HCD1988TSD Telefon
Használati útmutató
Jellemzők
A készülék egy tökéletes LCD kijelzős telefon, hívásazonosító
(CID) és kihangosítási (Hands Free) funkciókkal,
a mikroprocesszor chip és a fejlett CAD technika
alkalmazásának köszönhetően. A telefon kiválóan alkalmas
családok, vállalkozások, adminisztratív szervezetek,
éttermek és szállodák, valamint egyéb közösségek közötti
kommunikációra.
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Funkciók bemutatása
PSK/DTMS duális rendszer kompatibilis
Azonosítható 50 bejövő- és 15 kimenő hívószám
Állítható LCD kijelző kontraszt
[R], [Back], [Pause], [Flash], [Vol] és [Set] funkciók
Kétirányú kihangosítás

Üzembehelyezés
1.
2.
3.

Helyezze be az akkumulátorokat a szükséges
helyekre
Csatlakoztassa a készüléket a telefonvonalra
Csatlakoztassa a telefont és az alapegységet a spirális
telefonzsinórral

Használat
Hívás fogadása és kezdeményezése
Hívás fogadása
1. A csengőhang meghallása után emelje fel a
telefonkészüléket, vagy nyomja meg az [SPKR] gombot
(a „hangszóró” szimbólummal ellátott gomb), ezután
beszélhet a hívás azonosítása (CID) nélkül.
2. Miután két csengetést hallott, az azonosított hívószám
(CID) alapján fogadhatja, vagy elvetheti a hívást.
A beszélgetés befejeztével helyezze vissza a
telefonkészüléket, vagy nyomja meg újra az [SPKR]
gombot.

Hívás kezdeményezése a telefonkészülékkel
1. A telefonkészülék felemelése után tárcsázhat, amint
a tárcsahangot hallja. Ha foglaltat jelez („tú…tú…”),
tegye vissza a készüléket, majd emelje fel megint,
ezután a [BACK] gomb megnyomásával az utoljára
hívott számot egy pillanat alatt újratárcsázza a
készülék.
A beszélgetés befejeztével helyezze vissza a
telefonkészüléket.
Hívás kezdeményezése a kihangosítási (hands free)
funkcióval
1. Nyomja meg az [SPKR] gombot, majd tárcsázhat,
amint a tárcsahangot hallja.
2. Ha foglaltat jelez, nyomja meg az [SPKR] gombot
kétszer, ezután nyomja meg a [BACK] gombot, így az
utoljára hívott számot egy pillanat alatt újratárcsázza
a készülék.
3. A beszélgetés befejeztével nyomja meg újra az [SPKR]
gombot.
Útmutatás a billentyűzet használatához
1. [SET] – Beállítás
A telefonkészülék letett helyzetében a „SET 12345678”
jelzés látható az LCD kijelzőn. Ha megnyomja a [SET]
gombot, akkor az [UP] és [DOWN] gombok segítségével,
fel és lefelé mozogva kiválaszthatja a kívánt menüpontot.
Az előző menüpontba a [DEL] gomb segítségével térhet
vissza, majd a numerikus billentyűzetek, vagy az [UP] és
[DOWN] gombokat használva ismét kiválaszthatja a kívánt
menüpontot. A beállítás részletes módja a következő:
1. A dátum/idő beállítása:
Nyomja meg a [SET] gombot és válassza az 1-est, így
az LCD kijelző a következőt mutatja: „1-DATE”, 2-CL”.
A dátum beállításához válassza az 1-est. Ezután egy
villogó karaktert láthat. A dátum közvetlen beírása után
a [SET] gomb megnyomásával megerősítheti azt. Az
idő beállításához válassza a 2-est. A beállítási módszer
ugyanaz, mint a dátum esetén. A kilépéshez nyomja meg
az [SPKR] gombot.
2. A csengőhang kiválasztása és a csengetési hangerő
beállítása:

Nyomja meg a [SET] gombot és válassza a 2-est,
így az LCD kijelző a következőket mutatja: „1t 2vip
3vol”. Válassza az 1-est a szokásos csengőhang
kiválasztásához, a kijelzőn ekkor „ring type 01” jelenik
meg. Nyomja meg az [UP] vagy a [DOWN] gombot, így
kiválaszthatja a csengőhangot, majd nyomja meg a [SET]
gombot, hogy megerősítse és a [DEL] gombot, hogy
visszatérjen az előző menübe. Válassza a 2-est a VIP
csengőhang kiválasztához, az LCD kijelzőn ekkor a „ring
vip 01” jelenik meg. A kiválasztás módja ugyanaz, mint a
szokásos csengőhang beállítása esetén. Válassza a 2-est
a csengetési hangerő beállításához, az LCD kijelzőn ekkor
a „ring vol 04” jelenik meg. Itt az [UP] vagy a [DOWN]
gombok segítségével beállíthatja a csengetés hangerejét.
Nyomja meg az [SPKR] gombot a kilépéshez.
3. Az ébresztőóra beállítása:
Nyomja meg a [SET] gombot és válassza a 3-ast, így az
LCD kijelző a következőt mutatja: „AL 1-2-3”. Válassza az
1-est, hogy megadja az első ébresztés idejét, így az LCD
kijelzőn az „ALAROFF” jelzés látható. Amikor az „OFF”
villogását látja, adja meg közvetlenül az ébresztés idejét,
majd nyomja meg a [SET] gombot, hogy megerősítse
ezt. Ha ki szeretné kapcsolni az ébresztőóra funkciót,
először nyomja meg a [SET] gombot és válassza ki a
kikapcsolandó ébresztő órát, majd az [UP] és a [DOWN]
gomb segítségével válassza az OFF lehetőséget. A két
másik ébresztő idejének beállítási módszere ugyanaz,
mint az elsőé. Az első ébresztő csak egyszer jelez. A
második és a harmadik minden nap tud jelezni. Bármely
gomb lenyomásával leállíthatja az aktuális ébresztőt.
4. A DND idő beállítása:
Nyomja meg a [SET] gombot és válassza a 3-ast, így az
LCD kijelző a következőt mutatja: „off_r 00-00”. Amikor
a karakterek villogását látja, közvetlenül megadhat egy
időt (00-99), ezután nyomja meg a [SET] gombot. A DND
funkció aktiválása után, az LCD kijelző a DND időt mutatja,
és automatikusan törli a DND-t, miután a számláló 0000 értékre visszaszámolt. A DND során semmilyen
bejövő hívás nem csenget (a VIP hívások kivételével).

5. A speciális funkció kiválasztása és beállítása:
Nyomja meg a [SET] gombot és válassza az 5-öst, így az
LCD kijelző a következőt mutatja: „1-f 2-pt 3-d”. Válassza
az 1-est, hogy megadja a flash idő beállítást, így az LCD
kijelzőn „flash 600” látható, itt az [UP] és a [DOWN]
gombokkal kiválaszthatja a flash időt a 90, 95, 100,
120, 180, 300, 600 és 1000 ms értékek közül. Válassza
a 2-est a P-T mód megváltoztatásához, ekkor az LCD
kijelzőn „pt tone” látható, itt nyomja meg az [UP] vagy a
[DOWN] gombot, hogy kiválassza a tárcsázási módot. Az
alapértelmezett a Tone tárcsázási mód. Válassza a 3-ast,
hogy beállíthassa a híváslopás-gátlót (ACT), ekkor az
LCD kijelzőn a „defend off” (védelem kikapcsolva) jelzés
látható. Nyomja meg a [UP] vagy a [DOWN] gombot, hogy
be/ki kapcsolhassa azt (az ACT kód *#).
6. A területi kód (LAC) és a PBX prefix kód beállítása:
Nyomja meg a [SET] gombot és válassza a 6-ost, az LCD
kijelző a következőt mutatja: „1-LOC, 2-OL”. Válassza az
1-est az LAC beállításához. Az LCD kijelzőn a „loc……”
jelzés látható. Ekkor közvetlenül írjon be 1-8 számjegyet,
majd nyomja meg a [SET] gombot, hogy megerősítse. Ha
törölni akarja az LAC-t, csak meg kell nyomnia a [DEL]
gombot, hogy törölje a megadott számot és azután nyomja
meg a [SET] gombot, hogy megerősítse. Válassza a 2-est
a PBX prefix kód beállításához, ekkor az LCD kijelzőn az
„out off” jelzés látható, a beállítási módszer ugyanaz, mint
az LAC beállítás esetében. Ha törölni akarja a PBX prefix
kódot, nyomja meg az [UP] vagy a [DOWN] gombot és
válassza ki az OFF (KI) lehetőséget.
7. Az LCD kijelző kontrasztjának beállítása:
Nyomja meg a [SET] gombot és válassza a 7-est, ekkor
az LCD kijelző a következőt mutatja: „LCD con 4”. Nyomja
meg az [UP] vagy a [DOWN] gombot, hogy beállítsa az
LCD kijelző kontrasztját. Az alapértelmezett szint a 4-es,
összesen 5 szint van.
8. Az IP funkció beállítása:
Nyomja meg a [SET] gombot és válassza a 8-ast, így az
LCD kijelző a következőt mutatja: „1-au 2-3-ip”. Válassza
az 1-est az automatikus IP-beállításhoz. Az LCD kijelzőn
ekkor az „au IP off” jelzés látható. Ezután nyomja meg

az [UP] vagy a [DOWN] gombot, melyek segítségével
kiválaszthatja az IP számot. Az IP szám lehetőségek a
következők: IP1, IP2, 17909, 17908, 193, 17911, 17921,
17931, 17951, 17991, 068, 96300, 96333, 196, 190,
17969, 197, valamint az off (ki), ami az alapértelmezett.
(Az IP1 és az IP2 a manuálisan beállított IP számok).
Válassza a 2-est az IP1 manuális beállításához, ekkor az
LCD kijelző üres, így közvetlenül beírhatja a számot. A
[SET] gomb megerősítő lenyomása után, az LCD kijelzőn
az „ip1 code” jelzés látható, ami azt jelenti, hogy az IP1et sikeresen tárolta. Válassza a 2-est az IP2 manuális
beállításához, a beállítási módszer ugyanaz, mint az IP1
esetében.
2. A kimenő hívószám ellenőrzése és a beszélgetési
időszámláló
A telefon rendelkezik egy ellenőrzési funkcióval, ami 15
kimenő hívószámra és a beszélgetési időtartamra vonatkozik.
A kimenő hívószámok és a beszélgetési időszámlálók
kizárólag az alábbi körülmények között ellenőrizhetők:
1. Amikor a telefon automatikusan elkezd számlálni 8
másodperccel a szám tárcsázása után. A számot eltárolja,
ha ekkor teszi le a telefont.
2. Letett vagy felvett állapotban, nyomja meg az [OUT]
gombot, majd nyomja meg az [UP] vagy a [DOWN]
gombot, így az „outgoing” ikon felvillan a kijelzőn. Az
[OUT] gomb ismételt megnyomásával ellenőrizheti
a kimenő hívásokat és ezeknek a hívásoknak az
időtartamát. Nyomja meg az [OUT] gombot az egyes
kimenő hívások megvizsgálásához, a [DEL] gomb
segítségével pedig törölheti azokat (Ha a [DEL] gombot
több, mint 3 másodpercig nyomva tartja, akkor az összes
tárolt kimenő hívószám törlődik).
3. [BACK] - Visszahívás
A telefonkészüléket felvéve vagy kihangosított állapotban,
nyomja meg a [UP] vagy a [DOWN] gombot, hogy kiválassza
a kívánt hívásazonosítót (CID), vagy nyomja meg az [OUT]
gombot, hogy megkeresse a kívánt visszahívandó számot,
majd nyomja meg a [BACK] gombot, hogy tárcsázza azt.

4. A bejövő hívószám ellenőrzése és törlése [DEL]
A bejövő hívószám ellenőrzése:
1. Nyomja meg a [DOWN] gombot, így a legutóbbi CID
hivószámot jeleníti meg először.
2. Nyomja meg az [UP] gombot, így a legrégebbi CID
hivószámot jeleníti meg először.
3. Ha nem tartozik bejegyzés az új hívószámra vonatkozóan,
a „NEW” jelzés világít a kijelzőn. Ha talál egy
ellenőrizetlen hívószámot, a „NEW” jelzés villog a kijelzőn.
A CID üzenet törlése: Az [UP] vagy a [DOWN] gomb
használatával megtalálhatja a számot, amit törölni akar,
majd a [DEL] gomb egyszeri megnyomásával törölheti
azt. Ha az [UP] vagy a [DOWN] gomb megnyomása után
a [DEL] gombot több mint 3 másodpercig nyomva tartja,
az összes bejövő hívószám törlődik.
5. [R] funkció
A telefonkészüléket felvéve vagy kihangosított állapotban,
nyomja meg az [R] gombot, hogy gyorsan letegye és
felvegye a telefont egyszerre.
6. [PAUSE] – szünet
Ha megnyomja a [PAUSE] gombot a tárcsázás során, a
telefon vár 3,6 másodpercet, majd folytatja a tárcsázást.
7. [FLASH] funkció
A telefonkészüléket felvéve vagy kihangosított állapotban, a
[FLASH] gomb megnyomása ugyanazt eredményezi, mintha
gyorsan megnyomná egyszer a hívás kapcsolót.
8. [VOL] – hangerő
1. A kihangosított állapotban, nyomja meg a [VOL] gombot,
hogy beállítsa a hangszóró hangerejét. A telefon két
hangerőszintet biztosít a kihangosításhoz.
2. A telefonkészülék letett állapotában nyomja meg a [VOL]
gombot, így az LCD kijelzőn a „ring vol 04” jelzés látszik,
majd nyomja meg az [UP] vagy a [DOWN] gombot,
hogy beállítsa a csengetés hangerejét. Ezután nyomja
meg a [SET] gombot, hogy megerősítse. A telefon négy
hangerőszintet biztosít.

