Aparat telefoniczny

MODEL KXT-201

INSTRUKCJA OBSŁUGI
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1

OPIS APARATU

UP-Góra /
Rozmowy
przychodzące /
Przewijanie do
przodu/+ (kalk.)

Wyświetlacz LCD

DOWN-DÓŁ Rozmowy
przychodzące /
Przewijanie do tyłu/- (kalk.)

SET- ustawienia :
daty, numeru
kierunkowego,
kontrastu,
przekazywania
połączeń

OUT- przeglądanie
rozmów wychodzących

DEL –kasowanie
numer PABX

ARD – Auto Redial
Automatyczne
powtarzanie ostatniego

CAL -Kalkulator

FLASH / regulacja
kontrastu/÷(kal.)
REDIAL – powtarzanie
ostatniego numeru

ALARM- ustawienie
budzika

H.F. – Tryb
głośnomówiący

RING- ustawienie
melodii i glosności
dzwonka
HOLD – zawieszenie
połączenia

gniazdo sznura skrętnego
w słuchawce

Klawisze numeryczne

Rys 1 Opis telefonu

Blokada rozmów wychodzących:
żółty-wszystkie numery zablokowane
zielony-zablokowane „0”
czerwony- brak blokady

Gniazdo linii telefonicznej

Rys 2 Opis telefonu cd.
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Data: miesiąc-dzień

Godzina
Ustawiony
alarm

NEW nowe nieodebrane
połaczenie
REP powtórzone
połączenie
linia
zajęta/podniesiona
słuchawka,
uruchomiony tryb
głośnomówiący,
poziom głośności
trybu
głośnomówiącego

Słabe baterie

IN Połączenia wychodzące
OUT Połączenia
przychodzące
Licznik
połączeń

Dzień tygodnia:
SUN- niedziela
MON-poniedziałek
TUE- wtorek
WED- środa
THU- czwartek
FRI- piątek
SAT- sobota

rok

Rys. 3 Wyświetlacz LCD.

1.1

FUNKCJE APARATU

- Podświetlany na niebiesko wyświetlacz pokazujący datę i czas rozmowy
- Identyfikacja numeru dzwoniącego w systemie FSK i DTMF (CLIP)
- Pamięć 99 numerów przychodzących
- Pamięć 18 numerów wychodzących
- Funkcja centralki, (przywołanie) przełączanie rozmów pomiędzy aparatami podłączonymi
do tej samej linii.
- Funkcja nie przeszkadzać (VIP)
- Monitoring pomieszczenia
- Układ antypiracki
- Redial, Auto-Redial, Flash, Pauza
- HOLD z muzyką w tle
- Uproszczony kalkulator
- 5 alarmów
- 16 rodzajów dzwonka
- Tryb głośnomówiący
- Wybieranie tonowe/impulsowe

2
2.1

URUCHOMIENIE APARATU
URUCHOMIENIE FUNKCJI IDENTYFIKACJI NUMERU / FUNKCJA CLIP/

Aby funkcja identyfikacji numeru / funkcja CLIP/ była aktywna należy skontaktować się ze
swoim operatorem telekomunikacyjnym, który powinien w miarę posiadanych możliwości
technicznych udostępnić tą funkcję w swojej centrali. Jeśli operator telekomunikacyjny nie
udostępni identyfikacji numeru /funkcja CLIP/ funkcja ta będzie nieaktywna.
W przypadku braku identyfikacji niektóre funkcje aparatu są niedostępne.
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2.2

INSTALACJA
Gniazdo linii telefonicznej

linia telefoniczna

Gniazdo sznura
skrętnego

Mikrofon funkcji
głośnomówiącej

Rys. 4

Otwórz przykrywkę baterii znajdującą się z dołu aparatu.
Włóż trzy baterie LR6 -1,5V typu AA ( nie znajdują się w wyposażeniu telefonu) w
wyznaczonym kierunku. Baterie potrzebne są do podtrzymania pamięci oraz prawidłowej
pracy wyświetlacza.
Zamknij przykrywkę baterii.
Koniec kabla skrętnego łączącego słuchawkę z bazą umieść w odpowiednim gnieździe
znajdującym się z lewej strony bazy.
Umieścić koniec przewodu telefonicznego w gnieździe znajdującym się w tylnej części
telefonu. Drugi koniec w gniazdku w ścianie. Oba końce zakończone są wtyczką typu RJ i do
takiego podłączenia aparat jest przystosowany (rys.3).W przypadku posiadania innego
gniazdka należy zaopatrzyć sie w odpowiedni adapter
Po zakończeniu instalacji włączy się wyświetlacz
UWAGA: Nie należy stosować różnego typu baterii lub akumulatorów 1.2 V
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3.1

PODSTAWOWE DZIAŁANIE APARATU TELEFONICZNEGO

WYKONYWANIE

I ODBIERANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH.

Aparat umożliwia prowadzenie rozmowy w dwóch trybach:
1) z podniesioną słuchawka,
2) głośnomówiącym - po naciśnięciu przycisku
Wybieranie numeru telefonicznego może odbywać się następująco:
a) podnieś słuchawkę i wybierz numer telefonu
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b) najpierw wybierz numer ( w razie potrzeby wymazania błędnie wpisanej cyfry użyj klawisza
lub podnieś słuchawkę (wybieranie
[DEL]) , a następnie naciśnij przycisk
przygotowawcze – funkcja Pre-Dial)
Wyświetlacz po ok. 6 sekundach zacznie wskazywać orientacyjny czas rozmowy. Po
zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na „widełki” lub naciśnij przycisk
zostanie zapisany w rejestrze rozmów wychodzących.
c) naciśnij przycisk

, wybrany numer

a następnie wybierz numer.

Aby odebrać połączenie
Gdy usłyszysz sygnał dzwonienia podnieś słuchawkę lub naciśnij klawisz
rozmowę.

3.2

i prowadź

PRZERWA KALIBROWANA „FLASH”.

Funkcja „FLASH” jest najczęściej wykorzystywana przez abonentów centralek wewnętrznych,
głównie do przekazywania rozmów telefonicznych. Ponadto abonenci nowoczesnych central,
używając tej funkcji, mogą mieć dostęp do szeregu specjalnych funkcji oferowanych przez
operatorów sieci. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają Biura Obsługi Klienta tych
operatorów. Jeśli jesteś użytkownikiem centralki wewnętrznej, możesz przekazać rozmowę
pod inny numer wewnętrzny w sposób następujący:
a) naciśnij przycisk [FLASH]
wybierz numer pod który chcesz przekazać rozmowę;
c) odłóż słuchawkę na aparat (możesz poczekać na połączenie i dopiero potem odłożyć
słuchawkę).
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4.1

USTAWIENIA APARATU.
USTAWIENIE TRYBU WYBIERANIA PULSE/TONE

Aparat fabrycznie ustawiony jest w tryb wybierania tonowego, w którym pracuje obecnie
zdecydowana większość central , który umożliwia korzystanie z dodatkowych usług
oferowanych przez operatorów.
Aby zmienić tryb wybierania Pulse lub Tone to:
Przy odłożonej słuchawce na „widełki” , naciśnij i przytrzymaj klawisz º/. , wyświetlacz LCD
pokaże P- dla wybierania pulsowego, T-dla wybierania tonowego. Naciśnij przycisk [SET]
aby potwierdzić.

4.2

WYBÓR DZWONKA I REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Aparat posiada 16 rodzajów dzwonka, 8 poziomów głośności oraz możliwość wyłączenia
dzwonka.
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Możesz zmienić ustawienie rodzaj dzwonka naciskając przycisk [RING] przy odłożonej
słuchawce na „widełki”. Na wyświetlaczu pokaże się napis „rin9 0X dbY ” (gdzie x=rodzaj
dzwonka, y= poziom głośności). Naciskając ponownie przycisk [RING] ustaw żądany dźwięk
dzwonka. Aby ustawić głośność użyj klawisz [UP/DOWN] (db1-db8) 1 najniższy poziom
głośności, 8 najwyższy. Aby wyłączyć dzwonek naciskaj klawisz [RING] do momentu aż na
wyświetlaczu pojawi się komunikat „rin9 oFF”, zatwierdź klawiszem [SET].

4.3

USTAWIENIE DATY I GODZINY

Przy odłożonej słuchawce na „widełki”, naciśnij przycisk [SET], na wyświetlacz LCD bieżący
rok będzie migał:
Ustawienie roku - naciskając przycisk [UP/+] lub [DOWN/-], ustaw bieżący rok; naciśnij
przycisk [SET] aby potwierdzić i wejść w następne ustawienie.
Ustawienie miesiąca - naciskając przycisk [UP/+] lub [DOWN/-], ustaw bieżący miesiąc;
naciśnij przycisk [SET] aby potwierdzić i wejść w następne ustawienie
Ustawienie dnia - naciskając przycisk [[UP/+] lub [DOWN/-], ustaw bieżący dzień
miesiąca; naciśnij przycisk [SET] aby potwierdzić i wejść w następne ustawienie
Ustawienie godziny - naciskając przycisk [UP/+] lub [DOWN/-], ustaw pierwszą cyfrę
bieżącej godziny; zatwierdź przyciskiem [SET], analogicznie ustaw drugą pozycję cyfry i
zatwierdź przyciskiem [SET]
Ustawienie minut - naciskając przycisk [UP/+] lub [DOWN/-], ustaw minuty i zatwierdź
przyciskiem [SET]
Wskazówka: W przypadku gdy jest uruchomiona funkcja identyfikacji numeru w systemie FSK
i telefon odbierze sygnał identyfikacji numeru osoby dzwoniącej i automatycznie ustawi się
czas i data zgodnie z danymi przesłanymi z centrali miejskiej (oprócz roku).
Możesz zablokować automatyczne nastawienie zegara przez centralę.
Przy odłożonej słuchawce na widełki naciśnij i przytrzymaj ok 3 s klawisz [ALARM], na
wyświetlaczu pojawi się napis DATE off- automatyczne ustawienie daty i godziny wyłączone,
aby włączyć automatyczne ustawienie daty ponownie naciśnij i przytrzymaj klawisz [ALARM],
na wyświetlaczu pojawi się napis DATE on.

4.4

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

W Polsce ta funkcja nie jest już przydatna. Jednakże w niektórych krajach należy
zaprogramować lokalny numer kierunkowy miasta, aby telefon rozróżniał przychodzące
rozmowy lokalne od zamiejscowych. Wówczas telefon przy przychodzącym wywołaniu
lokalnym nie wyświetli numeru kierunkowego, natomiast przy wywołaniu zamiejscowym
wyświetli numer wraz z numerem międzymiastowym. Aby zaprogramować lokalny numer
kierunkowy postępuj zgodnie z opisem:
Przy odłożonej słuchawce na widełki, naciśnij przycisk [SET] 6 razy, aż na wyświetlaczu
LCD pokaże komunikat „CODE - - - - -” i zaczyna migać pierwsza pozycja kodu miasta
(„-„) od lewej strony (lub pokaże lokalny numer kierunkowy jeśli został ustawiony
wcześniej)
naciskaj klawisz [UP/+] lub [DOWN/-],, aby ustawić pierwszą cyfrę (0-9), potem naciśnij
przycisk [SET] aby ją zatwierdzić i przejść do następnej pozycji
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-

druga pozycja kodu miga na wyświetlaczu - naciskaj przycisk [UP/+] lub [DOWN/-],, aby
ustawić drugą cyfrę (0-9), potem naciśnij [SET] aby potwierdzić i przejść do następnej
pozycji
Postępuj podobnie, aby ustawić następne cyfry lokalnego numeru kierunkowego. Możesz
ustawić numer składający się maksymalnie z 5 cyfr.

Naciśnij przycisk [DEL], jeśli chcesz opuścić ustawienia

4.5

USTAWIENIE KONTRASTU WYŚWIETLACZA

Aparat posiada 15 poziomów regulacji kontrastu wyświetlacza.
Aby ustawić kontrast, przy odłożonej słuchawce na widełki naciśnij przycisk [SET] 12razy
Na wyświetlaczu ukaże się ustawiony aktualnie poziom np. „LCD 7”
Naciskając przycisk [UP/+] lub [DOWN/-], ustaw odpowiedni poziom kontrastu
wyświetlacza
Naciśnij przycisk [SET] aby zachować ustawienie
Możesz również ustawić kontrast naciskając przycisk [FLASH], przy odłożonej słuchawce na
„widełki”.
Uwaga. Dla prawidłowego działania wyświetlacza należy zainstalować w aparacie trzy baterie
LR6 AA.
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„CALLER ID” - IDENTYFIKACJA NUMERU PRZYCHODZĄCEGO

Funkcja identyfikacji numeru osoby dzwoniącej, w skrócie CLIP lub Caller ID, jest specjalną
usługą dostarczaną przez operatora sieci telefonicznej i wymaga uzgodnienia z operatorem.
W celu uruchomienia identyfikacji numeru prosimy skontaktować się z swoim operatorem.
Jeżeli uruchomiona jest usługa a telefon dzwoni na wyświetlaczu ukaże się numer telefonu
osoby do nas dzwoniącej. Jeśli telefon nie został odebrany, wówczas numer i godzina
wywołania zostanie zapamiętana . Istnieje możliwość późniejszego sprawdzenia kto i kiedy do
nas dzwonił. Jeśli wywołanie z danego numeru było wielokrotne, przy numerze pojawi się
napis „REP”, natomiast przy wszystkich nowych wywołaniach, które miały miejsce od czasu
ostatniego sprawdzenia ukaże się napis „NEW”. Jeżeli zostaną wyświetlone następujące
symbole oznacza to:
„--P--" że jest to rozmowa prywatna (numer zastrzeżony)
„--O--" że jest to wywołanie poza zasięgiem działania usługi
„--E--" że przesłany sygnał jest błędny
Aparat ten może przechowywać informacje do 99 numerów rozmów przychodzących

5.1

SPRAWDZANIE REJESTRU WYWOŁAŃ PRZYCHODZĄCYCH

Aby przejrzeć listę numerów przychodzących, naciskaj przycisk [UP/+] lub [DOWN/-], Przy
wyświetlanym numerze pojawi się informacja o połączeniu j chcąc usunąć z listy aktualnie
wyświetlany numer naciśnij przycisk [DEL]. Jeśli chcesz usunąć całą listę naciśnij przycisk
[DEL] i przytrzymaj przez 3 sekund.
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Data połączenie

Godzina połączenia

IN- połączenie
przychodzące
Numer połączenia

NEW- nowe
wywołanie
REP- powtórzone
wywołanie

Numer przychodzący

Rys.5 Opis wyświetlacza podczas przeglądania numerów przychodzących

5.2

ODDZWANIANIE NA NUMERY PRZYCHODZĄCE

Jeżeli potrzebujesz oddzwonić na numer z listy rozmów przychodzących podnieś słuchawkę i
za pomocą klawiszy [UP/+] lub [DOWN/-], wybierz numer z listy rozmów przychodzących i
naciśnij klawisz
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lub podnieś słuchawkę, a telefon automatycznie wybierze ten numer.

PRZEGLĄDANIE REJESTRU ROZMÓW WYCHODZĄCYCH

Naciskając wielokrotnie przycisk [OUT/x], możesz przeglądać ostatnio przez ciebie wybrane
numery. Przy wyświetlanym numerze w górnej części wyświetlacza pojawi się przybliżony
czas, przez jaki była prowadzona rozmowa. Dzięki temu możesz kontrolować czas rozmów
wychodzących. Aparat ten pamięta informacje o 18 numerach wychodzących.
Aby wybrać numer z rejestru rozmów wychodzących naciśnij wielokrotnie klawisz [OUT/x].
Jeżeli na wyświetlaczu ukaże się numer który chcesz wybrać naciśnij klawisz
słuchawkę , a telefon automatycznie wybierze ten numer .

orientacyjny czas połączenia

OUT – połączenie
wychodzące

Numer połączenia

wybierany numer

Rys.6 Opis wyświetlacza podczas przeglądania numerów wychodzących
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lub podnieś

6.1

POWTARZANIE OSTATNIO WYBIERANEGO NUMERU (REDIAL,
AUTOREDIAL)

Podnieś słuchawkę i naciśnij klawisz [REDIAL], lub przy odłożonej słuchawce na „widełki”
naciśnij klawisz
później [REDIAL], a aparat automatycznie wybierze ostatnio wybrany
numer.
Jeśli numer jest zajęty możesz skorzystać z funkcji AUTOREDIAL.
Przy odłożonej słuchawce na widełki naciśnij klawisz [ARD]
W tym przypadku aparat będzie wybierał numer ponownie aż do uzyskania połączenia.
W celu zatrzymania funkcji AUTOREDIAL naciśnij klawisz

7
7.1

.

DODATKOWE FUNKCJE APARATU
PREFIKS CENTRALI PABX

Telefon posiada możliwość wpisania numeru dostępu do połączeń zewnętrznych w przypadku
korzystania z centrali PABX (np 0). Funkcję tą można wykorzystać tylko w przypadku
oddzwaniania na numery przychodzące gdy aparat pracuje na centrali wewnętrznej.
Wprowadzanie prefiksu do pamięci
Przy odłożonej słuchawce na widełki, naciśnij i przytrzymaj ok.3 s klawisz [DEL], Na
wyświetlaczu pojawi się napis SET Pcode, za pomocą klawiszy [UP/+] lub [DOWN/-],
wprowadź numer prefiksu
Naciśnij klawisz [SET], Aby potwierdzić
Po ustawieniu prefiksu PABX oddzwaniając na numery przychodzące telefon automatycznie
wybierze ten numer poprzedzając go prefiksem

7.2

USTAWIENIE UKŁADU ANTYPIRACKIEGO SET 6 ALAR

Aparat został wyposażony w układ antypiracki, który uniemożliwia podłączenie się do linii
zewnętrznej obcego użytkownika – pirata. Po wykryciu takiego użytkownika telefon blokuje
linię zewnętrzną uniemożliwiając intruzowi możliwość połączenia z jakimkolwiek numerem.
Jeśli chcesz załączyć tą funkcję to:
Przy odłożonej słuchawce na widełki, naciśnij i przytrzymaj ok.3 s klawisz [#/=], Na
wyświetlaczu pojawi się napis SPI on- funkcja włączona, aby wyłączyć funkcję naciśnij i
przytrzymaj ok.3 s klawisz [#/=] , na wyświetlaczu pojawi się napis SPI off- funkcja
wyłączona.
Przy włączeniu tej funkcji niemożliwe jest wykonywanie połączenia z innego telefonu
podłączonego do tej samej linii telefonicznej.
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7.3

USTAWIENIE ALARMU/BUDZIKA

Aparat posiada możliwość ustawienia 5 alarmów które się załączają o wskazanej porze. Jeśli
chcesz ustawić alarm to:
przy odłożonej słuchawce na „widełki”, naciśnij przycisk [ALARM] następnie:
- naciskając ponownie klawisz [ALARM] wybierz numer alarmu (1do 5), który chcesz ustawić
-za pomocą klawiszy [UP/+] lub [DOWN/-], załącz („ON”) lub wyłącz („OFF”) alarm, zatwierdź
przyciskiem [SET] (jeśli alarm został załączony to na wyświetlaczu ukarze się symbol ALM)
-za pomocą klawiszy [UP/+] lub [DOWN/-], ustaw godzinę alarmu zatwierdzając ją
przyciskiem [SET], analogicznie ustaw minuty alarmu zatwierdzając je przyciskiem [SET].
-Naciśnij przycisk „DEL” jeśli chcesz opuścić ustawienia
Uwaga:
Wybierając alarm 1, 2, 3 budzik będzie włączał się codziennie o określonej porze.
Alarm 4, 5 ustawia się jednorazowo.

7.4

FUNKCJA HOLD

Do wyboru są trzy melodie. Aby wybrać melodię podnieś słuchawkę lub naciśnij klawisz
,
naciśnij klawisz [HOLD], następnie naciskaj klawisz [OUT/x], aby wybrać melodię. Aby wyjść i
zatwierdzić naciśnij klawisz [HOLD]
Podczas rozmowy naciskając klawisz [HOLD] zacznie grać muzyka w telefonie u odbiorcy,
wtedy po odłożeniu słuchawki na telefon odbiorca dalej pozostanie na linii. Rozmowa zostaje
„zawieszona”. Aby powrócić do rozmowy możesz:
podnieś słuchawkę; muzyka zostanie wyłączona i możliwa będzie dalsza rozmowa przez
słuchawkę
nacisnąć jeszcze raz klawisz [HOLD], muzyka zostanie wyłączona i możliwa będzie
rozmowa za pomocą funkcji głośno mówiącego
Nacisnąć klawisz [HF], muzyka zostanie wyłączona i możliwa będzie rozmowa za
pomocą funkcji trybu głośno mówiącego
Wskazówka: Funkcji tej można również używać nie odkładając słuchawki na telefon.

7.5

PRZYCISK [DEL]

Naciskając klawisz [DEL] możemy wyjść z trybu ustawień lub usunąć numery z listy połączeń
przychodzących i wychodzących. Również za pomocą tego klawisza możemy usunąć błędnie
wpisaną cyfrę przy wybieraniu przygotowawczym (pre-dial).

7.6

TRYB

GŁOŚNO MÓWIĄCY - „HANDS FREE”

Chcąc wybrać numer lub przeprowadzić rozmowę przy odłożonej słuchawce na telefonie
(rys. 1) i po uzyskaniu połączenia skieruj głos w stronę mikrofonu
naciśnij przycisk
znajdującego się w przedniej, dolnej części bazy. Możesz również podczas rozmowy przez
i odłożyć słuchawkę poczym kontynuować rozmowę w trybie
słuchawkę nacisnąć przycisk
głośno mówiącym. Podczas rozmowy w trybie głośno mówiącym możesz regulować głośność
za pomocą klawiszy [UP/+] [DOWN/-] Wskaźnik poziomu głośności zmienia się (rys 3.) Dla
prawidłowego działania funkcji głośnego-mówienia należy zainstalować w aparacie trzy
baterie LR-6 typu AA. 1.5 V Prowadzenie rozmowy z aparatu poprzez tryb głośno mówiący
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jest uzależnione od parametrów linii telefonicznej. Jeżeli jakość rozmowy nie jest
zadowalająca należy kontynuować rozmowę poprzez słuchawkę. Właściwa odległość osoby
prowadzącej rozmowę od mikrofonu aparatu wynosi maksymalnie 50cm. Mikrofon nie
powinien być niczym zasłonięty celem zapewnienia dobrej słyszalności. W praktyce tryb ten
służy tylko do wybrania numeru bez podnoszenia słuchawki.

7.7

KALKULATOR

Aparat ten posiada funkcje prostego kalkulatora (do 8 cyfr). Może on być używany zarówno
przy odłożonej lub podniesionej słuchawce. Naciskając klawisz [CAL] wchodzimy w tryb
kalkulatora, klawiszem [DEL] wychodzimy z tego trybu.
Dostępne są następujące funkcje kalkulatora:
dodawanie (+) - przycisk [UP/+]
odejmowanie (-) – przycisk [DOWN/-]
mnożenie (x) – przycisk [OUT/X]
dzielenie (÷) – przycisk [FLASH/÷]
przecinek (.) – przycisk [*/.]
suma (=) – przycisk [#/=]
zerowanie kalkulatora (CE) – przycisk [CAL]

7.8

FUNKCJE MINI CENTRALKI, PRZYWOŁANIE, PRZEŁĄCZANIE ROZMÓW POMIĘDZY
APARATAMI PODŁĄCZONYMI DO TEJ SAMEJ LINII

W przypadku podłączenia dwóch aparatów do tej samej linii telefonicznej istnieje możliwość
przywołania drugiego telefonu oraz przekazania połączenia z jednego telefonu na drugi.
W przypadku podłączenia dwóch telefonów typu KXT 201- przekazywanie i przywołanie może
odbywać się obustronnie. W przypadku podłączenia dwóch różnych modeli, przekazywanie
połączeń i przywołanie może odbywać się tylko na model KXT 201.

7.8.1

Ustawienie numeru przywołania

Aby funkcja działał w telefonie należy zaprogramować numer przywołania:
- Przy odłożonej słuchawce na widełki naciśnij i przytrzymaj klawisz [SET], na wyświetlaczu
pojawi się napis EL-- Wprowadź numer dwucyfrowy za pomocą klawiszy numerycznych.
Uwaga: Nie wprowadzaj numerów 99, 11 ponieważ podłączony równolegle aparat nie będzie
miał możliwości wykonywania połączeń na numery alarmowe.
- Naciśnij klawisz [SET] , aby potwierdzić

7.8.2

Przywołanie słuchawki ( dzwonienie wewnętrznie )

Podnieś słuchawkę lub przycisk
i wybierz numer przywołania, który został
zaprogramowany w telefonie który chcesz przywołać. Drugi telefon dzwoni.
Można odebrać połączenie i prowadzić rozmowę wewnętrzną, lecz należy pamiętać, że w
słuchawce słychać sygnał linii telefonicznej i w tym czasie nasz numer będzie zajęty

12

7.8.3

Przekazanie połączenia zewnętrznego:

-Po odebraniu połączenia zewnętrznego wybierz numer przywołania który został
zaprogramowany w telefonie do którego chcesz przekazać połączenie.
Rozmowa zewnętrzna zostaje „zawieszona” w telefonach słychać muzykę HOLD
-Aby rozmowa została przekazana należy podnieść słuchawkę lub nacisnąć klawisz
drugim telefonie
-Aby przełączyć rozmowę odłóż słuchawkę pierwszego telefonu na widełk
-Nie odkładaj słuchawki pierwszego telefonu, aby prowadzić rozmowę konferencyjną
(wszystkie osoby się słyszą).

na

Uwaga: Funkcja ta jest uzależniona od parametrów linii telefonicznej. Po odebraniu
połączenia masz tylko 15 sekund na przekazanie połączenia.

7.9

FUNKCJA NIE PRZESZKADZAĆ (VIP), MONITORING

W telefonie można tak ustawić dzwonek, aby włączał się tylko w przypadku wprowadzenia
przez osobę dzwoniącą specjalnego kodu. Po wprowadzeniu specjalnego kodu istnieje też
możliwość monitorowania pomieszczenia.
Aby korzystać z tej funkcji należy wyłączyć dźwięk dzwonka (patrz: Wybór dzwonka i
regulacja głośności) oraz zaprogramować specjalny kod. Kod można udostępnić osobom, od
których zawsze chcesz otrzymywać połączenie.

7.9.1

Wprowadzenie kodu

- Przy odłożonej słuchawce na widełki naciśnij i przytrzymaj klawisz [RING], na wyświetlaczu
pojawi się napis Pin -- Wprowadź czterocyfrowy numer używając klawiatury, użyj klawisza [DEL], aby wykasować
błędną cyfrę
- Naciśnij klawisz [SET], aby potwierdzić
Jeśli ostatnią pozycją jest #, wówczas telefon ma możliwość monitorowania pomieszczenia

7.9.2

Wykonywanie połączenia VIP

Po wybraniu numeru, rozmówca usłyszy po trzech sygnałach dźwięk „di” (telefon w tym czasie
nie wydaje sygnału dźwiękowego, ale w przypadku uruchomienia identyfikacji numeru
wyświetla numer przychodzący)
Sygnał „di” informuje rozmówcę, że należy wprowadzić specjalny kod
Jeśli kod jest poprawny, wówczas telefon zacznie dzwonić. Aby odebrać połączenie należy
podnieść słuchawkę lub nacisnąć klawisz
Jeśli rozmówca wpisał błędnie kod musi wykonać połączenie ponownie.

7.9.3

Monitorowanie pomieszczenia

Aby korzystać z funkcji należy wprowadzić do telefonu kod, którego ostatnią pozycją jest #
Po wybraniu numeru, rozmówca usłyszy po trzech sygnałach dźwięk „di” (telefon w tym czasie
nie wydaje sygnału dźwiękowego, ale w przypadku uruchomienia identyfikacji numeru
wyświetla numer przychodzący)
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Sygnał „di” informuje rozmówcę, że należy wprowadzić specjalny kod.
Po wprowadzeniu kodu, telefon automatycznie włączy tryb głośnomówiący i możliwy będzie
podsłuch pomieszczenia .
Jeśli kod został wpisany nieprawidłowo należy wykonać ponownie połączenie.
Aby zakończyć monitorowanie pomieszczenia należy ponownie wprowadzić specjalny kod.

7.10

BLOKADA POŁĄCZEŃ WYCHODZĄCYCH

Aparat posiada blokadę rozmów wychodzących poprzez przełącznik blokady znajdujący się w
tylnej części bazy (rys 3) Za pomocą kluczyka użytkownik może ustawić zamek w rożnych
punktach:
- ustawienie klucza na kolor czerwony powoduje że wszystkie połączenia na zewnątrz mogą
być wykonywane
- ustawienie klucza na kolor zielony powoduje że wybierane numery telefoniczne poprzedzone
cyfrą „0” nie mogą zostać wybrane
- ustawienie klucza na kolor żółty powoduje że żadne połączenie nie może być zrealizowane
(przy takim ustawieniu kluczyka możemy tylko odbierać połączenia).

Szanowni Państwo!
Firma nasza dołożyła wszelkich starań aby zakupiony przez Państwa produkt był
najwyższej jakości, nowoczesny i niezawodny oraz by spełniał Państwa oczekiwania w
zakresie jego użyteczności
Życzymy przyjemnego użytkowania
Aparat spełnia 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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Deklaracja Zgodności 07/2005/EC
Maxcom Sp. z o o, ul. Budowlanych 35, 43-100 Tychy deklaruje z pełną odpowiedzialnością,
że:

aparat telefoniczny ogólnego przeznaczenia
MAXCOM KXT 201
spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach:
Dyrektywy 1999/5/EC - R&TTE (Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych);
Dyrektywy 2004/108/WE -(kompatybilność elektromagnetyczna)
oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego(Dz. U. Nr 49 z 2003
r. poz. 414) wdrażające postanowienia dyrektywy LVD 73/23/EEC
Do oceny zgodności zastosowano normy zharmonizowane:
PN-EN 55022:2000 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia
informatyczne – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych - Poziomy
dopuszczalne i metody pomiaru
PN-EN 55024:2000/A1:2002(U) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Urządzenia informatyczne – Charakterystyki odporności - Metody pomiaru i
dopuszczalne poziomy
PN-EN 60950-1:2003 (U) Urządzenia techniki informatycznej – Bezpieczeństwo
–Część 1; Podstawowe wymagania
Raporty techniczne i świadectwa badań:
SHENZEN EMTEK CO., LTD. ,Report No. E0510087E, z dnia 5.12.2005
(PN-EN 55022:2000, PN-EN 55024:2000/A1:2002(U)
SHENZEN EMTEK CO., LTD. , Report No. E0512006S,z dnia 5.12.2005
PN-EN 60950-1:2003 (U)
Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie

Tychy, 21 grudnia 2005.

: 05

......................

data

imię i nazwisko osoby upoważnionej

15

MAXCOM Sp z o.o
43-100 Tychy, ul Budowlanych 35
POLAND
tel. 032 327 70 89
fax 032 327 78 60
serwis: 032 325 07 00
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl
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