Analogowy aparat telefoniczny
ogólnego przeznaczenia

MODEL KXT 801

INSTRUKCJA OBSUGI
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OPIS APARATU

Rys. 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

IN USE] Wskanik linia zajta
[NEW] Wskanik nieodebrane poczenie
Wywietlacz LCD
[UP/+] Rozmowy przychodzce / Przewijanie do góry
[OUT/X] przegldanie rejestru rozmów wychodzcych
[DEL] Klawisz - WRÓ/SKASUJ
[DOWN/-] Rozmowy przychodzce / Przewijanie do tyu
[M1] Klawisz szybkiego wybierania
[STORE] Klawisz pamici szybkiego wybierania
[RING] Zmiana dzwonka
[ALARM] Ustawienie alarmu
[HOLD] zawieszenie poczenia z muzyk w tle
[ARD] Automatyczne powtarzanie wybranego numeru gdy zajty.
[FLASH] Regulacja kontrastu wywietlacza / przerwa kalibrowana FLASH
[REDIAL] Powtórzenie ostatnio wybieranego numeru
[SPEAKER] Tryb gonomówicy
[CAL] Przycisk kalkulatora
[SET] ustawienia: daty, numeru kierunkowego, kontrastu WYBIERZ / ZATWIERD
Klawiatura numeryczna
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Rys. 2
20. [EXT] Gniazdo wyjcia (wtyk RJ11) linii telefonicznej-moliwo podczenie
dodatkowego telefonu
21. [LINE] Gniazdo wejcia (wtyk RJ11) linii telefonicznej
22. [LOCK] Blokada rozmów wychodzcych przeczana kluczykiem

Rys. 3

23. Przyciski podpórki
24. Gniazdo kabla skrtnego
25. Mikrofon funkcji gonomówicej
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Data: miesic-dzie

Godzina
Ustawiony
alarm

Sabe baterie

IN Poczenia przychodzce
OUT Poczenia wychodzce
Licznik
pocze

NEW nowe nieodebrane
poczenie
REP powtórzone
poczenie
Dzie tygodnia:
SUN- niedziela
MON-poniedziaek
TUE- wtorek
WED- roda
THU- czwartek
FRI- pitek
SAT- sobota

wczona blokada
rozmów
wychodzcych/
numer VIP
linia
zajta/podniesiona
suchawka,
uruchomiony tryb
gonomówicy,
poziom gonoci
trybu
gonomówicego

rok

Rys. 4 Wywietlacz LCD.
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FUNKCJE APARATU

- Podwietlany na niebiesko wywietlacz pokazujcy dat i czas rozmowy
- Identyfikacja numeru dzwonicego (CLIP) w systemie FSK i DTMF
- Pami 99 numerów przychodzcych
- Pami 18 numerów wychodzcych
- Jedna pami bezporednia M1 i 10 pamici skróconego wybierania
- 16 rodzajów dzwonka
- HOLD z muzyk w tle (trzy melodie)
- Wybieranie przygotowawcze (Pre-dial)
- Redial, Autoredial
- , Flash
- Blokada pocze wychodzcych
- 16 poziomów regulacji kontrastu wywietlacza
- 3 poziomy gonoci trybu gonomówicego
- Ukad antypiracki
- 5 alarmów
- Tryb gonomówicy
- Wybieranie tonowe/impulsowe
- Wskaniki: linia zajta i nieodebrane poczenie

2
2.1

URUCHOMIENIE APARATU
URUCHOMIENIE FUNKCJI IDENTYFIKACJI NUMERU / FUNKCJA CLIP/

Aby funkcja identyfikacji numeru / funkcja CLIP/ bya aktywna naley skontaktowa si ze
swoim operatorem telekomunikacyjnym, który powinien w miar posiadanych moliwoci
technicznych udostpni t funkcj w swojej centrali. Jeli operator telekomunikacyjny nie
udostpni identyfikacji numeru /funkcji CLIP/, funkcja ta bdzie nieaktywna.
W przypadku braku identyfikacji niektóre funkcje aparatu s niedostpne.
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2.2
x
x
x
x
x
x

x

INSTALACJA

Otwórz przykrywk baterii znajdujc si z dou aparatu.
Wó trzy baterie LR6 -1,5V typu AA (nie znajduj si w wyposaeniu telefonu)
w oznaczonym kierunku. Baterie potrzebne s do podtrzymania pamici oraz
prawidowej pracy wywietlacza.
Zamknij przykrywk baterii.
Nacinij jednoczenie przyciski 23 (rys. 3) i przesu podpórk w dól, tak aby zatrzaski
wskoczyy w odpowiednie otwory
Koniec kabla skrtnego czcego suchawk z baz umie w gniedzie 24 (rys3)
znajdujcym si z lewej strony bazy.
Umieci koniec przewodu telefonicznego w gniedzie 21 (rys.1)znajdujcym si u góry
telefonu. Drugi koniec w gniazdku w cianie. Oba ko ce zako czone s wtyczk typu
RJ11 i do takiego podczenia aparat jest przystosowany.
W przypadku posiadania innego gniazdka naley zaopatrzy si w odpowiedni adapter.
Po zako czeniu instalacji wczy si wywietlacz.

UWAGA: Nie naley stosowa rónego typu baterii.

3
3.1

PODSTAWOWE DZIAANIE APARATU TELEFONICZNEGO
WYKONYWANIE I ODBIERANIE POCZE TELEFONICZNYCH.

Aparat umoliwia prowadzenie rozmowy w dwóch trybach:
-

z podniesion suchawk,
gonomówicym - po naciniciu przycisku [SPEAKER]

Wybieranie numeru telefonicznego moe odbywa si nastpujco:
Podnie suchawk i wybierz numer telefonu
Nacinij przycisk [SPEKER], a nastpnie wybierz numer telefonu.
Najpierw wybierz numer (w razie potrzeby wymazania bdnie wpisanej cyfry uyj
klawisza [DEL]), a nastpnie nacinij przycisk [SPEKER] lub podnie suchawk
(wybieranie przygotowawcze – funkcja Pre-Dial).
Wywietlacz po ok. 8 sekundach zacznie wskazywa orientacyjny czas rozmowy.
Po zako czeniu rozmowy odó suchawk na „wideki” lub nacinij przycisk [SPEKER],
Wybrany numer zostanie zapisany w rejestrze rozmów wychodzcych.
Aby odebra po czenie:
gdy usyszysz sygna dzwonienia podnie suchawk lub nacinij klawisz [SPEKER]
i prowad rozmow.

3.2

PRZERWA KALIBROWANA „FLASH”.

Funkcja „FLASH” jest najczciej wykorzystywana przez abonentów centralek wewntrznych,
gównie do przekazywania rozmów telefonicznych. Ponadto abonenci nowoczesnych central,
uywajc tej funkcji, mog mie dostp do szeregu specjalnych funkcji oferowanych przez
operatorów sieci. Szczegóowych informacji na ten temat udzielaj Biura Obsugi Klienta tych
operatorów. Jeli jeste uytkownikiem centralki wewntrznej, moesz przekaza rozmow
pod inny numer wewntrzny w sposób nastpujcy:
x
nacinij przycisk [FLASH]
x
wybierz numer pod który chcesz przekaza rozmow;
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x

odó suchawk na aparat (moesz poczeka na poczenie i dopiero potem odoy
suchawk).

Aparat ma fabrycznie ustawion przerw kalibrowan 100ms, bez moliwoci zmiany.

4
4.1

USTAWIENIA APARATU.
USTAWIENIE TRYBU WYBIERANIA PULSE/TONE

Aparat fabrycznie ustawiony jest w tryb wybierania tonowego, w którym pracuje obecnie
zdecydowana wikszo central i który umoliwia korzystanie z dodatkowych usug
oferowanych przez operatorów.
Aby zmieni tryb wybierania Pulse lub Tone naley:
Przy odoonej suchawce na „wideki”, nacinij i przytrzymaj klawisz º, wywietlacz LCD
pokae P - dla wybierania pulsowego, T - dla wybierania tonowego. Nacinij przycisk [SET]
aby zatwierdzi wybane ustawienie.

4.2

WYBÓR I REGULACJA GO

NO CI DZWONKA

Aparat posiada 16 melodii dzwonka, 8 poziomów gonoci oraz moliwo wyczenia
dzwonka.
Moesz zmieni melodi dzwonka naciskajc przycisk [RING] przy odoonej suchawce na
„wideki”. Na wywietlaczu pokae si napis „rin9 0X dbY ” (gdzie x=rodzaj dzwonka, y=
poziom gonoci). Naciskajc ponownie przycisk [RING] ustaw dany dwik dzwonka. Aby
ustawi gono dzwonka uyj klawiszy [UP/DOWN] (db1 - db8) 1 najniszy poziom
gonoci, 8 najwyszy. Aby wyczy dzwonek naciskaj klawisz [RING] do momentu a na
wywietlaczu pojawi si komunikat „rin9 oFF”.
Wybrane ustawienie zatwierd klawiszem [SET].

4.3

USTAWIENIE DATY I GODZINY

Przy odoonej suchawce na „wideki”, nacinij przycisk [SET], na wywietlaczu LCD bdzie
miga biecy rok:
x
Ustawienie roku - naciskajc przycisk [UP] lub [DOWN], ustaw biecy rok; nacinij
przycisk [SET] aby potwierdzi i wej w nastpne ustawienie.
x
Ustawienie miesica - naciskajc przycisk [UP] lub [DOWN/-], ustaw biecy miesic;
nacinij przycisk [SET] aby potwierdzi i wej w nastpne ustawienie
x
Ustawienie dnia - naciskajc przycisk [UP] lub [DOWN], ustaw biecy dzie miesica;
nacinij przycisk [SET] aby potwierdzi i wej w nastpne ustawienie
x
Ustawienie godziny - naciskajc przycisk [UP] lub [DOWN], ustaw pierwsz cyfr
biecej godziny; zatwierd przyciskiem [SET], analogicznie ustaw drug pozycj cyfry i
zatwierd przyciskiem [SET]
x
Ustawienie minut - naciskajc przycisk [UP] lub [DOWN], ustaw minuty i zatwierd
przyciskiem [SET]
x
Zako cz ustawienie naciskajc przycisk [DEL].
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Wskazówka: W przypadku, gdy uruchomiona jest funkcja identyfikacji numeru w systemie FSK
i telefon odbierze sygna identyfikacji numeru osoby dzwonicej, wówczas data i czas zostan
automatycznie ustawione zgodnie z danymi przesanymi z centrali miejskiej (oprócz roku).
Moesz zablokowa automatyczne nastawienie zegara przez central.
Przy odoonej suchawce na wideki nacinij i przytrzymaj ok 3 s klawisz [ALARM], na
wywietlaczu pojawi si napis DATE off- automatyczne ustawienie daty i godziny wyczone,
aby wczy automatyczne ustawienie daty ponownie nacinij klawisz [ALARM], na
wywietlaczu pojawi si napis DATE on. Wybrane ustawienie zatwierd klawiszem [SET].

4.4

USTAWIENIE NUMERU KIERUNKOWEGO (W NIEKTÓRYCH KRAJACH KONIECZNE
DO POPRAWNEJ PRACY IDENTYFIKACJI NUMERÓW).

W Polsce ta funkcja nie jest ju przydatna. Jednake w niektórych krajach naley
zaprogramowa lokalny numer kierunkowy miasta, aby telefon rozrónia przychodzce
rozmowy lokalne od zamiejscowych. Wówczas telefon przy przychodzcym wywoaniu
lokalnym nie wywietli numeru kierunkowego, natomiast przy wywoaniu zamiejscowym
wywietli numer wraz z numerem midzymiastowym. Aby zaprogramowa lokalny numer
kierunkowy postpuj zgodnie z opisem:
x
Przy odoonej suchawce na wideki, nacinij przycisk [SET] 6 razy, a na wywietlaczu
LCD pokae komunikat „CODE - - - - -” i zaczyna miga pierwsza pozycja kodu miasta
(„-„) od lewej strony (lub pokae lokalny numer kierunkowy, jeli zosta ustawiony
wczeniej).
x
Naciskaj klawisz [UP] lub [DOWN], aby ustawi pierwsz cyfr (0-9), potem nacinij
przycisk [SET] aby j zatwierdzi i przej do nastpnej pozycji.
x
Naciskaj przycisk [UP] lub [DOWN],, aby ustawi drug cyfr (0-9), potem nacinij [SET]
aby potwierdzi i przej do nastpnej pozycji.
x
Postpuj podobnie, aby ustawi nastpne cyfry lokalnego numeru kierunkowego. Moesz
ustawi numer skadajcy si maksymalnie z 5 cyfr.
Jeli chcesz opuci ustawienia, nacinij przycisk [DEL].

4.5

USTAWIENIE KONTRASTU WY

WIETLACZA

Aparat posiada 15 poziomów regulacji kontrastu wywietlacza.
Aby ustawi kontrast, przy odoonej suchawce na wideki nacinij przycisk [SET] 11 razy
x
Na wywietlaczu ukae si ustawiony aktualnie poziom np. „LCD 7”
x
Naciskajc przycisk [UP] lub [DOWN], ustaw odpowiedni poziom kontrastu wywietlacza
x
Nacinij przycisk [SET], aby zachowa ustawienie
Moesz równie ustawi kontrast naciskajc przycisk [FLASH], przy odoonej suchawce na
„wideki”, a nastpnie naciskajc przycisk [UP] lub [DOWN], ustaw odpowiedni poziom
kontrastu wywietlacza.
Uwaga. Dla prawid owego dzia ania wy wietlacza naley zainstalowa w aparacie trzy
baterie LR6 AA. Nie naley stosowa rónego typu baterii. Aparat naley zamontowa
tak, aby k t patrzenia na wy wietlacz wynosi ok.60 stopni wzgl dem p aszczyzny
wy wietlacza. Pod tym k tem wy wietlacz jest najbardziej wyrazisty.
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5

„CALLER ID” - IDENTYFIKACJA NUMERU PRZYCHODZCEGO

Funkcja identyfikacji numeru osoby dzwonicej, w skrócie CLIP lub Caller ID, jest specjaln
usug dostarczan przez operatora sieci telefonicznej i wymaga uzgodnienia z operatorem.
W celu uruchomienia identyfikacji numeru prosimy skontaktowa si z swoim operatorem.
Jeeli uruchomiona jest usuga, to podczas dzwonienia na wywietlaczu ukae si numer
telefonu osoby do nas dzwonicej. Jeli telefon nie zosta odebrany, wówczas numer i godzina
wywoania zostanie zapamitana. Istnieje moliwo póniejszego sprawdzenia, kto i kiedy do
nas dzwoni. Jeli wywoanie z danego numeru byo wielokrotne, przy numerze pojawi si
napis „REP”, natomiast przy wszystkich nowych wywoaniach, które miay miejsce od czasu
ostatniego sprawdzenia ukae si napis „NEW” oraz u góry aparatu bdzie miga kontrolka
NEW.
Jeeli zostan wywietlone nastpujce symbole oznacza to:
„--P--" e jest to rozmowa prywatna (numer zastrzeony),
„--O--" e jest to wywoanie poza zasigiem dziaania usugi.
„--E--" e przesany sygna jest bdny
Aparat ten moe przechowywa informacje do 99 numerów rozmów przychodzcych.

5.1

SPRAWDZANIE REJESTRU WYWOA PRZYCHODZCYCH

Aby przejrze list numerów przychodzcych, naciskaj przycisk [UP] lub [DOWN], Przy
wywietlanym numerze pojawi si informacja o poczeniu, chcc usun z listy aktualnie
wywietlany numer nacinij przycisk [DEL]. Jeli chcesz usun ca list nacinij przycisk
[DEL] i przytrzymaj przez 3 sekundy.

Data poczenia

Godzina poczenia

IN- poczenie
przychodzce

Numer poczenia

NEW- nowe
wywoanie
REP- powtórzone
wywoanie

Numer przychodzcy

Rys.5. Opis wywietlacza podczas przegldania numerów przychodzcych
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5.2

ODDZWANIANIE NA NUMERY PRZYCHODZCE

Jeeli potrzebujesz oddzwoni na numer z listy rozmów przychodzcych to przy odoonej
suchawce za pomoc klawiszy [UP] lub [DOWN], wybierz numer z listy rozmów
przychodzcych i nacinij klawisz [SPEAKER] lub podnie suchawk, a telefon
automatycznie wybierze ten numer.
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PRZEGLDANIE REJESTRU ROZMÓW WYCHODZCYCH

Naciskajc wielokrotnie przycisk [OUT], moesz przeglda ostatnio przez ciebie wybrane
numery. Przy wywietlanym numerze w górnej czci wywietlacza pojawi si przybliony
czas, przez jaki bya prowadzona rozmowa. Dziki temu moesz kontrolowa czas rozmów
wychodzcych. Aparat ten pamita informacje o 18 numerach wychodzcych. Aby usun
wpis nacinij klawisz [DEL].
Aby przeglda numery z rejestru rozmów wychodzcych naciskaj wielokrotnie klawisz [OUT].
Jeeli na wywietlaczu ukae si dany numer nacinij klawisz [SPEKER] lub podnie
suchawk, a telefon automatycznie wybierze ten numer.
OUT – poczenie
wychodzce

orientacyjny czas poczenia

Numer poczenia

wybierany numer

Rys.6 Opis wywietlacza podczas przegldania numerów wychodzcych
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DODATKOWE FUNKCJE APARATU

7.1
7.1.1

PRZYCISK WYBIERANIA BEZPO

REDNIEGO (PAMICI BEZPO REDNIA)

Programowanie przycisku

Przy odoonej suchawce na wideki wybierz numer z klawiatury, który chcesz zapisa lub
wybierz go z pocze przychodzcych lub wychodzcych.
Gdy wybrany numer bdzie si wywietla na ekranie, kliknij przycisk [STORE], a nastpnie
przycisk szybkiego wybierania [M1]. Numer zostanie zapamitany.

7.1.2

Wybieranie zaprogramowanego numeru

Aby wybra zaprogramowany numer:
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-

przy odoonej suchawce nacinij przycisk szybkiego wybierania [M1], lub podnie
suchawk a nastpnie nacinij przycisk pamici szybkiego wybierania [M1].
Zaprogramowany numer zostanie wybrany automatycznie.

Wskazówka: Aby usun zaprogramowany numer trzeba ponownie go zaprogramowa.

7.2
7.2.1

PAMI SKRÓCONEGO WYBIERANIA (PAMI PODRCZNA)
Programowanie pamici skróconego wybierania

Przyciskom klawiatury mona przypisa dziesi numerów telefonicznych (maksymalnie 16
cyfr).
x
Przy odoonej suchawce na „wideki” wprowad dany numer telefonu,
x
Nacinij przycisk [STORE],
x
Nacinij przycisk od 0 do 9, któremu chcesz przypisa wprowadzony numer,
x
Numer zostanie zapamitany w pamici.
UWAGA: Aby zmieni zapami tany numer powtórz procedur wprowadzania do
pami ci.

7.2.2
x
x
x

Wybieranie numeru z pamici skróconego wybierania.

Podnie suchawk lub nacinij klawisz gonego mówienia [SPEAKER]
Nacinij przycisk [STORE]
Nacinij klawisz numeryczny, pod którym zakodowany jest numer, zostanie on
automatycznie wybrany.

7.3

PREFIKS CENTRALI PABX

Telefon posiada moliwo wpisania numeru dostpu do pocze zewntrznych w przypadku
korzystania z centrali PABX (np 0). Funkcj t mona wykorzysta tylko w przypadku
oddzwaniania na numery przychodzce, gdy aparat pracuje na centrali wewntrznej.
Wprowadzanie prefiksu do pamici
Przy odoonej suchawce na wideki, nacinij i przytrzymaj ok.3 s klawisz [DEL], Na
wywietlaczu pojawi si napis SET Pcode-, za pomoc klawiszy [UP] lub [DOWN], wybierz
numer prefiksu
Nacinij klawisz [SET], Aby potwierdzi
Po ustawieniu prefiksu PABX oddzwaniajc na numery przychodzce telefon automatycznie
wybierze ten numer poprzedzajc go ustawionym prefiksem.

7.4

USTAWIENIE UKADU ANTYPIRACKIEGO

Aparat zosta wyposaony w ukad antypiracki, który uniemoliwia podczenie si do linii
zewntrznej obcego uytkownika – pirata. Po wykryciu takiego uytkownika telefon blokuje
lini zewntrzn uniemoliwiajc intruzowi moliwo poczenia z jakimkolwiek numerem.
Jeli chcesz zaczy t funkcj to:
x
Przy odoonej suchawce na wideki, nacinij i przytrzymaj ok.3 s klawisz [#],
x
Na wywietlaczu pojawi si napis SPI on- funkcja wczona,
x
Aby wyczy funkcj nacinij i przytrzymaj ok.3 s klawisz [#],
x
na wywietlaczu pojawi si napis SPI off- funkcja wyczona.
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UWAGA: Przy w czeniu tej funkcji niemoliwe jest wykonywanie po czenia z innego
telefonu pod czonego do tej samej linii telefonicznej. Prawid owe dzia anie tej funkcji
uzalenione jest od parametrów linii telefonicznej.

7.5

USTAWIENIE ALARMU/BUDZIKA

Aparat posiada moliwo ustawienia 5 alarmów, które zaczaj si o wskazanej porze. Jeli
chcesz ustawi alarm to:
x
przy odoonej suchawce na „wideki”, nacinij przycisk [ALARM],
x
naciskajc ponownie klawisz [ALARM] wybierz numer alarmu (1do 5), który chcesz
ustawi,
x
za pomoc klawiszy [UP] lub [DOWN], zacz lub wycz alarm. Przy zaczonym
alarmie na wywietlaczu ukae si symbol (ALM), nastpnie zatwierd przyciskiem
[SET],
x
za pomoc klawiszy [UP] lub [DOWN], ustaw godzin alarmu zatwierdzajc j
przyciskiem [SET], analogicznie ustaw minuty alarmu zatwierdzajc je przyciskiem
[SET].
x
Jeli chcesz opuci ustawienia nacinij przycisk [DEL].
Uwaga:
Wybierajc alarm 1, 2, 3 budzik bdzie wcza si codziennie o okrelonej porze.
Alarm 4, 5 ustawia si jednorazowo.

7.6

FUNKCJA HOLD

Podczas rozmowy naciskajc klawisz [HOLD] zacznie gra muzyka w telefonie u odbiorcy,
wtedy po odoeniu suchawki na wideki odbiorca dalej pozostanie na linii. Rozmowa zostaje
„zawieszona”. Aby powróci do rozmowy moesz:
Podnie suchawk, muzyka zostanie wyczona i moliwa bdzie dalsza rozmowa przez
suchawk,
Nacisn klawisz [SPEAKER], muzyka zostanie wyczona i moliwa bdzie rozmowa
za pomoc funkcji trybu gonomówicego.
Wskazówka: funkcji tej mona równie uywa nie odkadajc suchawki na telefon.
Moesz zmieni melodi w funkcji HOLD na jedn z trzech dostpnych, w tym celu:
x
Podczas wczonej funkcji, kiedy generowana jest melodia naciskaj przycisk [OUT/X],
x
Ustawiona melodia zostanie zapamietana i bdzie odtwarzana przy nastpnym uyciu.

7.7
x
x

POWTARZANIE OSTATNIEGO POCZENIA (REDIAL, AUTOREDIAL)

Aby wybra ponownie ostatnio wybrany numer to:
Podnie suchawk lub kliknij przycisk [SPEAKER].
Nacinij przycisk [REDIAL], a ostatnie poczenie zostanie powtórzone.

Jeli wybrany numer jest zajty moesz skorzysta z funkcji AUTOREDIAL. W tym celu, jeli
podczas poaczenia w funkcji gonomówicej pojawia si sygna zajtoci:
x
nacinij przycisk [ARD], aparat bdzie ponownie wybiera numer a do uzyskania
poczenia.
x
W celu zatrzymania funkcji AUTOREDIAL nacinij klawisz [SPEAKER].
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7.8

PRZYCISK [DEL]

Naciskajc klawisz [DEL] moemy wyj z trybu ustawie lub usun numery z listy pocze
przychodzcych i wychodzcych. Równie za pomoc tego klawisza moemy usun bdnie
wpisan cyfr przy wybieraniu przygotowawczym (pre-dial).

7.9

TRYB GO

NOMÓWICY - „HANDS FREE”

Chcc wybra numer lub przeprowadzi rozmow przy odoonej suchawce na telefonie
nacinij przycisk [SPEAKER] (rys. 1) i po uzyskaniu poczenia skieruj gos w stron
mikrofonu znajdujcego si w przedniej, dolnej czci bazy. Moesz równie podczas
rozmowy przez suchawk nacisn przycisk [SPEAKER] i odoy suchawk, po czym
kontynuowa rozmow w trybie gonomówicym. Podczas rozmowy w trybie
gonomówicym moesz regulowa gono za pomoc klawiszy [UP] lub [DOWN], na
wywietlaczu wywietli si poziomu gonoci
Dla prawidowego dziaania funkcji gonego-mówienia naley zainstalowa w aparacie trzy
baterie LR-6 typu AA. 1.5 V. Prowadzenie rozmowy z aparatu poprzez tryb gonomówicy
jest uzalenione od parametrów linii telefonicznej i warunków otoczenia. Jeeli jako
rozmowy nie jest zadowalajca naley kontynuowa rozmow poprzez suchawk.
Waciwa odlego osoby prowadzcej rozmow od mikrofonu aparatu wynosi maksymalnie
50cm. Mikrofon nie powinien by niczym zasonity, celem zapewnienia dobrej syszalnoci.
W praktyce tryb ten suy tylko do wybrania numeru bez podnoszenia suchawki.

7.10

KALKULATOR

Aparat ten posiada funkcje prostego kalkulatora (do 8 cyfr). Moe on by uywany zarówno
przy odoonej lub podniesionej suchawce. Naciskajc klawisz [CAL] wchodzimy w tryb
kalkulatora, klawiszem [SET] wychodzimy z tego trybu.
Dostpne s nastpujce funkcje kalkulatora:
dodawanie (+) - przycisk [UP/+]
odejmowanie (-) – przycisk [DOWN/-]
mnoenie (x) – przycisk [OUT/X]
dzielenie (÷) – przycisk [FLASH/y]
przecinek (.) – przycisk [*/.]
suma (=) – przycisk [#/=]
zerowanie kalkulatora (CE) – przycisk [CAL]

7.11

FUNKCJA NIE PRZESZKADZA (VIP), MONITORING

W telefonie mona tak ustawi dzwonek, aby wcza si tylko w przypadku wprowadzenia
przez osob dzwonic specjalnego kodu. Po wprowadzeniu specjalnego kodu istnieje te
moliwo monitorowania pomieszczenia. Funkcja ta dziaa prawidowo tylko w przypadku
aktywnej usugi identyfikacji numeru rozmówcy.
Aby korzysta z tej funkcji naley wyczy dwik dzwonka (patrz: Wybór dzwonka i regulacja
gonoci) oraz zaprogramowa specjalny kod. Kod mona udostpni osobom, od których
zawsze chcesz otrzymywa poczenie.
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7.11.1
x
x
x

Wprowadzenie kodu

Przy odoonej suchawce na wideki nacinij i przytrzymaj klawisz [RING], na
wywietlaczu pojawi si napis Pin –
Wprowad czterocyfrowy numer uywajc klawiatury, uyj klawisza [DEL], aby
wykasowa bdn cyfr
Nacinij klawisz [SET], aby potwierdzi.

Jeli ostatni pozycj jest #, wówczas telefon ma moliwo monitorowania pomieszczenia

7.11.2

Wykonywanie poczenia VIP

Po wybraniu numeru, rozmówca usyszy po trzech sygnaach dwik „di” (telefon w tym czasie
nie wydaje sygnau dwikowego, ale w przypadku uruchomienia identyfikacji numeru
wywietla numer przychodzcy).
Sygna „di” informuje rozmówc, e naley wprowadzi specjalny kod
Jeli kod jest poprawny, wówczas telefon zacznie dzwoni. Aby odebra poczenie naley
podnie suchawk lub nacisn klawisz [SPEAKER]
Jeli rozmówca wpisa bdnie kod musi wykona poczenie ponownie.

7.12

BLOKADA POCZE WYCHODZCYCH

Aparat posiada blokad rozmów wychodzcych poprzez przecznik blokady znajdujcy si w
dolnej czci bazy (rys 3) Za pomoc kluczyka uytkownik moe ustawi zamek w ronych
punktach:
ustawienie klucza na kolor czerwony powoduje e wszystkie poczenia na zewntrz
mog by wykonywane,
ustawienie klucza na kolor zielony powoduje e wybierane numery telefoniczne
poprzedzone cyfr „0” nie mog zosta wybrane,
ustawienie klucza na kolor óty powoduje e adne poczenie nie moe by
zrealizowane (przy takim ustawieniu kluczyka moemy tylko odbiera poczenia).

7.13

DETEKTOR ROZADOWANYCH BATERII

Jeeli baterie znajdujce si w aparacie zostan rozadowane aparat poinformuje nas o tym
wywietlajc na wywietlaczu ikon baterii “

”
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8

ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW

?
+

Brak dwiku.
Sprawd czy suchawka i kabel s woone w odpowiednie gniazda.

?
+

Nie mona wykonywa pocze .
Sprawd czy ustawiony jest odpowiedni sposób wybierania numeru
(Pulse/Tone) i czy nie jest wczone blokowanie pocze .

?
+

Zakócenia.
Sprawd czy kable nie s przepalone lub zepsute, a wtyczkiodpowiednio woone do
aparatu.

?
+

Wywietlacz staje si ciemny i nieczytelny.
Sprawd ustawienia kontrastu wywietlacza, wymie baterie.

?
+

Gdy kto do nas dzwoni, nie sycha dzwonka.
Sprawd czy w ustawieniach dzwonka nie jest wczona funkcja OFF.

?
+

Wikszo funkcji nie dziaa.
Sprawd czy baterie s wystarczajco mocne, jeli tak-wyjmij je na 10 minut, aby
zresetowa ustawiania telefonu i zaó z powrotem.

Szanowni Pastwo!
Firma nasza do oy a wszelkich stara, aby zakupiony przez Pastwa produkt by
najwyszej jako ci, nowoczesny i niezawodny oraz by spe nia Pastwa oczekiwania w
zakresie jego uyteczno ci
yczymy przyjemnego uytkowania

Prawidowe usuwanie produktu (zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszcych si do niego tekstach wskazuje,
e produktu po upywie okresu uytkowania nie naley usuwa z innymi odpadami
pochodzcymi z gospodarstw domowych. Aby .unikn szkodliwego wpywu na rodowisko
naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o
oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu
promowania ponownego uycia zasobów materialnych jako staej praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla rodowiska recyklingu tego
produktu uytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowa si z punktem sprzeday
detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem wadz lokalnych.
Uytkownicy w firmach powinni skontaktowa si ze swoim dostawc i sprawdzi warunki umowy zakupu.
Produktu nie naley usuwa razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Aparat spe nia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach UE:
Dyrektywa 1999/5/EC - R&TTE
Dyrektywa 89/336/EEC
Dyrektywa LVD 73/23/EEC
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www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

serwis: 032 325 07 00

