
Gyors eligazítás 1

Gyors eligazítás / a menürendszer áttekintése

Hívás fogadása /
befejezése

Hívás

Szám választásának
megismétlése

Hívás telefonkönyvbõl

Név hozzáadása a
telefonkönyvhöz

Hallgató hangerejének
beállítása beszélgetés
közben

A mobil kézibeszélõ
hangerejének beállítása

Mikrofon elnémítása
Némítás feloldása

Mobil egység külsõ 
csengetésének beállítása
(csak DECT 627)

Dátum és idõ beállítása

Mobil egység
csengetésének 
beállítása

Elõbb a szám tárcsázása és vagy , majd a szám tárcsázása.

Nyomja le a gombot, majd lapozzon , végül .

Nyomja le az JSK gombot, majd lapozzon és végül .

Írja be a számot, majd nyomja le az BSK gombot a MENTÉS

kiválasztásához, írja be a nevet, végül OK.

A gombbal növelheti, a gombbal csökkentheti a hangerõt.

Kihangosított beszélgetésnél gombbal növelheti, gombbal
csökkentheti a hangerõt.

Beszélgetés közben BSK NÉMÍT, vagy feloldáshoz megint BSK

a NÉM.KI kiválasztásával.

BSK lenyomásával belépés a menülistába, lapozás az

Egyéni beáll. pontra majd KIVÁL. lenyomása, lapozás a

Telefonhangok pontra, végül a KIVÁL. lenyomása. gombbal lapozás

a Csengo dallam pontra és KIVÁL. lenyomása. gombbal az egyes

csengõhangok meghallgatása és gombbal a megfelelõ csengohang

kiválasztása.

BSK gombbal belépés a menülistába, lapozás az Ébresztoóra

pontra, gomb KIVÁL., gomb a Dátum és idõ. kiválasztásához.

Pontos idõ (óra:perc), majd a nap beadása (nap/hónap), végül KIVÁL.

lenyomása.

A bázisállomáson gomb lenyomásával kapcsolható BE/KI az üzenetrögzítõ.

/ 

Nyomja le a Bal softkey-t (BSK), ha nyugalmi állapotban vissza kíván térni a fomenübe. A

Böngészo gombokkal lépegethet felfelé és lefelé a menülistában vagy válogathat a listákban.

A BSK gombot lenyomva választhatja ki a menüt vagy egy menüpontot és érvényesíthet egy
beállítást.

Nyugalmi állapotban a Telefonkönyv eléréséhez nyomja le a Jobb softkey-t (JSK), majd az

BSK lenyomásával érheti el a MEGNÉZ lehetõséget a részletek megtekintéséhez.
Az egyik programozható gomb rövid ideju lenyomásával érvényesítheti a gombok fölött

megnevezett szöveg funkciót. Nyugalmi állapotban az Újrahívó lista eléréséhez a Fel

gombot, a Híváslista eléréséhez a Le gombot kell lenyomni.

Híváslista megjelenítése
Nyomja le a gombot, lapozzon a Híváslista vagy SMS

pontra, majd .
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DECT 623 / DECT 627 Kézibeszélõ2

Színes kijelzo
- Fejléc: ikonok és az

éppen mûködõ menü
kijelzése.

- Softkey-k sora:
összefüggésükben
mutatja a menüket.

Hallgató

Hangszóró *
- Röviden lenyomva

felveszi a kézibeszélot és
aktiválja annak
hangszóróját a
beszélgetés
idõtartamára.

Billentyuzár és 
beszúrása
- Röviden lenyomva 

beszúrása.
- Hosszan lenyomva a

billentyuzet lezárása vagy
oldása nyugalmi
üzemmódban.

Betuváltó mód & # beszúrása
- Röviden lenyomva #

beszúrása.
- Nagybetû / kisbetû

átkapcsolás szerkesztéskor.
- Hosszan lenyomva szünet (P)

beszúrása tárcsázás közben.

Intercom / hívásátadás
- Röviden lenyomva házi hívás

kezdeményezése.
- Házon belüli beszélgetés

közben röviden lenyomva a
hívás átadása vagy
kapcsolgatás házon belüli és
külsõ hívás között.

- Röviden lenyomva házon belüli
hívás fogadása.

Jobb softkey
- Röviden lenyomva a

Telefonkönyv elérése
nyugalmi állapotban.

- Röviden lenyomva a
helyzetfüggo menü
kiválasztásához.

DECT 623 / DECT 627 Kézibeszélõ

Felvevo és hívó gomb
- Felveszi a kézibeszélõt

és fogadja a hívást.
- R beillesztése kezeloi

szolgáltatásokhoz
vonalra kapcsolt
állapotban.

Vonal bontása
- Röviden lenyomva bontja a

vonalat vagy kilépés
(visszatérés nyugalmi
állapotba).

- Hosszan lenyomva a
kézibeszélõ áramtalanítása.

Bal softkey
- Nyugalmi üzemmódban

röviden lenyomva a
fomenübe léptet.

- Röviden lenyomva a
helyzetfüggõ menüt
választja ki.

Böngészo gombok

Lépegetés a menük és a
menüpontok között.

Lépegetés felfelé az
Újrahívó lista eléréséhez
nyugalmi állapotban.

Lépegetés lefelé a
Híváslista/SMS üzenetek
eléréséhez nyugalmi
állapotban.

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

Mikrofon
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Ikonok a kézibeszélõ és a bázisállomás kijelzõjén 3

Ikonok a kézibeszélõ kijelzõjén
A kijelzõ folyamatosan tájékoztat a telefonkészülék mûködésérõl. A kijelzo fejlécében összesen 
9 ikon jelenhet meg.

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

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

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

A csengõ ki van kapcsolva.

Az ébresztõóra be 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 billentyuzet le van zárva.

A mobil egység hangszórója aktív állapotban van.

Ikonok a bázisállomás kijelzõjén csak DECT 627

Új olvasatlan üzenet(ek) az üzenetrögzítõn.

Régi, már elolvasott üzenet(ek) az üzenetrögzítõn.

Az üzenetrögzítõ BE van kapcsolva.

Az alkalmazott kimenõüzenet típus jelölése.

A csengetések számának jelölése, mielõtt az üzenetrögzítõ megkezdi a kimenõ
üzenet lejátszását.

Üzenetrögzítõs hívások kihangosítása BE / KI.

A DECT 627 bázisállomás kijelzõje tájékoztat az üzenetrögzítõrõl és a beállításokról.

Dátum (nap/hónap)Idõ (óra:perc)

Üzenetek száma

Új üzenet(ek) (SMS, híváslista bejegyzés vagy hangposta).
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DECT 623 & DECT 627 bázisállomások4

Keresõgomb
A keresõgomb segítségével megkeresheti elveszett kézibeszélõjét,
ha az hatótávolságon belül van és telepei fel vannak töltve. Nyomja
meg ezt a gombot, amíg a kézibeszélõ csengetni nem kezd. Ha
megtalálta a kézibeszélõt, nyomja le rajta a gombot, és ezzel
befejezõdött a keresés.

DECT 623 Bázisállomás

Emlékeztetõ / kimenõ
üzenetek rögzítése

- Röviden lenyomva
emlékeztetõ rögzítése.

- Hosszan lenyomva 1. vagy 2.
kimenõ üzenet rögzítése
(lásd a 49. oldalon).

s e t t i n g / o k

Ugrás elõre /
Következõ üzenet

- Röviden lenyomva lehallgatás
közben ugrás a következõ
üzenetre.

- Beállítási üzemmódban
nyomja le röviden egy
beállítás módosításához.

BE / KI gomb

Az üzenetrögzítõ kapcsolható
Be vagy Ki.

Lejátszás / Stop
gomb

- Röviden lenyomva üzenet
lejátszása.

- Nyomja le röviden, ha egy
üzenet meghallgatása közben
le kívánja állítani a lejátszást.

- Hosszan lenyomva belépés az
üzenetrögzítõ beállítási
üzembe.

setting / ok

Keresõgomb
Lenyomásával megkeresheti az
összes kézibeszélõt.

Hangszóró

Ugrás vissza /
Újrajátszás

- Ha az üzenet lejátszása
közben 1 másodpercen belül
lenyomja: visszaugrás az
elõzõ üzenetre.

- Ha az üzenet lejátszása után
1 másodperc múlva lenyomja:
az aktuális üzenet ismételt
lejátszása.

- Beállítási üzemmódban
nyomja le röviden egy
beállítás módosításához.

/ 
Hangerõszabályzó gombok
A bázisállomáson a hangerõ
beállításához.

A háttérvilágítás Be, amikor az
üzenetrögzítõ új üzeneteket
tartalmaz, vagy ha az
üzenetrögzítõ memóriája
megtelt.
Ikonokat lásd a 3. oldalon.

Törlés gomb

- Röviden lenyomva az aktuális
üzenet törlése lejátszás
közben.

- Hosszan lenyomva nyugalmi
üzemmódban valamennyi
üzenet törlése (minden
visszahallgatott üzenet).

DECT 627 Bázisállomás
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A menürendszer 7

SMS SMS írása

Szerkesztés

Szám tárolása

Törlés

Mindent töröl

Bejövõ üzenet

SMS beállítás

SMS

Válasz

SMS központ 1

SMS központ 2

A menürendszer

Menü

Nyugalmi üzemmódban úgy léphet a menübe, hogy lenyomja a MENÜ Bal softkey-t (BSK).

A Böngészõ gombokkal lépegethet felfelé vagy lefelé a menülistában.

Kimenõ üzenet

Fax *

E-mail *

Újraküldés

Piszk. mentése

Törlés

Mindent töröl

Szerkesztés

Piszkozatok

Küldés

Törlés

Mindent töröl

Szerkesztés

SMS központ 3

Ébresztõóra Dátum és idõ

Ébresztõóra Kikapcsolva

Egyszer

Naponta

DDááttuumm ééss iiddõõ mmeeggaaddáássaa

SMS központ SSMMSS kköözzppoonntt vváállaasszzttáássaa

Ébresztõhang Ébresztõhang 1 / 2 / 3* Országtól függõ funkció
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A menürendszer8

Telefonkönyv Új szám beírás

Szám szerkeszt

Mindent töröl

Számok listája

Szám törlése

1 / 2 / 3 / -ös szint Ki

Dallamok neve

Be / Ki

Be / Ki

Egyéni beáll. Háttér

Telefonhangok

Készülék neve KB név megadása

Háttér 1 / 2 / 3 / 4

Kontraszt

Autom. válasz

Nyelv

Név megadása Szám beütése

NNeevveekk lliissttáájjaa

NNeevveekk lliissttáájjaa

NNeevveekk lliissttáájjaa

1 / 2 / 3-ös szint

Csengõ hangerõ

Csengõ dallam

Billentyûhang

SMS hang

Be / Ki

NNyyeellvveekk lliissttáájjaa

PIN megadása

Fejlett beáll.

Flash idõ

Tárcsázás mód Hang / Impulzus

Rövid / Közepes / Hosszú

PIN kód csere

PIN megadása

KKéézziibbeesszzééllõõ lliissttaa

CCssooppoorrtt vváállaasszzttáássaa

Biztonság

Regisztráció

Reg. visszavon

Alaphelyzet

Híváskorlátoz. PIN megadása Szám 1/2/3/4

Igen / Nem

Csop. cs.hang Dallam választása az A / B / C csoporthoz

üz.rögz.nyelve * NNyyeellvvlliissttaa

* Országtól függõ funkció
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A menürendszer 9

Hívásátirányít

Foglalt átir.

Hálózati szolg

Nem felel átir

Hangposta

Visszahívás

Nem azonosít

hálózatfüggõ
funkciók

Aktiválás / Deaktiválás / Beállítás

Visszahívás ki

Környezetfüggõ softkey címkék

A környezettõl függõen a Bal és a Jobb softkey fölött a
következõ softkey címkék jelenhetnek meg: MENÜ TEL.K.

Softkey címke Funkció

MENÜ Menüfunkció kezdeményezése.
KIVÁL. Aktuális kijelölés választása.
OK Aktuális beállítások / bejegyzés vagy funkció

megerõsítése.
VISSZA Vissza az elõzõ képernyõre.
TEL.K. Telefonkönyv lista elérése.
NÉMÍT A kézibeszélõ mikrofonjának elnémítása.
NÉM.KI A kézibeszélõ elnémításának megszüntetése.
CSEND. Bejövõ csengõhang leállítása.
TÖRLÉS Az aktuális karakter törlése és a kurzor mozgatása

balra.
MENTÉS Mentés a telefonkönyvbe.
STOP Hangjelzés leállítása.
MEGNÉZ Egy bejegyzés részleteinek megtekintése.
MIND Minden kézibeszélõ felhívása intercom funkcióval.
KONF. Konferencia-hívás kezdeményezése.

DECT623_627_HU_part1.qxd  07.10.05  10:38  Seite 9



Konformitás, biztonság és környezet10

BBiizzttoonnssáággii uuttaassííttáássookk
Az eszközt nem lehet vészhívásra használni áramkimaradás esetén. Vészhelyzetben használjon alternatív
eszközt, pl. mobiltelefont.

KKoonnffoorrmmiittááss
A Philips ezúton kijelenti, hogy a DECT 623xx valamint a DECT 627xx típusú készülékek megfelelnek az
1999/5/EC direktíva követelményeinek és más vonatkozó kikötéseinek. Ezt a terméket csak a
csomagoláson feltüntetett országok analóg távbeszélõ hálózataira lehet csatlakoztatni.

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

FFiiggyyeelleemm!!
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.

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

BBiizzttoonnssáággii uuttaassííttáássookk
Tartsa távol a mobil kézibeszélõt folyadékoktól. Sem a mobil kézibeszélõt, sem pedig a bázisállomást ne
szerelje szét; veszélyes feszültségeket érinthet meg. A töltõ érintkezõinek és az akkunak nem szabad
vezetõ tárgyakkal érintkezniük. Tilos másféle telepet használni, mint amilyen eredetileg a készülékkel
került szállításra: robbanásveszély.
A kihangosításnál a hallgatóban a hangerõ hirtelen nagymértékben megnövekedhet. Ügyeljen arra, hogy
a kézibeszélõ ne legyen túl közel a füléhez!

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

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

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

Ha a terméket le kívánja selejtezni, ne dobja a többi háztartási szemét közé.

Tudakozódjon, hogy hol található a közelben elektromos és elektronikai termékek
elhelyezésére szolgáló begyûjtõ állomás, melyen a következõ jel látható:

A kkövetkezõ kkét llehetoség kközül vválasszon:
1. Adja le hiánytalanul a terméket (kábelekkel, dugaszokkal és tartozékokkal együtt) az erre kijelölt

WEEE begyûjtõ állomáson.

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

Konformitás, biztonság és környezet
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Megfelelési nyilatkozat 11

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.

Jelöléssel ellátott csomagolóanyag újrahasznosítható.

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

A GGAP-sszabvány kkövetelményei
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 623 / 627 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 723 / 727) mobil kézibeszélõt üzemeltet bázisállomásán.
Ha a DECT 623 / 627 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 43. oldalon.
Ha a DECT 623 / 627 bázisállomás más márkájú mobil egységet kíván bejelentkeztetni, helyezze a
bázist bejelentkezõ üzemmódba (43. oldal), majd kövesse a gyártó dokumentációjának elõírásait.

Megfelelési nyilatkozat

We,

PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT62xx are in compliance with ANNEX IV 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 : 20/05/2005       Le Mans

Product Quality Manager
Home Communication

0168
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A DECT 623 / 627 felállítása12

NiMh AAA
550 mAh újra
feltölthetõ
akkuk / telepek

Egy hálózati kábel Egy telefonzsinór *

A DDECT 623 kkicsomagolása

Egy DECT 623 bázisállomás Egy DECT 623 kézibeszélõ

Egy kezelési
utasítás és
egy SMS
brosúra

Egy garanciajegy

A DECT 623 csomaga következõket tartalmazza:

A DECT 623 és DECT 627 csomagban egy vagy több további kézibeszélõ található, továbbá
töltõdokkoló hálózati kábellel, valamint plusz újra tölthetõ akkukkal.

A DECT 623 / 627 felállítása

* Figyelem: Elõfordulhat, hogy a dobozban a hálózati adapter és a hálózati kábel külön helyezkedik
el. Ebben aaz eesetben eelõbb ddugja öössze aa hhálózat aadaptert éés aa hhálózati kkábelt, mmielõtt aazt aa
hálózati aaljzatba ccsatlakoztatná.

A DDECT 627 kkicsomagolása

s e t t i n g / o k

Egy DECT 627 bázisállomás

A DECT 627 csomaga következõket tartalmazza:

NiMh AAA
550 mAh újra
feltölthetõ
akkuk / telepek

Egy hálózati kábel Egy telefonzsinór *

Egy DECT 627 kézibeszélõ

Egy kezelési
utasítás és
egy SMS
brosúra

Egy garanciajegy
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A DECT 623 / 627 felállítása 13

Akkuk bbehelyezése aa mmobil eegységbe éés aakkucsere

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 12 - 15 óra töltés
után éri el. Elsõ üzembehelyezéskor néhány percet vehet igénybe, amíg megjelennek a kijelzõn az
ábrák.
Tilos másféle telepet használni, mint amilyen eredetileg a készülékkel került szállításra:
robbanásveszély.
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 aakku tteljesítménye éés hhatótávolság

Az akkukat nem szabad a háztartási szemétbe dobni.

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.

Akku teljesítménye
beszédidõben

Akku teljesítménye
készenlétben

Hatótávolság zárt
helyiségekben

Hatótávolság szabad
térben

kb. 14 óra kb. 140 óra kb. 50 méter kb. 300 méter

A bbázisállomás ffelállítása
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. 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.

Hálózati kábel csatlakoztatása

!

A készülékkel szállított telefonzsinór
csatlakoztatása
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Konfigurációs üzemmód / Kézibeszélõ BE és KI / Billentyûzár be- és kikapcsolása14

Konfigurációs üzemmód
Mielõtt a DECT 623 / 627 készüléket használatba venné, el kell végeznie az adott országnak
megfelelõ beállításokat. Helyezze be az akkukat.

Nyomja le a MENÜ-t.

A gombbal lépegessen az országok között.

A KIVÁL. gombbal válassza ki a megfelelõ országot.

A gombbal lépegessen a szolgáltatók listájában.

Nyomja le a KIVÁL. gombot a szolgáltató kiválasztásához.

A készülék most már használható.

Ha újra kívánja konfigurálni DECT 623 / 627 készülékét, olvassa el a 40. oldalon található
útmutatót.

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

Kézibeszélõ Be és Ki

A kézibeszélõ be- és kikapcsolásához nyomja le a gombot!

Billentyûzár be- és kikapcsolása

Nyugalmi üzemmódban a gombot lenyomva kapcsolhatja be és ki a billentyûzárt.

Országtól függõ funkció
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Bevezetés 15

Nyugalmi üzemmódban a DECT 623 / 627 különbözõ információkat jelez ki:

A mmenüszerkezet éés kkezelés

A kkijelzõ nnyugalmi üüzemmódban

Bevezetés

A fõmenü nyugalmi állapotból való eléréséhez nyomja le a MENÜ Bal softkey-t.

A vagy gombbal lépegessen fel vagy le, amíg el nem éri a kívánt menüt, majd

nyomja le a Bal softkey-t a kiválasztáshoz KIVÁL. A nyugalmi állapotba való

visszatéréshez nyomja le a Jobb softkey-t a VISSZA kiválasztásához.

Egymás alatt megjelennek az almenük, így, amikor eléri a lista alsó sorát, utána ismét az
elsõ sor jelenik meg. A képernyõn összesen max. 5 almenü látható. Ha 5-nél több
almenü látható a listában, a softkey címkék között egy ▼ nyíl látható.

Egy adott almenü eléréséhez használja a böngészõ gombokat, és a kiválasztáshoz

(KIVÁL.) nyomja le a Bal softkey-t.

Megjegyzés: Nyugalmi állapotban a Telefonkönyv névjegyzék szintén közvetlenül

elérhetõ a TEL.K. jobb softkey-vel, a Híváslista a le böngészõ gombbal és az

Újrahívó lista a fel böngészõ gombbal.

- A dátum és a pontos idõ, a kézibeszélõ neve és a menü eléréséhez szükséges utasítások.

- és az ébresztõóra , ha aktiválva vannak.

- Új hívások, új SMS vagy bemondott üzenetek az Ön hálózati szolgáltatójának
postafiókjában, ha van.

A nyugalmi állapothoz hátteret rendelhet hozzá (lásd a 38. oldalon).
Alaphelyzetben háttérként az egyik elõre telepített kép látható.
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Alapfunkciók 16

EEllõõrree vváállaasszzttootttt hhíívvóósszzáámm ééss nnéévv ttáárroolláássaa

Alapfunkciók
HHíívvááss kkeezzddeemméénnyyeezzééssee,, ffooggaaddáássaa ééss bbeeffeejjeezzééssee

HHíívvááss aa tteelleeffoonnkköönnyyvvbbõõll

ÚÚjjrraa ttáárrccssáázzááss hhíívváássnnaappllóóbbóóll

Nyomja le az JSK gombot a TEL.K. közvetlen eléréséhez.

Válasszon ki egy nevet a listából.

Kapcsolat felépítése.

Írja be a nevet és nyomja le az OK gombot.

Nyomja le a MENTÉS gombot.

Elõkészített
tárcsázás

Írja be a hívószámot.

Módosítson a számon ha szükséges, majd nyomja le a OK gombot.

Közvetlen választás
fogadása

Hívás *

Ha kicseng:Hívószám beírása.

Kapcsolat felépítése. Hívószám beírása.

Gomb lenyomása.

Hívás fogadása.

Nyomja le a Hiváslista közvetlen eléréséhez.

Válasszon egy bejegyzést.

Kapcsolat felépítése.

Hívás befejezése

Figyelem! Bejövõ hívásoknál a kézibeszélõ csengõjének hangereje felerõsödhet a fülhallgatóban.
Vigyázzon, hogy ne tartsa túl közel a kézibeszélõt a füléhez csengetéskor!

* Kihangosított módban bejövõ külsõ hívás fogadásához a gombot is lenyomhatja. Ha

aktiválta az Autom. válasz üzemmódot (lásd a 40. oldalon), a hívás fogadásához egyszerûen vegye

fel a kézibeszélõt a bázisállomásról vagy a töltõrõl.

BBeesszzééddiiddõõ sszzáámmlláállóó
Amikor felveszi a kézibeszélõt (szám tárcsázásához vagy hívás fogadásához), a beszédidõ
számláló megjelenik a kézibeszélõ kijelzõjében.

Nyomja le a KIVÁL. gombot.
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Hívás közben rendelkezésre álló funkciók 17

Hívás közben rendelkezésre álló funkciók
Házon kívüli beszélgetés során további funkciók állnak rendelkezésre.

Házon kívüli beszélgetés közben használható a hívás közbeni intercom lehetõség, mellyel felhívhat
egy másik kézibeszélõt, és átadhatja neki a folyamatban lévõ kapcsolatot.

AA mmoobbiill kkéézziibbeesszzééllõõ mmiikkrrooffoonnjjáánnaakk eellnnéémmííttáássaa

HHáázzoonn bbeellüüllii hhíívvááss ((ccssaakk aakkkkoorr lleehheettssééggeess,, hhaa lleeggaalláábbbb kkéétt mmoobbiill eeggyysséégg áállll
rreennddeellkkeezzééssrree))

Nyomja le a gombot a kézibeszélõ hangszórójának be- vagy kikapcsolásához.

Felfelé lépegetve növeli, lefelé lépegetve csökkenti a hangerõt beszélgetés közben.

A következõ híváshoz az utolsó beállítás tárolásra kerül.

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 + , gombot a második hívás fogadásához
(szolgáltatótól függõen esetleg egy másik gombot). További tájékoztatásért forduljon
szolgáltatójához.

AA kkéézziibbeesszzééllõõ hhaannggsszzóórróójjáánnaakk bbee- ééss kkiikkaappccssoolláássaa

HHíívvóósszzáámm ttoovváábbbbaaddáássaa ééss bbeekkooppooggttaattááss

AA ffüüllhhaallllggaattóó ééss aa hhaannggsszzóórróó hhaannggeerreejjéénneekk nnöövveellééssee//ccssöökkkkeennttééssee bbeesszzééllggeettééss kköözzbbeenn

Ismételt lenyomásával beszélgetés folytatása (NÉM.KI).

Lenyomásával NÉMÍT választása (A beszélgetõ partner már nem hallja Önt).

Nyomja le a házon kívüli hívás tartásához – ekkor a hívó fél nem hallja Önt.

Írja be a kézibeszélõ számát, melyre át kívánja irányítani a hívást.

További opciók állnak rendelkezésre, pl. Némít és Konferencia-hívás (lásd 36 - 37. oldalon).

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

Nyomja le a hívás bontásához, amikor a másik kézibeszélõ fogadta a hívást.
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Szöveg beírása18

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 – tól - ig terjedõ billentyûkkel lehet

beírni, a különleges karakterek pedig a billentyûvel érhetõk el (lásd alábbi táblázatot).

A gombbal mozgassa balra vagy jobbra a kurzort. A TÖRLÉS gombbal törölhet egy

karaktert.

Standard sszövegbeírás
Ebben a rendszerben a szöveget karakterenként lehet beírni úgy, hogy annyiszor kell megnyomni
a megfelelõ billentyût, amíg a kívánt betû meg nem jelenik.
Standard szövegbevitelnél a felhasználó által lenyomott alfanumerikus gombokon elérhetõ betûk a
fejléc alatt láthatók.
A betûváltó állapota a softkey címkék között látható (a vagy A).

Betûváltó

Szöveg beírása

Hozzárendelt karakterkészlet
[Szóköz] 1 @ _ # = < > ( ) & ¤ £ $ ¥ [ ] { } ¤ §
a b c 2 à ä ç å æ
d e f 3 è é ) N
g h i 4 ì 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 ù ü
w x y z 9 f S Ξ Q
. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |

Gombok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

A “Peter” szó bevitele hagyományos 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

Figyelem: A fogadott SMS üzenetekben az ismeretlen karaktereket, melyek nem szerepelnek a
karaktertáblázatban, szóköz helyettesíti. A ¤, [ és ] elek 2 karakternek számítanak.
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SMS 19

A DECT 623 / 627 készülék a piszkozatok mappában és a Kimenõ üzenetek között 20 db SMS-t
képes tárolni, melyek egyenként 160 karakterbõl állnak.

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 623/627 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 25. oldalon és a mellékelt SMS lapon).

SSMMSS íírráássaa ééss eellkküüllddééssee tteelleeffoonnrraa vvaaggyy ffaaxxrraa aa kköövveettkkeezzõõkkééppppeenn ttöörrttéénniikk *

SMS írása pont választása, majd KIVÁL..

Írja be a telefonszámot, majd nyomja le a OK gombot.

Új SMS írása és elküldése

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

Válassza a Küldés lehetõséget, vagy

ha az SMS-t tárolni kívánja, keresse ki a Piszk. mentése pontot, majd nyomja le a

KIVÁL. gombot.

A tárolt SMS-t késõbb visszakeresheti a Piszkozatok mappából.

Szöveg bevitele, majd OK (lásd a 18. oldalon).

Megjegyzés: Hibás karakterbevitelnél nyomja meg a TÖRLÉS gombot. Karakterek

egyszerûen úgy törölhetõk és változtathatók meg, hogy a kurzort balra vagy
jobbra viszi, amíg el nem jut a megfelelõ karakterhez, majd egyszer lenyomja a

TÖRLÉS gombot.

Ha SMS és Fax esetén 160-nél több karaktert ír be, hibát jelzõ sípszó hallható.

SMS
SMS írása
Bejövõ üzenet
Kimenõ üzenet
Piszkozatok
SMS beállítás
SMS központ

Lenyomásával a menülista elérése, majd KIVÁL..

SMS választása vagy lapozás a Fax-ra, majd KIVÁL.. *

* Országtól függõ funkció
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SSMMSS kküüllddééssee EEmmaaiill ccíímmrree *

Válassza az SMS írása pontot, majd nyomja le a KIVÁL. gombot.

Írja be az e-mail címet (max. 30 karakter), majd nyomja le az OK gombot.

Válassza a Küldés lehetõséget, vagy

ha az SMS-t tárolni kívánja, keresse ki a Piszk. mentése pontot, majd nyomja le a

KIVÁL. gombot.

A tárolt SMS-t késõbb visszakeresheti a Piszkozatok mappából.

Írja be a szöveget, majd nyomja le az OK gombot (lásd a 18. oldalon).

Megjegyzés: Hibás karakterbevitelnél nyomja meg a TÖRLÉS gombot. Karakterek

egyszerûen úgy törölhetõk és változtathatók meg, hogy a kurzort balra vagy

jobbra viszi, amíg el nem jut a megfelelõ karakterhez, majd egyszer lenyomja a

TÖRLÉS gombot. Az e-mail cím az SMS része, így ennek hosszával csökken az

SMS maximális hosszúsága.

Lenyomásával a menülista elérése, majd KIVÁL..

Lépjen az Email pontra, majd nyomja le a KIVÁL. gombot.

SMS megtekintése

Lapozzon az SMS-re, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Menjen az SMS listára, és válassza ki az üzenetet, melyet el szeretne olvasni.

SSMMSS oollvvaassáássaa aa HHíívváásslliissttaa hhaasszznnáállaattáávvaall

Nyomja le a Híváslista eléréséhez.

A kijelzõ jelzi, ha új üzenete érkezett: 3 Új SMS, a fejlécben pedig a ON állapotban van. Ha az
SMS hangjelzés be van kapcsolva (lásd a 40. oldalon), minden új üzenet beérkezésére egy
hangjelzés figyelmeztet.
A beérkezett SMS üzeneteket kétféleképpen tekintheti meg: használhatja a Híváslista gombot vagy
a Bejövõ üzenet menüt. Az SMS-ek a legújabbtól a legrégebbi üzenetig terjedõ sorrendben
jelennek meg. A Bejövõ üzenet listában az olvasatlan üzeneteket felkiáltójel (! ) jelöli.
Megjegyzés: Ha Ön elõfizetett a Hívó fél azonosító (CLI) szolgáltatásra, a kijelzõben az üzenetet
küldõ neve vagy száma látható.

Lapozzon a Bejövõ üzenetre, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Menjen az SMS listára, és válassza ki az üzenetet, melyet el szeretne olvasni.

SSMMSS oollvvaassáássaa aa BBeejjöövvõõ üüzzeenneett mmeennüü hhaasszznnáállaattáávvaall

Lenyomásával a menülista elérése, majd KIVÁL..

Nyomja le a MEGNÉZ kiválasztásához, és tekintse meg az üzenet tartalmát.
A bejövõ üzenethez a VISSZA gombbal térhet vissza.

Nyomja le a MEGNÉZ kiválasztásához, és tekintse meg az üzenet tartalmát.
A bejövõ üzenethez a VISSZA gombbal térhet vissza.

Az SMS olvasása közben a gombbal lapozhat a következõ, a gombbal az elõzõ oldalra.
Az üzenet végén a feladó száma és az üzenet fogadásának napja / idõpontja látható. A fogadott
SMS-ek megnézésekor egyes lehetõségek csak telefonról fogadott SMS-ek esetén állnak
rendelkezésre. Ezek a lehetõségek a következõk: Válasz, Szerkesztés, Szám tárolása, Törlés és
Mindent töröl.

* Országtól függõ funkció
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Üzenet mmegválaszolása ((fogadott üüzenet eesetén)

Nyomja le a MENÜ gombot, és a KIVÁL. lenyomásával erõsítse meg a Válasz-t.

Írja be a szöveget (lásd a 18. oldalon), majd nyomja le az OK gombot.

Lapozzon az SMS listára, majd a MEGNÉZ lenyomásával válassza ki azt az üzenetet,
melyet meg kíván válaszolni.

Válassza a Küldés lehetõséget.

Lapozzon a Bejövõ üzenetre, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lenyomásával a menülista elérése, majd KIVÁL..

Menjen az SMS, Fax vagy Email pontra a megfelelõ típus kiválasztása érdekében, majd
nyomja le a KIVÁL. gombot. *

Megjegyzés: Ha az Email lehetõséget választja, a készülék felszólítja az e-mail cím beadására, mielõtt
elkezdhetné az üzenet megválaszolását. *

Nyomja le a MENÜ gombot, menjen az Szerkesztés pontra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lapozzon az SMS listában, és a MEGNÉZ lenyomásával válassza ki azt az üzenetet,
melyet szerkeszteni és ismét elküldeni kíván.

Szükség esetén módosíthatja a szöveget (lásd a 18. oldalon), majd nyomja le az
OK gombot.

SSMMSS sszzeerrkkeesszzttééssee ééss úújjrraakküüllddééssee ((ffooggaaddootttt SSMMSS eesseettéénn))

Lapozzon a Bejövõ üzenetre, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lenyomásával a menülista elérése, majd KIVÁL..

Menjen az SMS, Fax vagy Email pontra a megfelelõ típus kiválasztása érdekében, majd nyomja
le a KIVÁL. gombot. *

Válassza a Küldés lehetõséget.

Megjegyzés: Ha az Email lehetõséget választja, a készülék felszólítja az e-mail cím beadására, mielõtt
elkezdhetné az üzenet megválaszolását. *

FFeellaaddóó sszzáámmáánnaakk ttáárroolláássaa aa tteelleeffoonnkköönnyyvvbbeenn

Nyomja le a MENÜ gombot, menjen a Szám tárolása pontra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lapozzon az SMS listában, és a MEGNÉZ lenyomásával válassza ki azt az üzenetet,
melynek a számát tárolni kívánja.

Írja be a nevet, majd nyomja le az OK gombot.

Lapozzon a Bejövõ üzenetre, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lenyomásával a menülista elérése, majd KIVÁL..

A szám automatikusan beillesztésre kerül. A megerõsítéshez nyomja le az OK gombot.

Lapozzon a dallamok listájában, és válassza ki ehhez a bejegyzéshez a kívánt csoportdallamot.

Megerõsítéshez nyomja le a KIVÁL. gombot.

Bejövõ üzenet
Minden fogadott üzenet a Bejövõ üzenet-ben kerül tárolásra (max. 20 üzenet).

Írja be a számot, majd nyomja le az OK gombot.

* Országtól függõ funkció

Nyomja le az OK gombot a szám megerõsítéséhez.

* Országtól függõ funkció
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SSMMSS ttöörrllééssee aa BBeejjöövvõõ üüzzeenneett-bbõõll

Nyomja le a MENÜ gombot, menjen a Törlés-re, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lapozzon az SMS listára, majd a MEGNÉZ lenyomásával válassza ki azt az üzenetet,
melyet törölni kívánja.

Lapozzon a Bejövõ üzenetre, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lenyomásával a menülista elérése, majd KIVÁL..

Ekkor a kiválasztott üzenet azonnal törlésre kerül.

Ezzel a funkcióval minden SMS-t törölhet a Bejövõ üzenet-bõl.

A megerõsítéshez nyomja le a KIVÁL. gombot vagy a VISSZA gombot, ha minden SMS-t
törölni kíván a listából.

A kiválasztást követõen a “Mindent töröl?” kérdést meg kell erõsíteni.

MMiinnddeenn SSMMSS ttöörrllééssee aa BBeejjöövvõõ üüzzeenneett-bbõõll

Nyomja le a MENÜ gombot, menjen a Mindent töröl-re, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lapozzon a Bejövõ üzenetre, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lenyomásával a menülista elérése, majd KIVÁL..

Kimenõ üzenet
A Kimenõ üzenet-ben minden, sikeresen elküldött üzenet (max. 20 üzenet) tárolásra kerül.

AAzz eellkküüllddöötttt üüzzeenneetteekk mmeeggtteekkiinnttééssee

Lapozzon az SMS listában, és a MEGNÉZ lenyomásával válassza ki az elolvasni
kívánt üzentet.

Lapozás a Kimenõ üzenetre, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lenyomásával a menülista elérése, majd KIVÁL..

Megjelenik az elküldött üzenetek listája.

Nyomja le a MENÜ gombot, majd nyomja le a gombot a Szerkesztés kiválasztásához.

Lapozzon az SMS listában, és a MEGNÉZ lenyomásával válassza ki a szerkeszteni
és ismételten elküldeni kívánt üzenetet.

Szükség szerint módosítsa a szöveget (lásd a 18. oldalon), majd nyomja le az OK
gombot.

SSMMSS sszzeerrkkeesszzttééssee ééss iissmméétteelltt eellkküüllddééssee ((eellkküüllddöötttt SSMMSS eesseettéénn))

Lapozás a Kimenõ üzenetre, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lenyomásával a menülista elérése, majd KIVÁL..

Menjen az SMS, Fax vagy Email pontra a megfelelõ típus kiválasztása érdekében, majd
nyomja le a KIVÁL. gombot. *

Írja be a számot, nyomja le az OK gombot, és válassza a Küldés lehetõséget.

Megjegyzés: Ha az Email lehetõséget választja, a készülék felszólítja az e-mail cím beadására,
mielõtt elkezdhetné az üzenet megválaszolását. *

Lapozzon az SMS listára, majd a MEGNÉZ.

* Országtól függõ funkció
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Nyomja le a MENÜ gombot, menjen az Újraküldés pontra, és nyomja le a KIVÁL.
gombot a küldés elindításához.

Lapozzon az SMS listában, majd a MEGNÉZ gomb lenyomásával válassza ki az
újból elküldeni kívánt üzenetet.

KKiimmeennõõ üüzzeenneett úújjrraakküüllddééssee

Lapozás a Kimenõ üzenetre, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lenyomásával a menülista elérése, majd KIVÁL..

Nyomja le a MENÜ gombot, menjen a Piszk. mentése pontra, majd nyomja le a
KIVÁL. gombot, így az üzenet a piszkozatok mappába kerül.

Lapozzon az SMS listában, és a MEGNÉZ lenyomásával válassza ki a piszkozatként
tárolni kívánt üzenetet.

EEllkküüllddöötttt SSMMSS ttáárroolláássaa ppiisszzkkoozzaattkkéénntt

Lapozás a Kimenõ üzenetre, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lenyomásával a menülista elérése, majd KIVÁL..

ÜÜzzeenneett ttöörrllééssee aa KKiimmeennõõ üüzzeenneett-bbõõll

Nyomja le a MENÜ gombot, menjen a Törlés pontra és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lapozzon az SMS listában, és a MEGNÉZ lenyomásával válassza ki a törölni kívánt
üzenetet.

Lapozás a Kimenõ üzenetre, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lenyomásával a menülista elérése, majd KIVÁL..

A kiválasztott üzenet azonnal törlésre kerül.

Ez a funkció lehetõvé teszi az összes üzenet törlését a Kimenõ üzenet listából.

A megerõsítéshez nyomja le a KIVÁL. gombot vagy a VISSZA gombot, ha minden
SMS-t törölni kíván a listából.

MMiinnddeenn SSMMSS ttöörrllééssee aa KKiimmeennõõ üüzzeenneett-bbõõll

Nyomja le a MENÜ gombot, menjen a Mindent töröl-re, és nyomja le a

KIVÁL. gombot.

A kiválasztást követõen a “Mindent töröl?” kérdést meg kell erõsíteni.

Lapozás a Kimenõ üzenetre, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lenyomásával a menülista elérése, majd KIVÁL..
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Piszkozatok mappa
A Piszkozatok mappában max. 20 üzenet tárolható.

Nyomja le a MENÜ gombot, menjen a Szerkesztés pontra, majd nyomja le a
KIVÁL. gombot.

Lapozzon az SMS listában, és a MEGNÉZ lenyomásával válassza ki a szerkeszteni
és elküldeni kívánt üzenetet.

Szükség szerint módosítsa a szöveget (lásd a 18. oldalon), majd nyomja le az
OK gombot.

AA PPiisszzkkoozzaattookk mmaappppáábbaann ttáárroolltt üüzzeenneetteekk sszzeerrkkeesszzttééssee ééss eellkküüllddééssee

Lapozás a Piszkozatok-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lenyomásával a menülista elérése, majd KIVÁL..

Menjen az SMS, Fax vagy Email pontra a megfelelõ típus kiválasztása érdekében, majd
nyomja le a KIVÁL. gombot. *

Írja be a számot, nyomja le az OK gombot, és válassza a Küldés lehetõséget.

Megjegyzés: Ha az Email lehetõséget választja, a készülék felszólítja az e-mail cím beadására,
mielõtt elkezdhetné az üzenet megválaszolását. *

SSMMSS ttöörrllééssee aa PPiisszzkkoozzaattookk mmaappppáábbóóll

Nyomja le a MENÜ gombot, menjen a Törlés pontra és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lapozzon az SMS listában, és a MEGNÉZ lenyomásával válassza ki a törölni kívánt
üzenetet.

Lapozás a Piszkozatok-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lenyomásával a menülista elérése, majd KIVÁL..

A kiválasztott üzenet azonnal törlésre kerül.

Ez a funkció lehetõvé teszi az összes üzenet törlését a Piszkozatok mappa listájából.

A megerõsítéshez nyomja le a KIVÁL. gombot vagy a VISSZA gombot, ha minden SMS-t
törölni kíván a listából.

MMiinnddeenn SSMMSS ttöörrllééssee aa PPiisszzkkoozzaattookk mmaappppáábbóóll

Nyomja le a MENÜ gombot, menjen a Mindent töröl-re, és nyomja le a
KIVÁL. gombot.

A kiválasztást követõen a “Mindent töröl?” kérdést meg kell erõsíteni.

Lapozás a Piszkozatok-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lenyomásával a menülista elérése, majd KIVÁL..

Lapozzon az SMS listában, majd a MEGNÉZ.

* Országtól függõ funkció
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SMS beállítás

Válasszon ki egy SMS központot, majd nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le ezt a gombot a Kimenõ szám kiválasztásához, majd nyomja le a KIVÁL.
gombot.

Írja be a számot (max. 24 számjegy), és nyomja le az OK gombot.

Menjen a Bejövõ szám-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Írja be a számot (max. 24 számjegy), és nyomja le az OK gombot.

Az SMS-ek küldése egy központon keresztül történik. Ha egy másik szolgáltatótól kíván SMS-t
fogadni, be kell állítania a megfelelõ számokat.

AAzz SSMMSS kköözzppoonntt sszzáámmáánnaakk // sszzáámmaaiinnaakk bbeeáállllííttáássaa

Menjen az SMS beállítás pontra, majd nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lenyomásával a menülista elérése, majd KIVÁL..

Menjen az Email szám-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot. *

Írja be az e-mail szerver számát (max. 24 számjegy), és nyomja le az OK gombot. *

AAzz aallaappéérrtteellmmeezzeetttt SSMMSS kköözzppoonntt bbeeáállllííttáássaa

Válasszon ki egy SMS központot, majd nyomja le a KIVÁL. gombot.

Az 1. sz. SMS központ az alapértelmezett központ. Ha az SMS-eket másik SMS központon
keresztül kívánja továbbítani, elõbb be kell állítania a megfelelõ számokat (lásd fent Az SMS
központ számának / számainak beállítása alatt), majd válassza ki a megfelelõ SMS központot.

Menjen az SMS központ-ra, majd nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lenyomásával a menülista elérése, majd KIVÁL..

* Országtól függõ funkció
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Menjen végig a Ki, Egyszer, Naponta pontokon, és a gombbal válassza ki a kívánt
beállítást.
Ha az Egyszer vagy Naponta lehetõséget választja:

Írja be az idõpontot és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Alapértelmezésben az ébresztõóra ki van kapcsolva.

AAzz éébbrreesszzttõõóórraa kkaappccssoolláássaa BBee // KKii

Lapozás az Ébresztõóra pontra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le a menülista eléréséhez.

Amikor az ébresztõórához az Egyszer vagy a Naponta lehetõséget választja, az ébresztés jele
a kijelzõ fejlécében látható, amikor a készülék szabad. Az ébresztõ hangjelzés legfeljebb 1 percig
szól. Villog a figyelmeztetés ikonja. Nyomjon le bármilyen gombot a figyelmeztetés
megszüntetéséhez.

Ébresztõóra
Dátum és idõ
Ébresztõóra
Ébresztõhang

Lapozás az Ébresztõóra pontra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le a menülista eléréséhez.

A bevitel megerõsítéséhez nyomja le a KIVÁL. gombot.

AA ddááttuumm ééss aazz iiddõõ bbeeáállllííttáássááhhoozz ((aa kkéézziibbeesszzééllõõnn ééss aa bbáázziissáálllloommáássoonn))

Dátum és idõ

Írja be a pontos idõt (ÓÓ:PP).

A beállítást követõen a dátum és az idõ a készülék szabad állapotában látható.

Nyomja le a Dátum és idõ kiválasztásához.

Írja be a dátumot (NN/HH).

Vigyázat: Ha a telefonkészülék ISDN vonalra csatlakozik adapteren keresztül, elõfordulhat, hogy a
dátum és az idõ minden hívás után frissítésre kerül. Kérjük, tudakozódjon errõl hálózati
szolgáltatójánál (lásd az 52. oldalon a Gyakran ismételt kérdéseket).

Ébresztõóra

Lapozás az Ébresztõóra pontra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.
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Lapozás a Ébresztõhang pontra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lapozás az Ébresztõóra pontra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le a menülista eléréséhez.

Menjen végig az ébresztõ hangjelzések listáján, és hallgassa meg egyenként a
dallamokat, majd a megfelelõ kiválasztásához nyomja le a KIVÁL. gombot.

AAzz éébbrreesszzttõõ ddaallllaamm bbeeáállllííttáássaa

Háromféle ébresztõ dallam közül választhat.

Megszólal az éppen beállított ébresztõ hangjelzés.
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Telefonkönyv
Új szám beírás
Számok listája
Szám szerkeszt
Szám törlése
Mindent töröl

A kézibeszélõ telefonkönyvében 50 név és szám tárolható.
A telefonkönyv a partnerekkel kapcsolatos összes információt tartalmazza.

Nyomja meg ezt a gombot az Új szám beírás kiválasztásához.

Írja be a nevet (lásd a 18. oldalon “Szöveg beírása” cím alatt), majd nyomja le az
OK gombot.

Lépjen a Telefonkönyv pontra, majd nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le a menülista eléréséhez.

Új szám beírás
A nevek abc sorrendben vannak tárolva.

Írja be a számot, majd nyomja le az OK gombot.

A rendelkezésre álló össze csengõhang kijelölhetõ csoport csengõhangnak. Így Ön a csengetésbõl
felismeri, hogy a hívó fél melyik csoporthoz tartozik, miközben a kijelzõn megjelenik a hívó fél neve
is. Ehhez a funkcióhoz azonban elõ kell fizetnie a Hívó fél azonosítása funkcióra.

CCssooppoorrtt ccsseennggõõhhaanngg

Menjen végig a listán és hallgassa meg az egyes csengõhangokat, majd a gomb
lenyomásával válassza ki a bejegyzéshez a kívánt csoportdallamot: Nincs csoport vagy
Csoport A, B, C.

ÚÚjj bbeejjeeggyyzzééss kkéésszzííttééssee aa tteelleeffoonnkköönnyyvvbbeenn

EEllõõrree vváállaasszzttootttt sszzáámm ttáárroolláássaa aa tteelleeffoonnkköönnyyvvbbeenn

Írja be a nevet, majd nyomja le az OK gombot.

Nyomja le a MENTÉS gombot.

Tárcsázza a számot.

Menjen végig a listán és hallgassa meg az egyes csengõhangokat, majd a gomb
lenyomásával válassza ki a bejegyzéshez a kívánt csoportdallamot: Nincs csoport vagy
Csoport A, B, C.

A szám automatikusan beillesztésre kerül a számmezõbe; ezt követõen nyomja le az
OK gombot.
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Telefonkönyv 29

SSzzáámm ttáárroolláássaa aazz úújjrraahhíívvóó lliissttáábbóóll aa tteelleeffoonnkköönnyyvvbbeenn

Nyomja le a menü eléréséhez.

Írja be a nevet (lásd a 18. oldalon “Szöveg beírása” cím alatt), majd nyomja le az
OK gombot.

Menjen végig az újrahívó listán a kívánt szám kiválasztásához.

Ezt a gombot lenyomva az újrahívó listába jut.

A szám automatikusan beillesztésre kerül a számmezõbe; ezt követõen nyomja le az
OK gombot.

Menjen végig a listán és hallgassa meg az egyes csengõhangokat, majd a gomb
lenyomásával válassza ki a bejegyzéshez a kívánt csoportdallamot.

Menjen a Telkönyv másol pontra, majd nyomja le a KIVÁL. gombot.

SSzzáámm ttáárroolláássaa hhíívváásslliissttáábbóóll aa tteelleeffoonnkköönnyyvvbbeenn

Nyomja le a Telkönyv másol kiválasztásához.

Írja be a nevet (lásd a 18. oldalon “Szöveg beírása” cím alatt), majd nyomja le az
OK gombot.

Menjen végig a híváslistán, amíg a kívánt számhoz nem ér, majd nyomja le az OK
gombot.

Nyomja le a híváslista eléréséhez.

A szám automatikusan beillesztésre kerül a számmezõbe; ezt követõen nyomja le az
OK gombot.

Menjen végig a listán és hallgassa meg az egyes csengõhangokat, majd a gomb
lenyomásával válassza ki a bejegyzéshez a kívánt csoportdallamot.

Megnéz
A telefonkönyv listájának eléréséhez két lehetõség közül választhat:

- a Telefonkönyv menübõl a Számok listája almenü választásával

- nyugalmi állapotból a JSK TEL.K. lenyomásával
A nevek abc sorrendben vannak elrendezve.

BBöönnggéésszzééss aa tteelleeffoonnkköönnyyvvbbeenn

A telefonkönyvben a következõképpen böngészhet:

- a el vagy le böngészõ gomb lenyomásával menjen az elõzõ vagy következõ bejegyzésre, és

a részletek megtekintéséhez nyomja le a MEGNÉZ gombot.
- vagy írja be a keresett név elsõ betûjét (pl. 3 a “D” vagy 33 az “E” esetén). A listából

kiválasztásra kerül az elsõ, ilyen betûvel kezdõdõ bejegyzés. A részletek megtekintéséhez nyomja
le a MEGNÉZ gombot.

Nyomja le a Híváslista kiválasztásához.
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HHíívváásshhoozz

Hívjon.

Menjen végig a nevek listáján.

Az JSK lenyomásával közvetlenül érheti el a nevek listáját.

Lapozás az Szám szerkeszt-re, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Írja be az új nevet (lásd a 18. oldalon “Szöveg beírása” cím alatt), majd nyomja le az
OK gombot.

Lapozás az Telefonkönyv-re, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le a menülista eléréséhez.

Írja be az új számot, és nyomja le az OK gombot.

Menjen végig a listán és hallgassa meg az egyes csengõhangokat, majd a gomb
lenyomásával válassza ki a bejegyzéshez a kívánt csoportdallamot.

BBeejjeeggyyzzééss sszzeerrkkeesszzttééssee

Menjen végig a nevek listáján, majd nyomja le a KIVÁL. gombot.

Az egyes karakterek törléséhez nyomja le a TÖRLÉS gombot.

Az egyes számjegyek törléséhez nyomja le a TÖRLÉS gombot.

Megjegyzés: Ha például csak a számot kell megváltoztatni, nyomja le az OK gombot
mindaddig, amíg a szám meg nem jelenik a kijelzõben, majd módosítsa a számot.
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Telefonkönyv 31

Lapozás az Szám törlése-re, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lapozás az Telefonkönyv-re, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le a menülista eléréséhez.

BBeejjeeggyyzzééss ttöörrllééssee

Menjen végig a nevek listáján.

A teljes telefonkönyv lista törlésének megerõsítéséhez nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lapozás az Mindent töröl-re, és nyomja le a KIVÁL. gombot.
A kiválasztást követõen a “Mindent töröl?” kérdést meg kell erõsíteni.

Lapozás az Telefonkönyv-re, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le a menülista eléréséhez.

AA tteelljjeess tteelleeffoonnkköönnyyvv lliissttaa ttöörrllééssee

A teljes telefonkönyv lista törlésének megerõsítéséhez nyomja le a KIVÁL. gombot.
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Menjen végig a híváslista bejegyzésein, és olvassa el az adatokat.

A Híváslista kiválasztásához nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le ezt a gombot, ha közvetlenül a híváslista részleteit kívánja megtekinteni.

Hiváslista
A híváslista, amely max. 20 bejegyzést képes befogadni, mutatja a bejövõ hívások listáját. Ahhoz,
hogy ez a lista megjelenjen, Önnek elõ kell fizetnie a hívó fél azonosítása (CLI) szolgáltatásra.
Ebben az esetben, a kijelzõben látható a hívó partnerek neve (vagy száma). Szintén látható a hívás
dátuma és idõpontja. Ha nem fizetett elõ a szolgáltatásra, a kijelzõben megjelenik az “Ismeretlen
hívó” kiírás, valamint a hívás dátuma és idõpontja.
A hívások (elmulasztott és fogadott) idõrendi sorrendben jelennek meg úgy, hogy az elsõ helyen a
legutóbbi hívás szerepel. Ha a híváslista üres vagy ha nem fizetett elõ a CLI szolgáltatásra, a
kijelzõn “A lista üres” kiírás olvasható.

AA hhíívváásslliissttaa mmeeggtteekkiinnttééssee

Nyomja le ezt a gombot a hívás indításához.

Lépegetés a híváslistán egy adott bejegyzésre.

Nyomja le ezt a gombot, ha közvetlenül a híváslista részleteit kívánja megtekinteni.

HHíívvááss // úújjrraattáárrccssáázzááss

Megjegyzés: Ha egy bejövõ hívás esetén vissza kívánja hívni azt, aki Önt kereste, elõ kell fizetnie a
Hívó fél azonosítása szolgáltatásra.

Megjegyzés: A listában olvasható számok jobboldalán olvasható “Új” szó azt jelzi, hogy a hívó
partnerrel kapcsolatos információkat még nem olvasták el.

A Híváslista kiválasztásához nyomja le a KIVÁL. gombot.

HHíívváásslliissttáábbaann sszzeerreeppllõõ sszzáámm ttáárroolláássaa aa tteelleeffoonnkköönnyyvvbbeenn

Nyomja le a MENÜ gombot a menü eléréséhez.

Írja be a nevet (lásd a 18. oldalon “Szöveg beírása” cím alatt), majd nyomja le az
OK gombot.

Menjen végig a listán az egyes bejegyzések megtekintéséhez.

Nyomja le ezt a gombot, ha közvetlenül a híváslista részleteit kívánja megtekinteni.

A szám automatikusan beillesztésre kerül a számmezõbe; ezt követõen nyomja le az
OK gombot.

Menjen végig a listán és hallgassa meg az egyes csengõhangokat, majd a gomb
lenyomásával válassza ki a bejegyzéshez a kívánt csoportdallamot.

Válassza a Telkönyv másol lehetõséget.

A Híváslista kiválasztásához nyomja le a KIVÁL. gombot.
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NNéévv vvaaggyy sszzáámm ttöörrllééssee

Nyomja le a MENÜ gombot a menü eléréséhez.

Lapozás a kívánt bejegyzés megtekintése érdekében.

Nyomja le ezt a gombot a híváslista közvetlen eléréséhez.

Lépegetés a Törlés pontra, majd nyomja le az OK gombot.
A mûveletet visszaigazoló hangjelzés hallható, a kijelzõn pedig megint megjelenik a
híváslista.

MMiinnddeenn hhíívváásslliissttaa bbeejjeeggyyzzééss ttöörrllééssee

A Híváslista kiválasztásához nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le ezt a gombot a híváslista közvetlen eléréséhez.

Lapozás a Mindent töröl-re, és nyomja le az OK gombot.

A teljes híváslista törléséhez nyomja le az OK gombot.
A mûveletet visszaigazoló hangjelzés hallható, a telefon pedig visszatér szabad állapotba.

A Híváslista kiválasztásához nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le a MENÜ gombot a menü eléréséhez.
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Újrahívás lista34

Lapozás a listában.
Egy kiválasztott szám részleteinek megtekintéséhez:

Nyomja le ezt a gombot, ha a készülék szabad állapotában közvetlenül az újrahívás listát
kívánja megtekinteni.

Újrahívás lista
Az újrahívás lista az utoljára tárcsázott 20 telefonszámot tartalmazza.
A tárcsázott számok (vagy nevek, amennyiben a számokhoz telefonkönyvben tárolt bejegyzések is
társulnak) idõrendi sorrendben láthatók úgy, hogy az elsõ helyen a legutóbbi hívás szerepel. Ha a
híváslista üres, a kijelzõn “A lista üres” kiírás olvasható.

AAzz úújjrraahhíívvááss lliissttaa mmeeggtteekkiinnttééssee

Nyomja le a MENÜ gombot a menü eléréséhez.

Válassza a MEGNÉZ lehetõséget.

A fel vagy le böngészõ gomb lenyomásával menjen az elõzõ vagy következõ bejegyzésre.

Nyomja le ezt a gombot a hívás indításához.

Lépegetés az újrahívás listában a kívánt szám kiválasztásához.

Nyomja le ezt a gombot, ha a készülék szabad állapotában közvetlenül az újrahívás listát
kívánja megtekinteni.

HHíívvááss // úújjrraahhíívvááss

KKoorráábbbbaann ttáárrccssáázzootttt sszzáámm ttáárroolláássaa aa tteelleeffoonnkköönnyyvvbbeenn

Nyomja le a MENÜ kiválasztásához.

Írja be a nevet (lásd a 18. oldalon “Szöveg beírása” cím alatt), majd nyomja le az
OK gombot.

Lépegetés az újrahívás listában a kívánt szám kiválasztásához.

Nyomja le ezt a gombot az újrahívás lista közvetlen eléréséhez.

A szám automatikusan beillesztésre kerül a számmezõbe; ezt követõen nyomja le az
OK gombot.

Menjen végig a listán és hallgassa meg az egyes csengõhangokat, majd a gomb
lenyomásával válassza ki a bejegyzéshez a kívánt csoportdallamot.

Lapozás a Telkönyv másol-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.
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NNéévv vvaaggyy sszzáámm ttöörrllééssee aazz úújjrraahhíívvááss lliissttáábbóóll

Ezt a gombot lenyomva válassza ki a MENÜ-t.

Lépegetés az újrahívás listában egy bejegyzés kiválasztásához.

Nyomja le ezt a gombot az újrahívás lista közvetlen eléréséhez.

Lépegetés a Törlés pontra, majd nyomja le a KIVÁL. gombot.
Ekkor a kijelzõben ismét megjelenik az újrahívás lista.

AA tteelljjeess úújjrraahhíívvááss lliissttaa ttöörrllééssee

Ezt a gombot lenyomva válassza ki a MENÜ-t.

Nyomja le ezt a gombot az újrahívás lista közvetlen eléréséhez.

Lapozás a Mindent töröl-re, és nyomja le az OK gombot.

A teljes újrahívás lista törlésének megerõsítéséhez nyomja le az OK gombot.
A “Lista üres” kiírás látható, majd a telefon visszatér szabad állapotba.

DECT623_627_HU_part2.qxd  07.10.05  10:55  Seite 35



Az Intercom funkció használata36

Írja be a hívni kívánt kézibeszélõ számát, vagy nyomja le a MIND gombot.

Szabad állapotban nyomja le ezt a gombot.

Az Intercom funkció használata
Ez a funkció lehetõvé teszi díjmentes házi hívások kezdeményezését, külsõ hívások átadását egyik
kézibeszélõrõl a másikra, valamint a konferencia lehetõség használatát.

HHáázzoonn bbeellüüllii hhíívvááss

Nyomja meg a vonal bontása gombot, vagy helyezze a kézibeszélõt a töltõre a házon
belüli hívás befejezéséhez.

A külsõ hívás tartásba helyezéséhez nyomja le ezt a gombot, így a hívó fél nem hallhatja
Önt.

Írja be annak a kézibeszélõnek a számát, melyre át kívánja adni a hívást. A hívott
kézibeszélõ kicseng.
Megjegyzés: Ha a hívott kézibeszélõ nem jelentkezik, a beszélgetést tovább folytathatja
az elsõ kézibeszélõrõl.
Ha a hívott kézibeszélõ fogadja a hívást, mindkét házon belüli partner beszélhet.

Ezt a gombot lenyomva a kapcsolat megszakad az elsõ kézibeszélõn, és a külsõ hívást
átadja a másik kézibeszélõre.

Megjegyzés: Ha a kézibeszélõ nem a Philips DECT 623 / 627 család tagja, elõfordulhat, hogy ez a
funkció nem áll rendelkezésre.

VAGY
Szakítsa meg az éppen folytatott házon belüli beszélgetést, majd

A külsõ hívás fogadásához nyomja le ezt a gombot, és helyezze a házon belüli hívást
tartásba.

A fülhallgatóban megszólal egy csipogó hangjelzés, amely Önt beérkezõ külsõ hívásról értesíti,
miközben éppen házon belüli beszélgetést folytat

IInntteerrccoomm bbeesszzééllggeettééss kköözzbbeenn bbeeéérrkkeezzõõ kküüllssõõ hhíívvááss

nyomja le ezt a gombot a beérkezõ külsõ hívás fogadásához.

HHíívvááss ááttaaddáássaa eeggyy aaddootttt kkéézziibbeesszzééllõõrree kkaappccssoollaatt kköözzbbeenn

A külsõ hívás tartásba helyezéséhez nyomja le ezt a gombot, így a hívó fél nem hallhatja
Önt.

Írja be annak a kézibeszélõnek a számát, melyre át kívánja adni a hívást. A hívott
kézibeszélõ kicseng.
Megjegyzés: Ha a hívott kézibeszélõ nem jelentkezik, a beszélgetést tovább folytathatja
az elsõ kézibeszélõrõl.
Ha a hívott kézibeszélõ fogadja a hívást, mindkét házon belüli partner beszélhet.

Ezt a gombot lenyomva kapcsolhatja a külsõ és a házi hívás között.

KKaappccssoollááss hháázzoonn bbeellüüllii ééss kküüllssõõ hhíívvááss kköözzöötttt

Megjegyzés: Ha a második kézibeszélõn kívánja fogadni a hívást, lenyomhatja a gombot.

(legalább 2 kézibeszélõ esetén –
lásd a 17. oldalon)
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A külsõ hívás tartásba helyezéséhez nyomja le ezt a gombot, így a hívó fél nem hallhatja
Önt.

Írja be a hívni kívánt kézibeszélõ számát.
A hívott kézibeszélõ kicseng.
Megjegyzés: Ha a hívott kézibeszélõ nem jelentkezik, a beszélgetést tovább folytathatja
az elsõ kézibeszélõrõl.
Ha a hívott kézibeszélõ fogadja a hívást, mindkét házon belüli partner beszélhet.

Nyomja meg a KONF. gombot a három résztvevõs konferencia megkezdéséhez.

A három partner együttesen folytathatja a konferencia-beszélgetést.

KKoonnffeerreenncciiaa-bbeesszzééllggeettééss bbeehhíívváássssaall

A konferencia-beszélgetés során egy kívülrõl érkezõ hívás osztható meg két kézibeszélõ között
(intercom üzemmódban). Ily módon három partner vehet részt a beszélgetésben. Ehhez a
funkcióhoz nincs szükség elõfizetésre.
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Egyéni beállítások38

Háttér
Ezzel a funkcióval beállíthatja magának a készülék szabad állapotában látható
hátteret. A telefonkészülékhez négy elõre telepített háttér tartozik.

Egyéni beáll.
Háttér
Kontraszt
Telefonhangok
Készülék neve
Autom. válasz
Nyelv

Nyomja le ezt a gombot a Háttér kiválasztásához. Megjelenik az éppen
kiválasztott háttér.

Lapozás az Egyéni beáll.-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le a menülista eléréséhez.

Lépegetés az egyes háttérképek megtekintéséhez, majd nyomja le a
KIVÁL. gombot a háttér kiválasztásához.

HHááttttéérr bbeeáállllííttáássaa

Lapozás a Kontraszt-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lapozás az Egyéni beáll.-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le a menülista eléréséhez.

Az éppen kiválasztott kontraszt kerül kiemelésre.

Lépegetés a különbözõ kontrasztszintek között a különbség megtekintésére, majd nyomja
le a KIVÁL. gombot a megfelelõ kontraszt kiválasztásához.

AA kkiijjeellzzõõ kkoonnttrraasszzttjjáánnaakk bbeeáállllííttáássaa

Kontraszt
3 különbözõ kontraszt választható ki.

A kkézibeszélõ ccsengõ-hhangerejének bbeállítása vvagy aa ccsendes üüzemmód kkiválasztása

Telefonhangok

3 különbözõ hangerõ és a “Csengetés Ki” (csendes üzemmód) közül választhat.

Lapozás a Telefonhangok-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lapozás az Egyéni beáll.-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le a menülista eléréséhez.

Lépegetés a különbözõ hangerõszintek között, majd nyomja le a KIVÁL. gombot a
megfelelõ hangerõ kiválasztásához.

Nyomja le a KB Csengõ hangerõ kiválasztásához. Az éppen beállított hangerõ hallható.

Megjegyzés: Ha a Csengetés Ki lehetõséget választja, a készülék szabad állapotában a ikon látható.

Ha beszélgetés közben változtatni kívánja a fülhallgató és
a hangszóró hangerejét, kérjük, lapozzon a 17. oldalra.
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Egyéni beállítások 39

Lapozás a Telefonhangok-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lapozás az Egyéni beáll.-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le a menülista eléréséhez.

Lépegetés a listában az egyes dallamok meghallgatásával, majd nyomja le a KIVÁL.
gombot a kívánt dallam kiválasztásához.

AA kkéézziibbeesszzééllõõ ccsseennggõõhhaannggjjáánnaakk bbeeáállllííttáássaa

Lapozás a Csengõ dallam-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.
Az éppen beállított dallam hallható.

A rendelkezésre álló dallamok közül választhat.

Lapozás a Telefonhangok-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lapozás az Egyéni beáll.-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le a menülista eléréséhez.

Lépegetés a listában az egyes dallamok meghallgatásával, majd nyomja le a KIVÁL.
gombot a kívánt dallam kiválasztásához.

AA ccssooppoorrtt ccsseennggõõhhaannggookk bbeeáállllííttáássaa

Lapozás a Csop. cs.hang-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Ezzel a menüvel kiválaszthatja és beállíthatja magának azokat a dallamokat, melyeket a készülék
külsõ hívások beérkezésekor lejátszik (Hívó fél azonosítása elõfizetés esetén és ha a telefonszám
már szerepel a telefonkönyvben, továbbá a szám csoportba van sorolva). A hívások három
csoporthoz rendelhetõk hozzá (lásd a 28. oldalon “Telefonkönyv, csoport csengõhangok”).
Mindegyik csoporthoz (A, B és C) hozzárendelhet egy-egy csengõhangot.

Lépegetés a három különbözõ csoport között, majd nyomja le a KIVÁL. gombot a
kívánt csoport kiválasztásához.

Lapozás a Telefonhangok-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lapozás az Egyéni beáll.-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le a menülista eléréséhez.

Válassza a Be vagy Ki lehetõséget, majd a megerõsítéshez nyomja le a KIVÁL.
gombot.

AA bbiilllleennttyyûûhhaanngg bbee- ééss kkiikkaappccssoolláássaa

Lapozás a Billentyûhang-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Alaphelyzetben a billentyûhang Be van kapcsolva, de ki is kapcsolhatja.
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Beállíthatja, hogy új üzenet fogadásához a figyelmeztetõ hangjelzés Be vagy Ki legyen kapcsolva.
Alaphelyzetben a hangjelzés Be van kapcsolva, de ki is kapcsolhatja.

Egyéni beállítások40

Lapozás a Készülék neve-re, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lapozás az Egyéni beáll.-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le a menülista eléréséhez.

Az új név megerõsítéséhez nyomja le az OK gombot.

KKéézziibbeesszzééllõõ ááttnneevveezzééssee

Készülék neve

Írja be a kézibeszélõ új nevét (lásd a 18. oldalon).

Ezzel a funkcióval átnevezheti a kézibeszélõt, melynek neve a készülék szabad állapotában
megjelenik a kijelzõn. A kézibeszélõ neve alaphelyzetben “PHILIPS”.

Lapozás az Autom. válasz-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lapozás az Egyéni beáll.-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le a menülista eléréséhez.

AAzz aauuttoommaattaa vváállaasszz bbee- ééss kkiikkaappccssoolláássaa

Automatikus válasz

Válassza a Be vagy Ki lehetõséget, majd nyomja le a KIVÁL. gombot.

Az Autom. válasz funkciót kapcsolja Be vagy Ki. Be helyzetben a hívást egyszerûen úgy
fogadhatja, hogy a kézibeszélõt leemeli a töltõrõl. Alaphelyzetben a beállítás Autom. válasz Ki.

Lapozás az Nyelv-re, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lapozás az Egyéni beáll.-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le a menülista eléréséhez.

NNyyeellvv mmeeggvváállttoozzttaattáássaa

Nyelv

Lépegetés a listában az egyes nyelvek között, majd nyomja le a KIVÁL. gombot.

A telefonkészülék menüi különbözõ nyelveken jeleníthetõk meg.

Lapozás a Telefonhangok-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lapozás az Egyéni beáll.-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le a menülista eléréséhez.

Válassza a Be vagy Ki lehetõséget, majd a megerõsítéshez nyomja le a KIVÁL. gombot.

AAzz SSMMSS hhaannggjjeellzzééss bbee- ééss kkiikkaappccssoolláássaa

Lapozás a SMS hang-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.
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Fejlett beállítások 41

Fejlett beáll.
Tárcsázás mód
Flash idõ
üz.rögz.nyelve *
Biztonság
Regisztráció
Reg. visszavon
Alaphelyzet

Ezt a gombot lenyomva a Tárcsázás mód kiválasztása.

Lapozás a Fejlett beáll.-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le a menülista eléréséhez.

AA ttáárrccssáázzáássii mmóódd mmeeggvváállttoozzttaattáássaa

Tárcsázás mód *

Lépegetés a Hang vagy Impulzus pontra, majd nyomja le a KIVÁL. gombot.

Alaphelyzetben a telefonkészülék az adott országnak megfelelõ nyelvre van beállítva, és Önnek
nem kell a beállításokon változtatnia.

Megjegyzés: Ezzel a beállítással impulzus tárcsázást választhat (más néven “hurokmegszakítás”,
amit olyan országokban használnak, ahol nincs DTMF választási lehetõség, vagy ahol még régi
telefonközpontok mûködnek).

Lapozás a Flash idõ-re, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lapozás a Fejlett beáll.-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le a menülista eléréséhez.

AA ffllaasshh iiddõõ mmeeggvváállttoozzttaattáássaa

Flash idõ *

Lépegetés a Rövid vagy Közepes vagy Hosszú pontra, majd nyomja le a KIVÁL.
gombot.

Ezt a beállítást kezelõi szolgáltatásoknál célszerû alkalmazni.

Megjegyzés: A + , + és + billentyûkkel elérhetõ kezelõi szolgáltatások
(hívásvárakoztatás, hívásátirányítás, ...) használata azon múlik, hogy Ön a rendszer típusától
függõen (ISDN, telefonhálózat, telefonközpont) hogyan állítja be a flash idõt.

* Országtól függõ funkció
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Fejlett beállítások42

Lapozás a Biztonság-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lapozás a Fejlett beáll.-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le a menülista eléréséhez.

AA PPIINN kkóódd mmeeggvváállttoozzttaattáássaa

Biztonság

A regisztrációs kód alaphelyzetben “0000”. Javasoljuk, hogy ezt saját igényének megfelelõen
változtassa meg.

Ezt a gombot lenyomva PIN kód csere.

Adja be új PIN kódját, majd nyomja le az OK gombot.

Nyugtázza új PIN kódját.

Lapozás a Biztonság-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lapozás a Fejlett beáll.-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le a menülista eléréséhez.

AA hhíívváásszzáárr bbeeáállllííttáássaa vvaaggyy mmeeggvváállttoozzttaattáássaa

Ebben a menüben a kimenõ telefonszámok elõtét számainak kizárásával a telefonkészülék
használatát korlátozhatja. Négy különbözõ korlátozó számot állíthat be.

Lapozás a Híváskorlátoz.-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Írja be a PIN kódot, majd nyomja le az OK gombot.

Álljon rá a kívánt Szám 1, 2, 3 vagy 4 pontra, majd nyomja le a KIVÁL. gombot.

Adja be a kizárni kívánt számot (pl. 00 a nemzetközi hívások kizárásához), majd nyomja
le az OK gombot.
Ismételje meg az utolsó két mûveletet további kizárt számok megadásához vagy
megváltoztatásához.

Megjegyzés: Ha már egyszer megváltoztatta a PIN kódot, a készülék felszólítja, hogy a változtatás
elõtt adja be ezt az új PIN kódot. Ha rossz PIN kódot ad meg, a készülék csipogással figyelmeztet
a hibára, és visszatér az elõzõ menüre.

Lapozás az üz.rögz.nyelve-re, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lapozás a Fejlett beáll.-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le a menülista eléréséhez.

AA bbeesszzééddhhaanngg nnyyeellvvéénneekk bbeeáállllííttáássaa

Üzenetrögzíto nyelve *

Válassza ki a listából a megfelelõ nyelvet, majd nyomja le a KIVÁL. gombot.

Az üzenetrögzítõn meg lehet változtatni az elõre rögzített kimenõ üzenetek nyelvét (lásd a 47. oldalon).

csak DECT 627 típus esetén
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Fejlett beállítások 43

Lapozás a Regisztráció-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lapozás a Fejlett beáll.-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le a menülista eléréséhez.

Regisztráció
A bázisállomáson max. 5 kézibeszélõt lehet regisztrálni.
Figyelem: Ha a DECT 623 vagy DECT 627 bázisállomáshoz nem Philips márkájú kézibeszélõket
kíván hozzárendelni, ügyeljen arra, hogy ez a kézibeszélõ GAP-kompatíbilis legyen, mert ellenkezõ
esetben a készülék nem fog rendesen mûködni (lásd a 11. oldalon).

Adja be a négyjegyû PIN kódot (alaphelyzetben “0000”), majd nyomja le az
OK gombot.

Ha a regisztráció sikeresen megtörtént, hosszú hangjelzés nyugtázza a mûveletet.
Válassza ki azt a kézibeszélõ számot (1 ... 5), melyet hozzá kíván rendelni az új
kézibeszélõhöz.

KKéézziibbeesszzééllõõ rreeggiisszzttrráálláássaa

Ha véletlenül megszüntette a kézibeszélõ regisztrálását, akkor azt újra regisztrálhatja.
Ha további kézibeszélõket kíván használni, azokat elõbb regisztrálni kell.
Kézibeszélõ regisztrációjához elõször is kb. 5 másodpercre le kell nyomni a szabad állapotban lévõ
bázisállomáson a keresõgombot. Ezután egy percen belül végezze el a következõ mûveleteket
a kézibeszélõn:

KKéézziibbeesszzééllõõ rreeggiisszzttrráácciióójjáánnaakk mmeeggsszzüünntteettééssee

Lapozás a Reg. visszavon-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lapozás a Fejlett beáll.-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le a menülista eléréséhez.

Válassza ki a listából a kézibeszélõt, melynek meg kívánja szüntetni a regisztrációját,
majd nyomja le a KIVÁL. gombot.
A kézibeszélõ kijelzõjében a “Nem regisztr.” felirat jelenik meg.

Megjegyzés: Ha csak a kézibeszélõt kívánja szervizeltetni, elõbb szüntesse meg annak
regisztrációját a bázisállomáson, mielõtt leadná a szervizben.

Lapozás az Alaphelyzet-re, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lapozás a Fejlett beáll.-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le a menülista eléréséhez.

A telefon alaphelyzetbe állításához válassza az Igen lehetoséget, majd nyomja le a
KIVÁL. gombot.

A telefonkészülék bármikor visszaállítható az alapbeállításokra (lásd az 51. oldalon). Ne feledje,
hogy a visszaállítást követõen valamennyi személyes beállítása és mentett adatai
(telefonkönyv bejegyzések, SMS üzenetek, híváslista és újrahívás lista) törlõdnek.

Megjegyzés: Az alapbeállítások visszaállítása után újra kell konfigurálnia a telefonkészüléket
(lásd a 40. oldalon).

Az alapbeállítások visszaállítása
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Hálózati szolg44

Hálózati szolg
Hívásátirányít
Foglalt átir.
Nem felel átir
Hangposta
Visszahívás
Visszahívás ki
Nem azonosít

Ezzel a funkcióval kapcsolhatja be vagy ki az elõfizetéstõl függõ kezelõi szolgáltatásokat. A
szolgáltatásokkal kapcsolatban kérjen részletes felvilágosítást hálózati szolgáltatójától. Általában a
Hívásátirányítás, Hangposta stb. szolgáltatásokra lehet elõfizetni.

PPééllddaa:: HHíívváássááttiirráánnyyííttááss sszzoollggáállttaattááss

Lépegessen a listában a szolgáltatások között, majd nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lapozás a Hálózati szolg-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le a menülista eléréséhez.

Adja be a számot, melyre a hívásokat át kívánja irányítani, majd nyomja le az OK
gombot.

AA sszzoollggáállttaattáássookk aakkttiivváálláássaa // iinnaakkttiivváálláássaa

Lépegessen a listában a szolgáltatások között, majd nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lapozás a Hálózati szolg-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Nyomja le a menülista eléréséhez.

Válassza az Aktiválás vagy Deaktiválás lehetõséget, majd nyomja le a
KIVÁL. gombot.

A készülék kitárcsázza a kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó választási számot.

Ezt a gombot lenyomva, visszatérés szabad állapotba.

Lapozás a Beállítás-ra, és nyomja le a KIVÁL. gombot.

Lehetõvé teszi a hívások továbbkapcsolását egy másik telefonszámra.
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A DECT 627 üzenetrögzítõje 45

A DECT 627 üzenetrögzítõje

s e t t i n g / o k

Hangszóró

A DECT 627 készülékhez üzenetrögzítõ tartozik, amely aktivált állapotban rögzíti a nem fogadott
hívásokat.
Az üzenetrögzítõ az összes 14 perces felvételi idõn belül max. 99 üzenetet tud rögzíteni.

AA DDEECCTT 662277 üüzzeenneettrrööggzzííttõõjjéénneekk ggoommbbjjaaii

Mikrofon

Emlékeztetõ / kimenõ
üzenetek rögzítése

- Röviden lenyomva
emlékeztetõ rögzítése.

- Hosszan lenyomva
1. kimenõ üzenet rögzítése
Válasz + felvétel üzemmód-
ban vagy 2. kimenõ üzenet
Csak válasz üzemmódban.

Ugrás elõre /
Következõ üzenet

- Röviden lenyomva
lehallgatás közben ugrás a
következõ üzenetre.

- Beállítási üzemmódban
nyomja le röviden egy
beállítás módosításához.

Be / Ki gomb

Az üzenetrögzítõ kapcsolható
Be vagy Ki.

Lejátszás / Stop
gomb

- Röviden lenyomva üzenet
lejátszása.

- Nyomja le röviden, ha egy
üzenet meghallgatása közben
le kívánja állítani a lejátszást.

- Hosszan lenyomva belépés az
üzenetrögzítõ beállítási
üzembe.

setting / ok

Keresõgomb

Lenyomásával megkeresheti az
összes kézibeszélõt.

Ugrás vissza /
Újrajátszás

- Ha az üzenet lejátszása
közben 1 másodpercen belül
lenyomja: visszaugrás az
elõzõ üzenetre.

- Ha az üzenet lejátszása után
1 másodperc múlva lenyomja:
az aktuális üzenet ismételt
lejátszása.

- Beállítási üzemmódban
nyomja le röviden egy
beállítás módosításához.

/ 
Hangerõszabályzó gombok
A bázisállomáson a hangerõ
beállításához.

627 bázisállomás kijelzõje
háttérvilágítással
A háttérvilágítás BE, amikor az
üzenetrögzítõ új üzeneteket
tartalmaz, vagy ha az
üzenetrögzítõ memóriája
megtelt.
Ikonokat lásd a 46. oldalon.

Törlés gomb

- Röviden lenyomva az
aktuális üzenet törlése
lejátszás közben.

- Hosszan lenyomva
nyugalmi üzemmódban
valamennyi üzenet törlése
(minden visszahallgatott
üzenet).
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A DECT 627 üzenetrögzítõje46

A DECT 627 üzenetrögzítõ kijelzõje tájékoztat az üzenetrögzítõrõl és a beállításokról. A
kézibeszélõn a dátum és az idõ beállításakor a bázisállomáson is megtörténik a dátum és az idõ
beállítása (lásd a 26. oldalon).

AA DDEECCTT 662277 üüzzeenneettrrööggzzííttõõjjéénneekk kkiijjeellzzõõjjee

AA DDEECCTT 662277 kkéésszzüülléékk üüzzeenneettrrööggzzííttõõjjéénneekk BBee // KKii kkaappccssoolláássaa

Be állapotban a kiválasztott kimenõ üzenet automatikusan lejátszásra kerül. Egy vagy több
rögzített üzenet esetén az üzenetrögzítõ kijelzõjének háttérvilágítása is felgyullad.

Az üzenetrögzítõ be- vagy kikapcsolásához nyomja le a bázisállomáson a Be / Ki gombot.

Az üzenetrögzítõ Be állapotában a beállítástól függõ számú csengetés után az üzenetrögzítõ
válaszol a hívásra (lásd a 48. oldalon). A hívás fogadása után az üzenetrögzítõ lejátssza az Ön
üdvözlõ üzenetét, és ha a hívó fél rámond valamit a készülékre, rögzíti azt.

Tárolt üzenetek
ÚÚjj üüzzeenneett((eekk)) mmeegghhaallllggaattáássaa

Az LC háttérvilágítás BE állapotban, és a bázisállomás kijelzõje azt mutatja, hogy egy vagy több új
üzenet érkezett: 03 .

Az üzenetek mindig idõrendi sorrendben kerülnek lejátszásra, elsõként a legrégebbi
üzenettel.
A kijelzõben látható az üzenetszámláló, valamint a felvétel dátuma és idõpontja.

setting / ok

Nyomja le a lejátszás elindításához.

Ezt a gombot lenyomva ugrás vissza az elõzõ üzenetre vagy az aktuális üzenet ismételt
lejátszása.

Ezt a gombot lenyomva ugrás elõre a következõ üzenetre.

Az üzenetek lejátszása közben a következõ funkciók állnak rendelkezésre:

setting / ok

Ezt a gombot lenyomva a lejátszás megállítása, majd ismételt lenyomással a lejátszás
folytatása.

Megjegyzés: Ha már nem áll rendelkezésre több szabad memória, a kijelzõn két pálca folyamatosan
villog és a bázisállomáson az LCD háttérvilágítás folyamatosan BE állapotban van. Törölje a korábbi
üzeneteket (lásd a 47. oldalon), hogy helyet szabadítson fel új üzenetek számára.

Új olvasatlan üzenet(ek) az üzenetrögzítõn.

Régi, már elolvasott üzenet(ek) az üzenetrögzítõn.

Az üzenetrögzítõ Be van kapcsolva.

Az alkalmazott kimenõüzenet típus jelölése.

A csengetések számának jelölése, mielõtt az üzenetrögzítõ megkezdi a kimenõ
üzenet lejátszását.

Üzenetrögzítõs hívások kihangosítása Be.

Üzenetrögzítõs hívások kihangosítása Ke.

Dátum (nap/hónap)Idõ (óra:perc)

Üzenetek száma
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Hangerõ beállítása

Ezt a gombot lenyomva csökkenti a hangszóró
hangerejét.

Ezt a gombot lenyomva növeli a hangszóró hangerejét.

Az üzenetek lejátszása és a hívásfigyelés közben a bázisállomás
hátoldalán található gombokkal lehet a hangszórót szabályozni.

Üzenetek törlése az üzenetrögzítõben
EEggyy üüzzeenneett ttöörrllééssee aazz üüzzeenneettrrööggzzííttõõbbeenn

Ezt a gombot lenyomva meghallgatás közben töröl egy üzenetet.
Az üzenet törlésére rövid sípszó figyelmeztet.

MMiinnddeenn üüzzeenneett ttöörrllééssee aazz üüzzeenneettrrööggzzííttõõbbeenn

Ezt a gombot lenyomva, és lenyomva tartva minden régi üzenet törlõdik.
Az összes régi üzenet törlésére rövid sípszó figyelmeztet. Ezután az üzenetrögzítõ
kijelzõjén “00” látható, a boríték ikonja nélkül.

Az összes üzenetet csak a készülék szabad állapotában lehet törölni, amikor nincsenek olvasatlan
új üzenetek:

Megjegyzés: Az egyszer törölt üzeneteket nem lehet helyreállítani. Ha már nincs több szabad
memória, a kijelzõn két pálca folyamatosan villog, és a bázisállomáson az LCD háttérvilágítás
folyamatosan Be állapotban van.

Az üzenetrögzítõ beállításai
Az üzenetrögzítõ beállítási mûveletsorában a következõ pontok egyenként, a megadott sorrendben
módosíthatók (minden beállítást egy sorban kell elvégezni):

1.  Kimenõ üzenet kiválasztása (1/2)
2.  Csengetés késleltetése (1 – 7)
3.  Hívásfigyelés (Be / Ki)
4.  Távoli hozzáférés kód

s e t t i n g / o k

Hangerõ beállítása

11.. mmûûvveelleettssoorr:: AAzz üüzzeenneettrrööggzzííttõõ mmóódd ééss aa kkiimmeennõõ üüzzeenneettttííppuuss kkiivváállaasszzttáássaa

Az üzenetrögzítõ a hívás fogadásakor lejátssza a kimenõ üzenetet. Kétféle kimenõ alapüzenet létezik:
1.  kimenõ üzenet válasz és felvétel (amikor üzenetek hagyhatók)
2.  kimenõ üzenet csak válasz (amikor nem hagyhatók üzenetek)
Lehetõség van arra, hogy Ön is rögzítse saját 1. kimenõ, és 2. kimenõ üzenetét (lásd a 49. oldalon).

Ezt a gombot lenyomva az üzenetrögzítõ kapcsolása Be állapotba.
Az üzenetrögzítõ beállítási üzemmódja a következõképpen érhetõ el:

Ezt a gombot kb. 4 másodpercen keresztül lenyomva a kimenõ üzenetek ikonja
villogni kezd, és a táplálás kivételével az összes többi ikon eltûnik.

setting / ok
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22.. mmûûvveelleettssoorr:: AA hhíívvááss ffooggaaddáássaa eellõõttttii ccsseennggeettéésseekk sszzáámmáánnaakk bbeeáállllííttáássaa

Miután nyugtázta a kimenõ üzenet típusát (lásd fent), kiválaszthatja a csengetés
késleltetését.
Villog a csengetés késleltetéséhez tartozó ikon, és a táplálás kivételével az
összes többi ikon eltûnik.

A vagy

a csengetés kívánt késleltetésének kiválasztásához: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vagy $

(gazdaságos üzemmód).

A csengetés-késleltetések kiválasztott száma az ikonon belül látható.

setting / ok

Ezt a gombot lenyomva nyugtázza a csengetés-késleltetések kiválasztott számát
majd áttérhet a következo beállításra.

Beállíthatja, hogy az üzenetrögzítõ hány csengetés után kezdje el lejátszani a kimenõ üzenetet 
(1 – 7 csengetés vagy $ Gazdaságos üzemmód). A gazdaságos üzemmódot a távoli hozzáférésnél
célszerû alkalmazni. Az üzenetrögzítõ a kimenõ üzenetet három csengetés után kezdi el lejátszani,
ha vannak új üzenetek. Ha nincs új üzenet, a kimenõ üzenet öt csengetés után kerül lejátszásra. Ha
díjmentesen ellenõrizni kívánja, hogy van-e új üzenete, helyezze vissza a kézibeszélõt a negyedik
csengetés után.

33.. mmûûvveelleettssoorr:: HHíívváássffiiggyyeellééss aakkttiivváálláássaa // iinnaakkttiivváálláássaa aa bbáázziissáálllloommáássoonn

Miután megerosítette, hogy az üzenetrögzíto hány csengetés után válaszoljon (lásd fent),
a hívásfigyelést Be vagy Ki állapotba kapcsolhatja.
Villogni kezd a hangszóró ikonja, és a táplálás kivételével minden ikon eltûnik.

A vagy

a hívásfigyelés Be vagy Ki állapotának kiválasztásához.

Ha a hívásfigyelés Ki állapotát választotta, a áthúzott hangszóró ikon jelenik meg.

setting / ok

Ezt a gombot lenyomva nyugtázza a hívásfigyelésre választott beállítást
majd áttérhet a következo beállításra.

A bázisállomás hangszóróján muködésbe vagy muködésen kívül helyezheti a hívásfigyelést, így
megválaszthatja, hogy kívánja-e hallani a hívó partner hangját, amikor az üzenetet hagy.
Alaphelyzetben a funkció muködésbe helyezett állapotban van.

A vagy

gombot lenyomva kapcsolás az 1. vagy 2. kimenõ üzenetre.

Az aktuális kimenõ üzenet száma az ikonon belül látható.

setting / ok

Ezt a gombot lenyomva nyugtázza a kiválasztott kimenõ üzenetet,
majd áttérhet a következo beállításra.

Megjegyzés: Ha nem kívánja megváltoztatni a kimenõ üzenettípust, nyomja le a gombot (a
bázisállomáson található gomb), és így közvetlenül a következõ beállításra térhet rá.

setting / ok

Megjegyzés: Ha a válaszolás elõtti csengetések számát nem kívánja módosítani, nyomja le a
gombot (a bázisállomáson található gomb), és így közvetlenül a következõ beállításra térhet rá.

setting / ok

Megjegyzés: Ha nem kíván változtatni a hívásfigyelés beállításán, nyomja le a gombot (a
bázisállomáson található gomb), és így közvetlenül a következõ beállításra térhet rá.

setting / ok
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Személyes kimenõ üzenetek

44.. mmûûvveelleettssoorr:: AA ttáávvlleekkéérrddeezzééss hhoozzzzááfféérrééssii kkóóddjjáánnaakk mmeeggvváállttoozzttaattáássaa

A hívásfigyelés beállításának nyugtázása után (lásd a 48. oldalon) lehet megváltoztatni a
távlekérdezés hozzáférési kódját.
Villog a hozzáférési kód elsõ számjegye és a lezárás ikonja.

A lenyomásával növelheti, a

lenyomásával csökkentheti a távoli hozzáférés kódjában az elsõ számjegy értékét.

setting / ok

Nyugtázáshoz nyomja le.
Az elsõ számjegy villogása megszûnik, és a második számjegy kezd el villogni.

A távlekérdezés hozzáférési kódja lehetõvé teszi az üzenetrögzítõ távoli lekérdezését és annak
megakadályozását, hogy idegenek jogosulatlanul hozzáférjenek az üzenetrögzítõhöz.
Figyelem! Ha a távoli hozzáférés kódja 00 (alapbeállítás), a távlekérdezés hozzáférése le van tiltva.
Ezért ennek a funkciónak az eléréséhez meg kell változtatnia ezt a kódot.

setting / ok

A lenyomásával növelheti, a

lenyomásával csökkentheti a távoli hozzáférés kódjában a második számjegy értékét.

Nyugtázáshoz nyomja le.
Ezzel az összes beállítás befejezõdött, és a kijelzõ visszatér szabad állapotba.

Két különbözõ személyes kimenõ üzenet rögzítésére van lehetõség: az egyik az 1. egyéni üdvözlõ
szöveg a Válasz + felvétel üzemhez, a másik a 2. egyéni üdvözlõ üzenet a üzemhez. A személyes
kimenõ üzenetek törlik az alapbeállítás szerint üzeneteket. Az alapbeállítás szerint üdvözlõ szöveget
csak úgy lehet helyreállítani, hogy ha törli a személyes üdvözlõ szöveget. Az üdvözlõ üzenet
maximális felvételi idõtartama 60 másodperc. Új üzenet rögzítéséhez nem kell törölnie a korábban
felvett üdvözlõ szöveget. Az új üdvözlõ szöveg felvételével törlõdik az elõzõ szöveg.

SSzzeemmééllyyeess kkiimmeennõõ üüzzeenneett rrööggzzííttééssee

Mielõtt 1. üdvözlõ üzenetet rögzítene a Válasz + felvétel üzemhez, gyõzõdjön meg róla,
hogy az üzenetrögzítõ beállításához az 1. üdvözlõ üzenet van-e kiválasztva
(lásd a 47. oldalon),
VAGY
a 2. üdvözlõ üzenet rögzítéséhez a Csak válasz üzemhez a 2. üdvözlõ üzenet van-e
kiválasztva (lásd a 47. oldalon).

Nyomja le hosszan ezt a gombot (kb. 4 másodperce), amíg meg nem szólal egy sípszó,
amely jelzi, hogy elkezdheti a felvételt.
A sípszó elhangzása után beszéljen a bázisállomás mikrofonjába.

setting / ok

Ezt a gombot lenyomva állítsa le a felvételt.
Egy hosszú sípszó jelzi, hogy a felvétel sikeresen megtörtént, majd a készülék
automatikusan lejátssza a rögzített üzenetet, hogy ellenõrizhesse azt.

Megjegyzés: Ha nincs megelégedve a rögzített kimenõ üzenettel, ismételje meg a fenti
mûveleteket, amivel felülírja a korábbi üdvözlõ szöveget. Az alapbeállítás szerinti kimenõ üzenet
helyreállítása érdekében játssza le és törölje ezt az üzenetet, vagy vegyen fel egy új üdvözlõ
szöveget, mellyel felülírja az elõzõt. Ha helyre kívánja állítani az alapbeállítás szerinti kimenõ
üzenetet, lásd a “Személyes kimenõ üzenet törlése” c. pontot az 50. oldalon).

Megjegyzés: Ha nem kívánja megváltoztatni a távlekérdezés hozzáférési kódját, nyomja le a
gombot (a bázisállomáson található gomb), és így közvetlenül a következõ beállításra térhet rá.

setting / ok

DECT623_627_HU_part2.qxd  07.10.05  10:55  Seite 49



A DECT 627 üzenetrögzítõje50

SSzzeemmééllyyeess vvaaggyy aallaappbbeeáállllííttááss sszzeerriinnttii kkiimmeennõõ üüzzeenneett lleejjááttsszzáássaa

Az 1. kimenõ üzenet lejátszásához gyõzõdjön meg róla, hogy az 1. kimenõ üzenet van-e
kiválasztva az üzenetrögzítõ beállításaként (lásd a 47. oldalon),
VAGY
Az 2. kimenõ üzenet lejátszásához gyõzõdjön meg róla, hogy az 2. kimenõ üzenet van-e
kiválasztva az üzenetrögzítõ beállításaként (lásd a 47. oldalon).

Ezt a gombot lenyomva kapcsolja ki az üzenetrögzítõt.

Ezt a gombot lenyomva kapcsolja be ismét az üzenetrögzítõt.
A Be állapotba kapcsolás után a kiválasztott kimenõ üzenet automatikusan lejátszásra
kerül.

SSzzeemmééllyyeess kkiimmeennõõ üüzzeenneett ttöörrllééssee

Az 1. kimenõ üzenet törléséhez elõször gyõzõdjön meg róla, hogy az 1. kimenõ üzenet
van-e kiválasztva az üzenetrögzítõ beállításaként (lásd a 47. oldalon),
VAGY
Az 2. kimenõ üzenet törléséhez elõször gyõzõdjön meg róla, hogy az 2. kimenõ üzenet
van-e kiválasztva az üzenetrögzítõ beállításaként (lásd a 47. oldalon).

Ezt a gombot lenyomva kapcsolja ki az üzenetrögzítõt.

Ezt a gombot lenyomva kapcsolja be ismét az üzenetrögzítõt.
A Be állapotba kapcsolás után a kiválasztott kimenõ üzenet automatikusan lejátszásra
kerül.

Ezt a gombot lenyomva lejátszás közben törli a személyes kimenõ üzenetet és helyreállítja
az alapbeállítás szerinti kimenõ üzenetet.

Megjegyzés: Az alapbeállítás szerinti üzenetek nem törölhetõk.

Emlékeztetõ rögzítése és meghallgatása
Ez a funkció lehetõvé teszi, hogy hangüzenetet hagyjon az üzenetrögzítõn családja számára. Egy
emlékeztetõ maximális felvételi ideje 180 másodperc.

A gomb megnyomásával indul a felvétel.
A sípszó felhangzása után beszéljen a bázisállomás mikrofonjába.

setting / ok

Ezt a gombot lenyomva állíthatja le a felvételt.
Egy hosszú sípszó jelzi, hogy az emlékeztetõ felvétele sikeresen megtörtént. Az LCD
háttérvilágítás Be állapotba kapcsol, és a bázisállomás jelzi, hogy van egy új üzenet:
01 .

EEmmlléékkeezztteettõõ rrööggzzííttééssééhheezz

EEmmlléékkeezztteettõõ mmeegghhaallllggaattáássááhhoozz

Az LCD háttérvilágítás Be állapotba kapcsol, és a bázisállomás jelzi, hogy van egy új üzenet:
01 .

A kijelzõn látható az üzenetszámláló, valamint a felvétel dátuma és idõpontja.

setting / ok

Ezt a gombot lenyomva indíthatja el a lejátszást.

Megjegyzés: Az elõre meghatározott kimenõ üzenetek nyelvét megváltoztathatja (lásd a 42. oldalon).
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Az üzenetrögzítõ távlekérdezése

Az üzenetrögzítõ távoli eléréséhez:
- más telefonkészülékrõl hívja fel otthonát

- ha az üzenetrögzítõ be van kapcsolva, a kimenõ üzenet elhangzása alatt vagy után nyomja

meg a csillag gombot a külsõ telefonon ; ha az üzenetrögzítõ ki van kapcsolva,

10 csengetés után megszólal egy sípszó, majd nyomja le a csillag gombot
- tárcsázza távoli hozzáférési kódját (nem 00-t), és megerõsítéshez nyomja le a # gombot
- ha vannak új üzenetei, azok a sípszó felhangzása után automatikusan lejátszásra kerülnek.
A következõ táblázat bemutatja, hogy milyen funkciók állnak rendelkezésre, amikor távolról
lekérdezi az üzenetrögzítõt.

AAzz üüzzeenneettrrööggzzííttõõ ttáávvlleekkéérrddeezzééssééhheezz

Üzenetrögzítõ Be / Ki tárcsázzon

Elõzõ üzenet lejátszása tárcsázzon

Üzenet lejátszása / stop tárcsázzon

Következõ üzenet lejátszása tárcsázzon

Törlés tárcsázzon 4

3

2

1

0

Figyelem: A távlekérdezés hozzáférése csak akkor lehetséges, ha a távoli hozzáférés kódja
megváltozott, és ez már nem az alapértelmezett kód (00 = távoli hozzáférés KI), lásd a 49. oldalon
és ha az Ön üzenetrögzítõje Hívásfogadás / felvétel üzemmódban van.
Ön távollétében hozzáférhet az üzenetrögzítõhöz bármilyen tone üzemû telefonkészülékrõl.

Alapbeállítások
Kézibeszélõ csengetés hangereje: 2. szint
Kézibeszélõ csengõhang: 1. dallam
“A” csoport dallam: 1. dallam
“B” csoport dallam: 2. dallam
“C” csoport dallam: 3. dallam
Kézibeszélõ fülhallgató hangereje: 3. szint
Kézibeszélõ billentyûhang: 3. szint
Kézibeszélo billentyuhang: Be
SMS hangjelzés: Be
Alacsony akkufeszültség hangjelzés: Be
Menünyelv (kézibeszélõ): országfüggõ
Automatikus válasz: OFF
Háttér: Háttér 1
Készülék neve: PHILIPS
Idõ/Dátum (kézibeszélõ): 00:00      01-01-2005 
Tárcsázás mód: országfüggõ
Flash idõ: országfüggõ
Kézibeszélõ PIN kód: 0000
Csak DECT 627:
Távoli hozzáférés kódja: 00, távoli hozzáférés Ki
Kimenõ üzenet beszédhang nyelve: országfüggõ

Telefonkönyv memória: üres
SMS Bejövõ üzenet,
Kimenõ üzenet,
Piszkozatok: üres
Újrahívás lista: üres
Újrahívás lista: üres
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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).

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? (csak DECT 627)
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 
48. 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
(DECT 623 és DECT 627 csak több kézibeszélõs rendszerek)?
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 623 / 627 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.
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Hibaelhárítás

Nem változik a jel, amikor
a mobil egység a
bázisállomásra fel van helyezve

PROBLÉMA

Nincs tárcsahang

Zavaró zajok a vezetéken

A mobil egységen “Nem
elérhetõ” olvasható:

- ha egy újabb mobil egységet
jelentkeztet be a
bázisállomásra

- ha egy mobil egységet
használ

Zavaró jelek az Ön rádiójában
vagy TV-jében

Hívószám-továbbítás (CLIP)
nem mûködik

Nincs csengõhang

Nem látható a jel

Villog a jel

- Nem jól érintkezik az akku

- Elszennyezõdött érintkezõ

- Feltöltött akku

LEHETSÉGES OK

- Nincs áram

- Lemerült akku

- Túl messze tartózkodik a
bázisállomástól

- Nem megfelelõ a telefonzsinór

- Nincs bedugva a hálózati adapter
(ha szükséges) a hálózati kábelbe

- Ki van kapcsolva a csengõhang

- Nincs áramellátás
- Túl messze van a bázisállomástól

- A kézibeszélõ nincs bejelentkezve a
bázisállomáson

- Túl nagy a távolság a bázistól

- A bázisállomás túl közel helyezkedik
el valamilyen elektromos
berendezéshez, betonfalhoz vagy
fém ajtókeretekhez

- Nem sikerült újabb kézibeszélõt beje
lentkeztetni, kisérelje meg újra

- Maximális számú kézibeszélõ (5)
van bejelentkezve a bázisállomáson

- A bázisállomást már egy másik
kézibeszélõ lefoglalta.

- A DECT 623 / 627 bázisállomás
vagy a hálózati tápegység túl közel
van az elektromos berendezésekhez

- A szolgáltatás nincs aktiválva

- Mozgassa meg kissé a
kézbeszélõt

- Tisztítsa meg az érintkezõt
alkoholos ronggyal

- Nincs feltöltésre szükség

MEGOLDÁS

- 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

- Minden esetben a készülékkel
szállított hálózati kábelt használja

- Dugja be a hálózati adaptert (ha
szükséges) a hálózati kábelbe

- Állítsa be a csengetõt
(lásd 38. oldalon)

- Ellenõrizze a csatlakozásokat
- Menjen közelebb a

bázisállomáshoz

- Jelentkeztesse be a kézibeszélõt
a bázisállomáson
(lásd 43. oldalon)

- Menjen közelebb a
bázisállomáshoz

- Keressen jobb helyet a
bázisállomás számára (minél
magasabban, annál jobb)

- Kapcsolja le, majd kapcsolja viss-
za a bázisállomás áramellátását

- Vegye ki és tegye vissza a
kézibeszélõ akkuját

- Végezze le a kézibeszélõ regisz-
trálásához szükséges mûvelete-
ket (lásd 43. oldalon)

- Jelentkeztessen ki egy kézibeszé-
lõt

- Várjon, míg a bázis fel nem sza-
badul

- Vigye minél messzebb a
tápegységet vagy a bázisállomást

- Tisztázza az elõfizetést hálózati
szolgáltatójával

Problémák a telefonnal

www.philips.com/support
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LEHETSÉGES OKPROBLÉMA MEGOLDÁS

Nem lehet új SMS t fogadni

Nem lehet SMS-t küldeni vagy
fogadni

- Megtelt az SMS tár
- Nem megfelelõ SMS beállítások

- A kimenõ vagy bejövõ SMSC szám
nincs vagy rosszul van beállítva

- 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

- Törölje a régi SMS-eket
- Ellenõrizze az SMS beállításokat,

lásd a 25. oldalon

- A helyes SMSC hívószámokat
lásd a melléklet SMS lapon

- Kérjen közelebbi tájékoztatást
szolgáltatójától

- Kapcsolja ki az SMS üzemmódot
az egyik készüléken

- Kérjen további tájékoztatást
szolgáltatójától

- Jelenítse meg az azonosítót

Üzenetrögzítõ: hibakeresés és -elhárítás

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

- 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

www.philips.com/support

LEHETSÉGES OKPROBLÉMA MEGOLDÁS

Az üzenetrögzítõ nem vesz fel
üzeneteket

Nem lehetséges a
távlekérdezés

- Megtelt a tároló
- Csak az üzenetrögzítõ mód van

aktiválva

- Nincs aktiválva a távlekérdezés
(00 kód beállítva)

- A csak hívásfogadás üzemmód van
aktiválva

- Az Ön szolgáltatójának hangposta
szolgáltatása aktiválva van

- Töröljön üzeneteket
- Állítsa be az üzenetrögzítõt

felvétellel

- Változtassa meg a távlekérdezés
hozzáférési kódját
(lásd 49. oldalon)

- Válassza a Hívásfogadás /
felvétel üzemmódot

- Kapcsolja ki szolgáltatójának
hangposta szolgáltatását

Nem lehet üdvözlõ üzenetet
felvenni

- Megtelt a tár - Töröljön üzeneteket

Távlekérdezés közben a DECT
627 bontja a kapcsolatot

- Meghiúsult a kódküldés
- Túl nagy késleltetés

- Adjon be megfelelõ kódot
- Indítsa el gyorsabban a

távlekérdezést

Az üzenetrögzítõ megszakítja a
hangrögzítést

- Megtelt a tár

- Túl hosszú az üzenet 180 mp

- Hallgassa meg + törölje az
üzeneteket

- Az üzenet max. hosszúsága
180 mp

Nem lehet rögzíteni bejegyzést
a telefonkönyvben

- Megtelt a telefonkönyv - Töröljön egy bejegyzést, hogy
memória szabaduljon föl

DECT623_627_HU_part2.qxd  07.10.05  10:55  Seite 55



DECT 623xx / DECT 627xx mûszaki adatai56

A DECT 623xx / DECT 627xx mûszaki adatai:

Hálózati feszültség: 230 V / 50 Hz

Tápfeszültség: 230 V / 50 Hz
Kézibeszélõ: 3 NiMH AAA 550 mAH
Bázis: DECT 623: 9 V AC / 400 mA

DECT 627: 9 V DC / 650 mA
Töltõ: 9 V AC / 300 mA

Rádiófrekvenciás
teljesítmény: < 250 mW

Méretek:
Bázis: DECT 623: 102 x 101,5 x 62 mm

DECT 627: 125 x 107 x 58 mm
Kézibeszélõ: 135,5 x 48 x 25 mm
Csomagolva: DECT 6231: 240 x 158 x 88 mm, DECT 6271: 240 x 158 x 88 mm

DECT 6232: 353 x 170 x 88 mm, DECT 6272: 353 x 170 x 88 mm

Súly:
Bázis: DECT 623: 1275 g, DECT627: 1970 g
Kézibeszélõ: DECT 623 / 627: 985 g
Töltõ: 56,9 g

Hõmérséklet tartomány:
Mûködési: 0 °C > + 50 °C
Tárolási: -40 °C > + 60 °C

Hatótávolság:
Beltérben: 50m-ig
Kültérben: 300m-ig

A csomag tartalma:
-  Kézibeszélõ
-  Bázisállomás
-  Töltõ (multi-mobil kézibeszélõ készlet)
-  Hálózati adapter
-  Telefon vezeték
-  NiMH AAA 550 mAH akkumulátor
-  Kezelési leírás
-  Fali csatlakozó adapter
-  Jótállási jegy
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Címszójegyzék

A
A bázisállomás felállítása   13
A bázisállomás gombjai   4
Akkuk behelyezése a mobil egységbe és akkucsere   13
Alapbeállítások   43
Alapbeállítások visszaállítása   43
Alapértelmezett SMS központ   25
Automatikus válasz   40
Az ébresztõ dallam beállítása   27
B
Bázisállomás hangszóró   4, 45
Be / Ki üzenetrögzítõ   45, 46
Be / Ki, kézibeszélõ   14
Bejegyzés törlése (telefonkönyv)   30
Bejövõ üzenet   21
Beszédhang nyelvének kiválasztása (csak DECT 627)   42
Betûváltó   18
Billentyûhang   39
Billentyûzet be- és kikapcsolása   2, 14
Biztonság   42
Böngészés a menük között   15
C
Csendes üzemmód   38
Csengetések száma válasz elõtt (üzenetrögzítõ)   48
Csengetések száma, üzenetrögzítõ   48
Csengõhang beállítása   39
Csengõhang hangereje   38
Csoport csengõhangok   38
D
Dátum és idõ   26
Díjkímélõ (üzenetrögzítõ)   48
E
Ébresztõ dallam beállítása   27
Ébresztõóra   26
Elõre választott hívószám   16
E-mail   20, 25 *
Emlékeztetõ   50
Emlékeztetõ rögzítése   50
F
Fax   19 *
Flash idõ   41
Fülhallgató hang, hangerõ   17
G
GAP   11
GYIK   52, 53
H
Hálózati szolgáltatások   44
Hangerõ (csengõhang)   38
Hangerõ (fülhallgató)   17
Hangerõ beállítása (üzenetrögzítõ)   47
Hatótávolság   13
Háttér   15, 38
Helyi üzenet (emlékeztetõ)   50
Hibaelhárítás   54, 55
Hívás fogadása   16
Hívás idõtartama   16
Hívásátirányítás   36
Hívásfigyelés   48
Híváslista bejegyzés törlése   33
Híváslista megtekintése   32
Hívások kapcsolása   36
Hívások kezdeményezése   1, 16, 17, 30, 32, 34
Hívászár   42
I
Ikonok   3
Impulzus (tárcsázási mód)   41
Intercom   17, 36, 37

K
Karakter törlése   19
Keresõgomb   4
Kézibeszélõ átnevezése   40
Kézibeszélõ gombjai   2
Kézibeszélõ hangszóró   2, 17
Kézibeszélõ mikrofon   2
Kézibeszélõ regisztrációjának megszüntetése   43
Kézibeszélõ regisztrálása   43
Kicsomagolás, DECT 623 / 627   12
Kijelzõ kontrasztja   38
Kimenõ üzenet   22
Kimenõ üzenetek   47, 49
Konferencia-beszélgetés   37
Konformitás   10, 11
Kontraszt   38
M
Másolás telefonkönyvbe (SMS szám)   21
Megfelelési nyilatkozat   11
Menü áttekintése   7-9
Minden törlése (Híváslista)   33
Minden törlése (üzenetrögzítõ)   47
N
Némítás   17
Név megváltoztatása (telefonkönyv)   31
Nyelv, menük   14, 40
Nyugalmi üzemmód   15
O
Ország / szolgáltató választása   4
P
PABX / PSTN   41
PIN kód   42
Piszkozat mentése   19, 23
Piszkozatok mappa   34
R
Regisztráció (DECT periféria)   11, 43
S
SMS hangjelzés   40
SMS központ és SMS beállítások   25
SMS megtekintése   20
SMS olvasása   20
SMS szerkesztése   21
SMS törlése   22, 23, 24
Softkey-k   9, 15
Szám megváltoztatása (telefonkönyv)   30
Szám tárolása telefonkönyvben   29
Személyes kimenõ üzenet rögzítése   49
Szerkesztõ üzemmód   18
Szervizbeállítások   44
T
Tárcsázási mód   41
Távlekérdezés hozzáférési kódja (üzenetrögzítõ)   49
Távlekérdezõ kód (üzenetrögzítõ)   49
Távoli hozzáférés üzenetrögzítõhöz   51
Telefonkönyv   28
Telefonkönyv megtekintése   29
Tone üzemmód (tárcsázási mód)   41
U
Új bejegyzés készítése a telefonkönyvben   28
Új bejegyzés, telefonkönyv   28
Új SMS küldése   19
Újrahívás   1, 16, 32, 34
Üzenet újraküldése   23
Üzenetek meghallgatása (üzenetrögzítõ)   46
Üzenetrögzítõ (csak DECT 628)   45
Üzenetrögzítõ beállításai   47
Üzenetrögzítõ gombjai (csak DECT 627)   45
V
Válasz SMS-re   21
Visszahívás módja   41
Vonalbeállítások   41

* Országtól függõ funkció
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