Lapozzon a Saját cs. hang felvétel pontra, és válassza ki a
Nyomja le ezt a gombot a Lejátszás kiválasztásához.

Új csengõhang felvétele
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû elõhívásához.
Lapozzon a Hangbeállítások pontra, és válassza ki a

gombbal.

Lapozzon a Saját cs. hang felvétel pontra, és válassza ki a
Lapozzon az Új üzenet felvétele pontra, és válassza ki a

gombbal.
gombbal.

Nyomja le a pilot gombot a felvétel elindításához.

Felvett csengõhang törlése
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû elõhívásához.
Lapozzon a Hangbeállítások pontra, és válassza ki a

gombbal.

Lapozzon a Saját cs. hang felvétel pontra, és válassza ki a
Lapozzon a Töröl pontra, és válassza ki a
Nyugtázza a beállítást a

gombbal.

gombbal.

gomb lenyomásával.

Hangbeállítások
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Beállítások
Hangerõsség beállítása a bázisállomás hangszóróján (csak a DECT 525 típus esetén)
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû elõhívásához.
Lapozzon a Hangbeállítások pontra, és válassza ki a
Lapozzon a Beállítások pontra, és válassza ki a

gombbal.
gombbal.

Nyomja le ezt a gombot a Bázisáll. hangerõ kiválasztásához.
Nyomja le ezt a gombot a kívánt hangerõ kiválasztásához.

A hallgató hangjának beállítása
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû elõhívásához.
Lapozzon a Hangbeállítások pontra, és válassza ki a
Lapozzon a Beállítások pontra, és válassza ki a

gombbal.
gombbal.

Lapozzon a Hallgató hangja pontra, és válassza ki a
Lapozzon az opciók között, és a

gombbal.

gombbal válassza ki a kívánt beállítást.

Billentyûhang bekapcsolása/kikapcsolása
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû elõhívásához.
Lapozzon a Hangbeállítások pontra, és válassza ki a
Lapozzon a Beállítások pontra, és válassza ki a

gombbal.
gombbal.

Lapozzon a Gomb- és jelzõhangok pontra, és válassza ki a

gombbal.

Nyomja le ezt a gombot a BE kiválasztásához, vagy lapozzon a KI pontra, és válassza ki a
gombbal.
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Üzenetjelzõ hang bekapcsolása/kikapcsolása
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû elõhívásához.
Lapozzon a Hangbeállítások pontra, és válassza ki a
Lapozzon a Beállítások pontra, és válassza ki a

gombbal.
gombbal.

Lapozzon az Üzenetjelzõ hang pontra, és válassza ki a

gombbal.
Magyar

Nyomja le ezt a gombot a BE kiválasztásához, vagy lapozzon a KI pontra, és válassza ki a
gombbal.

A vonal tartásakor játszott zene bekapcsolása/kikapcsolása
Ezzel a funkcióval állíthatja be a vonal tartásakor játszott zenét, melyet a hívó fél hall, amikor a vonal tartásba
kerül, pl. egy másik mobil egységre történõ továbbkapcsoláskor.
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû elõhívásához.
Lapozzon a Hangbeállítások pontra, és válassza ki a
Lapozzon a Beállítások pontra, és válassza ki a
Lapozzon a Zene tartáskor pontra, és válassza ki a

gombbal.
gombbal.
gombbal.

Nyomja le ezt a gombot a BE kiválasztásához, vagy lapozzon a KI pontra, és válassza ki a
gombbal.

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

Bejelentkeztetés engedélyezése
Ezzel a funkcióval további DECT készülékeket jelentkeztethet be a kezelõ mezõ nélkül.
Vannak olyan DECT kiegészítõ készülékek (pl. repeater), melyek nem rendelkeznek billentyûzettel. Ezeknek a
készülékeknek a bázisállomáson történõ bejelentkeztetéséhez különleges, menüvel mûködõ eljárást alkalmazunk.
Nézzen utána a kiegészítõ készülék dokumentációjában is, hogy hogyan kell a készüléket a bázisállomáson
bejelentkeztetni.

DECT készülék bejelentkeztetése
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû elõhívásához.
Lapozzon a Bázisállomás pontra, és válassza ki a

gombbal.

Nyomja meg ezt a gombot a Bejelentkeztetés eng. pont kiválasztásához.
Adja be a készülék kódját (RC-kód), és nyomja le a

gombot.

Ezután kövesse a kiegészítõ készülék kezelési utasításában foglaltakat.

Vonalbeállítás
A választási eljárás módosítása
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû elõhívásához.
Lapozzon a Bázisállomás pontra, és válassza ki a

gombbal.

Lapozzon a Telefonvonal beáll. pontra, és válassza ki a

gombbal.

Nyomja le ezt a gombot a Tárcsázás módja kiválasztásához.
Nyomja le ezt a gombot a Tone kiválasztásához, vagy lapozzon az Impulzusokkal (pulse) pontra,
és válassza ki a

gombbal.

Megjegyzés: Ezzel a funkcióval beállíthatja az impulzusválasztó üzemmódot (ezt fõként olyan országokban
használják, ahol nem lehet továbbítani DTMF jeleket, vagy ha régebbi telefon-alközpontokat használnak.
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A földelõjel idõtartamának beállítása Flash-jel
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû elõhívásához.
gombbal.

Lapozzon a Telefonvonal beáll. pontra, és válassza ki a

gombbal.

Lapozzon a földelõgomb (R,Flash) pontra, és válassza ki a

gombbal.

Nyomja le ezt a gombot a rövid impulzus kiválasztásához, vagy lapozzon a hosszú impulzus
pontra, és válassza ki a
gombbal.
Megjegyzés: Erre a beállításra akkor van szükség, ha pl. a hálózati szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi.
Egyes szolgáltatások használatához, melyek a
+1,
+2 és a
+3 segítségével érhetõk el
(bekopogtatás, hívásátirányítás, stb.), a flash jel beállítását (rövid/hosszú) az Ön telefonvonalához kell igazítani
(ISDN, fõvonal, alközponti berendezés).

A telefonkészülék konfigurálása
Kérjük konfigurálja készülékét az Ön országának megfelelõen.
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû elõhívásához.
Lapozzon a Bázisállomás pontra, és válassza ki a

gombbal.

Lapozzon a Telefonvonal beáll. pontra, és válassza ki a
Lapozzon az Országbeállítás pontra, és válassza ki a

gombbal.
gombbal.

Lapozzon az országok listájában.
Nyomja le ezt a gombot az ország kiválasztásához.

Bázisállomás
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Az elsõ csengetés bekapcsolása és kikapcsolása
SMS fogadásakor ki van kapcsolva az elsõ csengõhang, így a telefon nem cseng ki. A csengõhangot a
következõképpen kapcsolhatja vissza.

Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû elõhívásához.
Lapozzon a Bázisállomás pontra, és válassza ki a

gombbal.

Lapozzon a Telefonvonal beáll. pontra, és válassza ki a

gombbal.

Lapozzon az Elsõ csengetés pontra, és válassza ki a
Válassza ki az BE vagy az KI állást, majd nyomja le a

gombbal.
gombot.

Szervizkód beállításai
Ha a hálózati szolgáltatójánál extra szolgáltatásokra fizet elõ, néhány kódot be kell állítania a telefonkészülékében.
Az alapbeállítások azok a kódok, melyeket a fõ nemzeti szolgáltató használ. Ha Ön másik szolgáltatónál fizetett
elõ, szükség lehet a kódok megváltoztatására. Lépjen kapcsolatban hálózati szolgáltatójával a szolgáltatásokkal
kapcsolatos további tájékoztatás érdekében.
Nyomja le ezt a gombot a menügyûrû elõhívásához.
Lapozzon a Bázisállomás pontra, és válassza ki a

gombbal.

Lapozzon a Szolg.-aktiváló kódok pontra, és válassza ki a
Lapozzon a szolgáltatások listájában, és válassza ki a
Adja be a kódot, majd nyomja le a
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Gyakran ismételt kérdések (GYIK)
1/ Nincs tárcsahang, miután telepítettem a telefont. Hogy oldhatom meg ezt a problémát?
Ellenõrizze, hogy a telefonkészüléket a vele együtt szállított telefonzsinórral csatlakoztatta-e, nem pedig
valamilyen korábbi készülék zsinórjával (ezek gyakran másképpen vannak bekötve). Ellenõrizze, hogy a
kézibeszélõ akkuját teljesen feltöltötte-e a telefonhoz adott utasításoknak megfelelõen. Nézze meg, hogy az
antenna ikonja (rádióösszeköttetés a bázisállomással) látható-e a kijelzõn. Ha a kézibeszélõ nincs
bejelentkeztetve, el kell végeznie a bejelentkeztetését (lásd a felhasználói útmutatóban).

Magyar

2/ Ott hagyhatom állandóan a kézibeszélõt a bázisállomáson?
Igen, mert nincs “memória hatás”. A kézibeszélõ minden olyan korszerû típus esetén a bázisállomáson hagyható,
melyben NiMh akkumulátor mûködik.
3/ Teljes áramkimaradás esetén nem vesznek el az adataim, melyeket a telefon tárol
(a telefonkönyv bejegyzései, felvett üzenetek)?
Nem, nem vesznek el. Nem törlõdnek a telefonban rögzített adatok teljes áramkimaradás esetén vagy akkor,
ha kihúzza a fali csatlakozóból a bázisállomás vezetékét, de akkor sem, ha telepet cserél.

4/ Beállítottam a telefonkészüléken a dátumot és a pontos idõt, de hívás után az információk nem
pontosak. Miért?
Ha Ön ISDN hálózatra csatlakozik, ezeket a paramétereket (dátum és pontos idõ) 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 idõt közvetlenül az ISDN berendezésen, vagy ha ez nem
lehetséges, hívja ki a szolgáltatót ill. kereskedõt, akitõl az ISDN-t beszerezte, és aki az ISDN-t felszerelte.
5/ Nem tudom Philips telefonkészülékem rögzítõjét együtt mûködtetni ugyanarról a csatlakozásról.
Miért?
Ennek a problémának az elkerülése érdekében módosíttatnia kell a hívásfogadás hívójeleit az üzenetrögzítõvel.
Példa: Ha Ön a hálózati szolgáltató postafiókjához vagy az Ön faxkészülékéhez a hívás fogadását 4 hívójel utánra
állította be, az üzenetrögzítõhöz 3 hívójelet kell beállítani. A hívójelek számának beállítását lásd a 34. oldalon.
6/ Mi az a CLI, és hogyan hozhatom mûködésbe?
A CLI jelentése: Caller Line Identification, magyarul hívószám azonosítás, ami olyan speciális szolgáltatás, melyre
Ön a hálózati szolgáltatójánál fizethet elõ. Ha Ön elõfizetett erre a szolgáltatásra, a CLI funkciót biztosító telefon
megjeleníti a hívó fél számát (hacsak õ le nem tiltotta) a csengetéskor, és így ön eldöntheti, hogy fogadja-e a
hívást, vagy sem.
7/ A CLI szolgáltatás nem mûködik Philips telefonomon, a digitális telefon berendezésemen (ISDN,
ADSL). Hogyan oldjam meg a problémát?
Termékeink analóg hálózaton mûködnek. Ha Ön a Philips telefonkészüléket digitális berendezésbe dugaszolta, a
CLIP nem mûködik a bejövõ hívásoknál. A digitális telefon berendezések (ISDN) a szolgáltató által nyújtott
szolgáltatásokat illetõen nem mindig összeférhetõk az analóg telefonokkal. Az összeférhetõséggel 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 összeférhetõk a CLI szolgáltatást nyújtó
analóg telefonokkal.
Egyes ADSL vonalak esetén olyan szûrõket használnak, melyek kiszûrik a CLIP jel egy részét, és
megakadályozzák, hogy a telefonkészülék megfelelõen megjelenítse a CLIP-et. Megoldást jelenthet, ha jobb ADSL
szûrõt szerez be, amely nem okoz ilyen problémát.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)
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8/ Mi az a CNIP?
A CNIP jelentése: Caller Name Identification, magyarul a hívó nevének azonosítása. Hasonlóan a CLI
szolgáltatáshoz, ez az új funkció is hálózatfüggõ, és az Ön szolgáltatójának kell elõfizetés alapján aktiválnia. Ez a
szolgáltatás lehetõvé teszi bejövõ hívásnál a hívó fél nevének megjelenítését. Jelenleg még nem minden
szolgáltató biztosítja. Javasoljuk, hogy érdeklõdjön szolgáltatójánál. Megjegyzés: Ha a hívó fél neve fel van véve az
Ön telefonkönyvébe, hívás esetén az ott szereplõ név kerül megjelenítésre, nem pedig az, amit a szolgáltató adott.
Ilyenkor az Ön telefonkönyvében szereplõ adatok elsõbbséget élveznek a szolgáltató adataival szemben.
A CNIP ugyanolyan technikával mûködik, mint a CLIP. Ezért ennek a két szolgáltatásnak a korlátjai ugyanazok
(ha a szolgáltatás nem mûködne megfelelõen, kérjük, olvassa el a CLIP-pel kapcsolatos kérdéseket). Ne feledje,
hogy csak alfanumerikus kijelzõvel mûködik.
9/ Az üzenetrögzítõm nem jegyzi fel a hívó üzeneteit. Hogyan oldhatom meg ezt a problémát?
Ellenõrizze, hogy a hálózati szolgáltató postafiókja aktiválva van-e. Ha igen, állítsa be úgy az üzenetrögzítõt, hogy
elõször a felvételt kezdje meg (állítsa be úgy a hívóhangokat, hogy az üzenetrögzítõ fogadja a hívást).
10/ Milyen feltételeknek kell teljesülniük SMS küldésekor?
Mindenekelõtt elõ kell fizetnie a CLIP szolgáltatásra a hálózati szolgáltatónál, és SMS elõfizetéssel kell rendelkeznie
a megfelelõ SMS szolgáltatónál is.
11/ Lehet SMS-t írni, olvasni, küldeni vagy fogadni, amikor a másik kézibeszélõn beszélnek (csak DECT
511 és több mobil egységgel felszerelt DECT 521/525 esetén)?
Nem lehet.
12/ Mi történik akkor, ha SMS-t küldök egy olyan vezetékes állomásra, ahol nincs SMS telefon?
A címzett az SMS szolgáltatótól függõen hangüzenetet kap.
13/ Van lehetõség SMS küldésére másik országban egy vezetékes telefonra?
Ez a funkció az Ön szolgáltatóján múlik. Kérjük, érdeklõdjön nála a részletekrõl.
14/ Hogyan kapok SMS központszámot?
Legalább egy SMS központszám elõre be van programozva az Ön DECT 521/525 készülékébe. Ha azonban Ön
egy másik számot kíván tárolni, ennek beállí tása a telefonon az SMS / SMS-beállítások / SMS-központ
menüpontban történhet. Kérjük, tudakolja meg SMS szolgáltatójától a bejövõ és kimenõ központszámokat, vagy
olvassa el a telefon kézikönyvhöz mellékelt kiegészítést.
15/ 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 521/525 készüléken az SMS funkció kikapcsolható, ami az SMS / SMS-beállítások /
Üzemmód / KI menüpontban lehetséges.
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Hibaelhárítás
Problémák a telefonnal

Nem változik a

jel,

LEHETSÉGES OK
- Nem jól érintkezik az akku.
- Elszennyezõdött érintkezõ.

amikor a mobil egység a
bázisállomásra fel van helyezve.

- Feltöltött akku.

Nincs tárcsahang.

- Nincs áram.

- Lemerült akku.
- Ön túl messze van a bázisállomástól.
- Rossz kábel.
- KI van kapcsolva a csengõhang.

Nincs csengõhang.

- BE van kapcsolva a “Ne zavarj”
üzemmód.

MEGOLDÁS
- Mozgassa meg kissé a kézbeszélõt.
- Tisztítsa meg az érintkezõt
alkoholos ronggyal.
- Nincs feltöltésre szükség.
- Ellenõrizze 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.
- Mindig a készülékhez tartozó
kábelt használja.
- Állítsa be a csengetõt (lásd 49.
oldalon).
- Hatástalanítsa (lásd 48. oldalon).

Magyar

PROBLÉMA

- Nincs áramellátás.
- Túl messze van a bázisállomástól.

- Ellenõrizze a csatlakozásokat.
- menjen közelebb a
bázisállomáshoz.

- A kézibeszélõ nincs bejelentkezve a
bázisállomáson.

- Jelentkeztesse be a kézibeszélõt a
bázisállomáson (lásd 27. oldalon).

Zavaró zajok a vezetéken.

- Túl nagy a távolság a bázistól.
- A bázisállomás túl közel helyezkedik
el valamilyen elektromos
berendezéshez, betonfalhoz vagy
fém ajtókeretekhez.

- Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
- Keressen jobb helyet a
bázisállomás számára (minél
magasabban, annál jobb).

A mobil egységen
“Nem elérhetõ” olvasható:
- ha egy újabb mobil egységet
jelentkeztet be a
bázisállomásra,
- ha egy mobil egységet
használ.

- Nem sikerült újabb kézibeszélõt beje
lentkeztetni, kisérelje meg újra.

- Kapcsolja le, majd kapcsolja vissza
a bázisállomás áramellátását.
Végezze el a bejelentkeztetéshez
szükséges mûveleteket (lásd 27.
oldalon).
- Jelentkeztessen ki egy kézibeszélõt.

Nem látható a

Villog a

jel.

jel.

- Maximális számú kézibeszélõ van
bejelentkezve a bázisállomáson.
- A bázisállomást már egy másik kézi
beszélõ lefoglalta (pl.: telefonkönyv).

- Várjon, míg a bázis fel nem
szabadul.

Zavaró jelek az Ön rádiójában
vagy TV-jében.

A DECT 521/525 bázisállomás vagy
a hálózati tápegység túl közel van az
elektromos berendezésekhez.

Vigye minél messzebb a
tápegységet vagy a bázisállomást.

Hívószám-továbbítás (CLIP)
nem mûködik.

- A szolgáltatás nincs aktiválva.

- Tisztázza az elõfizetést hálózati
szolgáltatójával.

Hibaelhárítás

59

DECT 521_HU_part2.qxd

07.02.2005

PROBLÉMA

14:25

Seite 60

LEHETSÉGES OK

MEGOLDÁS

Nem lehet rögzíteni bejegyzést
a telefonkönyvben.

Megtelt a telefonkönyv.

Töröljön egy bejegyzést, hogy
memória szabaduljon föl.

Nem lehet új SMS t fogadni.

- Megtelt az SMS tár.
- Ki van kapcsolva az SMS üzem.

- Törölje a régi SMS-eket.
- Kapcsolja be az SMS üzemet
(ld. 25. oldalon).

Nem lehet SMS-t küldeni vagy
fogadni.

- A kimenõ vagy bejövõ SMSC szám
nincs vagy rosszul van beállítva.
- Az SMS üzemmód KI van kapcsolva.

- A helyes SMSC hívószámokat lásd
a melléklet SMS lapon.
- Aktiválja az SMS-üzemmódot (ld.
25. oldal).
- Kérjen közelebbi tájékoztatást
szolgáltatójától.
- Kapcsolja ki az SMS üzemmódot
az egyik készüléken.

- Önnek nincs elõfizetése.
- Egy másik, SMS-re alkalmas telefon
szintén rá van kapcsolva az Ön
vonalára.
- Együttmûködési probléma van a
szolgáltatók között.
- Az azonosító nem jelenik meg.
Nincs hívó azonosító/ Rossz
hangminõség / Nem jó a
kapcsolat a szélessávú DSL
Internettel

- Nincs DSL szûrõ/sávosztó, vagy
nincs elég szûrõ.

- A modem és/vagy a telefon nem a
megfelel DSL szûrõ nyílásba van
bedugva.
- Hibás DSL szûrõ.

- Kérjen további tájékoztatást
szolgáltatójától.
- Jelenítse meg az azonosítót.
- Gondoskodjon, hogy az épületben
használt minden egyes vonalcsatla
kozó aljzatba egy-egy DSL szûrõ
be legyen dugva.
- Ellenõrizze, hogy a modem és a
telefon a megfelelõ szûrõ nyílásba
van-e bedugva (mindegyikhez
külön egy).
- A hibás szûrõt/szûrõket cserélje ki,
és végezzen újabb próbát.

Üzenetrögzítõ: hibakeresés és -elhárítás

PROBLÉMA

LEHETSÉGES OK

MEGOLDÁS

Az üzenetrögzítõ nem vesz fel
üzeneteket.

- Megtelt a tároló.
- Töröljön üzeneteket.
- Csak az üzenetrögzítõ mód van aktiválva. - Állítsa be az üzenetrögzítõt felvétellel.

Nem lehetséges a távlekérdezés.

- Az üzenet nem aktiválja az
üzenetrögzítõt.
Nincs aktiválva a távlekérdezés.

Nem lehet üdvözlõ üzenetet felvenni.

Megtelt a tár.

Távlekérdezés közben a
DECT 525 bontja a kapcsolatot.

- Hibás a 3 x kódtovábbítás.
- Túl nagy késleltetés.

Az üzenetrögzítõ megszakítja a
hangrögzítést.

- Megtelt a tár.

60

- Nyomja le a

gombot.

Aktiválja a távlekérdezést
(lásd 35. oldalon).
Töröljön üzeneteket.
- Adjon be megfelelõ kódot.
- Indítsa el gyorsabban a
távlekérdezést.

- Hallgassa meg + törölje az
üzeneteket.
- Túl hosszú az üzenet (max. 3 perc). - Az üzenet max. hosszúsága 3 perc.

Hibaelhárítás
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A DECT 521xx/ DECT 525xx mûszaki adatai :
Hálózati feszültség :

230V / 50Hz

Tápfeszültség :
Kézibeszélõ :
Bázis :
Töltõ :

2 NiMH AAA 650 mAh
7V AC / 240mA
6,3V DC / 180mA

Rádiófrekvenciás teljesítmény :
<250mW
Méretek :
Bázis :
Kézibeszélõ :
Csomagolva :

Súly :
Bázis :
Kézibeszélõ :
Töltõ :

107x55x99mm
136x29x47mm
245x182x82mm (DECT 5211/DECT 5251) ;
324x177x93mm (DECT 5212/DECT 5252) ;
165x155x78mm (DECT 5250)

96g (DECT 521xx) ; 112g (DECT 525xx)
80g
44g

Hõmérséklet tartomány :
Mûködési :
0°C to + 40°C
Tárolási :
-25°C to + 70°C
Hatótávolság:
Beltérben :
Kültérben :

50m-ig
300m-ig

A csomag tartalma :
- Kézibeszélõ
- Bázisállomás
- Töltõ (DECT 5212/DECT 5252)
- Hálózati adapter
- Telefon vezeték
- NiMH AAA 650 mAh akkumulátor
- Kezelési leírás
- Fali csatlakozó adapter
- Jótállási jegy

