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Nagy gombos telefon 
DH203 
 

Általános leírás 
A telefonon található felvillanó piros fény jelzi a bejövı hívásokat. A hangerı 
szabályozásának köszönhetıen a telefon hallókészülékkel is használható. A készülék 13 
telefonszám tárolására képes, valamint 9 hangerı és csengıdallam kombinációja közül 
lehet választani. 

A doboz tartalma 
Az alap készülék 
Telefonkagyló (selyempapírba csomagolva) 
Telefonzsinór 
Telefonkábel (dróttal csomóba kötve) 
Használati útmutató 
A használati útmutatónak megfelelıen helyezze a telefont egy asztalra vagy sima 
felületre, a telefonkagylót illessze a helyére a telefon bal oldalán. 

Tájékozódás 
A téglalap alakú, fehér színő telefonkészülék kezelıfelületén találhatóak a gombok. 
Alján 4 gumitalp található, melyek meggátolják, hogy a telefon lecsússzon az asztalról. A 
készülék falra is szerelhetı. Ugyan a csomag nem tartalmaz csavarokat, de ebben a 
füzetben megtalálja a szükséges információkat, hogy miként rögzítse a készüléket a falra. 
A telefonkagylót, amennyiben nem használja, tartsa a telefon bal oldalán, a 
telefonkagylónak kialakított mélyedésekben. Amikor a telefonkagyló a helyén van, 
egyúttal megszakítja a telefonvonalat (például, hogy befejezzen egy hívást). 
Telefonáláskor elıször emelje fel a kagylót. 
A telefonkagylónak kialakított mélyedések között található egy kis jegyzettömb. A 
jegyzettömböt egy mőanyag hártya védi, melyet az írás elıtt el kell távolítani. 
A készüléken 6 sorban találhatók a különbözı mérető és formájú gombok. Az elsı négy 
sorban található fekete, lekerekített sarkú téglalap alakú gombokon a számok és 
szimbólumok fehérrel vannak feltőntetve. Ezek képezik az alap billentyőzetet. 
Föntrıl lefelé balról jobbra haladva a gombok a következık: 
Elsı sor: 1, 2, 3 
Második sor: 4, 5, 6 (az 5-ös gomb beazonosításra egy kis kitapintható jegy található) 
Harmadik sor: 7, 8, 9 
Negyedik sor: csillag *, 0, kettıs kereszt # 
Közvetlenül a billentyőzet alatt található 4 kisebb gomb. Balról indulva 3 ovális alakú, 
fekete gomb található, melyeken a következık vannak feltőntetve fehérrel: M1, M2, M3. 
A negyedik gomb a sorban egy fekete felfelé mutató háromszög, mely segítségével a 
hangerı növelhetı. 
A készülék legalján, a hatodik sorban 5 gomb található. Balról indulva a 4 apró, kerek 
gomb a következı: Tárolás/Elnémítás, Memória, Újrahívás és Újratárcsázás. Az ötödik 
gomb egy fejjel lefelé álló háromszög, mely segítségével a hangerı csökkenthetı. 
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A készülék jobb felsı sarkában található zöld háromszög alakú Hívás Jelzı folyamatosan 
villog, amennyiben csörög a telefon. 

Mőködtetés 
A telefon funkcióinak mőködtetéséhez csatlakoztassa a telefont egy mőködı 
telefonkábellel a hálózatba. 
Csatlakozás 
A dobozban két zsinór található. A spirális kábellel kötheti össze a telefont a 
telefonkagylóval, míg a lapossal kötheti össze a telefont a telefonhálózattal. 
A dugót csak egy féle képen lehet a konnektorba dugni, és miután ez megtörtént egy 
kattanás jelzi, hogy a kábel a helyén van. 

Telefonkagyló – Telefon 
Dugja be a spirális kábel valamelyik végét a telefonkagyló elkeskenyedı végébe, majd 
dugja be a másik végét a készülék függıleges bal oldalán található lyukba. 

Telefonkészülék – Telefonkábel 
1. Távolítsa el a drótot a lapos zsinórról. Dugja be a zsinór kisebb mérető dugóját (a 
zsinór mindkét végén található egy-egy dugó) a készülék tetején található lyukba. 
2. Dugja be a telefonkábelt a telefonhálózat falon található konnektorába. 
3. Emelje fel a kagylót a helyérıl. Amennyiben hallja a tárcsahangot, a készülék készen 
áll a használatra. 

Használható hallókészülékkel is 
A készülék azokkal a hallókészülékekkel is mőködik, melyek T pozícióban állnak, mert a 
telefonkagyló fülrészénél egy beépített áramgerjesztı található. 

Elnémító gomb 
Hívás közben elnémíthatja a telefonkagyló mikrofonját, így nyugodtan beszélhet mással 
a közelében anélkül, hogy a telefon másik felén lévı személy hallaná. 
1. Nyomja meg a Tárolás/Elnémítás gombot miközben beszél. Egy apró piros fény 
villogása jelzi, hogy a gomb be van kapcsolva. 
2. Nyomja meg újra a Tárolás/Elnémítás gombot, hogy aktiválja a mikrofont és 
folytathassa a beszélgetést a telefonon. 

Újratárcsázó gomb 
Amennyiben újra szeretné tárcsázni a legutóbbi kézzel hívott számot, emelje fel a 
telefonkagylót, várja meg a vonalat, majd nyomja meg az Újratárcsázó gombot. 
Újratárcsázás csak akkor lehetséges, ha a legutóbbi telefonszám nem a memóriából volt 
(tehát nem az M1, M2, M3 vagy 0-9-esbıl). 

Újrahívó gomb 
További hálózati szolgálatok eléréséhez az Újrahívó gomb és a csillag vagy a kettıs 
kereszt gomb használható. További információért keresse fel hálózati szolgáltatóját. 
Amennyiben csatlakozva van a PBX-hez, akkor az újrahívó gomb és a mellékállomás 
számának megnyomásával is elérheti a szolgáltatóját. 
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Memória 
A telefon 3 egy gombnyomásos és 10 két gombnyomásos memóriával rendelkezik. Egy 
gombnyomásos memóriák eléréséhez az M1, M2, M3 gombok megnyomásával, míg a 
két gombnyomásos memóriák eléréséhez a billentyőzet 0-9-ig számainak 
megnyomásával juthat el. További részleteket a memóriák használatáról a tájékoztató 
további fejezeteiben olvashat. 

Egy gombnyomásos memóriák 
1. Emelje fel a telefonkagylót, röviden nyomja meg a Tárolás gombot (hagyjon 
figyelmen kívül minden hangot, amit a kagylóból hall, ugyanis, amint megnyomta a 
Tárolás gombot, nem tud telefonszámot tárcsázni). 
2. Válassza ki a helyet – M1, M2 vagy M3 -, ahova a telefonszámot menteni szeretné. 
Röviden nyomja meg a helynek megfelelı gombot. 
3. A billentyőzet gombjainak segítségével üsse be a tárolni kívánt telefonszámot. A szám 
maximum 12 karakterbıl állhat. 
4. Nyomja meg még egyszer a Tárolás gombot, majd engedje el. 
5. Helyezze vissza a telefonkagylót. A telefonszámot elmentette a telefon kiválasztott 
(M1, M2, vagy M3) memóriájába. 

Egy gombnyomásos memóriákban lévı telefonszámok tárcsázása 
1. Emelje fel a telefonkagylót, várja meg, míg kicseng a vonal. 
2. Röviden nyomja meg azt a memória gombot (M1, M2, vagy M3), mely a tárcsázni 
kívánt számot tárolja. A hívás a gomb megnyomása után elkezdıdik. 

Két gombnyomásos memóriák 
1. Emelje fel a telefonkagylót. 
2. Röviden nyomja meg a Tárolás/Elnémítás gombot (hagyjon figyelmen kívül minden 
hangot, amit a kagylóból hall, ugyanis, amint megnyomta a Tárolás gombot, nem tud 
telefonszámot tárcsázni). 
3. Nyomja meg a Memória gombot. 
4. Válassza ki azt a számot, ahova a telefonszámot kívánja menteni, majd nyomja meg a 
gombot. Amennyiben a szám már tárolt egy telefonszámot, úgy az új telefonszám felül 
fogja írni a régi telefonszámot. 
5. A billentyőzet segítségével üsse be a kívánt telefonszámot. A szám maximum 12 
karakterbıl állhat. 
6. Nyomja meg még egyszer a Tárolás gombot, majd engedje el. 
7. A telefonszám elmentéséhez és a folyamat befejezéséhez helyezze vissza a 
telefonkagylót. 
8. Amennyiben például a 7-es gomb már tárolt egy telefonszámot, úgy az új szám felül 
fogja írni a régi telefonszámot. 

Két gombnyomásos memóriákban lévı telefonszámok tárcsázása 
1. Emelje fel a telefonkagylót, várja meg, míg kicseng a vonal. 
2. Röviden nyomja meg a Tárolás/Elnémítás gombot. 
3. Válassza ki a tárcsázni kívánt számot a megfelelı szám (0-9) megnyomásával. 
4. A tárolt szám tárcsázásra kerül. 
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Hangerı szabályozás 
Telefonálás közben is növelheti, vagy csökkentheti a hangerıt a felfelé vagy a lefelé álló 
háromszög segítségével. 

Dallam és hangerı 
1. Emelje fel a telefonkagylót (hagyja figyelmen kívül a kagylóból kiszőrıdı hangokat). 
2. Nyomja meg a kettıs kereszt gombot. 
Válassza ki az Önnek tetszı dallam és csengıhang kombinációt a megfelelı gombok 
megnyomásával (0-9-ig). 
0 gomb: csengıhang kikapcsolva – Amennyiben a 0-át választja, úgy a csengıhang ki 
lesz kapcsolva, de bejövı hívásoknál a piros fény villogni fog, míg a hívó be nem fejezi a 
hívást. Ha a csengıhang kikapcsolva mód van beállítva, a telefonkagylót pedig felemelik, 
ez a mód törlıdni fog és a telefon vissza fog térni az elızı csengıhang beállításra. 
1-es gomb: Dallam A – Alacsony hangerı 
2-es gomb: Dallam A – Közepes hangerı 
3-as gomb: Dallam A – Magas hangerı 
4-es gomb: Dallam B - Alacsony hangerı 
5-ös gomb: Dallam B - Közepes hangerı 
6-os gomb: Dallam B - Magas hangerı 
7-es gomb: Dallam C - Alacsony hangerı 
8-as gomb: Dallam C - Közepes hangerı 
9-es gomb: Dallam C - Magas hangerı 
3. Nyomja meg a Tárolás/Elnémítás gombot, majd helyezze vissza a telefonkagylót. 

Falra szerelés 
A telefont falra is lehet szerelni. Csavarjon be két csavart a falba, függılegesen 100mm 
távolságra egymás alá. A csavarok feje illeszkedik a telefon hátulján található lyukakba. 

A telefonkagylót tartót kampó 
A kampó arra szolgál, hogy a telefonkagylót a helyén tartsa, amennyiben a telefon a falra 
van szerelve. 
Távolítsa el a Telefonkagylót Tartó Kampót – a mőanyag, recés kampó a kagyló 
fülhallgató részénél található. Húzza ki függıleges irányban felfelé a kampót, majd fejjel 
lefelé helyezze azt vissza. Így a telefonkagyló könnyedén fennmarad a helyén, a falon. 

Teendık hiba esetén 
Amennyiben hiba lépne fél, kérem, ellenırizze a következıket: 
1. Be van-e dugva a telefon a hálózatba. 
2. Ellenırizze, hogy a telefon ne egy mellékhez, hanem a fı hálózatba legyen bedugva. 
Lehetséges, hogy baj van a Hálózatával/Telefon szolgáltatójával. 
3. Ellenırizze, hogy a telefonjához csatlakoztatott telefonok vagy készülékek REN száma 
ne haladja meg a négyet. Ennek a telefonnak egy REN száma van. 
4. Amennyiben a telefon nem csörög, emelje fel, majd helyezze vissza a telefonkagylót. 
Lehetséges, hogy be kell állítania a csengıhangot. 


