FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

CDX-303
Fejbeszélős telefonkészülék

1.Bevezetés
Köszönjük a legújabb, hívásazonosító funkcióval ellátott telefonunk megvásárlását. Ez a
kézikönyv segít a telefon minél előbbi megismerésében. Használat előtt javasoljuk, hogy
figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

2.Jellemzők
2-1 Tiszta és érthető beszédhang
2-2 Hívószámkijelzés FSK és DTMF formátumban (automatikus felismerés)
2-3 62 db bejövő hívószám tárolása
2-4 16 db utoljára hívott szám tárolása
2-5 3 db előre programozható egygombos hívás
2-6 5 db programozható előhívószám
2-7 Állítható Flash idő (100/300/600/1000ms)
2-8 Hívástartás alatti zene
2-9 LCD kijelző, állítható háttérvilágítással
2-10 12 karakteres hívószámkijelzés bejövő hívásoknál
2-11 Állítható csengetési és hallgató hangerő
2-12 Hívásjelzés hang- és fényjelzéssel
2-13 Automatikus hívásfogadás
2-14 RJ-11 telefonvonali és 2,5mm Jack fejbeszélő csatlakozás

3.A csomag tartalma
3-1 Asztali telefon
3-4 Fejbeszélő

3-2 Felhasználói kézikönyv
3-5 Fejbeszélő konzol

4.A telefon részei
1. Fejbeszélő Jack dugó
2. LCD Kijelző
3. „UP” gomb
4. „SET” gomb
5. „DEL” gomb
6. „M1” gomb
7. „M2” gomb
8. Számgombok
9. „ON/OFF” gomb
10. Tartás gomb
11. Használatot jelző LED
12. Újrahívás gomb
13. Flash gomb
14. „M3” gomb
15. Hívásjelző LED
16. „BRT” gomb: Fényerősség gomb
17. „PAUSE” gomb
18. „OUT” gomb
19. „DOWN” gomb
20. Telefonos „Jack” dugó
21. Válasz kiválasztás
22. Csörgés hangerő gomb
23. Beszédhangerő gomb
24. Konzol foglalat
25. Fejbeszélő „Jack” dugó
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3-3 Telefon vonalzsinór

26. Fejbeszélő
27. Mikrofon
28. „Jack” csatlakozó
29. „Jack” csatlakozó dugó
30. Telefon RJ-11 dugó

5.Telepítés
5-1 Nyissa fel az elemtartó fedelét, majd rakjon be 2 db AAA típusú elemet.
Megjegyzés: Az elemek berakása után a kijelzőn 00:00 jelenik meg és az óra elindul. A pontos
idő újraindul az első hívásazonosító adat fogadásakor.
5-2 A tartókonzol egyik végét dugja be a telefonkészülék „Jack” bemenetébe.
5-3 A vonalzsinór egyik végét dugja be a telefonkészülék „Jack” bemenetébe.
5-4 A fejbeszélő vezetékét dugja be a telefonkészülékbe.

6.Rendszer beállítás műveletek
Alapállapotban nyomja meg a „SET” gombot egyszer, ekkor a kijelzőn válassza ki, hogy melyik
funkciót szeretné beállítani. Az „UP” és „DOWN” gombok segítségével választhat Idő/Dátum,
Helyi terület kód, Terület kód és Flash idő beállítások között. Kilépéshez nyomja meg a „DEL”
gombot.

6-1 Idő/Dátum beállítása
Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a „SET 1 DATE” üzenet, nyomja meg a „SET” gombot.
- Az „UP” és „DOWN” gombok megnyomásával állítsa be a pontos évet.
- A „SET” gomb megnyomásakor a beállított adat tárolódik a memóriában.
- A hónap, nap, óra és perc beállítása megegyezik a fenti művelettel.

6-2 Helyi terület kód beállítása
Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a „SET 2 CODE” üzenet, nyomja meg a „SET” gombot.
- Az „UP” és „DOWN” gombok megnyomásával állítsa be a terület kód első számjegyét.
- A „SET” gomb megnyomásakor a beállított adat tárolódik a memóriában.
- A többi számjegy beállítása megegyezik a fenti művelettel.

6-3 Terület kód beállítása
Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a „SET 3 PCODE” üzenet, nyomja meg a „SET” gombot.
- Az „UP” és „DOWN” gombok megnyomásával állítsa be a terület kód első számjegyét.
- A „SET” gomb megnyomásakor a beállított adat tárolódik a memóriában.
- A többi számjegy beállítása megegyezik a fenti művelettel.

6-4 Flash idő beállítása
Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a „SET 6 FLASH” üzenet, nyomja meg a „SET” gombot.
- Az „UP” és „DOWN” gombok megnyomásával állítsa be a Flash időt: 100/300/600/1000ms.
- A „SET” gomb megnyomásakor a beállított adat tárolódik a memóriában.
- A „DEL” gomb megnyomásával kiléphet a beállítások menüből.
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7.Funkció műveletek
7-1 Automatikus hívás felvevés be- és kikapcsolása közti váltás
Használja a készülék alján található kapcsoló gombot.
7-2 Hívás fogadása
Amikor telefoncsörgést hall és a hívásjelző LED világít, akkor beérkező hívása van. Az „ON”
gomb megnyomása fogadja a hívást.
7-3 Hívás indítása
Nyomja meg az „ON” gombot, ha tárcsázó hangot hall, üsse be a hívni kívánt telefonszámot
vagy használja a memória gombokat.
7-4 Csörgés hangerősség
A telefonkészülék oldalán található csörgés hangerő gomb megnyomásával válthat halk vagy
hangos hangerősség között.
7-5 Beszéd hangerősség
Beszéd közben a beszédhangerő gomb segítségével állítsa be a hangerősséget.
7-6 Flash funkció
A Flash gomb megnyomásával választhat hívás várakoztatás vagy 3-irányú hívás funkciót.
7-7 Újrahívás funkció
Nyomja meg az „ON”, majd a „REDIAL” gombot, ekkor a legutóbb hívott számot hívja újra a
telefon.
7-8 Tartás közben zene
Hívás közben a „HOLD” gomb megnyomásakor a hívás szünetel, eközben a vonal másik végén
zene hallható. A gomb ismételt megnyomása után a hívás folytatódik.
7-9 Hívás azonosító információk fogadása
Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a telefonszolgáltatónál elérhetőek a hívás azonosító
szolgáltatások, ami szükséges a hívás azonosító funkció aktiválásához.
Bejövő hívás esetén az LCD kijelzőn megjelenik a terület kód, a telefonszám, valamint a hívás
beérkezés dátuma és ideje. A hívás fogadásakor a telefon érzékeli az FSK vagy DTMF
formátumot és a kijelzőn megjelenik a telefonszám. FSK formátumú hívás azonosító jel esetén
az adott dátum és idő frissül. Az újonnan bejövő hívás esetén a kijelzőn megjelenő ikon frissül.
Ha a bejövő hívás egy ismételt hívás, a ”REP” ikon jelenik meg a kijelzőn. Ha a bejövő hívás
privát hívás, a „---p---„ ikon jelenik meg a kijelzőn. Ha a bejövő hívás területen kívűli, a „---o---„
ikon jelenik meg a kijelzőn. Ha a bejövő hívás száma hibás, az „---E---„ ikon jelenik meg a
kijelzőn.
7-10 Szám visszahívása a hívás listából
A) Alapállapotban az „UP” és „DOWN” gombok megnyomásával válassza ki a kívánt számot.
- Ha a területkód meg van adva és a hívott szám 7 karakterből áll, a „DIAL” gomb
megnyomásával a kijelzőn 7 számjegy jelenik meg. A „DIAL” gomb kétszeri megnyomásakor a
kijelzőn 10 számjegy jelenik meg, ahol az első 3 számjegy a területkód. A „DIAL” gomb
háromszori megnyomásakor már 11 számjegy jelenik meg a kijelzőn, ahol az első számjegy az
országkód. A kijelzett szám tárcsázásához vegye fel a telefon fejbeszélőt.
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- Ha a bejövő hívás 10 számjegyből áll, a „DIAL” gomb megnyomásakor a kijelzőn 11 számjegy
jelenik meg. A "DIAL"„gomb kétszeri megnyomásakor a kijelzőn 10 számjegy jelenik meg. A
„DIAL” gomb háromszori megnyomásakor a kijelzőn 7 számjegy jelenik meg. A szám
automatikus tárcsázásához vegye fel a telefon fejbeszélőt.
B) A telefonkészülék használata során az „UP” és „DOWN” gombok megnyomásával válassza
ki a kívánt számot. A „DIAL” gomb megnyomása után 2 másodperccel a kijelzett szám
automatikusan tárcsáz.
- Ha a területkód meg van adva és a bejövő hívás 7 számjegyből áll, a „DIAL” gomb
megnyomásakor az LCD kijelzőn ugyanúgy 7 számjegy jelenik meg. A „DIAL” gomb kétszeri
megnyomásakor a kijelzőn 10 számjegy jelenik meg, ahol az első 3 számjegy a területkód. A
„DIAL” gomb háromszori megnyomásakor már 11 számjegy jelenik meg a kijelzőn, ahol az első
számjegy az országkód. 2 másodperc elteltével a kijelzett szám automatikusan tárcsáz.
- Ha a bejövő hívás 10 számjegyből áll, a „DIAL” gomb megnyomásakor a kijelzőn 11 számjegy
jelenik meg. A "DIAL"„gomb kétszeri megnyomásakor a kijelzőn 10 számjegy jelenik meg. A
„DIAL” gomb háromszori megnyomásakor a kijelzőn 7 számjegy jelenik meg. A szám
automatikus tárcsázásához vegye fel a telefon fejbeszélőt. 2 másodperc elteltével a kijelzett
szám automatikusan tárcsáz.
7-11 Híváslista áttekintése
Az „UP” és „DOWN” gombok megnyomásával áttekintheti a kimenő híváslistát.
7-12 LCD képernyő fényesség beállítása
Alapállapotban a „BRT” gomb megnyomásakor a kijelzőn megjelenik a fényerősség szintje, ami
alaphelyzetben „LCD 3”. A „BRT” gomb megnyomásával válthat 1 és 5 fényerősség szintek
között.
7-13 Törlés funkció
- Beállítás módban a „DEL” gomb megnyomása kilép az adott beállításból.
- Előhívás funkció használatakor a „DEL” gomb megnyomása törli a hibás beütéseket.
- Bejövő híváslista megtekintésekor a „DEL” gomb törli a kiválasztott telefonszámot a telefon
memóriájából. Ha a „DEL” gombot legalább 4 másodpercig nyomva tartja, akkor az egész lista
törlődik a memóriából.
- Kimenő híváslista megtekintésekor a „DEL” gomb törli a kiválasztott telefonszámot a telefon
memóriájából. Ha a „DEL” gombot legalább 4 másodpercig nyomva tartja, akkor az egész lista
törlődik a memóriából.
7-14 VIP számlista beállítása és ellenőrzése
A híváslistából átrakhat fontos telefonszámokat a VIP számlistába. A VIP számlistában szereplő
szám nem törlődik új szám beérkezésekor, akkor sem, ha a memória megtelt.
- Alapállapotban az „UP” és „DOWN” gombok megnyomásával válassza ki a kívánt számot a
híváslistából.
- A „PAUSE” gomb megnyomásával a kiválasztott szám bekerül a VIP számlistába. Amint a
szám bekerül a VIP számlistába, a kijelzőn megjelenik a „LOCK” ikon. Egyszerre összesen 62
VIP számot tárolhat a memóriában.
- A VIP szám törléséhez nyomja meg a „PAUSE” gombot újra.
7-15 Egygombos memória funkció
- Egygombos memória tárolása
Alapállapotban üsse be a kívánt számot, nyomja meg a „SET” gombot, majd nyomja meg az
egyik M1-M3 egygombos memória gombot, ekkor a kijelzett szám hozzárendelődik a
kiválasztott gombhoz.
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- Egygombos memória tárolása a híváslistából
Alapállapotban válasszon ki egy számot a híváslistában, nyomja meg a „SET” gombot,
majd nyomja meg az egyik M1-M3 egygombos memória gombot, ekkor a kijelzett szám
hozzárendelődik a kiválasztott gombhoz.
7-16 Egygombos memória tárcsázása
Alapállapotban nyomja meg a kívánt egygombos memóriát (M1-M3), ekkor a szám megjelenik a
kijelzőn. Az „ON” gomb megnyomása után 2 másodperccel a tárolt szám automatikusan
tárcsáz.
A telefonkészülék használata során nyomja meg a kívánt gombot (M1-M3) a szám automatikus
tárcsázásához.

8.Hibaelhárítás
Hiba

Megoldás

Nincs telefonkapcsolat
Nincs vagy halk csörgés
Rendellenes működés
Nem működik a
hívásazonosító funkció

Ellenőrizze a telefonvezetéket / Dugja be a vezetéket a készülékbe
Ellenőrizze a hangszóró működését / Állítsa a csörgés hangerejét „HI” fokozatba
Ellenőrizze, hogy a telefonvezeték nincs-e kiégve / Cserélje ki a telefonvezetéket
Ellenőrizze, hogy a telefonszolgáltatójánál elérhető-e a hívásazonosító funkció,
különben a hívásazonosító funkciót nem lehet aktiválni.

1095 Budapest, Mester utca 34.
Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

1141 Budapest, Fogarasi út 77.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.excelltel.hu

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.

