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Használat elõtt töltse a mobil kézibeszélõ(ke)t 24 órát.
Pøenosný telefon pøed pouitím 24 hodin nabíjejte.
Przed u¿yciem ³adowaæ s³uchawkê (s³uchawki) przez 24 godziny.
Nabíjajte slúchadlo 24 hod. pred pouitím.
Înainte de utilizare, încãrcaþi receptoarele mobile timp de 24 ore.
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Megfelelõsség, biztonsági utasítások
. Biztonsági utasítások:

Áramkimaradás esetén a készüléket nem lehet vészhívásra használni. Vészhelyzetben
használjon alternatív eszközt, pl. mobiltelefont.
PHILIPS ezennel igazolja, hogy Magyarorzság számára a Kala 300 típ. termékcsalád megfelel
az 1999/5/EGK irányelv lényeges követelményeinek és más, releváns rendelkezéseinek
(a teljes megfelelosségi nyilatkozat a www.philips.com alatt található), és a többi ország
számára a jelen specifikációknak. A terméket csak az eloirányzott, országspecifikus analóg
telefonhálózatra lehet csatlakoztatni, ehhez lásd a címkét a csomagoláson.

Magyar

.Megfelelõsség

. Áramellátás:

A termék 220-240 V-os, egyfázisú váltakozóáramú áramellátást igényel, kivéve az EN 60-950
sz. szabványnak megfelelõ IT-felszereléseket.

. Figyelem!

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

. Telefoncsatlakozás:

A telefonhálózati feszültség TNV-3 sz. csoportba (Telecommunication Network Voltages, az EN
60-950 sz. szabványban lévõ meghatározásoknak megfelelõen) tartozik. Áramkimaradás esetén
a dátum- és idõbeállítások elvesznek, és az éppen folytatott telefonbeszélgetés megszakad.

. Biztonsági utasítások:

Tartsa távol a mobil kézibeszélõt folyadékoktól. Sem a mobil kézibeszélõt, sem pedig a
bázisállomást ne szerelje szét; veszélyes feszültségeket érinthet meg. A töltõ-érintkezõknek
és az akkunak nem szabad elektromosan vezetõ anyagokkal érintkezniük.

. Környezetvédelem:

A csomagolóanyag, az elhasznált akkuk és már nem használt telefon hulladékkezelésénél
feltétlenül vegye figyelembe a helyi elõírásokat és az újrahasznosítási lehetõségeket.

l A készülék azonnal üzembe helyezhetõ; a telefon az akku kb. 24
órás feltöltése után használható.
l Amennyiben az elõre beállított hálózati szolgáltatótól eltérõt használ,
akkor hálózati beállítások válnak szükségesekké (lásd a 14. oldalon).
l Amennyiben az akkut ki kell cserélni, csak NiMH AAA 600 x 2 típusú,
újratölthetõ akkut használjon.

Quattro
Az ebben az utasításban lévõ adatok érvényesek a Kala 300 termékcsaládba tartozó Duo,
Trio vagy Quattro modellekre is.
Philips a szabályszerû hulladékkezelés elõsegítése érdekében szabványos
jelölésekkel látta el az elemeket/akkukat.
Az elemeket/akkukat nem szabad a háztartási hulladékba tenni.
A zöld pont azt jelenti, hogy a csomagolóanyagok újrafeldolgozásával és
újrahasznosításával foglalkozó nemzeti intézmények anyagi hozzájárulást kapnak.
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Kala 300 & Kala 300 Vox típ. mobil kézibeszélõk
Kezelõi mezõ
Beszéd-gomb
Telefonkönyv-gombok

DEF

DEF

ABC

ABC

MNO

GHI

GHI

JKL

6. old.

Híváslista-gomb

6. old.

Hívásismétlési/-törlési gomb

5. old.

Megerõsítés-/Belsõ hívás-gomb

7. old.

Hangszóró-gomb (Kala 300)

5. old.

Hangszóró-/Üzenetrögzítõ-gomb

5/9. old.

Programozó gomb

12. old.

Hangerõ-gomb

5. old.

MNO
JKL

WXYZ

PQRS

5. old.

PQRS

TUV

Kala 300

TUV

WXYZ

Kala 300 Vox

Szimbólumok a kijelzõn
Üzenetrögzítõ beállítás / Üzenetrögzítõ (ÜR) BE (csak Kala 300 Vox)

12. old.

Mobil kézibeszélõ csengõhang-beállításai

13. old.

Mobil kézibeszélõ be-/ kijelentkeztetése

13. old.

Mûszaki beállítások

14. old.

Üzenetjelzés üzenetrögzítõhöz (csak Kala 300 Vox)

9. old.

Akku töltöttségi állapota:

- töltés alatt

- akku feltöltve

- alacsony akkufeszültség

4. old.

Híváslista / Hálózati szolgáltató postafiókja*

6. old.

Hangszóró

5. old.

Telefonkönyv  Barátok

6. old.

Hívás folyamatban

-

Belsõ hívás

7. old.

Telefonkönyv  Család

6. old.

A bázisállomás / mobil kézibeszélõ hatótávolsága

15. old.

* az Ön hálózati szolgáltatójánál kell megbízást adni.
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Magyar

Kala 300 & Kala 300 Vox típ. bázisállomás

Kala 300

Az üzenetrögzítõ
(ÜR) állapotjelzõje

Kala 300 Vox
Gombok:
Személykeresés-gomb (csak Kala 300)

8. old.

Személykeresés-gomb / Csengõhang dallam beállítása (csak Kala 300)

8. old.

Üzenet törlése (csak Kala 300 Vox)

9. old.

Üzenet lejátszása / leállítása (csak Kala 300 Vox)  Üzenetrögzítõ BE/KI

9. old.

Hangszóró hangerejének beállítása (csak Kala 300 Vox)

10. old.

Állapotjelzõ (csak Kala 300 Vox):
Üzenetrögzítõ BE Új üzenet -

Üzenetrögzítõ KI

9. old.

Az üzenetrögzítõ megtelt
!
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A telefon üzembe helyezése
. Akku behelyezése / cseréje / a telefon csatlakoztatása
Figyelem: Az akku behelyezésekor és/vagy a telefon csatlakoztatásakor vegye figyelembe
a burkolat belsõ oldalán és a csomagoláson lévõ ábrákat.
A telepítési ábrák segítségével a következõket végezze el:

l Nyissa ki az akkutartó borítását, annak lefelé történõ csúsztatásával,
l csatlakoztassa az akkut a kapcsolóhüvelyeknél a mobil kézibeszélõ
akkutartójában,

l helyezze be az akkut a címkével felfelé, a csatlakozókábeleket az akku bal
oldalára helyezve az akkutartóba,

l helyezze vissza az akkutartó borítását.
. A telefon feltöltése (lásd a töltöttségi állapot kijelzõjét a 2. oldalon)

Elsõ üzembe helyezéskor vagy akkucserekor a mobil kézibeszélõt legalább 24 órát tölteni
kell. A háromszori kisütés és feltöltés megnöveli az optimális akku-élettartamot. Az akkut
fel kell tölteni, ha telefonáláskor csipogó hangot lehet hallani.

. A telefon üzembe helyezése
Ne változtassa meg az országkódot, ha Ön Lengyelországban él. A gyártó a készüléket a
már elõzõleg helyesen beállította.
Figyelem : A termék CSAK az alábbiakban FELSOROLT
országokban használható.

Ország

Kód

Lengyelország

WXYZ

48

WXYZ

Figyelem: Ha Ön az alábbi három ország valamelyikében él, akkor meg kell adni a megfelelõ
konfigurációs kódot az ábrázolt billentyûsorozattal és az azt követõ országkóddal.
Csehország

120

Magyarország

36

Szlovákia

WXYZ

121

WXYZ

Románia

40

Magyarország beállításához például a következõket kell megnyomni:
WXYZ

WXYZ

36

Fontos: Ha Ön telefonját a fent felsorolt országok egyikében vásárolta, és azt egy másik
országban szeretné használni, akkor megadhatja a megfelelõ konfigurációs kódot
(lásd a táblázatban) a helyes országfüggõ beállítások aktiválásához.

"

10.06.03
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A telefon kezelése
Hívás lebonyolítása
. Hívás fogadása / befejezése
A beszélgetés befejezéséhez a következõt kell tenni: A gombot még
egyszer meg kell nyomni, vagy a mobil kézibeszélõt vissza kell helyezni
a bázisállomásba.

. Közvetlen tárcsázás
A hívószám megadása.

villog

bejövõ
híváskor, vagy
ha a Kala 300
Vox
üzenetrögzítõ
foglalja a
vonalat.

Magyar

A

Hívás fogadása.

. Elõkészített tárcsázás
Törlés
val.

Elõször hívószám megadása, utána

. Hívás telefonkönyvbõl:
vagy

vagy

-

-t kell megnyomni.

DEF

Lapozás a listában

. A hangerõ beállítása

A mobil kézibeszélõ kihangosítása
Kala 300 mobil kézibeszélõ

Kala 300 Vox mobil kézibeszélõ

. A hangszóró be- / kikapcsolása
/

3 hangerõszint
áll rendelkezésre a fülhallgatóhoz és a
hangszóróhoz.

Figyelem: A kihangosító bekapcsolása hirtelen jelentõsen megnövelheti a
fülhallgató hangerejét. Ne tartsa a mobil kézibeszélõt olyan szorosan a füléhez.

Hívásismétlési jegyzék és a törlésgomb
. Hívásismétlési jegyzék elõhívása / bezárása
vagy

DEF

/

lapozás a hívásismétlési listában

befejezés

. Hívószám tárcsázása a hívásismétlési listából
vagy

DEF

lapozás a hívásismétlési listában

A hívásismétlési lista tartalmazza az 5
utoljára hívott
hívószámot: A
legutolsóként
tárcsázott
számtól a
legrégebbiig.

. Hívószám törlése a hívásismétlési listából
vagy

DEF

lapozás a hívásismétlési listában

MNO

a kijelzett szám törlése
#

16:33
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. Hívásismétlési listából származó szám tárolása a telefonkönyvben
vagy

vagy

DEF

csipogó hang

nevet
megadni

lapozás a hívásismétlési listában

. Szám törlése
A

-t kell megnyomni:

l egy számjegy törléséhez a hívószám beírásakor,
l a telefonkönyvi bejegyzések egyik számjegyének/jelének törléséhez.
Megkezdett funkció megszakításához a

-t nyomva kell tartani.

Telefonkönyv-bejegyzések megadása/módosítása
A telefon két telefonkönyvvel rendelkezik:
Egy családi telefonkönyvvel, maximálisan 20 bejegyzéssel
(lásd a VIP-funkciót, 13. old.)
Egy barát-telefonkönyvvel, maximálisan 20 bejegyzéssel
(lásd a VIP-funkciót, 13. old.)

. Bejegyzés létrehozása

Minden bejegyzés egy névbõl (10 kar.) és egy számból (16 kar.) áll.
1. Adja meg a hívószámot és nyomja meg a

-t vagy

Fontos: Szünet megadásához nyomja hosszan a
2. Adja meg a nevet, és erõsítse meg a

-t.

-gombot.

-vel.

A hívásismétlés- / híváslistából* át lehet
venni
számokat a
telefonkönyvbe.
A

-val lehet
a telefonkönyveket
megnyitni vagy
becsukni.

. Bejegyzés módosítása (név)
vagy

vagy

DEF

lapozás a listában

a név módosítása

. Bejegyzés módosítása (szám)
vagy

vagy

DEF

lapozás a listában

a régi szám módosítása

. Bejegyzés törlése
vagy

vagy

DEF

lapozás a listában

MNO

a bejegyzés törlése

A híváslista használata

$

Ez a szolgáltatás akkor áll rendelkezésre, ha Ön hálózati szolgáltatójánál
megbízást adott a hívószám továbbítására.
A híváslistában az utolsó 10 beérkezett külsõ beszélgetés hívószáma kerül
tárolásra:
- fogadott hívások
* A hálózati szolgáltatónál lehet megbízást adni.

-vagy a

16:33
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- üzenetek az üzenetrögzítõrõl (csak Kala 300 Vox) (

A
).

* A hálózati szolgáltatónál lehet megbízást adni.

. Híváslista megnyitása / zárása
vagy

DEF

/

lapozás a listában

villog,

ha üzenet van
a postafiókban
(a hálózati
szolgáltatónál
kell megbízást
adni).

bezárás

. Híváslista megjelenítése

Magyar

- nem fogadott hívások
- a hálózati szolgáltató információs szolgáltatásai*

10.06.03

A kijelzõn a következõ adatok jelenhetnek meg:

l
l
l
l

a hívó hívószáma*
a hívó neve (ha tárolva van a telefonkönyvben)*
csillagok, ha a hívó eltitkolja személyazonosságát**
vonalak, ha a nem lehetetett a hívószámot továbbítani.

A hívások hívószámát, idejét és dátumát a
Nyomja meg a

-val lehet megjeleníteni.

Az idõ és a
dátum függ a
hálózattól.

-t a kijelzési módba való visszatéréshez.

* A hívószám továbbításra és az azzal összefüggõ szolgáltatásokra a
hálózati szolgáltatónál lehet megbízást adni.
** Rejtett hívószámok, ha a hívó megakadályozza hívószámának továbbítását.

. Hívószám tárcsázása a híváslistából
vagy

DEF

lapozás a listában

A

jelenik

meg, ha üzenet
érkezett a
postafiókba
vagy az
üzenetrögzítõre.

. Bejegyzés törlése a híváslistából
vagy

DEF

MNO

csipogó hang
bezárás

lapozás a listában

. Híváslistából származó hívószámok tárolása az egyik telefonkönyvben
vagy

DEF

lapozás a listában

vagy

csipogó hang

név
megadása

Belsõ hívás (Duo, Trio, Quattro kiegészítõ mobil kézibeszélõvel)
A funkció használatához több mobil kézibeszélõre van szükség.
Akkor ingyenes belsõ hívásokat lehet bonyolítani, és külsõ hívásokat
egyik mobil kézibeszélõrõl a másikra továbbítani.

. Belsõ hívás
A

-t készenléti állapotban röviden meg kell nyomni az összes mobil

kézibeszélõ hívásához.
A

-t készenléti állapotban hosszan kell nyomni, és meg kell adni a

mobil kézibeszélõ számát (1-4) a kívánt mobil kézibeszélõ hívásához.
* A funkció esetleg nem áll rendelkezésre, ha a mobil kézibeszélõ nem a
Philips Kala 300 termékcsalád tagja.

Belsõ híváshoz
és a hívástovábbításhoz
minden mobil*
kézibeszélõnek
azonos
bázisállomásra
kell
bejelentkezve
lennie.

%
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A

- vagy a

10.06.03

-val lehet a belsõ hívást fogadni vagy befejezni.

* A funkció esetleg nem áll rendelkezésre, ha a mobil kézibeszélõ nem a
Philips Kala 300 termékcsalád tagja.

. Gyors hívástovábbítás

Folyamatban lévõ hívás közben a hívást anélkül továbbítani lehet, hogy meg
kellene várni azt, hogy másik mobil kézibeszélõt felvegyék:

.

Minden mobil kézibeszélõ kicseng.

. Hívás továbbítás egy bizonyos mobil kézibeszélõre

Folyamatban lévõ hívás közben a hívást továbbítani lehet egy bizonyos
mobil kézibeszélõre:
Nyomja meg hosszan a

-gombot

A hívástovábbítás alatt a
hívó tartászenét
hall.
4 bázisállomás
lehet egy
bázisállomáson
bejelentkezve.

adja meg a mobil kézibeszélõ

.

számát (1-4-ig)

Személykeresés (Duo, Trio, Quattro is)
Kala 300 Vox -

Kala 300

Ezzel a funkcióval meg lehet keresni a mobil kézibeszélõ(ke)t.
-vagy

-t meg kell nyomni a bázisállomáson. Egy tetszõleges

Minden
bejelentkeztetett
mobil
kézibeszélõ
cseng.

gomb megnyomása a mobil kézibeszélõn befejezi a csengetést, vagy újra
meg kell nyomni a

- vagy a

-t.

A Kala 300 Vox bázisállomás csengõhang-beállítása
Dallamok: A bázisállomáshoz 3 dallam áll rendelkezésre.
Nyomja meg hosszan a

-t a dallam-beállítások elõhívásához.

Az elsõ dallam hallható, a

-val a következõ. A választás megerõsítése:

Játssza le a dallamot a megerõsítés-hangig.
A dallamok hangereje: 4 beállítás áll rendelkezésre a bázisállomáson,
beleértve a Csend-et is.
A dallamok lejátszása közben a

-val lehet a hangerõt szabályozni.

A választás megerõsítése: Játssza le a dallamot a megerõsítés-hangig.
A dallamok lejátszása közben nyomva kell tartani a
a csengõhang kikapcsolásához.
&

-t a bázisállomáson

A kiválasztott
beállítás a
következõ
híváskor lesz
aktív.

16:33
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Az üzenetrögzítõ kezelése
Az üzenetrögzítõ beállítása

. Az üzenetrögzítõ bekapcsolása
A bázisállomásról: a

A

-gombot hosszan kell nyomni.

A mobil kézibeszélõrõl:

Magyar

Kiszállításkor az üzenetrögzítõ a szabvány kimenõ üzenetre és a felvételi
üzemmódra van gyárilag beállítva.
Felvételi kapacitás: 9 perc (normál minõség)  6 perc ( kiváló minõség) beleértve a személyes kimenõ üzenetet ( ha van felvéve).

csipogó hang

PQRS

Befejezés

be van

kapcsolva. A
bázisállomás
LED-je
bekapcsolva.

. Az üzenetrögzítõ kikapcsolása
A bázisállomásról: a

A

-gombot hosszan kell nyomni.

A mobil kézibeszélõrõl:

csipogó hang

WXYZ

ki van

kapcsolva. A
bázisállomás
LED-je
Befejezés kikapcsolva.

. Új üzenetek meghallgatása / memo-üzenet meghallgatása
A bázisállomásról:

. A hangerõt a

A mobil kézibeszélõrõl:

-val lehet beállítani.

. A hangerõt a

A bázisállomás
LED-je villog.

-val lehet beállítani.

A

. A régi üzenet meghallgatása
A bázisállomásról:

villog.

.

A mobil kézibeszélõrõl:

vagy

ABC

DEF

elõzõ/következõ üzenet

. Aktuális üzenet törlése
A bázisállomásról: Hallgassa le az üzenetet és nyomja meg a
A mobil kézibeszélõrõl:

üzenet

A
be van
befejezés kapcsolva.
-gombot.

MNO

meghallgatása

befejezés

. Minden üzenet törlése
A bázisállomásról: Hallgassa le az üzenetet és nyomja meg a
A mobil kézibeszélõrõl:

MNO

nyomja hosszan

-gombot.

.
befejezés

. Az aktuális kimenõ üzenet lejátszása
A mobil kézibeszélõrõl:

JKL

A kimenõ üzenet
lejátszása

.
befejezés
'
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. Személyes kimenõ üzenet felvétele
JKL

GHI

a sípszó elhangzása után

TUV

*Az Ön kimenõ
üzenetének
lejátszása.

*

kell beszélni
Új kimenõ üzenet felvételekor a meglévõ törlõdik.

befejezés

. Memo-üzenet felvétele

Ön családjának helyi memo-üzenetet tud felvenni:
ABC

GHI

a sípszó elhangzása után

TUV

kell beszélni

befejezés

. Üzenetrögzítõ-üzemmód beállítása

Az üzenetrögzítõt be lehet állítani felvétel nélküli (a kimenõ üzenet
lejátszása üzenetrögzítés nélkül) vagy üzenetrögzítõ-üzemmódra.
vagy

TUV

WXYZ

Ez a lokális
üzenet
(memo-üzenet)
éppúgy kerül
kezelésre, mint
az összes
többi
üzenetrögzítõüzenet.

DEF

üzemmód váltása
üzenetrögzítõ
üzemmód
felvétellel

befejezés

csak kimenõ üzenet

Fontos: Mielõtt az üzenetrögzítõt üzenet felvétel nélküli üzemmódra állítja,
rögzíteni kell a megfelelõ kimenõ üzenetet.

Belehallgatás üzenetfelvétel közben
Miközben a hívó üzenetét az üzenetrögzítõre mondja, Ön belehallgathat,és
eldöntheti, hogy fogadja-e a hívást. A funkció kiszállításkor aktiválva van.

. Az üzenet felvétele közbeni belehallgatás bekapcsolása
A mobil kézibeszélõrõl:
A bázisállomásról:

vagy

. Az üzenet felvétele közbeni belehallgatás kikapcsolása
A mobil kézibeszélõrõl:
A bázisállomásról:

vagy

Belehallgatás közben a hangerõt a bázisállomásról és a mobil kézibeszélõrõl
is lehet állítani. 4 beállítás lehetséges, beleértve a Csend-et is.



A

-val a

belehallgatás
tartósan
kikapcsolható.
A

-val a

belehallgatás
hívásonként
kikapcsolható.

többször.

. A belehallgatás hangerejének állítása

Nyomja meg a

10.06.03

-gombot, amíg a kívánt beállítás nincs aktiválva.

A választott
beállítás a
következõ
híváskor lesz
aktív.

. Hívás fogadása

Ha az
üzenetrögzítõ
foglalja a
vonalat, akkor

Az aktuális felvétel megszakad, és a hívás átvételre kerül.

a

villog.
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Az üzenetrögzítõ távirányítása
-gombbal és hangtárcsázással

rendelkezõ telefonnal távirányíthatja üzenetrögzítõjét.

. Az üzenetrögzítõ bekapcsolása távirányítással
A saját hívószám tárcsázása

RC kód* megadása

9 hívójel és sípszó után

PQRS

bekapcsolás

. Az üzenetrögzítõ kikapcsolása távirányítással
Hívószám tárcsázása

RC kód* megadása

WXYZ

a kimenõ üzenet közben

kikapcsolás

. Az üzenetrögzítõ távirányítása

1. Tárcsázza a saját hívószámát**.
2. Nyomja meg a kimenõ üzenet lejátszása közben a

-t,

és adja meg távlekérdezõ kódját (RC).

Az RC
(Regisztrációs
Kód) kód a
bázisállomás
alján van
feltüntetve.

Magyar

Ezzel a funkcióval egy tetszõleges,

* vagy adja
meg személyes
távlekérdezõ
kódját (lásd a
13. oldalon).
** A kimenõ
üzenet
lejátszódik.

. Az üzenetrögzítõ távirányítási funkciói

Billentyûk

Funkciók
Üzenet újbóli meghallgatása
Elõzõ üzenet meghallgatása

ABC

Üzenet meghallgatása

DEF

Következõ üzenet meghallgatása

JKL

Kimenõ üzenet meghallgatása
Aktuális üzenet törlése

MNO

Az üzenetlejátszás leállítása

TUV

GHI

JKL

Kimenõ üzenet felvétele +

GHI

ABC

Lokális memo-üzenet felvétele +

TUV

-t megnyomni
TUV

-t megnyomni

Fontos: A távirányítás kikapcsolásához lásd a Távlekérdezõ kód
módosítása fejezetben az utasítást a 13. oldalon.
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A telefon beállítása
A telefon programozása
A programozási üzemmód bekapcsolásához nyomja meg a

-gombot.

A

- és

Ezután menüszimbólumok jelennek meg a kijelzõn:
DEF

Üzenetrögzítõ-beállítások (csak a Kala 300 Vox-hoz)
Hangerõ-és dallam-beállítások (*VIP-dallamok)

Szimbólumok:
villognak
kiválasztáskor,
és folyamatosan
világítanak,
amint egy menü
-val megerõsíteni. ki van választva.

Mobil kézibeszélõ bejelentkeztetése
További beállítások
A

- és

DEF

-val lehet

a menükben
lapozni.

-val lehet egy menüt kiválasztani és a

Fontos: Minden menü egy vagy több opcióval rendelkezik. Az opciók
egymásután jelennek meg a kijelzõn, ha megnyomja a
A programozási üzemmód bármikor befejezhetõ a

-t.
- vagy a

-val

(hosszan kell nyomni).

Üzenetrögzítõ-beállítások (csak Kala 300 Vox)
. Napok beállítása (Az elsõ az 5 opcióból: 1/5)
Minden napot egy számjegy ábrázol: hétfõ =
1 vasárnap = 7.
Lapozzon a
erõsítse meg a

- vagy a

DEF

-val a kívánt napig, és

-val.

. Az idõ beállítása (2/5 opció)

Adja meg az idõt (szünetek- és írásjelek nélkül), és
nyomja meg a

-t.

. Hívásjelek száma üzenetrögzítõ bekapcsolása
elõtt (3/5 opció)
A listából (2, 3, 4,5 és a takarékos üzemmód (Toll
saver)**) ki lehet választani a hívásjelek számát az
üzenetrögzítõ aktiválásához.
Lapozzon a

- vagy a

hívásjelig, és erõsítse meg a



DEF

-val a kívánt számú
-val.

**: Takarékos üzemmódban a az üzenetrögzítõ 3 hívásjel után jelentkezik be, ha
új üzenet van az üzenetrögzítõn, és csak 5 hívásjel után akkor, ha nincs üzenet.
Ha Ön távoli lekérdezéskor 4 hívásjel után bontja a vonalat, akkor a hívás
díjtalan. A költségtakarékossági üzemmód csak a távoli lekérdezéskor hasznos.

*A VIP-funkcióval a telefonkönyvben lévõ
nevek
különbözõ
csoportokba
helyezhetõek.
Minden
csoporthoz
speciális
dallamot lehet
hozzárendelni.
A VIP-dallam
segít a
híváscsoport
felismerésében
(lásd a 13.
oldalt).

16:33

Seite 12

Kala_300_Ungarisch_Hauptanleitung_17 Seiten_24.03.03.qxd

10.06.03

. A távlekérdezõ kód megváltoztatása (4/5 opció)

Adja meg a személyes kódot, és erõsítse meg a
Fontos: A távlekérdezõ kódot a

Magyar

Az üzenetrögzítõ távlekérdezéséhez egy titkos kód
szükséges (4-jegyû). Leszállításkor ez a kód megfelel az
RC-kódnak, mely a bázisállomás alján van feltüntetve.
Ha Ön ezt a standard kódot meg kívánja változtatni,
akkor a következõket kell tenni:

-val.

-val lehet törölni.

: jó

A távlekérdezõ kód törlése után már nem lehet az
üzenetrögzítõt távolból lekérdezni.

. A rögzítés minõségének beállítása (5/5 opció)
Az üzenetrögzítõ rögzítési minõségét be lehet állítani.
Válassza ki a kívánt minõséget, és erõsítse meg a

-val.

minõség.
:
standard
minõség.

A mobil kézibeszélõ csengõhang-beállításai 
. Csengõhang-hangerõ (4-bõl az elsõ opció: 1/4)
Lapozzon a hangszóró-beállításokban a
-val. Véglegesítse választását a

DEF

- vagy a
-val.

. Mobil kézibeszélõ-dallam (2/4 opció)
Lapozzon a 7 rendelkezésre álló dallamban a
a

DEF

-val. Véglegesítse választását a

- vagy
-val.

vagy a

DEF

-val. Véglegesítse választását a

-val.

. Családi telefonkönyv (VIP) dallam* (4/4 opció)
Lapozzon a 7 rendelkezésre álló dallam között a
vagy a

DEF

-val. Véglegesítse választását a

A csengõhang
hangereje és a
bázisállomás
dallama
módosítható
(csak Kala 300
Vox), lásd a 8.
oldalt.

A

. Barát-telefonkönyv (VIP) dallam* (3/4 opció)
Lapozzon a 7 rendelkezésre álló dallam között a



-val.

*A hívószám továbbítását követeli meg, melyet a hálózati szolgáltatónál kell
megbízást adni.

Mobil kézibeszélõk be- / kijelentkeztetése 
A bázisállomásra 4 mobil kézibeszélõ lehet
bejelentkeztetve. Egy mobil kézibeszélõ csak egy
bázisállomásra lehet bejelentkeztetve.
Egy további mobil kézibeszélõ bejelentkeztetéséhez a bejelentkezési üzemmódot kell elindítani a hálózati csatlakozó
bázisállomásból való kihúzásával és újra bedugásával.

villog a

barátok-telefonkönyvhöz való
dallam
kiválasztásakor.

A

villog a

családi telefonkönyvhöz való
dallam
kiválasztásakor.



!
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Adja meg a

-menü kiválasztása után az RC-kódot, mely a bázisállomás

alján van feltüntetve, és erõsítse meg a

-val.

Figyelem: Ha idegen gyártó termékeit (nem Philips mobil kézibeszélõket)
kívánja a Kala 300 bázisállomásra bejelentkeztetni, ügyelni kell arra, hogy ezek
GAP-képesek legyenek. Ellenkezõ esetben mûködési zavarok léphetnek fel.

. Egy mobil kézibeszélõ kijelentkeztetése
WXYZ

GHI

RC-kód megadása*

. Minden mobil kézibeszélõ kijelentkeztetése (kivéve az éppen
használtat)
WXYZ

JKL

RC-kód megadása*

* Az RC
(Regisztrációs
Kód) a
bázisállomás
alján van
feltüntetve.

Figyelem: A kijelentkeztetés után a mobil kézibeszélõ már nem mûködõképes.

További mûszaki beállítások (országfüggõ)
Ha Ön nem a szabványosan beállított hálózati szolgáltató elõfizetõje, akkor módosítania
kell a hálózati beállításokat. A következõ beállítások némelyike része az Ön hálózati
szolgáltatójával kötött szerzõdésének, és mûszakilag elérhetõ.
Az opciók ebben a menüben országfüggõek; egyes funkciók némely országban nem
elérhetõek.
Belépés a menübe a következõ

A

vagy

DEF

lapozás a menükben

beállításokhoz:

-val be lehet fejezni a programozási üzemmódot.

. A hívószám továbbítás fajtájának beállítása

A hívószám továbbítás-szolgáltatás (név és szám) része az Ön hálózati
szolgáltatóval kötött szerzõdésének (függ a rendelkezésre állástól). (országfüggõ)
A

- vagy a

DEF

-val lehet kiválasztani a helyes beállítást a listában

. A tárcsázási eljárás beállítása

Ezzel a funkcióval a TONE DTMF-hangtárcsázást (gyors hozzáférés a hálózati szolgáltató
szolgáltatásaihoz) vagy a PULSE impulzustárcsázást (IWV-nek is nevezik, olyan
országokban használják, ahol nincs DTMF) (országtól függõen nem lehet PULSE-ra
kapcsolni) lehet beállítani. A standard beállítás a TONE HANGTÁRCSÁZÁS.
A

- vagy a

DEF

-val lehet a TONE-t vagy a PULSE-t kiválasztani

. A tartásjel idõtartamának módosítása
Néhány szolgáltatáshoz (bekopogtatás, hívásátirányítás, stb.) a

-gomb

szükséges. A tartásjel idõtartamának korrekt beállítása (rövid (SHORT)/hosszú (LONG)
függ az Ön telefon berendezésétõl (ISDN, fõvonal, telefonkészülék). (országfüggõ).
A

- vagy a

kiválasztani
"

DEF

-val lehet a rövidet (SHORT) és a hosszút (LONG)

: Rövid.
:
Hosszú.

10.06.03
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Hibaelhárítás
.A telefon hibáinak elhárítása
l Kérjük, gondosan olvassa el a kezelési utasítást, mielõtt hívja a Philips

van-e beállítva:
PROBLÉMA

WXYZ

WXYZ

(lásd a 4. oldalon).

OK

MEGOLDÁS

Magyar

Ügyfélszolgálatot.

l SZÜKSÉG SZERINT feltétlenül ellenõrizni kell, hogy a helyes országkód

A bázisállomás nincs helyesen a Ellenõrizze a csatlakozó- táphálózatra vagy a telefonos
kapcsolatokat (a burkolat belsõ
oldalán), és hogy a leszállított
gomb megnyomása után. hálózatra csatlakoztatva.
telefonkábel került-e
felhasználásra.
Nincs tárcsahang a

A

-szimbólum villog.

A bázisállomás hatótávolságon
kívül van.

Közelítsen a bázisállomáshoz.

Az akku gyenge (az akkutöltésszimbólum megjelenik).

Töltse az akkut. (a burkolat
belsõ oldalán)

A mobil kézibeszélõ nincs
bejelentkeztetve.

Jelentkeztesse be a mobil
kézibeszélõt a bázisállomásra
(13. old.).

Közelítsen a bázisállomáshoz.
A mobil kézibeszélõ
hatótávolságon kívül van.
Ha a mobil kézibeszélõt a A mobil kézibeszélõ nem korrektül Vegye ki a mobil kézibeszélõt
töltõbe helyezik, nem
került a bázisállomásba helyezésre. a bázisállomásból és
hallatszik csipogás.
helyezze újra vissza.
A töltõ-érintkezõk szennyezettek. Tisztítsa meg az érintkezõket
tiszta, száraz kendõvel.
Az akkuszimbólum gyenge A mobil kézibeszélõ akkuja hibás. Szerezzen be PHILIPSforgalmazójánál új
marad, habár a mobil kéziújratölthetõ akkukat.
beszélõt 24 órát töltötték.
Ellenõrizze,
hogy a készülék
A kijelzõn nem jelennek
Az akku üres.
be van-e dugva (a burkolat
meg szimbólumok.
belsõ oldalán).
Töltse az akkut (a burkolat
belsõ oldalán).
A telefonkönyv-bejegyzés A használni kívánt telefonkönyv Töröljön néhány bejegyzést
némi memóriaterület
nem került mentésre.
megtelt.
felszabadításához.
A közeli elektromos berendezések Ha lehet, állítsa fel a bázisálloRossz a hangminõség
mást egy másik helyen.
zavarnak be.
(sistergés, túl halk,
visszhang, stb.).
A bázisállomás vastag falú térben Állítsa fel a bázisállomást egy
másik térben.
került felállításra.
A mobil kézibeszélõ túl messze Közelítsen a bázisállomáshoz.
van a bázisállomástól.
A hívószám továbbítás
nem mûködik.

A funkció nincs bekapcsolva,
vagy nem a megfelelõ hálózati
szolgáltató van beállítva.

Ellenõrizze hálózati szolgáltatójával kötött szerzõdését, vagy a
hálózati szolgáltató-beállítást
(lásd 14.old).

#
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.Az üzenetrögzítõ hibáinak elhárítása
PROBLÉMA

MEGOLDÁS
Hallgassa meg az üzeneteket
és törölje a memóriaterület
felszabadításához. (9. old.).

Az üzenetrögzítõ memóriája
megtelt.

Hallgassa meg az üzeneteket
és törölje a memóriaterület
felszabadításához. (9. old.).

Az üzenetrögzítõ memóriája
megtelt.

Hallgassa meg az üzeneteket
és törölje a memóriaterület
felszabadításához. (9. old.).

Az üzenetrögzítõ nem
rögzítette a kimenõ
üzenetet.
Az üzenetrögzítõ
megszakította a felvételt.

$

OK

Az üzenetrögzítõAz üzenetrögzítõ memóriája
szimbólum villog a kijelzõn. megtelt.

10.06.03
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Magyar
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Kala 300 Duo
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Kala 300VoxTrio
Kala 300Vox Quattro
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3111 285 20353
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Használat elõtt töltse a mobil kézibeszélõ(ke)t 24 órát.
Pøenosný telefon pøed pouitím 24 hodin nabíjejte.
Przed u¿yciem ³adowaæ s³uchawkê (s³uchawki) przez 24 godziny.
Nabíjajte slúchadlo 24 hod. pred pouitím.
Înainte de utilizare, încãrcaþi receptoarele mobile timp de 24 ore.

