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Az első lépések
Hívás kezdeményezése
Adja meg a telefonszámot, és nyomja meg a Hívás
gombot.

Válasz hívásra
Nyomja meg a Válasz gombot.

Hívás tartásba tétele
1
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1. Nyomja meg a Tartás gombot.
2. A tartásban lévő hívás folytatásához nyomja meg a
Folytatás gombot.
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A legutóbbi hívások megtekintése
4
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Nyomja meg a Híváslista gombot, vagy nyomja meg a fel
navigációs gombot.

A kedvencek megtekintése
Nyomja meg a Kedvencek gombot, vagy nyomja meg
a le navigációs gombot a gyorstárcsázón lévő számok
megtekintéséhez.
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A telefon
1

LED-csík

2

Portok vezetékes mikrofonnak

3

Némítás sáv

4

Funkciógombok
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Navigációs sáv és Kiválasztás gomb

6

Hangerő gomb
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LED-csík állapotai
A LED-csík világítása az alábbi állapotokat jelzi:
xx Világító zöld – aktív hívás
xx Villogó zöld – bejövő hívás
xx Pulzáló zöld – tartásban lévő hívás
xx Világító piros – némított hívás

Másik személy hozzáadása a híváshoz
1. Egy aktív hívásnál nyomja meg a Konferencia gombot.
2. Írja be a kívánt számot.
3. (Opcionális) Várja meg a kicsengést vagy amíg a másik
fél fogadja a hívást.
4. Nyomja meg a Konferencia gombot.
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Hívás átadása másik személynek
1. Nem tartásban lévő hívás közben nyomja meg az
Átadás gombot.
2. Adja meg a másik személy telefonszámát.
3. (Opcionális) Várja meg a kicsengést vagy amíg a másik
fél fogadja a hívást.

A csengő hangerejének beállításához nyomja meg
a Hangerő
gomb alsó vagy felső részét, amikor
a telefon nincs használatban.

Vezeték nélküli mikrofon leválasztása
1. Válassza ki a Beállítások > Rendszergazd.
beállítások > Mikrofonok > Vezeték nélküli
mikrofonok elemet.
2. Válassza ki a Mikrofon 1 vagy Mikrofon 2 elemet.
3. Nyomja meg a Leválasztás gombot a bázisegységen.

A csengőhang megváltoztatása

4. Nyomja meg újra az Átadás gombot.

1. Válassza a Beállítások > Beállítások > Csengőhang
lehetőséget.

Hívás némítása

2. Görgessen végig a csengőhangok listáján – a Lejátsz
gomb megnyomásával belehallgathat az egyes
csengőhangokba.

1. Nyomja meg a Némítás
gombot a telefonon vagy a Némítás
a hosszabbított mikrofonon.

A csengetés hangerejének beállítása

Az első lépések

gombot

2. A némítás kikapcsolásához nyomja meg újra
a Némítás gombot.

Hangüzenetek meghallgatása
Nyomja meg az Üzenetek gombot, és kövesse
a hangutasításokat.

Az összes hívás átirányítása
1. Nyomja meg az Összes átirányítása gombot.
2. Tárcsázza azt a számot, amelyre át kívánja irányítani
a hívást, vagy nyomja meg az Üzenetek gombot.
3. Amikor visszatér, nyomja meg az Átirány. ki gombot.

Hangerő beállítása hívás közben
Nyomja meg a Hangerő
gomb alsó vagy
felső részét a hangerő beállításához, miközben használja
a telefont.
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Vezeték nélküli mikrofon töltése
1. Helyezze a mikrofont a töltőbölcsőbe.
2. Ha a LED nem fehéren világít, vegye ki a mikrofont,
és cserélje ki a bölcsőben.

3. Nyomja meg a Beállít gombot a kiválasztás
mentéséhez.

A fényerő megváltoztatása
1. Válassza a Beállítások > Beállítások > Fényerő
lehetőséget.
felfelé
2. Nyomja meg a navigációs sávot
a fényerő növeléséhez, vagy lefelé a fényerő
csökkentéséhez.
3. Kattintson a Mentés gombra.

Vezeték nélküli mikrofon párosítása
1. Válassza ki a Beállítások > Rendszergazd. beállítások
> Mikrofonok > Vezeték nélküli mikrofonok elemet.
2. Válassza ki a Mikrofon 1 vagy Mikrofon 2 elemet, és
nyomja meg a Párosítás gombot.
3. Nyomja meg a Némítás
gombot a vezeték nélküli
mikrofonon, amíg a mikrofon LED fehéren villogni nem
kezd.
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