
KEZELÉSI UTASÍTÁS

• UTOLSÓ SZÁM ÚJRATÁRCSÁZÁSA

• 20 EGYÉRINTÉSES MEMÓRIA GOMB

• SZÜNET/FLASH FUNKCIÓ

• ASZTALI/FALI ELHELYEZÉS

• VEGYES TÁRCSÁZÁSI MÓD

• KIKAPCSOLHATÓ HÍVÁSJELZÔ

• TARTÁS FUNKCIÓ LED-KIJELZÉSSEL

• HANGOSTELEFON LED-KIJELZÉSSEL

• ÁLLÍTHATÓ KIHANGOSÍTÁSI HANGERÔ

• ÁLLÍTHATÓ HALLGATÓ-HANGERÔ

• HANGFREKVENCIÁS/IMPULZUSOS ÜZEMMÓD

MODEL: 519M

20 KÖZVETLEN MEMÓRIA GOMB 
ÉS HANGOSTELEFON
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A KEZELÔSZERVEK ELHELYEZKEDÉSE
1. Egyérintéses memória gomb
2. Hangostelefon 

hangerô-szabályozó
3. PAUSE gomb
4. Hangostelefon gomb 

és LED-kijelzô
5. HOLD gomb és LED-kijelzô
6. Hívásismétlés gomb
7. FLASH gomb
8. TONE(*) gomb
9. Kézibeszélô

10. STORE gomb

ÜZEMBE HELYEZÉS

ASZTALI HASZNÁLAT

1. Csatlakoztassa a kézibeszélô zsinórját a készülék bal oldálán lévô aljzatba, vala-
mint a másik végét a kézibeszélô aljába, majd helyezze a kézibeszélôt a helyére.

2. Helyezze a készüléket az asztalra, és illessze a telefonzsinórt a báziskészülék
hátulján található telefonzsinór-csatlakozóba.

3. Illessze a telefonzsinór másik végét a fali telefon-csatlakozóba. 

(1. ábra)
FALI HASZNÁLAT 

1. A mellékelt fali tartó nyílásának megfelelôen készítsen két furatot a falba, he-
lyezzen tipliket a falba és csavarjon be 2 db nagyfejû csavart a tiplikbe, hogy
legalább 5 mm-re kiálljanak a falból, így fel tudja szerelni a tartót. 

2. Illessze a telefonzsinórt a báziskészülék hátulján található telefonzsinór-csatla-
kozóba.

3. Illessze a telefonzsinór másik végét a fali telefon-csatlakozóba.
4. Illessze a készülék alján található két fali szerelési nyílást a fali lemez két akasz-

tója fölé, majd húzza lefelé a készüléket, amely így a helyére ugrik.
5. A bontó gomb elôtt található kézibeszélô akasztóhorgot húzza a gomb irányá-

ba kifelé és megfordítva dugja vissza a vájatba.
6. Csatlakoztassa a kézibeszélô zsinórját a készülék bal oldálán lévô aljzatba, va-

lamint a másik végét a kézibeszélô aljába, majd helyezze a kézibeszélôt az
akasztóhorogra.
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Megjegyzés: Ha nincs standard fali csatlakozó a helyiségben, hívjon képesített
szakembert a felszereléséhez.

(2. ábra)

(3. ábra)

A TELEFON ÜZEMELTETÉSE

HÍVÁS FOGADÁSA

Amikor a telefon csengôje megszólal, egyszerûen vegye fel a kézibeszélôt és hasz-
nálja a készüléket úgy, mint egy hagyományos telefont.

HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

Vegye fel a kézibeszélôt és várjon a tárcsahangra. Tárcsázza a kívánt telefonszámot.
A hívás befejezése után helyezze vissza a kézibeszélôt a báziskészülékre.

CSENGETÉSI HANGERÔ SZABÁLYOZÓ (HANGOS, HALK, NÉMA KAPCSOLÓ)

Ha nem akarja, hogy bejövô hívások zavarják, csúsztassa a RINGER SWITCH kapcso-
lót „Off” állásba. Ebben az esetben kezdeményezhet hívást, de nem hallja a bejö-
vô hívások csengését.

PAUSE GOMB

A PAUSE gomb megnyomása 4 másodperces szünetet iktat a tárcsázási sorba (PABX
vagy távolsági hívás esetén).

Kézibeszélô-akasztóhorog

Fali telefon-csatlakozó

Fali lemez

Fali szerelési támasz

Fali szerelési nyílás

Báziskészülék (oldalnézet)

Akasztó
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KIHANGOSÍTÁSI HANGERÔ SZABÁLYOZÓ

A készülék jobb oldalán lévô toló potenciométer segítségével a készülék kihango-
sítási hangereje gyenge és erôs között állítható (1. ábra).

UTOLSÓ SZÁM ÚJRATÁRCSÁZÁSA

Ha „foglalt” jelzést hall, vagy ismét tárcsázni akarja ugyanazt a telefonszámot, csak
nyomja meg egyszer a „REDIAL” gombot. A készülék automatikusan újratárcsázza az
utoljára hívott számot.

FLASH GOMB

Ha igénybe tudja venni a hívásvárakoztatást, és egy másik hívásra kíván áttérni,
nyomja meg a „FLASH” gombot. A „FLASH” gomb ismételt megnyomásával vissza-
térhet az elsô híváshoz. Egyéb hívási szolgáltatásokkal kapcsolatban tanulmányoz-
za a helyi telefonszolgáltató útmutatásait.

IMPULZUSOS (PULSE) / HANGFREKVENCIÁS (TONE) ÜZEMMÓD KAPCSOLÓ

• Ha a körzetében igénybe vehetô a hangfrekvenciás tárcsázási szolgáltatás, állítsa
a báziskészülék hátoldalán található PULSE/TONE kapcsolót TONE helyzetbe.

• Ha a körzetében impulzusos tárcsázási szolgáltatás vehetô igénybe, állítsa a
PULSE/TONE kapcsolót PULSE helyzetbe.

VEGYES TÁRCSÁZÁSI MÓD (PULSE –TONE)

Ez a funkció lehetôvé teszi az automatikus átkapcsolást az impulzusos üzemmód-
ról a hangfrekvenciás üzemmódra a „TONE” / „*” gomb megnyomásával. A TONE
információ elraktározható a memóriában az újratárcsázáshoz.

HOLD (TARTÁS) FUNKCIÓ

Ha beszélgetés közben ideiglenesen tartani akarja a vonalat, nyomja meg egyszer
a „HOLD” gombot. Ekkor a tartás funkció LED-kijelzôje kigyullad. Kézibeszélô
használata esetén a vonal elengedéséhez nyomja meg ismét a „HOLD” gombot.
Kihangosított üzemmódban nyomja meg az „SPK-PHONE” gombot a vonal vissza-
vételéhez.

A MEMÓRIA HASZNÁLATA

Ez a készülék összesen 20 darab gyakran hívott telefonszámot képes tárolni az egy-
érintéses memóriában.

TELEFONSZÁMOK ELRAKTÁROZÁSA A 20 MEMÓRIAHELYRE

1. Vegye fel a kézibeszélôt, vagy nyomja meg az „SPK-PHONE” gombot, és várjon a
tárcsahangra.

2. Nyomja meg egyszer a „STORE” gombot.
3. Adja meg a tárolni kívánt telefonszámot.
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4. Nyomja meg ismét a „STORE” gombot.
5. Nyomja meg azt a számbillentyût (1–20), amely alatt a telefonszámot tárolni kí-

vánja.
6. Ha a fenti mûvelettel kész, tegye le a kézibeszélôt vagy oldja ki az „SPK” gom-

bot (ha aktív). Ismételje meg az 1–5. lépést további számok tárolásához.
7. Ha módosítani kíván egy számot vagy új számot akar megadni ugyanahhoz a

névhez, ismételje meg a fenti mûveletet, és a korábbi bejegyzés törlôdik a me-
móriából.

TÁRCSÁZÁS MEMÓRIÁBÓL

1. Vegye fel a kézibeszélôt, vagy nyomja meg az „SPK-PHONE” gombot a kihango-
sított üzemmódhoz.

2. Válassza ki és nyomja meg valamelyik egyérintéses memória gombot (1–20). A
készülék automatikusan tárcsázza a hozzá tartozó, elôzetesen rögzített telefon-
számot.

HANGOSTELEFON ÜZEMMÓD

Ha megnyomja az „SPK” gombot, a LED-kijelzô kigyullad, és a készülék készen áll
a hangostelefon üzemmódra a kézibeszélô felemelése nélkül. Ekkor a másik félhez
a mikrofonon keresztül beszélhet, és a hangját a hangszórón keresztül hallhatja. A
hangerôt a báziskészülék jobb oldalán található „VOLUME CONROL” kapcsoló el-
tolásával állíthatja be. Ha sípoló zajt hall a hangszóróból, csökkentse a hangerôt.

A KÉSZÜLÉK ÁRAMTALANÍTÁSA

A készülék vonali zsinórját húzza ki a telefonhálózati dugaljból.

CONCORDE HOLDING Rt.
1113 Budapest, Daróci út 1–3.

Tel.: 372-7470




