
Használati útmutató
Digitális zsinór nélküli telefon

Típus: KX-TGE110HG

Az első használat előtt lásd a „Kezdjük el” 
című részt, 12 oldal.

Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.
Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiek-
ben is hasznos lehet, ha valaminek utána kíván nézni.
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Tartozékinformáció
Mellékelt tartozékok

Szám Tartozék tételek/Típusszám Mennyiség

Váltóáramú adapter/S003AIV0600040 1

Telefonvonal vezeték 1

Újratölthető akkumulátorok*1 2

Kézi készülék burkolata*2 1
*1 A csereakkumulátorokra vonatkozó információt lásd alább.
*2 A kézi készülék burkolata a kézi készülékhez van csatlakoztatva.

Opcionális/csere tartozékok
Kérjük, hogy a kereskedelmi információkkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a 
hivatalos Panasonic forgalmazóval.

Tartozék Típus/Műszaki adatok

Újratölthető 
akkumulátorok*1

Akkumulátor típusa:
– Minimális áramerősség 300 mAh
– Nikkel-fém-hidrid (Ni-MH)
– 2 x AAA (R03) méretű a kézi készülékhez
– 1,2 V

*1 A csereakkumulátorok teljesítménye eltérő lehet a készülékkel együtt szállított 
akkumulátorokétól. Panasonic újratölthető akkumulátorok használatát javasoljuk.

További információk
 ● A kivitel és a műszaki adatok minden külön értesítés nélkül változhatnak.
 ● Az ebben a kezelési útmutatóban használt ábrázolás kissé eltérhet a termék 

valóságos megjelenésétől.

Bevezetés

1

2

3

4

1 2 3 4
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Bevezetés

Általános információ
 ● Ezt a berendezést a magyar analóg telefonhálózaton való használatra tervezték.
 ● Bármilyen probléma esetén legelőször is vegye fel a kapcsolatot a berendezés 

szállítójával.

Megfelelőségi nyilatkozat:
 ● A Panasonic Corporation ezennel kijelenti, hogy a (KX-TGE110) típusú 

rádióhullámú eszköz összhangban van a 2014/53/EU sz. irányelvvel. A 
megfelelőségre vonatkozó EU-nyilatkozat teljes szövege megtalálható a következő 
internetes címen: 
http://www.ptc.panasonic.eu/doc 
Hivatalos képviselő elérhetősége: 
Panasonic Testing Centre 
Panasonic Marketing Europe GmbH 
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Környezetbarát tervezésre vonatkozó információk
Környezetbarát tervezésre vonatkozó információk az 1275/2008. számú, a 801/2013. 
számú (EU) szabályozással módosított EU szabályozás (EC) szerint. 2015. január 
1-től.
Látogasson el ide: http://www.ptc.panasonic.eu/erp  
Kattintson a [Downloads] elemre 

Energy related products information (Public)
A hálózati készenléti mód teljesítményfelvétele és a vonatkozó irányelvek vannak 
kiemelve a fenti webhelyen.
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Berendezéseken használt grafikai jelképek és azok 
magyarázata
Szimbólum Magyarázat Szimbólum Magyarázat

Váltakozó áram (AC) II osztályú berendezés 
(olyan berendezés, melynél 
az érintésvédelem eszköze 
dupla szigetelés vagy 
megerősített szigetelés)

Egyenáram (DC) „BE” (áram)

Védő földelés „KI” (áram)

Védő földelés testelés Készenlét (áram)

Funkcionális föld „BE”/„KI” (áram; push-push 
kapcsoló)

Csak beltéri használatra Vigyázat, áramütésveszély

Bevezetés
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Egy későbbi hivatkozáshoz

Gyári szám Vásárlás kelte
(a bázisállomás alján található)
A kereskedő neve és címe

Csatolja ide a vásárláskor kapott nyugtát.

Javasoljuk, hogy jegyezze fel az alábbiakban biztosított helyre 
azokat az információkat, amelyek segítségére lesznek, amikor 
bármilyen garanciális javítást igényel.

Bevezetés
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Fontos információk

belsejét, ha az a ház sérülése miatt 
hozzáférhetővé vált.

 ● Soha ne nyúljon a csatlakozóhoz 
nedves kézzel, mert áramütés érheti.

Telepítés
 ● Egy esetleges tűz vagy áramütés 

elkerülése érdekében a készüléket ne 
érje eső, illetve semmilyen nedvesség.

 ● Ne helyezze, illetve ne használja 
a készüléket olyan automatikus 
vezérlésű eszközök közelében, mint 
például az automatikus ajtók és 
tűzriasztók. A készülékből kibocsátott 
rádióhullámok az ilyen eszközök hibás 
működését okozhatják, ami balesetet 
eredményezhet.

 ● Ne hagyja, hogy a hálózati adapter 
vagy a telefonvezeték túlzottan 
megfeszüljön, megtörjön, vagy nehéz 
tárgyak alá kerüljön.

Használat közbeni biztonsági 
előírások

 ● Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a 
konnektorból. Ne használjon folyékony 
vagy aeroszolos tisztítószert.

 ● Ne szerelje szét a készüléket.
 ● Ne öntsön folyadékot (oldószert, 

tisztítószert stb.) a telefonvonal 
vezeték csatlakozójára illetve ne 
hagyja, hogy bármilyen nedvesség 
érje. Ez tüzet okozhat. Ha a 
telefonvonal vezeték csatlakozója 
nedves lesz, azonnal húzza ki a 
telefon csatlakozóaljzatából, és ne 
használja.

Az Ön biztonságáért
A súlyos sérülések és életveszélyes 
helyzetek elkerülése érdekében 
figyelmesen olvassa el ezt a részt, 
mielőtt használatba venné a készülékét, 
hogy annak biztonságos és megfelelő 
működtetése biztosítva legyen.

 FIGYELMEZTETÉS
Hálózati csatlakoztatás

 ● Csak a készüléken feltüntetett 
tápforrást használja.

 ● Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót 
és a hosszabbító zsinórokat. Ez tüzet 
vagy áramütést okozhat.

 ● Dugja be ütközésig a hálózati 
adaptert/csatlakozódugót a hálózati 
aljzatba. Ha nem így csatlakoztatja 
őket, az áramütést és/vagy 
túlmelegedést okozhat, ami tűzhöz 
vezethet.

 ● Rendszeresen távolítson el 
mindenféle port stb. a hálózati 
adapterről/tápcsatlakozóról oly 
módon, hogy kihúzza a fali aljzatból, 
majd egy száraz ruhadarabbal 
letörli. A felgyülemlett por a beszívott 
nedvesség stb. miatt károsíthatja a 
szigetelést, és tüzet okozhat.

 ● Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, 
ha az füstöt, kellemetlen szagot vagy 
szokatlan hangot bocsát ki. Ezek a 
körülmények tüzet vagy áramütést 
okozhatnak. Győződjön meg, hogy 
abbamaradt-e a füstkibocsátás, és 
forduljon hivatalos szervizközponthoz.

 ● Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, 
és soha ne érintse meg a készülék 
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Fontos információk

közelében, könnyen hozzáférhető 
helyen legyen telepítve.

 ● Ez a berendezés nem alkalmas 
hívásokra az alábbi esetekben: 
– a kézi készülék akkumulátorait fel 
kell tölteni vagy a kézi készülék hibás. 
– áramszünet áll fenn.

Akkumulátor
 ● Mi a következő akkumulátorok 

használatát javasoljuk: 3 oldal. 
KIZÁRÓLAG újratölthető Ni-MH-
akkumulátorokat használjon AAA 
(R03) méretben.

 ● Ne használjon együtt régi és új 
akkumulátorokat.

 ● Ne nyissa fel, ne rongálja az 
akkumulátort. A kifolyó elektrolit 
korróziót, égési, illetve bőr vagy 
szemsérüléseket okozhat. Az elektrolit 
mérgező, és káros hatása lehet, ha a 
szájon át a szervezetbe kerül.

 ● Különös gonddal kezelje az 
akkumulátort. Vigyázzon, nehogy 
olyan elektromos vezetők, mint 
pl. egy gyűrű, karkötő vagy kulcs 
érintkezzen az akkumulátorokkal, 
mert rövidzárlatot okozhat, és az 
akkumulátor és/vagy a vezető anyag 
felforrósodhat, és égési sérülést 
okozhat.

 ● A mellékelt illetve a készülékhez 
használatra ajánlott akkumulátorokat 
csak az ebben a használati 
útmutatóban leírt utasításoknak és 
korlátozásoknak megfelelően töltse.

 ● Csak kompatibilis bázisállomást (vagy 
töltőt) használjon az akkumulátorok 
töltéséhez. Semmilyen módon ne 
változtassa meg a bázisállomást 

Egészségügy
 ● Ha gyógyászati segédeszközt 

használ (például pacemakert, vagy 
hallókészüléket), kérjen felvilágosítást 
a gyógyászati segédeszköz 
gyártójától arra vonatkozóan, hogy 
ezek az eszközök megfelelően 
árnyékolva vannak-e rádiófrekvenciás 
szempontból. (A készülék üzemi 
frekvenciatartománya 1,88 GHz – 1,90 
GHz, az RF adási teljesítménye pedig 
(max.) 250 mW.)

 ● Ne használja ezt a készüléket 
egészségügyi intézményekben, 
ha erre bármilyen szabályzati 
tájékoztató utal. A kórházak, illetve 
az egészségügyi intézmények 
használhatnak olyan berendezéseket, 
amelyek érzékenyek lehetnek a 
rádiófrekvenciára.

 VIGYÁZAT
Telepítés és elhelyezés

 ● Soha ne telepítsen telefonvezetéket 
villámlásos vihar idején.

 ● Soha ne telepítsen telefoncsatlakozót 
nedves helyre, kivéve, ha a csatlakozó 
kifejezetten nedves helyre készült.

 ● Soha ne érjen a lecsupaszított 
telefonvezetékhez sem a 
kivezetéseihez, csak amikor már 
megszüntette a telefonvonal és a 
hálózati interfész kapcsolatát.

 ● A telefonvonalak telepítésekor és 
változtatásakor járjon el óvatosan.

 ● A hálózati adapter használatos fő 
megszakító eszközként. Biztosítsa, 
hogy a hálózati aljzat a készülék 
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Fontos információk

A legjobb teljesítmény 
érdekében

A bázisállomás elhelyezése/a zaj 
elkerülése
A bázisállomás és a további, kompatibilis 
Panasonic készülékek rádióhullámok 
segítségével kommunikálnak egymással.

 ● A maximális hatótávolság és a 
zajmentes működés eléréséhez a 
bázisállomást helyezze:  
– kényelmes, magas és központi 
helyre, ahol beltéri környezetben 
semmi sem akadályozza a kézi 
készülék és a bázisállomás közötti 
kapcsolatot. 
– elektronikus készülékektől, 
pl. tévéktől, rádióktól, személyi 
számítógépektől, vezeték nélküli 
eszközöktől vagy más telefonoktól 
távol.  
– rádiófrekvenciás jelforrásoktól, 
pl. mobiltelefonos állomások külső 
antennáitól elfordítva. (Ne helyezze 
a bázisállomást ablakfülkébe, illetve 
ablak közelébe.)

 ● A hatótávolság és a hangminőség 
függ a helyi környezeti viszonyoktól.

 ● Ha a bázisállomás egy adott 
telepítésénél nem kielégítő a vétel, 
helyezze át a bázisállomást a jobb 
vétel érdekében.

Környezet
 ● Tartsa távol a készüléket olyan 

elektromos zajt keltő eszközöktől, mint 
pl. a fénycsövek és motorok.

(sem a töltőt). Ha nem tartja 
be ezeket az utasításokat, az 
akkumulátorok megduzzadhatnak 
vagy felrobbanhatnak.

Fontos biztonsági 
utasítások
Készülékének használatakor mindig 
tartsa be az alapvető elővigyázatossági 
intézkedéseket tűz, áramütés vagy 
személyi sérülés elkerülése érdekében, 
beleértve a következőket:
1. Ne használja ezt a terméket 

víz közelében, pl. fürdőkád, 
mosdókagyló, konyhai mosogató 
vagy mosóteknő közelében, nedves 
alagsorban vagy úszómedence 
közelében.

2. Villámlásos vihar idején lehetőleg 
ne használja a telefont (kivéve a 
zsinór nélküli típust). Egy villámlás 
áramütést okozhat, még ha távolabb 
csap is be.

3. Ne használja a telefont gázszivárgás 
bejelentésére a szivárgás közvetlen 
közelében.

4. Csak az ebben az útmutatóban 
megadott tápkábelt és 
akkumulátorokat használja. Ne 
dobja tűzbe az akkumulátorokat. 
Felrobbanhatnak. Ellenőrizze a 
helyi törvényeket a lehetséges 
speciális ártalmatlanítási utasításokra 
vonatkozóan.

ŐRIZZE MEG EZT AZ 
ÚTMUTATÓT! 
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Fontos információk

További információk
 ● VIGYÁZAT: Robbanás kockázata, 

ha az akkumulátort nem megfelelő 
típusúra cserélik. Szabaduljon meg 
a használt akkumulátoroktól az 
előírásoknak megfelelően. 

Figyelmeztetés a készülék 
kidobásával, átruházásával 
vagy visszaszolgáltatásával 
kapcsolatban

 ● Ez a készülék az Ön bizalmas/
titkos információit tárolhatja. Az Ön 
titkos/bizalmas adatainak megóvása 
érdekében azt javasoljuk, hogy mielőtt 
a készüléket leselejtezi, átruházza 
vagy visszaszolgáltatja, törölje a 
memóriából az olyan információkat, 
mint például a telefonkönyv vagy a 
híváslista bejegyzések.

Régi eszközök és akkumulátorok 
ártalmatlanítása (csak az Európai 
Unió esetében és újrahasznosító 
rendszereket működtető 
országok esetében)

1 2

Ezek a szimbólumok ( 1 , 2 ), amelyek 
a termékeken, a csomagoláson és/
vagy a kapcsolódó dokumentumokon 
találhatók, azt jelentik, hogy a használt 
elektromos és elektronikai termékeket 

 ● A készüléket óvni kell a túlzott füsttől, 
szennyeződéstől, a párától, a magas 
hőmérséklettől és a rázkódástól.

 ● A készüléket ne tegye ki közvetlen 
napfénynek.

 ● Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülék 
tetejére.

 ● Ha a készüléket hosszabb ideig 
nem használja, húzza ki a hálózati 
csatlakozóját a fali csatlakozóaljzatból 
(konnektorból).

 ● A készüléket távol kell elhelyezni 
olyan hőforrásoktól, mint például egy 
hősugárzó, konyhai főzőlap stb. Nem 
szabad használni olyan helyiségben 
sem, ahol a hőmérséklet 0 °C alatt 
vagy 40 °C felett van. A nedves 
alagsorokat is kerülni kell.

 ● A maximális hívási távolság rövidebb 
lehet, ha a termék használatára 
a következő helyeken kerül sor: 
Akadályok, pl. dombok, alagutak, 
aluljárók, fémtárgyak, pl. drótkerítések 
közelében.

 ● Ha a készüléket elektromos 
berendezések közelében üzemelteti, 
az interferenciát okozhat. Távolítsa 
el az elektromos berendezések 
közeléből.

Karbantartás
 ● Törölje át a készülék külső felületét 

egy puha, nedves ruhadarabbal.
 ● Ne használjon benzint, hígítót, vagy 

más súrolószert.
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Fontos információk

Megjegyzés a szárazelem- és 
akkumulátor-szimbólummal 
kapcsolatban
Ez a szimbólum ( 2 ) egy vegyszer 
szimbólummal kombinálva használható. 
Ebben az esetben teljesíti az EU 
irányelvnek vegyi anyagra vonatkozó 
követelményét.

Megjegyzés az akkumulátor 
eltávolításához
Lásd „Az akkumulátor beszerelése” című 
részt, 12 oldal.

Műszaki adatok
 ● Szabvány: 

DECT (Digital Enhanced 
Cordless Telecommunications - 
Továbbfejlesztett digitális zsinór nélküli 
távközlés)

 ● Frekvenciatartomány: 
1,88 GHz–1,90 GHz

 ● Rádiófrekvenciás adási teljesítmény: 
Kb. 10 mW (átlagos teljesítmény 
csatornánként) 
250 mW (max.)

 ● Áramforrás: 
100–240 V AC, 50/60 Hz

 ● Teljesítményfelvétel: 
Bázisállomás: 
Készenlét: Kb. 0,55 W 
Maximum: Kb. 1,2 W

 ● Működési feltételek: 
0 oC–40 oC, 20%–80% relatív 
páratartalom (száraz)

és akkumulátorokat nem szabad 
az általános háztartási hulladékkal 
összekeverni. A megfelelő kezelés, 
újrahasznosítás és újrafeldolgozás 
érdekében a használt termékeket 
és akkumulátorokat saját nemzeti 
előírásai értelmében vigye megfelelő 
gyűjtőhelyekre. 
Megfelelő módon történő 
ártalmatlanításukkal elősegíti az értékes 
erőforrásokkal való takarékoskodást és 
megelőzi az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt potenciális negatív 
hatásokat.
A begyűjtésre és az újrahasznosításra 
vonatkozó további információért forduljon 
a helyi hatóságokhoz. E hulladékok 
szabálytalan elhelyezését a nemzeti 
jogszabályok büntethetik.

Az Európai Unió üzleti 
felhasználói számára
Ha az elektromos vagy elektronikus 
berendezésétől meg kíván szabadulni, 
kérjük, további tájékoztatásért forduljon a 
forgalmazójához vagy a szállítójához.

Hulladékkezelési tájékoztató 
az Európai Unión kívüli egyéb 
országokban
Ezek a szimbólumok ( 1 , 2 ) csak az 
Európai Unióban érvényesek. Ha meg 
kíván szabadulni a termékektől, kérjük, 
lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal 
vagy a kereskedővel, és kérdezze meg 
őket a hulladékelhelyezés megfelelő 
módjáról.
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Az első lépések

Az akkumulátor beszerelése
 ● KIZÁRÓLAG újratölthető, AAA (R03) 

méretű Ni-MH-akkumulátorokat 
használjon ( A ). 

 ● Ne használjon alkáli/mangán/Ni-Cd 
elemeket.

 ● Ügyeljen a helyes polaritásra.

1

ANyomja le

BCsúsztassa 
el

Beszerelés

Csatlakozások
 ■ Bázisállomás

Csatlakoztassa az AC (hálózati) 
adapter csatlakozódugaszát a 
készülékhez, és ha egy kattanást 
hall, akkor van a helyén. 
Csatlakoztassa az AC (hálózati) 
adaptert az elektromos hálózati 
aljzathoz. 
Csatlakoztassa a telefonvonal 
vezetékét a bázisállomáshoz, 
majd a telefon vonalkapcsoló 
hüvelyéhez, amíg kattanást nem 
hall. 
Egy DSL-/ADSL-szűrő 
szükséges (amely nem része a 
szállítmánynak), ha DSL-/ADSL-
előfizetéssel rendelkezik.

Megjegyzés:
 ● Csak a mellékelt S003AIV0600040 

típusú Panasonic váltóáramú adaptert 
használja.

 ● Csak a készülékhez kapott 
telefonvonal vezetéket használja.

LINE
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Az első lépések

Áramkimaradás esetén
Áramkimaradás alatt a készülék nem 
működik. Alternatív intézkedéseket 
kell hozni a vészhelyzetben hívható 
szolgálatok eléréséhez. Javasoljuk egy 
(váltóáramú adapter nélküli) vezetékes 
telefon csatlakoztatását is ugyanahhoz 
a telefonvonalhoz vagy ugyanahhoz a 
telefonvonal-csatlakozóhoz egy T-elosztó 
segítségével.

Megjegyzés az akkumulátor 
beszereléséhez

 ● Használja a mellékelt, újratölthető 
akkumulátorokat. Csere esetén 
javasoljuk azoknak az újratölthető 
Panasonic akkumulátoroknak a 
használatát, amelyekről további 
információ itt található: 3 oldal 
és 8.

Megjegyzés az akkumulátor 
töltéséhez

 ● A kézi készülék a töltés során 
melegszik. Ez nem jelent hibát.

 ● Havonta egyszer tisztítsa meg a 
kézi készülék és a bázisállomás 
töltőérintkezőit egy száraz és puha 
ruhával. A készülék tisztítása előtt 
húzza ki a tápkábelt és az összes 
telefonvezetéket. Ha a készülék 
szennyeződésnek, pornak vagy 
magas páratartalomnak van kitéve, 
tisztítsa meg gyakrabban.

Az akkumulátor feltöltése
A töltés legalább 7 órán át tartson.
Ha a kézi készüléket kell feltölteni, a 
kijelzőn a “AKKU LEMERÜL” kijelzés 
látható, és hívás közben 2 percenként 
hangjelzés hallható, akkor töltse fel a kézi 
készüléket a következő használat előtt. 
Töltés közben az  ikon mozgása jelzi 
a töltés folyamatát.

Megjegyzés a 
beszereléshez
Megjegyzés a csatlakozásokhoz

 ● A hálózati adapternek mindig 
csatlakoztatva kell lennie. (Az adapter 
használat közben melegszik. Ez nem 
jelent hibát.)

 ● A hálózati adaptert függőlegesen (pl. 
falon) elhelyezett vagy földre szerelt 
hálózati aljzatba kell bedugni. Ne 
csatlakoztassa a hálózati adaptert 
mennyezetre szerelt hálózati aljzatba, 
mert az adapter a súlya miatt 
kicsúszhat belőle.

OK

ABC

JKL

TUV

DEF

MNO

WXYZ

GHI

PQRS
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Az első lépések
5 A menüből való kilépéshez 

és a készenléti módhoz való 
visszatéréshez nyomja meg többször 
egymás után a LbR gombot.

Megjegyzés: 
Ha 30 másodpercig egyik gombot sem 
nyomja meg, akkor a kézi készülék 
automatikusan visszatér készenléti 
módba.

Dátum és idő
1 LuR m,  LdR 

“ÉBRESZTŐÓRA”, nyomja meg a 
LOR gombot.

2 “DÁTUM ÉS IDŐ”.
3 LOR a kiválasztáshoz.
4 Írja be a dátumot a billentyűzettel 

(pl. 12--08--16 2016. augusztus 12. 
esetén), majd nyomja meg az LOR 
gombot a megerősítéshez.

5 Írja be az időt a billentyűzettel (pl. 
14--30 a délután 2:30 esetén), majd 
nyomja meg az LOR gombot a 
mentéshez.

Egyéb beállítások

Hívás módja
Ha nem tud hívást kezdeményezni, 
változtassa meg ezt a beállítást az 
Ön telefonvonalán használandó 
üzemmódnak megfelelően. Az 
alapértelmezett beállítás a “HANG”, a 
beállítás módosításáról lásd: 31 oldal.
“HANG”: Hangfrekvenciás tárcsázáshoz. 
“IMPULZUS”: Impulzustárcsázáshoz.

Akku töltöttségi szintje

Akku teljesen feltöltve

Akku részben feltöltve

Akku lemerülőben

Villog, ha az akkumulátor 
csaknem tejesen lemerült

Panasonic Ni-MH-akkumulátor 
teljesítménye (mellékelt 
akkumulátorok)

Művelet Működési idő
Folyamatos 
használat mellett

max. 10 óra*1

Használaton kívül 
(készenlét) 

max. 200 óra*1

*1 Ha az öko mód ki van kapcsolva.
Megjegyzés:

 ● Az akkumulátor tényleges teljesítménye 
függ a használattól és annak környezetétől.

Navigálás a menükben
A telefon könnyen használható 
menürendszerrel rendelkezik. Minden 
menühöz tartozik egy opciólista, amely a 
menütérképen is látható itt: 18 oldal.
Ha a kézi készülék be van kapcsolva és 
készenlétben van:
1 LuR m a főmenü megnyitásához.
2 LsR:  választható lehetőségek.
3 LOR egy opció kiválasztásához.
4 Az előző menüszintre történő 

visszatéréshez nyomja meg a LbR 
gombot.
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Az első lépések

1 Erősítés 
Hívás közben nyomja meg a vevő-
készülék hangerejének növelésé-
hez.

2 Hangerő fel 
Hívás közben nyomja meg 
a vevőkészülék/hangszóró 
hangerejének növeléséhez, 
19 oldal. Amikor a telefon 
csörög, nyomja meg a kézi 
készülék csengetés hangerejének 
növeléséhez, 19 oldal. 

3 Hangerő le 
Hívás közben nyomja meg 
a vevőkészülék/hangszóró 
hangerejének csökkentéséhez, 
19 oldal. Amikor a telefon 
csörög, nyomja meg a kézi 
készülék csengetési hangerejének 
csökkentéséhez, 19 oldal.

4 Hangszóró
5 Menü/Fel/Némítás 

Nyomja meg a menü megnyitásá-
hoz. 
Nyomja meg a menüopciók, az 
újrahívási listák, a híváslisták és a 
telefonkönyv-bejegyzések görgeté-
séhez. 
Hívás közben nyomja meg a némí-
tás be-/kikapcsolásához, 20 oldal.

6 OK/Beszéd/Hangszórós telefon 
Nyomja meg menüopciók 
kiválasztásához és egy megjelenített 
opció megerősítéséhez. 
Nyomja meg hívások 
kezdeményezéséhez és 
fogadásához. 
Hívás közben nyomja meg 
a hangszórós telefon be- és 
kikapcsolásához.

Szabályozók

Kézi készülék

1

2
3
4

5

6

11

12

17

9

10

7

8

14

13

16

15

OK

ABC

JKL

TUV

DEF

MNO

WXYZ

GHI

PQRS

18
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Az első lépések

15 Újratárcsázás/Hívólista 
Készenléti módban nyomja meg a 
LcR gombot, majd válassza ki a 
megnyitni kívánt listát.

16 #/Újrahívás/Vaku 
Tárcsázza a # ikont. 
Nyomja meg és tartsa lenyomva 
kapcsolótáblával/ALKÖZPONTI 
H-szolgáltatásokkal és néhány 
hálózati szolgáltatásokkal együtt 
történő használathoz. 

17 Szünet  
Nyomja meg és tartsa lenyomva 
egy szünet (P) használatához 
előhívószám tárcsázásához vagy 
számok tárolásához.

18 Töltőérintkezők

Bázisállomás

1

2

1 Lokátorgomb 
Az elveszett kézi készülék 
megtalálásához használhatja.

2 Töltőérintkezők

7 Memória tárcsázógombok 
Nyomja meg a tárolt bejegyzés 
megmutatásához. 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a 
név és a telefonszám mentéséhez.

8 Hívóbillentyűzet
9 /Impulzusos-hangfrekvenciás 

tárcsázás/Billentyűzár 
Tárcsázzon egy csillagot. 
Hívás közben nyomja meg az 
impulzusos és a hangfrekvenciás 
tárcsázás közötti váltáshoz. 
Nyomja meg és tartsa lenyomva 
a billentyűzet lezárásához/
kioldásához.

10 Mikrofon
11 Hallgató
12 Kijelző 

A kijelző ikonjainak áttekintését lásd: 
17 oldal.

13 Hívás befejezése, kézi készülék 
be/ki/Törlés/Vissza 
Nyomja meg egy hívás 
befejezéséhez. 
Nyomja meg és tartsa lenyomva 
kb. 5 másodpercig a kézi készülék 
bekapcsolásához.  
Nyomja meg és tartsa lenyomva 
kb. 5 másodpercig a kézi készülék 
kikapcsolásához. 
Szerkesztő módban nyomja 
meg karakterek és számjegyek 
törléséhez. 
Lépjen vissza az előző menüszintre.

14 Telefonkönyv/Le 
Nyomja meg a telefonkönyv listájá-
nak megnyitásához. 
Nyomja meg a menüopciók, az 
újrahívási listák, a híváslisták és a 
telefonkönyv-bejegyzések görgeté-
séhez.
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Az első lépések

Fogadott hívást jelez a híváslista 
megtekintésekor

Kimenő hívást jelez 
az újratárcsázási lista 
megtekintésekor

Hangszórós telefon aktiválva

A menü nyitva

A billentyűzet lezárva

Ébresztés beállítva 
Villog, ha az ébresztő csenget

Villogással jelzi, ha új hangposta-
üzenetek érkeztek 
Stabil, ha a bejegyzést 
megtekintették a hívásnaplóban

A telefonkönyv nyitva

Több szöveg a

# megnyomása esetén tárcsázás 
közben

*Ha éppen beszélgetést folytat, amikor 
hatótávolságon kívül kerül, sípoló 
hangjelzés hallható. Menjen közelebb a 
bázisállomáshoz.
Megjegyzés:
A karaktertáblára vonatkozóan lásd 35 
oldal. 

Ikonok kijelzése

Dátum és idő vagy a kézi készülék 
neve 
Készenléti módban nyomja meg, és 
tartsa lenyomva a LOR gombot a kézi 
készülék nyugalmi képernyőjén a dátum 
és idő vagy a kézi készülék nevének 
kijelzése közötti váltáshoz.

Jelerősség ikon 
Stabil, ha regisztrálva van és 
hatótávolságon belül található. 
Villog, ha a bázisállomás 
hatótávolságán kívül található vagy 
a bázisállomás keresését végzi.*
Öko mód BE állapotban

Zéró kibocsátás BE

Kézi készülék csengése 
kikapcsolva

Villogással jelez egy új 
elmulasztott hívást és ha 
új elmulasztott hívást néz 
meg a híváslistában. Stabil 
egy elmulasztott hívás 
megtekintésekor a híváslistában

Stabil egy kimenő hívás 
kezdeményezésekor 
Villogással jelez egy bejövő 
hívást
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Menütérkép
TELEFONKÖNYV  - MEGTEKINTÉS

 - ÚJ HOZZÁADÁS
 - SZERKESZTÉS
 - TÖRLÉS*1

 - ÖSSZES TÖRÖL*1

HÍVÁSTILTÁS  - SZÁMNÉLKÜLI
 - SZÁM ALAPJÁN

ÉBRESZTŐÓRA  - DÁTUM ÉS IDŐ
 - ÉBR. BEÁLL.

SAJÁT BEÁLL.  - KÉZIB. HANG
 - CSENG.H.ERŐ
 - CSENG.DALLAM
 - BILLENTYUH.

 - KÉZIB. NEVE
 - AUTO VÁLASZ
 - NYELV

EGYÉB BEÁLL.  - ÖKO MÓD
 - ZÉRÓ KIBOCS.
 - AUT.ELŐHÍVÁS
 - ÚJRAHÍV.IDŐ
 - TÁRCSÁZÁSMÓD
 - PINKÓD VÁLT.
 - REGISZTRÁLÁS
 - KIJELENTKEZ.*2

 - VISSZAÁLLÍT
*1 Csak akkor érhető el, ha mentett egy 
névjegyet.
*2 Ez a funkció ennél a modellnél nem 
használható.

Az első lépések
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Hívások kezdeményezése/fogadása

ha egy hívókártya hozzáférési számát 
és/vagy PIN-kódot kíván menteni a 
telefonkönyvben.
Példa: Ha a városi vonal eléréséhez „0”-t 
kell tárcsáznia kimenő hívások esetén 
ALKÖZPONTI H használatával:
1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a 

L0R gombot. “P” (szünet) jelenik 
meg.

2 Tárcsázza a telefonszámot.  
Lt/hR.

Megjegyzés:
Egy 3 másodperces tárcsázási szünet 
kerül beillesztésre, valahányszor 
lenyomja és nyomva tartja a L0R 
(szünet) gombot a kézi készüléken.

Hívások fogadása
Amikor egy külső hívás érkezik, a telefon 
csörög és az  ikon villog a kijelzőn.
1 Emelje fel a kézi készüléket, és 

nyomja meg a  
Lt/hR gombot, amikor a készülék 
csörög.

2 Ha befejezte a beszélgetést, nyomja 
meg a LeR gombot, vagy tegye a 
kézi készüléket a bázisállomásra.

Automatikus válasz: Válaszolhat a 
hívásokra úgy, hogy egyszerűen felemeli 
a kézi készüléket (30 oldal).

A kézi készülék csengetési 
hangerejének beállítása
Csengés közben nyomja meg a L+R 
vagy 

L

-
R
 gombot a csengetés kívánt 

hangerejének kiválasztásához.

Hívások kezdeményezése
1 Emelje fel a kézi készüléket, és 

tárcsázza a telefonszámot.
 ● Egy számjegy javításához nyomja 

meg a LbR gombot.
2 Hívás kezdeményezéséhez nyomja 

meg a Lt/hR gombot.
 ● Egy hívás kezdeményezéséhez a 

kihangosító használatával nyomja 
meg újra a Lt/hR gombot.

3 Ha befejezte a beszélgetést, nyomja 
meg a LeR gombot, vagy tegye a 
kézi készüléket a bázisállomásra.

Megjegyzés:
Beszélgetés közben válthat a 
telefonhallgató és a kihangosító között a 
Lt/hR gomb megnyomásával.

A telefonhallgató vagy a hangszóró 
hangerejének beállítása
Beszéd közben nyomja meg a L+R 
vagy L-R gombot a kívánt hangerő 
kiválasztásához.

A hallgató hangerejének növelése
LAR hívás közben. “ERŐSÍTÉS BE”.
Megjegyzés:
Kihangosított beszélgetés közben ez a 
funkció nem használható.

Szünet (ALKÖZPONTI H/távolsági 
összeköttetést használók esetén)
A tárcsázási szünet akkor szükséges, 
ha egyes alközponti vagy távhívási 
szolgáltatások igénybevételéhez a 
számok között szünetet kell tartani. Akkor 
is szükség van tárcsázási szünetre, 
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Hívások kezdeményezése/fogadása

Újratárcsázás
Tárcsázás a kimenő híváslista 
segítségével
A legutóbb tárcsázott 10 (egyenként 
max. 24 számjegyű) számot a készülék a 
kimenő híváslistában tárolja.
1 LcR, “ÚJRATÁRCSÁZ”, nyomja 

meg a LOR gombot.
2 LsR: Válasza ki a kívánt 

telefonszámot.
3 Lt/hR.

Megjegyzés: 
Ha a hívó száma pontosan egyezik a 
telefonkönyvben tárolt egyik számmal, 
akkor megjelenik a név.

Egy név vagy az egész újrahívási 
lista törlése
1 LcR, “ÚJRATÁRCSÁZ”, nyomja 

meg a LOR gombot.
2 LsR: Válasza ki a kívánt 

telefonszámot.
3 LcR,  LdR “TÖRLÉS” vagy 

“ÖSSZES TÖRÖL”.
4 LOR.
5 LOR a megerősítéshez vagy LbR 

az előző menüszintre történő 
visszatéréshez.

Újratárcsázási listában szereplő 
szám bevitele a telefonkönyvbe
1 LcR, “ÚJRATÁRCSÁZ”, nyomja 

meg a LOR gombot.
2 LsR: Válasza ki a kívánt 

telefonszámot.
3 LcR. “SZÁMOT MENT”.

Hasznos funkciók hívás 
közben
Némítás
1 LuR n egy hívás közben.“NÉMÍTÁS 

BE”
2 A híváshoz való visszatéréshez 

nyomja meg a LuR n gombot.

Újrahívás
A LfR gomb lehetővé teszi a gazda 
ALKÖZPONTI H speciális funkcióinak 
a használatát, mint például egy 
mellékállomás hívásának átadását vagy 
további telefonos szolgáltatások elérését.
Megjegyzés:
A hurokmegszakítási idő 
megváltoztatását lásd 31 oldal.

Várakozó hívás vagy várakozó 
hívás hívóazonosító szolgáltatás 
használatához
A várakozó hívás jelzése illetve a 
várakozó hívás hívófél-azonosító 
funkció használatához szolgáltatójánál/
telefontársaságánál elő kell fizetnie az 
adott szolgáltatásra.
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy 
hívásokat fogadjon, miközben már 
beszél a telefonon. Ha beszélgetés 
közben hívása érkezik, várakozó hívás 
hangjelzést hall.
Ha mindkét szolgáltatásra előfizet, akkor 
a második hívó információja megjelenik 
a használatban lévő kézi készülék a 
várakozó hívás hangjelzése után.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a LfR 
gombot a 2. hívás megválaszolásához.
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Kézikészülék-kereső
A kézikészülék-kereső felhasználható 
egy kézi készüléket használó személy 
értesítésére arról, hogy keresik őt, ill. egy 
hiányzó kézi készülék megkeresésére. A 
kereső hívásokra nem lehet válaszolni a 
kézi készülékkel.
1 LpR a bázisállomáson. A kézi 

készülék csengetni fog.
2 A csengetés leállításához nyomjon 

meg egy gombot.

4 LOR. “NÉV MEGADÁSA”.
5 Írja be a nevet, és nyomja meg a 

LOR gombot. Megjelenik a szám.
6 Szükség esetén szerkessze a 

számot, majd nyomja meg a LOR 
gombot. A szám tárolásra kerül.

Megjegyzés: 
Lásd még a „Nevek beírása és beírási 
ötletek” című részt, 22 oldal.

Billentyűzet lezárása/
feloldása
A billentyűzet lezárható, hogy véletlenül 
ne kerüljön sor a működtetésére, amikor 
magával viszi.
Megjegyzés: 
Ha a billentyűzet le van zárva, egy bejövő 
hívás akkor is megválaszolható, és a kézi 
készülék a szokott módon fog működni. 
Amikor a hívás befejeződik, a billentyűzár 
ismét életbe lép.
1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a 

LkR gombot, “BILLENTYUZÁR”, és 
megjelenik az  ikon.

2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a 
LkR gombot a billentyűzet ismételt 
feloldásához.

Hívások kezdeményezése/fogadása
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Telefonkönyv

LbR az utolsó karakter vagy számjegy 
törléséhez.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a 
LbR gombot 1 másodpercig az összes 
karakter vagy számjegy törléséhez.

LsR: Mozgás a karakterek/számjegyek 
között.

L0R szóköz beszúrásához.

L1R elválasztójel beszúrásához.

Egy bejegyzés megtekintése vagy 
tárcsázása
1 LdR p.  ikon jelenik meg.
2 LsR: Válassza ki a kívánt bejegyzést. 

VAGY 
Írja be a név első betűjét a 
betűrendben történő kereséshez. 
A kijelzőn megjelenik az első név, 
amely ezzel a betűvel vagy az 
ábécében a hozzá legközelebb eső 
betűvel kezdődik.  
LsR: Válassza ki a kívánt bejegyzést.

3 Lt/hR a tárcsázáshoz vagy 
LbR a készenléti állapotba való 
visszatéréshez.

Megjegyzés: 
Amikor a név megjelenik, a
számra váltáshoz nyomja meg a LcR 
gombot. A névhez való visszatéréshez 
nyomja meg a LbR gombot.

Egy név és egy szám szerkesztése
1 LuR m. “TELEFONKÖNYV”.
2 LOR,  LdR “SZERKESZTÉS”, 

nyomja meg a LOR gombot.
3 LsR: A szerkeszteni kívánt bejegyzés 

kiválasztásához vagy a betűrendben 
történő kereséshez nyomja meg a 
LOR gombot. 

Telefonkönyv
A telefonkönyvben max. 50 név és 
telefonszám tárolható. A nevek hossza 
max. 12 karakter, a számoké max. 24 
számjegy lehet. 

Egy név és egy szám tárolása
Ha van előfizetése a hívó azonosítására 
a hívó nevének megjelenítéséhez 
a száma helyett, mentse a teljes 
telefonszámot a körzetszámmal együtt a 
telefonkönyvben. 
Ugyanazzal a névvel több bejegyzés is 
tárolható. Azonban a szükségtelen dupla 
bejegyzések elkerülésére a számok csak 
egyszer tárolhatók.
1 LuR m. “TELEFONKÖNYV”.
2 LOR,  LdR “ÚJ HOZZÁADÁS”.
3 LOR. “NÉV MEGADÁSA”.
4 Írja be a nevet, és nyomja meg a 

LOR gombot. A “SZÁM BEÍRÁSA” 
üzenet jelenik meg.

5 Írja be a számot, és nyomja meg a 
LOR gombot. A bejegyzés mentésre 
került.

6 Nyomja meg többször a LbR 
gombot a készenléthez való 
visszatéréshez.

Nevek beírása és beírási ötletek
A billentyűzet betűit használja nevek 
beírásához, pl. a TOM tárolásához:

L8R egyszer a T beírásához.

L6R háromszor az O beírásához.

L6R egyszer az M beírásához.
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Telefonkönyv

Telefonszámok mentése a memória 
tárcsázógombokhoz
1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a L1R, 

a L2R vagy a L3R gombot.
2 Írja be a nevet, nyomja meg a LOR 

gombot.
3 Írja be a számot, nyomja meg a LOR 

gombot.

Egy adat szerkesztése
1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a 

kívánt memória tárcsázógombot L1R 
és L3R között, ahová a bejegyzést 
mentette.

2 LbR a név törléséhez, ha 
szükséges, majd írja be az új nevet, 
és nyomja meg a LOR gombot. 
Megjelenik a létező szám.

3 LbR a szám törléséhez, ha 
szükséges, majd írja be az új számot, 
és nyomja meg a LOR gombot. A 
bejegyzés mentésre került.

Egy bejegyzés törlése
1 Nyomja meg a kívánt memória 

tárcsázógombot L1R és L3R között, 
ahová a bejegyzést mentette.

2 Ezután nyomja meg és tartsa 
lenyomva a “TÖRLÉS?” gombot.

3 LOR a jóváhagyáshoz vagy LbR a 
visszavonáshoz.

Egy bejegyzés cseréje
1 Tárcsázza a kívánt számot.
2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a 

kívánt memória tárcsázógombot L1R és 
L3R között, amelyben a bejegyzést 
cserélni kívánja.

4 LbR a név törléséhez, ha 
szükséges, majd írja be az új nevet, 
és nyomja meg a LOR gombot. 
Megjelenik a létező szám.

5 LbR a szám törléséhez, ha 
szükséges, majd írja be az új számot, 
és nyomja meg a LOR gombot. A 
bejegyzés mentésre került.

6 Nyomja meg többször a LbR 
gombot a készenléthez való 
visszatéréshez.

Egy bejegyzés törlése
1 LuR m. “TELEFONKÖNYV”.
2 LOR,  LdR “TÖRLÉS”, nyomja 

meg a LOR gombot.
3 LsR: A törölni kívánt bejegyzés 

kiválasztásához vagy a betűrendben 
történő kereséshez nyomja meg a 
LOR gombot.

4 LOR a jóváhagyáshoz vagy LbR a 
visszavonáshoz.

Az összes bejegyzés törlése
1 LuR m. “TELEFONKÖNYV”.
2 LOR,  LdR “ÖSSZES TÖRÖL”, 

nyomja meg a LOR gombot.
3 LOR a jóváhagyáshoz vagy LbR a 

visszavonáshoz.

Memória tárcsázógombok
Az Ön telefonja 3 telefonszámot tud 
tárolni a memória tárcsázógombokkal (1, 
2 és 3).
A memóriatárcsázás névbejegyzése max. 
12 karakter hosszú lehet.
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Telefonkönyv

3 “CSERE?”, nyomja meg a LOR 
gombot.

4 Írja be a nevet, nyomja meg a LOR 
gombot.

5 Megjelenik a szám.
6 LOR a mentéshez vagy LbR a 

visszavonáshoz.

Hívás kezdeményezése
1 Nyomja meg a kívánt memória 

tárcsázógombot L1R és L3R között, 
majd nyomja meg a Lt/hR 
gombot.
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Hívóazonosító és híváslista

A híváslista megtekintése
1 LcR,  LdR “HÍVÓLISTA”, 

nyomja meg a LOR gombot. Ha a 
listában nem találhatók hívások, 
a kijelzőn “ÜRES LISTA” felirat 
látható.

2 LsR: A kívánt bejegyzés 
kiválasztásához.

3 LcR, “MEGTEKINTÉS”, nyomja 
meg a LOR gombot.

4 A kijelzőn látható a hívás dátuma és 
időpontja.

5 LdR többszöri megnyomásával 
jelenítheti meg a nevet, a számot és 
a hívás dátumát és időpontját.

Megjegyzés:
Az  ikon eltűnik az összes 
elmulasztott hívás megtekintése után.

Egy szám hívása a híváslistából
1 LcR,  LdR “HÍVÓLISTA”, 

nyomja meg a LOR gombot.
2 LsR: A kívánt bejegyzés 

kiválasztásához.
3 Lt/hR a megjelenített bejegyzés 

tárcsázásához.

Híváslistában szereplő szám 
bevitele a telefonkönyvbe
1 LcR,  LdR “HÍVÓLISTA”, 

nyomja meg a LOR gombot.
2 LsR: A kívánt bejegyzés 

kiválasztásához.
3 LcR,  LdR “SZÁMOT MENT”. 

Ha a név már be van írva, folytassa 
az 5. lépéssel.

4 LOR. “NÉV MEGADÁSA”.

Hívóazonosító és 
híváslista
FONTOS
Hívóazonosító használatához először 
a szolgáltatójánál elő kell fizetnie a 
szolgáltatásra. Az előfizetés díjköteles 
lehet. 
Ha a hívó fél száma már megtalálható a 
telefonkönyvben, akkor a hozzá rendelt 
név jelenik meg.
Annak érdekében, hogy a hívó neve 
megjelenjen, ügyeljen, hogy a teljes 
telefonszám kerüljön tárolásra a 
telefonkönyvben a körzetszámmal együtt. 
Ha a szám nem érhető el, 
“ISMERETLEN” kijelzés lesz látható.

Hívó kijelzése
Ha van hívóazonosító-előfizetése, 
akkor a hívás fogadása előtt a hívó 
fél száma jelenik meg (ha nincs még 
tárolva). A kijelző a nevekből és a 
telefonszámokból 12 számjegy vagy 
karakter megjelenítésére képes.
Ha a hívó neve és száma megtalálható a 
telefonkönyvben és van egyezés, akkor a 
hívó neve lesz látható.

Híváslista
A híváslista az utolsó 20 fogadott hívás 
adatait tárolja, beleértve a telefonszámot 
és a hívás dátumát és időpontját. 
A hívó adatai mentésre kerülnek a 
híváslistában függetlenül attól, hogy 
válaszolt-e a hívásra. Ha a lista 
megtelt, és újabb hívás érkezik, akkor 
a legrégebbi bejegyzés automatikusan 
törlődik.
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Hívóazonosító és híváslista

5 Írja be a nevet, és nyomja meg a 
LOR gombot. Megjelenik a szám.

6 Szükség esetén szerkessze a 
számot, majd nyomja meg a LOR 
gombot a mentéshez.

Megjegyzés:
Lásd még a „Nevek beírása és beírási 
ötletek” című részt, 22 oldal.

Egy bejegyzés törlése
1 LcR,  LdR “HÍVÓLISTA”, 

nyomja meg a LOR gombot.
2 LsR: A kívánt bejegyzés 

kiválasztásához.
3 LcR,  LdR “TÖRLÉS”.
4 LOR, “JÓVÁHAGY?”.
5 LOR a jóváhagyáshoz vagy LbR a 

visszavonáshoz.

A teljes híváslista törlése
1 LcR,  LdR “HÍVÓLISTA”, 

nyomja meg a LOR gombot.
2 LcR,  LdR “ÖSSZES TÖRÖL”.
3 LOR, “JÓVÁHAGY?”.
4 LOR a jóváhagyáshoz vagy LbR a 

visszavonáshoz.
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Egy tiltani kívánt szám megadása
Legfeljebb 50 telefonszám adható meg a 
tiltott hívások listájában.
1 LuR m,  LdR “HÍVÁSTILTÁS”, 

nyomja meg a LOR gombot.
2 LdR, “SZÁM ALAPJÁN”, nyomja 

meg a LOR gombot.
3 LdR, “ÚJ HOZZÁADÁS”, nyomja 

meg a LOR gombot.
4 A “SZÁM BEÍRÁSA” üzenet jelenik 

meg.
5 Írja be a tiltani kívánt telefonszámot 

vagy előtagot, majd nyomja meg a 
LOR gombot a mentéshez.

6 Nyomja meg többször a LbR 
gombot a készenléthez való 
visszatéréshez.

A tiltott hívások listájának 
megtekintése
1 LuR m,  LdR “HÍVÁSTILTÁS”, 

nyomja meg a LOR gombot.
2 LdR, “SZÁM ALAPJÁN”, nyomja 

meg a LOR gombot.
3 LdR, “MEGTEKINTÉS”, nyomja meg 

a LOR gombot.
4 LsR: A kívánt bejegyzés 

kiválasztásához.
5 Nyomja meg többször a LbR 

gombot a készenléthez való 
visszatéréshez.

Egy telefonszám szerkesztése
1 LuR m,  LdR “HÍVÁSTILTÁS”, 

nyomja meg a LOR gombot.
2 LdR, “SZÁM ALAPJÁN”, nyomja 

meg a LOR gombot.

Hívástiltás
Beállíthatja a telefont úgy, hogy ha 
egy bizonyos telefonszámról hívják 
a készüléket, akkor a telefon ne 
csengessen.
Ennek a funkciónak a használatához 
a szolgáltatójánál elő kell fizetnie a 
Hívásazonosítás szolgáltatásra. Az 
előfizetés díjköteles lehet.

Ismeretlen hívás tiltásának be-/
kikapcsolása
1 LuR m,  LdR “HÍVÁSTILTÁS”, 

nyomja meg a LOR gombot.
2 “SZÁMNÉLKÜLI”, nyomja meg a 

LOR gombot.
3 LsR: Válassza a “BE” vagy a “KI” 

lehetőséget, nyomja meg a LOR 
gombot.

4 Nyomja meg többször a LbR gombot 
a készenléthez való visszatéréshez.

Tárolt számról érkező hívás 
tiltásának be-/kikapcsolása
1 LuR m,  LdR “HÍVÁSTILTÁS”, 

nyomja meg a LOR gombot.
2 LdR, “SZÁM ALAPJÁN”, nyomja 

meg a LOR gombot.
3 “BLOKKOL. MÓD”, nyomja meg a 

LOR gombot.
4 LsR: Válassza a “BE” vagy a “KI” 

lehetőséget, nyomja meg a LOR 
gombot.

5 Nyomja meg többször a LbR 
gombot a készenléthez való 
visszatéréshez.
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Óra és ébresztés
A dátum és idő beállítása
1 LuR m,  LdR 

“ÉBRESZTŐÓRA”, nyomja meg a 
LOR gombot.

2 “DÁTUM ÉS IDŐ”.
3 LOR a kiválasztáshoz.
4 Írja be a dátumot a billentyűzettel 

(pl. 12--08--16 2016. augusztus 12. 
esetén), majd nyomja meg az LOR 
gombot a megerősítéshez.

5 Írja be az időt a billentyűzettel (pl. 
14--30 a délután 2:30 esetén), majd 
nyomja meg az LOR gombot a 
mentéshez.

Megjegyzés:
A készülék mindig automatikusan 
beállítja a dátumot és az időt, amikor 
hívóinformációt kap, beleértve a dátumot 
és az időt is. (Csak hívóazonosító-
előfizetéssel.)

Az ébresztés beállítása
1 LuR m,  LdR 

“ÉBRESZTŐÓRA”, nyomja meg a 
LOR gombot.

2 LdR, “ÉBR. BEÁLL.”, nyomja meg a 
LOR gombot.

3 LsR: Válassza a “BE” vagy a “KI” 
lehetőséget, nyomja meg a LOR 
gombot.

4 Ha a BE lehetőséget választja, adja 
meg az időt a 24 órás formátumban 
“ÓÓ - MM” (pl. 14:45 délután 2:45 
esetén), majd nyomja meg a LOR 
gombot a mentéshez.

3 LdR, “SZERKESZTÉS”, nyomja meg 
a LOR gombot.

4 LsR: A kívánt bejegyzés 
kiválasztásához nyomja meg a LOR 
gombot.

5 LbR a szám törléséhez, ha 
szükséges, majd írja be az új számot, 
és nyomja meg a LOR gombot. A 
bejegyzés mentésre került.

6 Nyomja meg többször a LbR 
gombot a készenléthez való 
visszatéréshez.

Egy telefonszám törlése
1 LuR m,  LdR “HÍVÁSTILTÁS”, 

nyomja meg a LOR gombot.
2 LdR, “SZÁM ALAPJÁN”, nyomja 

meg a LOR gombot.
3 LdR, “TÖRLÉS”, nyomja meg a 

LOR gombot.
4 LsR: A kívánt bejegyzés 

kiválasztásához.
5 LOR, “JÓVÁHAGY?”.
6 LOR a jóváhagyáshoz vagy LbR a 

visszavonáshoz.

A tiltott hívások teljes listájának 
törlése
1 LuR m,  LdR “HÍVÁSTILTÁS”, 

nyomja meg a LOR gombot.
2 LdR, “SZÁM ALAPJÁN”, nyomja 

meg a LOR gombot.
3 LdR, “ÖSSZES TÖRÖL”.
4 LOR, “JÓVÁHAGY?”.
5 LOR a jóváhagyáshoz vagy LbR a 

visszavonáshoz.
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csengetés.
1 LuR m,  LdR “SAJÁT 

BEÁLL.”, nyomja meg a LOR 
gombot.

2 “KÉZIB. HANG”, nyomja meg a 
LOR gombot.

3 LsR: Válassza a “CSENG.DALLAM” 
lehetőséget, nyomja meg a LOR 
gombot.

4 LsR: Válassza ki a dallamot (1-től 5-ig).
5 LOR a mentéshez vagy LbR az 

előző menühöz való visszatéréshez.

Billentyűhangok
1 LuR m,  LdR “SAJÁT 

BEÁLL.”, nyomja meg a LOR 
gombot.

2 “KÉZIB. HANG”, nyomja meg a 
LOR gombot.

3 LsR: Válassza a “BILLENTYUH.” 
lehetőséget, nyomja meg a LOR 
gombot.

4 LsR: Válassza a “BE” vagy a “KI” 
lehetőséget.

5 LOR a mentéshez vagy LbR az 
előző menühöz való visszatéréshez.

Kézi készülék neve
A kézi készülékhez személyre szabott 
név adható meg. A név max. 10 karakter 
hosszú lehet.
1 LuR m,  LdR “SAJÁT 

BEÁLL.”, nyomja meg a LOR 
gombot.

2 LdR “KÉZIB. NEVE”, nyomja meg a 
LOR gombot.

3 Írja be a kézi készülék új nevét, 
nyomja meg a LOR gombot a 

Az ébresztés beállítása után megjelenik 
az  ikon. Amikor az ébresztés 
bekapcsol, az  ikon villogni kezd. A 
hangjelzés leállításához nyomjon meg 
egy gombot. 10 perc után az ébresztés 
újra megszólal.
Nyomja meg a Lt/hR vagy a LeR 
gombot az ébresztés teljes leállításához.

Személyes beállítások
Kézi készülék csengetési hangereje
A kézi készülék csengetési hangereje 
különböző szintekre állítható be. 
5 hangerőszint és a Ki lehetőség 
választható.
1 LuR m,  LdR “SAJÁT 

BEÁLL.”, nyomja meg a LOR 
gombot.

2 “KÉZIB. HANG”, nyomja meg a 
LOR gombot.

3 “CSENG.H.ERŐ”, nyomja meg a 
LOR gombot.

4 LsR: Válassza ki a hangerőt (1-5 
között vagy “KI”).

5 LOR a mentéshez vagy LbR az 
előző menühöz való visszatéréshez.

Megjegyzés:
Amikor a telefon cseng, állítsa be 
a hangerőt a L+R vagy L-R gomb 
megnyomásával.

Kézi készülék csengetési dallam
Különböző csengetési dallamok 
közül lehet választani. Válasszon az 
5 különböző csengetési dallam közül. 
Görgetés közben minden dallamnál 
hallható lesz, hogyan is szólna a 
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Programozás

Alapbeállítások
Öko mód
A telefon öko módban történő 
használatával az energiakibocsátás 
mértéke csökkenthető. Ha az öko 
mód BE van kapcsolva, akkor az 
alap jelátviteli energia csökken. 
Alapértelmezés szerint ez a funkció KI 
van kapcsolva.
1 LuR m,  LdR “EGYÉB 

BEÁLL.”, nyomja meg a LOR 
gombot.

2 “ÖKO MÓD”, nyomja meg a LOR 
gombot.

3 LsR: Válassza a “BE” vagy a “KI” 
lehetőséget.

4 LOR a mentéshez vagy LbR az 
előző menühöz való visszatéréshez.

Megjegyzés: 
Ha az öko mód BE van kapcsolva, akkor 
a kézi készülék hatóköre kisebb.

Zéró kibocsátás
Ha a Zéró kibocsátás aktív és a 
bázisállomást kb. 1 percig nem 
használják, a kézi készülék és a 
bázisállomás közötti energiasugárzás 
leáll, hívás beérkezése vagy egy 
gomb megnyomása esetén pedig a 
bázisállomás aktiválódik, és visszatér 
normál üzemmódba. Alapértelmezés 
szerint ez a funkció KI van kapcsolva.
1 LuR m,  LdR “EGYÉB 

BEÁLL.”, nyomja meg a LOR 
gombot.

2 LdR “ZÉRÓ KIBOCS.”, nyomja meg 
a LOR gombot.

mentéshez. 
Az aktuális név törléséhez vagy 
ha hibát követett el, nyomja meg a 
LbR gombot az utolsó karakter vagy 
számjegy törléséhez. 

Megjegyzés:
Lásd még a „Nevek beírása és beírási 
ötletek” című részt, 22 oldal.

Automatikus válasz
A telefon úgy van beállítva, hogy 
automatikusan válaszoljon a hívásokra, 
ha felemelik a kagylót a bázisállomásról. 
Ez a funkció kikapcsolható úgy, hogy 
a hívásra csak a Lt/hR gomb 
megnyomása után válaszoljon a 
készülék.
1 LuR m,  LdR “SAJÁT 

BEÁLL.”, nyomja meg a LOR 
gombot.

2 LdR “AUTO VÁLASZ”, nyomja meg 
a LOR gombot.

3 LsR: Válassza a “BE” vagy a “KI” 
lehetőséget.

4 LOR a mentéshez vagy LbR az 
előző menühöz való visszatéréshez.

Nyelv
1 LuR m,  LdR “SAJÁT 

BEÁLL.”, nyomja meg a LOR 
gombot.

2 LdR “NYELV”, nyomja meg a LOR 
gombot.

3 LsR: Válassza ki a használni kívánt 
nyelvet.

4 LOR a mentéshez vagy LbR az 
előző menühöz való visszatéréshez.
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3 LsR: Válassza a “BE” vagy a “KI” 
lehetőséget.

4 LOR a mentéshez vagy LbR az 
előző menühöz való visszatéréshez.

Automatikus előhívás
Beállíthatja a telefont úgy, hogy észleljen 
egy tárcsázási számot, és kicserélje azt 
egy másikkal. A észlelni kívánt szám 
maximális hossza 5 számjegy lehet. 
Lehetőség van a kicserélésére egy max. 
10 jegyű számra.
1 LuR m,  LdR “EGYÉB 

BEÁLL.”, nyomja meg a LOR 
gombot.

2 LdR “AUT.ELŐHÍVÁS”, nyomja meg 
a LOR gombot.

3 “HÍVÓSZ. KIJ.”, nyomja meg a LOR 
gombot.

4 Írja be az észlelni kívánt számot, és 
nyomja meg a LOR gombot.

5 “ELŐTAG”, nyomja meg a LOR 
gombot.

6 Írja be azt a számot, amelyre 
szeretné kicserélni.

7 LOR a mentéshez vagy LbR az 
előző menühöz való visszatéréshez.

Újrahívás ideje
Ez a beállítás bizonyos hálózati 
és ALKÖZPONTI H/kapcsolótábla 
szolgáltatások eléréséhez hasznos.
Az alapértelmezett újrahívási idő az Ön 
országa és a szolgáltató szempontjából 
megfelelő. Nem valószínű, hogy ezt a 
beállítást meg kell változtatni, hacsak ez 
különösen nem ajánlatos.
1 LuR m,  LdR “EGYÉB 

BEÁLL.”, nyomja meg a LOR 

gombot.
2 LdR “ÚJRAHÍV.IDŐ”, nyomja meg a 

LOR gombot.
3 LsR: Válassza a “RÖVID”, a 

“KÖZEPES” vagy a “HOSSZÚ” 
beállítást.

4 LOR a mentéshez vagy LbR az 
előző menühöz való visszatéréshez.

Hívás módja
Az alapértelmezett tárcsázási mód az Ön 
országa és a szolgáltató szempontjából 
megfelelő. Nem valószínű, hogy ezt a 
beállítást meg kell változtatni, hacsak ez 
különösen nem ajánlatos.
1 LuR m,  LdR “EGYÉB 

BEÁLL.”, nyomja meg a LOR 
gombot.

2 LdR “TÁRCSÁZÁSMÓD”, nyomja 
meg a LOR gombot.

3 LsR: Válassza a “HANG” vagy az 
“IMPULZUS” lehetőséget.

4 LOR a mentéshez vagy LbR az 
előző menühöz való visszatéréshez.

Bázisállomás PIN-kódjának 
módosítása
Egyes funkciókat egy 4-jegyű PIN-kód 
véd, amelyet meg kell adni, ha a 
beállítások módosítására készül. Az 
alapértelmezett PIN-kód 0000. A PIN-kód 
kicserélhető egy kedvelt számra. 
Egy PIN-kód beírásakor a számjegyek 
**** formátumban jelennek meg.
1 LuR m,  LdR “EGYÉB 

BEÁLL.”, nyomja meg a LOR 
gombot.

2 LdR “PINKÓD VÁLT.”, nyomja meg a 
LOR gombot.

Programozás
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Alapértelmezett beállítások 
visszaállítással 

Telefonkönyv Változatlan
Ismeretlen hívás 
tiltása

Változatlan

Blokkolás szám 
alapján

Változatlan

Dátum és idő NN/HH  
24 ÓRA

Ébresztés KI
Csengetés 
hangereje

5

Csengetési dallam 5
Billentyűhang BE
Kézi készülék neve HANDSET
Automatikus válasz KI
Nyelv MAGYAR
Öko mód KI
Zéró kibocsátás KI
Automatikus 
előhívás

ÜRES

Újrahívás ideje KÖZEPES
Tárcsázási mód HANG
PIN-kód 0000
Hívólista Üres
Újratárcsázási lista Üres
Kézi készülék 
hangereje

3

3 Ha az alapértelmezett PIN-kódot már 
megváltoztatta, akkor adja meg az 
aktuális 4-jegyű kódot, majd nyomja 
meg a LOR gombot.

4 Írjon be egy új 4-jegyű PIN-kódot, és 
nyomja meg a LOR gombot.

5 Írja be újra az új PIN-kódot.
6 LOR a mentéshez vagy LbR az 

előző menühöz való visszatéréshez.

FONTOS
Ha a PIN-kódot megváltoztatja, jegyezze 
fel az új számot.

Alapbeállítások visszaállítása
A telefon visszaállítható az alapértelmezett 
(eredeti) beállításaira. A bázisállomáshoz 
regisztrált kézi készülék megmarad.
FONTOS
A telefon alapértelmezett beállításokra 
való visszaállításával a híváslista 
valamennyi bejegyzése törlődik. Az 
aktuális kézi készülék és alapbeállítások 
ugyancsak visszaállnak. A telefonkönyv 
bejegyzései megmaradnak.
1 LuR m,  LdR “EGYÉB 

BEÁLL.”, nyomja meg a LOR 
gombot.

2 LdR “VISSZAÁLLÍT”, nyomja meg a 
LOR gombot.

3 A kijelzőn “GYÁRIBEÁLL.” felirat 
látható.

4 LOR a megerősítéshez vagy LbR az 
előző menühöz való visszatéréshez. 
A telefon automatikusan újraindul.

Megjegyzés:
A visszaállítás után a kézi készülék kérni 
fogja a dátum és az idő beállítását, lásd 
28 oldal.

Programozás
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Hasznos információk

Hangposta
A hangposta egy automatikus eszköz a 
hívások megválaszolásához, amelyet 
a szolgáltató/telefontársaság kínál 
fel. Miután előfizetett a szolgáltatásra, 
a szolgáltató/telefontársaság 
hangpostarendszere válaszol az 
Önhöz érkező hívásokra, ha Ön nem 
tudja azokat fogadni, vagy ha a vonal 
foglalt. Az üzeneteket a távközlési 
szolgáltatója/telefontársasága, és 
nem az Ön telefonkészüléke rögzíti. 
Ha vannak új üzenetek, az  ikon 
látható a kézi készüléken, amennyiben 
az üzenetszolgáltatás elérhető. A 
szolgáltatásra vonatkozó részletek iránt 
érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/
telefontársaságánál.
Fontos:
Ha a  továbbra is látható a 
kijelzőn az új üzenetek meghallgatása 
után, kapcsolja ki a L5R gomb 
megnyomásával és nyomva tartásával, 
miközben megtekinti a hívólista 
valamennyi hangposta bejegyzését.

Hibaelhárítás
Nincs tárcsahang

 ● Csak a mellékelt telefonvezetéket 
használja.

 ● Ellenőrizze, hogy a telefonvezeték 
megfelelően van-e csatlakoztatva.

 ● Ellenőrizze, hogy az áramforrás 
megfelelően van-e csatlakoztatva.

Nincs kijelzés

 ● Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok 
helyesen vannak-e behelyezve és 
teljesen fel vannak-e töltve. Csak 
a mellékelt jóváhagyott újratölthető 
akkumulátorokat használja.

 ● Ellenőrizze, hogy a kézi készülék be 
van-e kapcsolva. Nyomja meg és 
tartsa lenyomva a LeR gombot.

 ● Állítsa vissza a készüléket az 
akkumulátorok eltávolításával és az 
áramforrás leválasztásával. Várjon 
kb. 15 másodpercig az ismételt 
csatlakoztatás előtt. Várjon kb. 
egy percig a kézi készülék és a 
bázisállomás szinkronizálódásáig.

 ikon villog

 ● Kézi készülék hatótávolságon kívül. 
Menjen közelebb a bázisállomáshoz.

 ● A kézi készülék regisztrálását törölték. 
Regisztrálja a kézi készüléket a 
bázisállomáshoz, lásd: 34 oldal.

 ● Ellenőrizze, hogy az áramforrás 
megfelelően van-e csatlakoztatva és 
be van-e kapcsolva.

Úgy tűnik, a billentyűzet nem 
működik

 ● Ellenőrizze, hogy nincs-e bekapcsolva 
a billentyűzár, lásd: 21 oldal.

 ikon nem mozog töltés 
közben

 ● Kissé igazítsa meg a kézi készüléket a 
bázisállomáson.

 ● Tisztítsa meg a töltőérintkezőket 
alkohollal benedvesített ruhával.
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 ● Ellenőrizze, hogy az áramforrás 
megfelelően van-e csatlakoztatva és 
be van-e kapcsolva.

 ● Az akkumulátor teljesen feltöltve. Ha a 
kézi készülék teljesen fel van töltve, az 

 ikon mozdulatlanul látható a kijelzőn.

Nincs hívókijelzés

 ● Ellenőrizze előfizetését a 
szolgáltatóval, lásd: 25 oldal.

 ● A hívó elrejthette a telefonszámát.
 ● A bejegyzés nem található meg a 

telefonkönyvben. Ellenőrizze, hogy 
a helyes név vagy szám van-e 
mentve a telefonkönyvben a teljes 
körzetszámmal együtt.

Elfelejtettem a PIN-kódomat!

 ● Állítsa vissza a telefont az 
alapértelmezett beállításaira, lásd: 
32 oldal.

Nem tudom regisztrálni a kézi 
készüléket a bázisállomással

 ● Ellenőrizze, hogy a helyes PIN-kódot 
adta-e meg (alapértelmezett = 0000).

 ● Ellenőrizze, hogy a kézi készülék és 
a bázisállomás legalább egy méterre 
van-e más elektromos berendezéstől 
az interferencia elkerülése érdekében 
regisztrálás közben.

A kézi készülék nem cseng

 ● A kézi készülék csengetési hangereje 
ki lehet kapcsolva, lásd: 29 oldal.

Zaj interferencia a telefonomon 
vagy más közeli elektromos 
berendezésen

 ● A telefont helyezze legalább egy 
méter távolságra más elektromos 
készülékektől vagy egyéb fém 
tárgyaktól az interferencia 
kockázatának elkerülésére.

Kézi készülék regisztrálása
A bázisállomáson:

1 Nyomja meg és 5 másodpercig 
tartsa lenyomva a LpR gombot. 
A bázisállomás 120 másodpercig 
regisztrációs üzemmódban lesz.

A kézi készüléken:

2 Ha “NEM REGISZT.” jelenik meg, 
nyomja meg a LOR gombot, 
majd írja be a 4-jegyű PIN-kódot 
(alapértelmezett = 0000), és nyomja 
meg a LOR gombot.

3 Ha “KERESÉS” vagy “NEM ELÉRH.” 
jelenik meg, nyomja meg a LuR m, 

 LdR “EGYÉB BEÁLL.” gombot, 
nyomja meg a LOR gombot.

4 LdR “REGISZTRÁLÁS”, nyomja 
meg a LOR gombot.

5 Írja be a 4-jegyű PIN-kódot 
(alapértelmezett = 0000), majd 
nyomja meg a LOR gombot. 

Sípolás lesz hallható, ha a regisztráció 
sikerült. A kézi készülékhez 
automatikusan hozzárendelődik egy 
választható kézikészülékszám. 
Megjegyzés: 
Ha első alkalommal a regisztráció nem 
sikerül, kérjük, ismételje meg az eljárást, 
ha a bázisállomás regisztrációs időtartama 
lejárt. Ha a bázisállomás észlelésére 120 
másodpercig nem kerül sor, a kézi készülék 
visszatér készenléti állapotba. Próbálja meg 
újra a regisztrációt.

Hasznos információk
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Karaktertábla
A B C D E F G

H I J K L M N

O P Q R S T U

V W X Y Z

-- #/ ? & !

Hasznos információk
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Megfelelőségi nyilatkozat űrlap

A nyilatkozat fent említett tárgya <A> a következő EU rendeletek <B> és harmonizált 
szabványok <C> követelményeivel összhangban van. És egyéb tájékoztató jellegű 
információ, ha felmerül <D>.

Hasznos információk
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Tárgymutató

A  A hallgató hangerejének növelése:  19

Akkumulátor:  3, 8
Akkumulátor teljesítménye:  14

Akku töltöttségi szintje:  14

Alapbeállítások visszaállítása:  32

Alapértelmezett beállítások:  32

Áramszünet:  13

Automatikus előhívás:  31

Automatikus válasz:  30

Az akkumulátor beszerelése:  12, 13

Az akkumulátor feltöltése:  13

B Bázisállomás vezérlői:  16

Billentyűhangok:  29

Billentyűzár:  21

C Csatlakozások:  12, 13

Csengetési dallam:  29

D Dátum és idő:  14, 28

E Ébresztés:  28

H Hangposta:  33

Hibaelhárítás:  33

Hívás módja:  14, 31

Hívások fogadása:  19

Hívások kezdeményezése:  19

Hívás tiltása:  27

Hívóazonosító és híváslista:  25

I  Ikonok kijelzése:  17

K Karaktertábla:  35

Kézi készülék

Csengetés hangereje:  19, 29

Lokátor:  21

Név  29

Szabályozók:  15

Kézi készülék hangereje:  19

Kézi készülék regisztrálása:  34

Kihangosító:  19

M Memória tárcsázógombok:  23

Menütérkép:  18

Műszaki adatok:  11

N Némítás:  20

Nyelv:  30

O Öko mód:  30

P PIN-kód:  31

S Szünet:  19

T  Telefonkönyv:  22

U Újrahívás:  20, 31

Újratárcsázás
Újratárcsázási listában szereplő 
szám másolása:  20
Újratárcsázási szám mentése a 
telefonkönyvbe:  20

Újratárcsázási szám törlése:  20

V Várakozó hívás hívóazonosító:  20

Z  Zéró kibocsátás:  30

Tárgymutató
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Megjegyzés
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Megjegyzés
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Panasonic termék
Kérjük őrizze meg a fizetési bizonylatot.
E termékre vonatkozó jótállási feltételek és információk
elérhetőek a www.panasonic.com/hu oldalon,
illetve az alábbi telefonszámon:
+36 40 201 006 - Helyi hívásnak megfelelő díjazásért hívható kék szám.
customer.budapest@eu.panasonic.com
Disztribúció Magyarországon:

Thámova 289/13, 18600 Praha 8
Csehország

Értékesítési osztály:
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