D30 Class terminala

D30 Class erabiltzailearen eskulibur
Erabilpen-gida
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Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

Aurkibidea

Eskulibuaren egitura

8

1. Kontrolen kokapena

10

2. Kontuan hartu beharreko neurriak
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o

Erabilera-gomendioak

3. Bateríak
o

12
Erabilera-gomendioak

4. Mantentze-lanak
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5. Instalazioa

14

o
o
o
o
o

Bilgarria kentzea
Oinarri-unitatearen kokapena
Eramangarria/oinarria kokatzea eta instalatzea
Bateriaren adierazlea
Estaldurarik ez duela adierazteko oharra

2

Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

Aurkibidea

6. Oinarrizko ezaugarriak
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aktibatzea eta itzaltzea
Entzungailuen konexioa
Esekita dagoela markatzea
Eseki gabe dagoela markatzea
Dei bat jasotzea
Esku libreko funtzioarekin deia jasotzea
Entzungailuaren / Esku libreko funtzioaren bolumena
konfiguratzea
Eguna / ordua doitzea
Eramangarria bilatzea
Hitz egiteko denbora
Teklatua blokeatzea
P Tekla (Etena)
R Tekla (Flash-a)

7. Markatutako azken 10 zenbakien erregistroa
o
o
o
o
o

17

21

Markatutako azken 10 zenbakiak berrikustea
Markatutako azken 10 zenbakietako batera deitzea
Aurkibidean erregistro bat grabatzea
Markatutako azken 10 zenbakietan erregistro bat ezabatzea
Markatutako azken 10 zenbakien erregistro guztiak ezabatzea
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Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

Aurkibidea

8. Telefono-aurkibidea
o
o
o
o
o
o

Erregistro bat sartzea
Aurkibidean erregistro bat bilatzea eta markatzea
Gordetako erregistro bat aldatzea
Aurkibideko erregistro bat ezabatzea
Aurkibideko erregistro guztiak ezabatzea
Telefono-aurkibidearen edukiera egiaztatzea

9. Deiak identifikatzeko funtzioa
o
o
o
o
o

24

28

Jasotako mezuen adierazlea
Jasotako deien erregistroa berrikustea eta markatzea
Agendan erregistro bat grabatzea
Agendako erregistro bat ezabatzea
Deien erregistro guztiak ezabatzea
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Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

Aurkibidea

10. Menua
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Eramangarrian eta oinarrian txirrinaren bolumena
konfiguratzea
Eramangarriko txirrinaren doinua aukeratzea
Oinarriko txirrinaren doinua aukeratzea
Eramangarriko teklatuaren soinua
Txirrinaren konfigurazioa
Alarmaren / Iratzargailuaren konfigurazioa
Pantailako argia aktibatzea/desaktibatzea
Eramangarriaren izena
Deiari automatikoki erantzutea
Larrialdietako zenbakia
Hizkuntza aukeratzea
Deiak murriztea
Eramangarriaren PINa aldatzea
Oinarriaren PINa aldatzea

11. DECT sistema
o
o
o
o
o
o
o
o

31

39

Eramangarri osagarria erregistratzea
Baja ematea
Beste oinarri bat hautatzea
Barne-deiak
Barne-dei bati erantzutea
Zain dagoen dei bati erantzutea
Dei bat transferitzea
Hiruko konferentzia (2 BARNEKOAK eta 1 kANPOKOA)
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Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

Aurkibidea

12. Beste zenbait
o
o
o

44

Eramangarria berrasieratzea
Oinarria berrasieratzea
Datu teknikoak

13. Zer egin zalantzaren bat izanez gero

47

6

Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

D30Recarga
CLASS desde el 1717
2.
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Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

2.Eskuliburuaren
Recarga desdeagitura
el 1717
Oinarizko gida
•

• Nola instalatu minutu bakar batean.
• Telefonoaren oinarrizko erabilera.

Eta bi minutu gehiago badituzu
Bateríak:
• Karga: lehen instalazioan, 10h.
Bateriek gehiago irauteko, ez da komeni denbora luzean kargatzen izatea (oporrak, etab.). Hobe
da bateria erabat deskargatzea.
• Deskarga: hitz egiteko, 12 orduko autonomia (esku libreak desaktibatuta), eta deiak
egiteko/jasotzeko egoeran, 200 orduko autonomia (eramangarriaren erabileraren arabera eta
argia aktibatuta dagoen denboraren arabera).
• Bateria baxu dagoela adierazteko oharra: Bateriak hutsik daudenean, ezingo duzu deirik egin, ez
eta jaso ere. Bateriak baxu daudenean, bateriaren adierazlea hutsik egongo da eta minutu
batzuetan ohar-tonu bat emitituko du. Deia amaitu ahal izango duzu, baina eramangarria
oinarrian jarri behar duzu berriro kargatzeko.

Estaldurarik gabe:
Hitz egiten ari zarela bi segundotik behin txistu bat entzuten baduzu, komunikazioaren kalitatea
txarra dela ohartarazten dizu. Horrek adierazten du estaldurarik ez duzula; oinarrira gerturatu
behar duzu, bestela, komunikazioa eten egingo da eta pantailan BUSCANDO BASE (1. OINARRIA)
testua keinuka eta ikonoa bistaratuko dira.
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Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

Eskuliburuaren agitura
Identificador de Llamadas:
Telefonoak dei-egilearen zenbakia bistaratzeko, zure operadoreak zerbitzu hori eskaini behar dizu.
Jarri harremanetan Euskaltelen bezeroentzako doako arreta-zerbitzuarekin, 1717 telefonora
deituta. Telefonoan jasotako azken 30 deiak gordetzen dira; gehiago jasoz gero, zaharrak ezabatu
egiten dira. Jasotako deiaren zenbakia eta izena telefono-aurkibidean badituzu, telefonoak izena
bistaratzen du.
Telefono honek Zain dagoen Deiaren Identifikazio zerbitzua erabiltzeko aukera ematen du. Orain,
hizketan ari zarela nork deitu dizun jakin ahal izango duzu. Zure lineak Deiak Identifikatzeko
Zerbitzua eta Zain dagoen Deiaren Zerbitzua baditu, linea okupatuta dagoela deiren bat jasoz
gero, entzungailuan deia zain dagoela adierazten duen tonua entzuteaz gain, pantailan deitzen ari
denaren zenbakia ikusiko duzu.

Agenda elektronica:
Izenena (15 karaktere) eta zenbakiena (30 digitu).
100 sarrera ditu.

Argibideen gida osoa
•

Zer egin zalantzaren bat izanez gero
•
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Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

1. Kontrolen kokapena
Estaldura
•
•

Eramangarria oinarrira konektatuta dago
Eramangarria oinarria bilatzen ari da

Barne-deia INT
•
•

Barne-dei bat egiten ari da
Barne-deia atxikita dago

Bozgorailua / Esku libreko funtzioa
•

La función Altavoz / Manos Libres está activada

Kanpoko deia
•
•

Kanpoko dei bat egiten ari da
Kanpoko deia ez dago atxikita

Sarrerako deiak
•

Sarrerako deiak jaso dira

Telefono-aurkibidea
•

Erabiltzailea Agendako menuan dago

Batería
•

Baterien egoera bistaratzen du
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Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

2. Kontuan hartu beharreko neurriak
1. Mesedez, irakurri erabilera-jarraibideak tresna erabili aurretik.
2. Instalatu tresna hau gainazal egonkor batean.
3. Ez jarri telefonoa urarekin kontaktuan.
4. Ez ireki telefonoa, ez eta oinarria ere, hondatu egin baitaiteke eta bermearen aldia bertan
behera utzi. Jarri harremanetan Baimendutako Zerbitzu Teknikoarekin.
5. Ez jarri telefonoa bateriak kargatzeko konektoreetatik hurbil.
6. Ziurta zaitez bateriak posizio egokian jarrita daudela.

Telefono-lineak eta sare elektrikoko entxufeak ekipotik gertu eta erraz iristeko moduan egon behar
dute, eta beti konektatuak, telefonoak funtziona dezan.
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Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

3. Bateríak
Telefono honek BATERIAK erabiltzen ditu, ez pilak. BATERIAK berriro karga daitezke, pilak ez.
Lehen aldiz erabili aurretik, kargatu bateriak 10 orduz. Hasierako kargaren ondoren, elikagailuak
sarera eta oinarrira konektatuta egon behar du. Eramangarria gau osoan kargagailuan edukitzea
gomendatzen da, erabileran denbora maximoa ziurtatzeko.
Bateriek 200 bat orduz mantentzen dute karga, erabileraren arabera, eta 12 orduz hitz egiteko
aukera ematen dute (esku libreko funtzioa desaktibatuta). Denbora luzean telefonoa erabiliko ez
baduzu (adibidez, oporretan), deskonektatu elikagailua eta eramangarriaren bateriak. Berriro
konektatzen duzunean, gutxienez 10 ordu beharko ditu eramangarriak berriro kargatzeko.
Eramangarria erabat kargatuta dagoenean, karga-adierazle argitsua keinuka hasiko da.
Bateriak hutsik daudenean, ezingo duzu deirik egin, ez eta jaso ere. Bateriek karga gutxi
dutenean, bateriaren adierazlea pantailan bistaratuko da eta minutu batzuetan ohar-soinu bat
emitituko du; elkarrizketa amaitzeko aukera izango duzu, baina berriro kargatu beharko duzu.
Oharra: Ingurumena babesteko, bateria berriak jartzen dituzunean, ahaztu gabe erabili bateriak
birziklatzeko edukiontzi publikoak.
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Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

4. Mantentze-lanak
1. Erabili zapi heze bat telefonoa garbitzeko. Ez erabili bentzinarik, alkoholik edo disolbatzaile
kimikorik. Ez erabili produktu urratzailerik telefonoa garbitzeko, ez eta aerosoletako produkturik
ere.

2. Ez dezala hautsik izan unitateak, eta ez jarri unitatea tenperatura altua eta bibrazioak dauden
lekuan. Ez jarri telefonoa eguzki-argitan.
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Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

5. Instalazioa
• Bilgarria kentzeko
- Eramangarria.
- Oinarria.
- Línea-kablea
- Elikagailua.
- Batería 1´2V x 3 – 550 aAh (NiMh)
- Eusteko klipa.
- Arraibideen eskuliburua, bermea eta BAZen zerrenda

• Oinarri-unitatearen kokapena.
Ezinbestekoa da oinarriak eta eramangarriak irrati-seinale ona jaso eta transmititu ahal izatea;
horretarako:
Jarri oinarria hauetatik gertu:
- Elektrizitate-sarearen hartunea.
- Elikagailuaren hartunea (sare elektrikoa).
Kokagunerik egokiena estali nahi den gunea da. Estaldura gutxi baduzu, saiatu
oinarria lekuz aldatzen.
- Ez jarri zuzeneko argia jaso dezakeen lekuan eta/edo hezetasuna dagoen
tokietan.
- Barneko estaldura 50 metrokoa da. Ez instalatu gailua telebista, ordenagailu edo
tresna elektrikoetatik gertu; izan ere estaldura gutxitu eta soinu-kalitatea txartu egin dezake.

2. Funcionamiento
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Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

5. Instalazioa
• Eramangarria/oinarria kokatzea eta instalatzea
1. Sartu AC/DC egokigailuaren punta bat AC 9V oinarriaren atzeko aldean (23) eta bestea
entxufean.
2. Konektatu lineako kablea oinarriaren atzealdean (22) eta, beste muturra, berriz, telefonoko
linearen beste aldean.
3. Pasatu kableak oinarriko gidarietatik, oinarria erabat finkatu dadin.

2. Funcionamiento
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Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

5. Instalación:
5. Instalazioa
4. Instalatu bateriak eramangarriaren atzeko aldeko konpartimentuan. Ireki baterien
konpartimentua, presio txikia eginda eta kanporantz tira eginda. Sartu bateriak (begiratu ongi
polaritatea). (Begiratu konpartimentuaren kanpoko aldean dauden marrazkiei). Jarri estalkia
berriro.

5. Jarri eramangarria oinarrian, bateriak kargatzeko. Karga itzazu gutxienez 10 orduz; horrela,
instalazioa erabat amaitua egongo da.
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Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

6. Oinarrizko ezaugariak
Aktibatzea eta itzaltzea
•

Eramangarria itzaltzeko, luze sakatu (4) tekla.
Oharra: Eramangarria itzalita dagoenean, bateriaren karga ez da gastatzen. Egoera horretan ezin
duzu deirik egin eta jaso.
Itzali zure eramangarria bateriak aldatu behar dituzunean.
Eramangarria berriro aktibatzeko, sakatu

tekla.

Entzungailuen konexioa
Eramangarriaren atzeko aldean, entzungailuak konekta ditzakezu (14). Entzungailuak konektatzen
dituzunean, horien bidez entzun ahal izango duzu.
Oharra: Entzungailuak aukerakoak dira.

Esekita markatzea
1.Telefonoa deiak egiteko/jasotzeko egoeran dagoela, markatu hartzailearen telefono-zenbakia.
Nahasiz gero, erabili tekla (4) digituak ezabatzeko.
2. Sakatu
(9) tekla zenbakia markatzeko. Oinarriko adierazle argitsua piztu egingo da, eta
pantailan
ikurra bistaratuko da.
3. Sakatu tekla deia amaitzeko.
.
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Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

6. Oinarrizko ezaugariak
Eseki gabe dagoela markatzea
Linea eskuratzeko, sakatu
deia amaitzeko.

tekla. Gero, hautatu markatu nahi duzun zenbakia. Sakatu

tekla

Deiak jasotzea
Dei bat jasotzen denean, eramangarriaren txirrina eta oinarria jotzen hasten dira.
• Deia hartzeko, sakatu
edo beste edozein tekla. DEIARI AUTOMATIKOKI ERANTZUTEKO
funtzioa aktibatuta baduzu eta eramangarria oinarria badago, nahikoa da oinarritik eramangarria
hartzea.
• Esekitzeko, sakatu

tekla.

Esku libreko funtzioarekin deitzea
• Markatu zenbakia.
• Sakatu
tekla, linea hartu eta pantailan zenbakia markatu ondoren.
• Sakatu bitan
tekla esku libreko aukera aktibatzeko. Pantailan MANOS LIBRES mezua
bistaratuko da, eta
ikonoa aktibatuko da.
• Orain hitz egin eta entzun dezakezu eramangarrian, belarrian jarri beharrik gabe. Esku libreko
funtzioa desaktibatu eta deiarekin segitzeko, sakatu berriro
tekla, eta, deia amaitzeko, sakatu
tekla.
Oharra: Nahi izanez gero, esku libreko funtzioa ere aktiba dezakezu dei bat egiten ari zarela.
Horretarako, sakatu bitan
tekla, hitz egiten ari zaren bitartean.
2. oharra: Bateriaren 1/3 gutxienez kargatuta dagoenean bakarrik erabil daiteke funtzio hori.
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Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

6. Oinarrizko ezaugariak
Entzungailuaren / Esku libreko funtzioaren bolumena konfiguratzea
Dei batean (modu arrunta edo esku libreko aukera aktibatuta dagoela), sakatu

(2) tekla.

Sakatu
bolumena igotzeko, edo jaisteko (1 baxuena -3 altuena).
Entzungailurako 3 maila ditu, eta esku libreko moduaren maila erregulatzeko, berriz, 6 (1 baxuena
-6 altuena).
Entzungailurako 3 maila ditu, eta esku libreko moduaren maila erregulatzeko, berriz, 6 (1 baxuena
-6 altuena).

Eguna / ordua doitzea

2.

Eguna eta ordua eskuz konfigura ditzakezu eta pantailan bistarazi.
Noizbait ALARMA-DESPERTADOR funtzioa erabili nahi baduzu, funtzio hori jarrita eduki behar
duzu.
Menura sartzeko, sakatu tekla (10).
Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu
tekla AJUSTE BASE hautatu arte, eta sakatu
tekla berresteko.
Sakatu
tekla FECHA/HORA hautatu arte, eta sakatu
berresteko.
Teklatua erabilita, sartu eguna / hila / urtea eta sakatu
tekla berresteko.
<(11):kurtsorea ezkerrera mugitzeko.
<(11):kurtsorea eskuinera mugitzeko.
Teklatua erabilita, sartu ordua (24 orduko formatua) / minutuak eta sakatu
tekla berresteko.
Funcionamiento
<(11): kurtsorea ezkerrera mugitzeko.
>(11): kurtsorea eskuinera mugitzeko.
Luze sakatu
tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.
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Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

6. Oinarrizko ezaugariak
Eramangarria bilatzea
Eramangarri bat bilatzea Sakatu
(19) tekla, oinarrian. Oinarrian alta emanda dauden
eramangarri guztiek 30 bat segundoan joko dute.
Amaitzeko, sakatu oinarriko

tekla edo teklatuko edozein tekla,

izan ezik, horrek txirrina

bakarrik desaktibatzen baitu.

Hitz egiteko denbora
Telefonoan kontagailu bat du, eta eramangarrian linea hartu denetik 10 segundora aktibatuko da.

Teklatua blokeatzea
Telefonoak funtzio bat du teklatua blokeatzeko. Pantailak E1 9 bistaratuko du blokeatzeko
funtzioa aktibatuta dagoenean.
Funtzioa aktibatzeko eta desaktibatzeko, eman pauso hauek:
Luze sakatu
tekla (6). Pantailan PULSE 1 9 bistaratuko da; teklatua blokeatuta dago. Sakatu 1
digitua lehenengo eta 9a ondoren, teklatua desblokeatzeko.

P tekla
Sakatu P/R tekla (3) markatutako zenbakiko digituen artean 3 segundoko etena sartzeko;
pantailan "P" bistaratuko da, eta etena zer unetan sartu den adieraziko du. Funtzio hori
baliagarria izan daiteke atzerrira deitzeko, herrialdearen kodearen ondoren etena sartu behar
baita.

R tekla (flash-a)
Tekla honen bidez, operadoreak edo zentralitak zuri eskainitako kontratatutako zerbitzuetara sar
zaitezke: "deiak desbideratzea", "deia zain uztea", "erantzungailu-zerbitzua", etab. Horretarako,
luze sakatu behar duzu P/R tekla (3), 3 bat segundoan.
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Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

7. Markatutako azken 10 zenbakiak bistaratzeko
Markatutako azken 10 zenbakiak berrikustea
Sakatu
Sakatu
Sakatu

tekla; pantailan RELLAMADA eta markatutako azken zenbakia bistaratuko dira.
teklak, markatutako azken 10 zenbakiak berrikusteko.
tekla hasierako egoerara itzultzeko.

Markatutako azken 10 zenbakietako batera deitzea
Sakatu
Sakatu
Sakatu
Sakatu

tekla; pantailan RELLAMADA eta markatutako azken zenbakia bistaratuko dira.
teklak deitu nahi duzun zenbakia hautatzeko.
tekla deia egiteko.
tekla deia amaitzeko.

Aurkibidean erregistro bat grabatzea
Sakatu tekla, pantailan RELLAMADA eta markatutako azken zenbakia bistaratuko dira.
Sakatu
tekla aurkibidean gorde nahi duzun zenbakia aukeratzeko.
Sakatu
tekla azpimenura joateko. Pantailan MOSTRAR NÚMERO mezua bistaratuko da.
Sakatu
teklak COPIAR A AGENDA aukeratzeko. Sakatu
tekla berresteko.
Pantailan NOMBRE: bistaratuko da Idatzi zenbakiarekin gorde nahi duzun izena. Sakatu behin eta
berriro 1etik 9rako tekla bat, taula honetan bistaratzen diren karaktereak izateko. # tekla sakatzen
baduzu, karaktereak maiuskulaz edo minuskulaz idazteko aukera izango duzu.
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Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

7. Markatutako azken 10 zenbakiak bistaratzeko

2. Funcionamiento
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Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

7. Markatutako azken 10 zenbakiak bistaratzeko
Oharra: Edozein unetan, sakatu

tekla aurreko digitua ezabatzeko.

• Sakatu
tekla sartutako izena berresteko.
• Pantailan NÚMERO: bistaratuko da. Sakatu
tekla pantailan zenbakia berresteko, edo, behar
izanez gero, aldatu. Erregistroa Agendan gordeta geratuko da.
• Luze sakatu
tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

Markatutako azken 10 zenbakietako erregistro bat ezabatzea
• Sakatu

tekla; pantailan RELLAMADA eta markatutako azken zenbakia bistaratuko dira.

• Sakatu
teklak, ezabatu nahi duzun zenbakia hautatzeko.
• Sakatu
tekla azpimenura joateko.
Pantailan MOSTRAR NÚMERO mezua bistaratuko da.
• Sakatu
teklak BORRAR ENTRADA aukeratzeko.
Sakatu
tekla berresteko. Pantailan ENTRADA BORRADA mezua bistaratuko da.
• Luze sakatu
tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

Markatutako azken 10 zenbakien erregistro guztiak ezabatzea
• Sakatu tekla; pantailan RELLAMADA eta markatutako azken zenbakia bistaratuko dira.
• Sakatu
tekla azpimenura joateko.
Pantailan MOSTRAR NÚMERO mezua bistaratuko da.
• Sakatu
teklak BORRAR TODO aukeratzeko. Sakatu
tekla.
Pantailan BORRAR TODOS LOS DATOS mezua bistaratuko da.
• Sakatu
tekla berresteko.
Pantailan TODOS LOS DATOS BORRADOS mezua bistaratuko da.
•Luze sakatu
tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.
.
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Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

8. Telefono-aurkibidea
Telefono honek 100 memoria ditu 30 digitu bitarteko telefono-zenbakiak eta 15 karaktere
bitarteko izenak gordetzeko; horiek eramangarrian gordetzen dira.
Oharra: Uneren batean eragiketa bertan behera utzi nahi baduzu, sakatu
tekla deiak
egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.
Tekla hori erabilita, digituak eta karaktereak ezabatzeko aukera ere baduzu.

Erregistro bat sartzea
Eramangarrian zenbaki bat gordetzeko, bi eratara egin dezakezu: zuzenean edo menuaren bidez:
1. Menuaren bidez:
Sakatu
tekla menura sartzeko. Pantailan AGENDA bistaratuko da.
Sakatu
tekla berresteko.
edo
Sakatu
tekla zuzenean aurkibideko erregistroetara sartzeko.
Sakatu berriro tekla azpimenura joateko. Pantailan MOSTRAR NUMERO mezua bistaratuko da.
Sakatu
teklak NUEVO aukeratzeko, eta sakatu
tekla berresteko.
Pantailan NOMBRE: bistaratuko da Idatzi zenbakiarekin gorde nahi duzun izena. Sakatu behin eta
berriro 1etik 9rako tekla bat, aurreko taulako karaktereak izateko. # tekla sakatzen baduzu,
karaktereak maiuskulaz edo minuskulaz idazteko aukera izango duzu.
Sakatu
tekla izena berresteko.
- Pantailan, NUMERO: bistaratuko da Sartu, teklatua erabilita, gorde nahi duzun zenbakia, eta,
ondoren, sakatu
tekla berresteko. Pantailan, gordetako erregistroaren izena bistaratuko da;
sakatu
tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.
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8. Telefono-aurkibidea
2. Zenbakiak zuzenean gordetzea:
Eramangarria deiak jasotzeko/egiteko egoeran dagoela, idatzi teklatua erabilita gorde nahi duzun
zenbakia.
- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Sakatu
teklak COPIA A AGENDA aukeratzeko, eta sakatu
tekla berresteko.
Pantailan NOMBRE: bistaratuko da Idatzi zenbakiarekin gorde nahi duzun izena. Sakatu behin eta
berriro 1etik 9rako tekla bat, taula honetan bistaratzen diren karaktereak izateko. # tekla sakatzen
baduzu, karaktereak maiuskulaz edo minuskulaz idazteko aukera izango duzu.
- Sakatu
tekla izena berresteko.
Pantailan grabatu beharreko zenbakia bistaratuko da. Nahi izanez gero, aldatu eta sakatu
tekla berresteko.
Pantailan, gorde beharreko izena bistaratuko da; luze sakatu
tekla deiak egiteko/jasotzeko
egoerara itzultzeko.

Aurkibidean erregistro bat bilatzea eta markatzea
- Sakatu tekla zuzenean aurkibidera sartzeko.
- Sakatu .
teklak aurkitu nahi duzun erregistroa aukeratzeko, edo sakatu teklatuarekin
bilatu nahi duzun izenaren lehen letra.
- Pantailan, letra horrekin hasten den lehen erregistroa bistaratuko da. Erabili teklak aurkitu nahi
duzunera iritsi arte.
- Sakatu
tekla aukeratutako zenbakia markatzeko, edo sakatu
tekla zenbakia bistaratzeko.
Pantailan MOSTRAR NÚMERO mezua bistaratuko da. Sakatu
tekla izen horrekin grabatutako
zenbakia bistaratzeko.
- Azkenik, sakatu
tekla hasierako egoerara itzuli nahi baduzu edo dei bat amaitu nahi baduzu.
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8. Telefono-aurkibidea
Gordetako erregistro bat aldatzea
- Sakatu
tekla zuzenean aurkibidera sartzeko.
- Sakatu
teklak aldatu nahi duzun erregistroa aukeratzeko, edo idatzi teklatuarekin nahi
duzun izenaren lehen letra.
- Pantailan, letra horrekin hasten den lehen erregistroa bistaratuko da. Erabili
teklak aldatu
nahi duzunera iritsi arte.
- Sakatu
tekla azpimenura joateko. Pantailan MOSTRAR NÚMERO mezua bistaratuko da.
Sakatu
teklak EDITAR aukeratzeko, eta sakatu
tekla berresteko.
- Pantailan NOMBRE: bistaratuko da Nahi izanez gero, aldatu erregistroari eman nahi diozun
izena. Sakatu
tekla izena berresteko.
- Pantailan, NÚMERO: bistaratuko da Nahi izanez gero, sartu teklatua erabilita gorde nahi duzun
zenbakia, eta, ondoren, sakatu
tekla berresteko.
Pantailan, aldatutako erregistroaren izena bistaratuko da; sakatu
tekla deiak
egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

Aurkibideko erregistro bat ezabatzea
- Sakatu tekla zuzenean aurkibidera sartzeko.
- Sakatu
teklak ezabatu nahi duzun erregistroa aukeratzeko, edo sakatu teklatuarekin nahi
duzun izenaren lehen letra.
- Pantailan, letra horrekin hasten den lehen erregistroa bistaratuko da. Erabili
teklak
ezabatu nahi duzunera iritsi arte.
- Sakatu tekla azpimenura joateko. Pantailan MOSTRAR NÚMERO mezua bistaratuko da. Sakatu
teklak BORRAR ENTRADA aukeratzeko, eta sakatu ... tekla
berresteko.
Azkenik, sakatu
tekla hasierako egoerara itzultzeko.
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8. Telefono-aurkibidea
Aurkibideko erregistro guztiak ezabatzea
- Sakatu tekla zuzenean aurkibidera sartzeko.
- Sakatu tekla azpimenura joateko. Pantailan MOSTRAR NÚMERO mezua bistaratuko da. Sakatu
teklak BORRAR AGENDA aukeratzeko, eta sakatu ... tekla berresteko.
- Pantailan BORRAR TODOS LOS DATOS: mezua bistaratuko da. Sakatu
tekla aurkibideko datu
guztiak ezabatzeko.
Azkenik, sakatu
tekla hasierako egoerara itzultzeko.

Telefono-aurkibidearen edukiera egiaztatzea
Telefonoak libre dituzun erregistroak egiaztatzeko aukera ematen dizu; horretarako, pauso hauek
eman behar dituzu:
- Sakatu
tekla zuzenean aurkibidera sartzeko.
- Sakatu tekla azpimenura joateko. Pantailan MOSTRAR NÚMERO mezua bistaratuko da. Sakatu
teklak ESTADO MEM aukeratzeko, eta sakatu
tekla berresteko.
- Hartutako memoria-kopurua bistaratuko da. Sakatu bitan
tekla hasierako egoerara itzultzeko.
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9. Deiak identifikatzeko funtzioa
Deiari erantzun aurretik, nor ari den deitzen ikus dezakezu, edo, bertan ez bazaude, nork deitu
duen jakin dezakezu.
Pantailan, deia egin duen pertsonaren zenbakia bistaratuko da.
Eramangarriak 30 sarrerako erregistroa du. Deia egin duenaren zenbakia telefono-aurkibidean
gordeta badago, izena ere bistaratuko da pantailan.
Telefono honek Zain dagoen Deiaren Identifikazio zerbitzua erabiltzeko aukera ematen du. Orain,
hizketan ari zarela nork deitu dizun jakin ahal izango duzu. Zure linea okupatuta badago,
entzungailuan deia zain dagoela adierazteko tonua egiteaz gain, pantailan bistaratuko da deitzen
ari den zenbakia.

Jasotako mezuen adierazlea
Norbaitek ahots-postontzian mezu bat utzi badu, pantailan
ikonoa bistaratuko da, dei bat
balitz bezala. Erregistroa hurrengo atalean aipatzen den bezala berrikusiz gero, pantailan MENS.
EN ESPERA bistaratuko da.Mezua entzun eta ezabatu duzunean, telefonoak MENS. BORRADO
mezua bistaratuko du jasotako deien erregistroan.

Jasotako deien erregistroa berrikustea eta markatzea
Deiren bat jaso bada, pantailan
ikonoa bistaratzen da eta oinarriko
ikonoa keinuka
hasten da.
- Eramangarria deiak egiteko/jasotzeko egoeran dagoela, sakatu ... tekla menura sartzeko.
- Sakatu
teklak LLAM. RECIBIDA hautatzeko, eta sakatu
tekla, berresteko.
- Pantailan, LLAM NUEVAS XX bistaratuko da; XX-k jasotako dei berrien kopurua (erantzun
gabekoak) adierazten du.
tekla sakatzen baduzu, TOTAL LLAM. XX bistaratuko da; XX-k
jasotako dei zaharren kopurua zehazten du.
- Sakatu
dei berriak edo gordetakoak ikusteko.
Pantailan, deia egin duen azken zenbakia bistaratuko da, eguna eta ordua adieraziz. Zenbakia
aurkibidean gordeta badago, izena bistaratuko da.
- Sakatu
tekla gainerako deiak berrikusteko.
- Horietako bati dei egin nahi badiozu, sakatu
tekla.
- Sakatu
tekla hainbat alditan, hasierako egoerara itzultzeko edo deia amaitzeko.
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9. Deiak identifikatzeko funtzioa
Aurkibidean erregistro bat grabatzea
- Eramangarria deiak egiteko/jasotzeko egoeran dagoela, sakatu

tekla menura sartzeko.

- Sakatu edo tekla LLAM. RECIBIDA hautatzeko, eta sakatu
tekla berresteko.
tekla sakatzen baduzu, TOTAL LLAM. XX bistaratuko da. Aukeratu dei berrien edo gordetakoen
erregistroa gorde nahi baduzu, eta sakatu
tekla.
- Sakatu edo teklak aurkibidean gorde nahi duzun deia aukeratzeko,
eta sakatu
tekla azpimenura sartzeko.
- Pantailan COPIA A AGENDA mezua bistaratuko da; sakatu
tekla eragiketarekin segitzeko.

Deien erregistro bat ezabatzea
- Eramangarria deiak egiteko/jasotzeko egoeran dagoela, sakatu
tekla menura sartzeko.
- Sakatu edo tekla LLAM. RECIBIDA hautatzeko, eta sakatu
tekla, berresteko.
- Pantailan, LLAM. NUEVAS XX bistaratuko da  tekla sakatzen baduzu, TOTAL LLAM. XX
bistaratuko da. Aukeratu dei berrien edo gordetakoen erregistroa ezabatu nahi baduzu, eta sakatu
tekla.
- Sakatu tekla azpimenura joateko.
- Pantailan COPIA A AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla BORRAR ENTRADA hautatu
arte, eta sakatu
tekla eragiketarekin segitzeko.
- Pantaila jasotako deien erregistrora itzuliko da; luze sakatu
tekla deiak egiteko/jasotzeko
egoerara itzultzeko.
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9. Deiak identifikatzeko funtzioa
Deien erregistro guztiak ezabatzea
- Eramangarria deiak egiteko/jasotzeko egoeran dagoela, sakatu

tekla menura sartzeko.

- Sakatu edo teklak LLAM. RECIBIDA aukeratzeko, eta sakatu tekla berresteko.
- Pantailan, LLAM. NUEVAS XX bistaratuko da  tekla sakatzen baduzu, TOTAL LLAM. XX
bistaratuko da. Aukeratu horietako bat erregistro guztiak ezabatzeko, eta sakatu tekla. Sakatu
tekla azpimenura sartzeko.
- Pantailan COPIA A AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla BORRAR TODO hautatu arte,
eta sakatu
tekla eragiketarekin segitzeko.
- Pantailan BORRAR TODOS LOS DATOS? mezua bistaratuko da. Sakatu
tekla berresteko.
- Pantaila jasotako deien erregistrora itzuliko da; luze sakatu
tekla deiak egiteko/jasotzeko
egoerara itzultzeko.
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10. Menua
Eramangarrian eta oinarrian txirrinaren bolumena konfiguratzea
Bolumena aldatu (5 maila) eta itzalita ere izan dezakezu.
- Sakatu
tekla menura sartzeko.
-Pantailan AGENDA bistaratuko da. Sakatu edo teklak, AJUSTE PORT. hautatu arte
(oinarriaren bolumena doitu nahi baduzu), eta sakatu
tekla berresteko
- Pantailan, AJUSTE SONIDO agertuko da. Sakatu
tekla berresteko.
- Pantailan VOLUMEN TIMBRE bistaratuko da. Sakatu
tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla eramangarrian nahi duzun bolumena doitzeko, eta, ondoren, sakatu
tekla hautaketa berresteko.
- Pantailan VOLUMEN TIMBRE bistaratuko da berriro. Luze sakatu
tekla deiak
egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

Eramangarriko txirrinaren doinua aukeratzea
Eramangarrian txirrinaren soinua alda dezakezu; 21 melodia daude.
Telefonoak 12 melodia polifoniko ditu. Melodia horietako bat hautatuz gero, txirrina jotzen
duenean, soinu atsegin eta sinfoniko bat entzungo duzu.
- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE PORT. hautatu arte, eta sakatu
tekla berresteko.
- Pantailan AJUSTE SONIDO bistaratuko da. Sakatu
tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla MELODÍA TIMBRE aukeratzeko eta, ondoren, sakatu

tekla berresteko.

- Sakatu edo tekla eramangarrian gehien gustatzen zaizun melodia jartzeko, eta, ondoren,
sakatu
tekla hautaketa berresteko. (melodia polifonikoak 10etik 21erakoak dira).
- Pantailan MELODÍA TIMBRE bistaratuko da berriro. Luze sakatu
egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

tekla deiak
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10. Menua
Oinarriko txirrinaren doinua aukeratzea
Oinarrian txirrinaren soinua alda dezakezu; 9 melodia daude.
- Sakatu
tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE BASE. hautatu arte, eta sakatu
tekla berresteko.
- Pantailan AJUSTE SONIDO bistaratuko da. Sakatu
tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla MELODÍA TIMBRE aukeratzeko eta, ondoren, sakatu

tekla berresteko.

- Sakatu edo tekla oinarrian nahi duzun doinua jartzeko, eta, ondoren, sakatu
berresteko.
- Pantailan MELODÍA TIMBRE bistaratuko da berriro. Luze sakatu
tekla deiak
egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

tekla

Eramangarriko teklatuaren soinua
Teklatua bereziki programatuta dago tekla bat sakatzen duzun bakoitzean berresteko tonua
emititzeko. Nahi izanez gero, desaktibatu egin dezakezu tonu hori.
- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE PORT. hautatu arte, eta sakatu
tekla berresteko.
- Pantailan AJUSTE SONIDO bistaratuko da. Sakatu
tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla TECLAS SONORAS aukeratzeko eta, ondoren, sakatu

tekla berresteko.

- Sakatu edo tekla ACTIVADO edo DESACTIVADO aukeratzeko eta, ondoren, sakatu
berresteko.
- Pantailan TECLAS SONORAS bistaratuko da berriro. Luze sakatu
tekla deiak
egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.
.

tekla
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10. Menua
Txirrinaren konfigurazioa
DECT telefonoak dei bat jasotzen duenean, eramangarri guztiek batera jotzen dute. Lehenespenez,
oinarrian horrela dago konfiguratuta, baina, nahi izanez gero, deia jasotzean eramangarri batek
besteak baino lehenago jotzeko moduan konfigura dezakezu.
- Sakatu

tekla menura sartzeko.

-Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE BASE. hautatu arte, eta sakatu
tekla berresteko.
- Pantailan AJUSTE SONIDO bistaratuko da. Sakatu
tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla PRIORIDAD aukeratzeko eta, ondoren, sakatu

tekla berresteko.

- Sakatu edo tekla DESACTIVADO hautatzeko (eramangarri guztiek batera joko dute) edo
lehenengo jotzea nahi duzun eramangarriaren zenbakia hautatzeko; ondoren, sakatu
tekla
hautaketa berresteko.
- Pantailan PRIORIDAD bistaratuko da berriro. Luze sakatu
tekla deiak egiteko/jasotzeko
egoerara itzultzeko.
Horrez gain, lehendabizi jotzeko aukeratutako eramangarrian txirrinak zenbat aldiz jo behar duen
ere konfiguratu behar da.
- Sakatu
tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE PORT. hautatu arte, eta sakatu
tekla berresteko.
- Pantailan AJUSTE SONIDO bistaratuko da. Sakatu
tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla NUM. TIMBRES aukeratzeko, eta joan

teklara, berresteko.

- Sakatu edo tekla gainerakoen aurretik joko duen eramangarriaren txirrin-kopurua
aukeratzeko; ondoren, sakatu
tekla hautaketa berresteko.
- Pantailan NUM. TIMBRES bistaratuko da berriro. Luze sakatu
tekla deiak egiteko/jasotzeko
egoerara itzultzeko.
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10. Menua
Alarma - Iratzargailuaren konfigurazioa
DECT telefonoa iratzargailu gisa erabil daiteke. Horretarako, ezer baino lehen, FECHA / HORA
funtzioa aktibatu behar da (aurreko atalean azaltzen da).
1. Alarma-Iratzargailua aktibatzea
Alarma behin jotzeko edo egunero ordu berean jotzeko moduan konfigura dezakezu. Alarma
jotzeko ordu bat ezarri baduzu, alarmaren adierazleak pantailan bistaratuko du.
- Sakatu

tekla menura sartzeko.

- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE PORT. hautatu arte, eta sakatu
tekla berresteko.
- Sakatu edotekla ALARMA aukeratzeko eta, ondoren, sakatu
tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla AJUSTE ALARMA aukeratzeko eta, sakatu
tekla berresteko.
- Aukeratu alarma modua (UNA VEZ / TODOS LOS DÍAS), eta sakatu
tekla berresteko.
- Sartu teklatuarekin alarma aktibatzeko ordua (ordua/minutuak).
< : kurtsorea ezkerrera mugitzeko.
> : kurtsorea eskuinera mugitzeko.
- Sakatu
tekla berresteko, eta, ondoren, luze sakatu ... tekla deiak jasotzeko/egiteko egoerara
itzultzeko.
OHARRA : Funtzioa konfiguratu den eramangarrian bakarrik joko du alarmak.
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10. Menua
2. Alarma jotzeko melodia aukeratzea.
Txirrinaren bolumen-maila desaktibatuta badago, alarmak 1 txirrin-mailarekin joko du.
- Sakatu

tekla menura sartzeko.

- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE PORT. hautatu arte, eta sakatu
tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla ALARMA aukeratzeko eta, ondoren, sakatu

tekla berresteko.

- Sakatu edo tekla MELODÍA ALARMA aukeratzeko eta, sakatu
- Aukeratu nahi duzun melodia eta sakatu
tekla berresteko.
- Luze sakatu
tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

tekla berresteko.

3. Alarma desaktibatzea
- Sakatu

tekla menura sartzeko.

- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE PORT. hautatu arte, eta sakatu
tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla ALARMA aukeratzeko eta, ondoren, sakatu
- Sakatu edo tekla ANULAR ALARMA aukeratzeko eta, sakatu
- Luze sakatu
tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

tekla berresteko.
tekla berresteko.

4. Alarma itzaltzea
Alarma aktibatzen denean, eramangarria jotzen hasten da, hautatutako melodiarekin, eta argi
berdea keinuka hasten da (gutxi gorabehera 60 segundo). Sakatu edozein tekla alarma
geldiarazteko.
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10. Menua
Deiari automatikoki erantzutea
Funtzio hau aktibatuta dagoenean, aski da eramangarria oinarritik hartzea deiari erantzuteko.
- Sakatu

tekla menura sartzeko.

- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE PORT. hautatu arte, eta sakatu
tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla DESCOLG. AUTO hautatu arte, eta sakatu

tekla berresteko.

- Sakatu edo tekla ACTIVADO edo DESACTIVADO aukeratzeko eta, sakatu
berresteko.
- Luze sakatu
tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

tekla

Larrialdietako zenbakia
Larrialdietako 3 zenbaki sar ditzakezu (bakoitza 10 digitukoa). Larrialdietako zenbaki horiek
eramangarri guztietarako balio dute. Deiak murrizteko aukera aktibatuta duzunean ere marka
ditzakezu zenbaki horiek.
- Sakatu

tekla menura sartzeko.

- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE BASE. hautatu arte, eta sakatu
tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla MARCACIÓN hautatu arte, eta sakatu
- Sartu oinarriaren PINa (lehenespenez: 0000).
- Sakatu edo tekla N° EMERGENCIA aukeratu arte, eta sakatu

berresteko.
tekla berresteko.

- Sakatu edo tekla, zenbakia gordetzeko erregistroa aukeratzeko (Larrialdiak 1/Larrialdiak
2/Larrialdiak 3), eta sakatu
berresteko.
- Sartu zenbakia. Nahasi bazara, sakatu
tekla digituak ezabatzeko.
- Sakatu
tekla berresteko.
- Luze sakatu
tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.
Oharra: Larrialdietako zenbaki hori desaktibatzeko, eman pauso berberak eta ezabatu
larrialdietako zenbaki gisa gordetako zenbakia.
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10. Menua
Hizkuntza aukeratzea
- Sakatu

tekla menura sartzeko.

- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE PORT. hautatu arte, eta sakatu
tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla IDIOMA aukeratzeko eta, ondoren, sakatu

tekla berresteko.

- Sakatu edo tekla hizkuntzetako bat aukeratzeko (gaztelania, ingelesa, frantsesa, italiera,
portugesa), eta sakatu
berresteko.
- Luze sakatu
tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

Deiak murriztea
Funtzio honekin, telefonoaren erabilera muga dezakezu eta nazioarteko deiak, tarifa berezia
duten zenbakietarako deiak eta beste dei batzuk ez egitea aukera dezakezu. Horrez gain,
eramangarriak kanpoko deiak egiteko aukerarik ez izatea eta deiak jasotzeko aukera izatea ere
hauta dezakezu.
Deien murrizketak ez die eragiten larrialdietako zenbakiei.
1. Deien murrizketa konfiguratzea
Eramangarri bakoitzak bere konfigurazioa du.
- Sakatu

tekla menura sartzeko.

- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE BASE. hautatu arte, eta sakatu
tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla BLOQUEO LLAM aukeratzeko eta, ondoren, sakatu
- Sartu oinarriaren PINa (lehenespenez: 0000).
- Aukeratu zein eramangarritan murriztu nahi dituzun deiak, eta sakatu
- Sakatu edo tekla MODO BLOQUEO hautatu arte, eta sakatu

tekla berresteko.
tekla.

berresteko.

- Sakatu edo tekla MODO BLOQUEO hautatu arte, eta sakatu .
berresteko.
Sin bloqueo: murrizketak desaktibatuta.
Bloque de Nº: murrizketak aktibatuta nahi dituzun zenbakietarako (hurrengo atalean, murriztu
beharreko zenbakiak nola definitzen diren aipatzen da).
Llam. Interna: kanpoko dei guztiak murriztuta.
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10. Menua
2. Zenbakiak murriztea
8 digituko 3 zenbaki sar ditzakezu. Horrez gain, aurrezenbaki berezia duten zenbakietara egiteko
deiak eta nazioarteko deiak murritz ditzakezu, horien hasiera zehaztuta.
- Sakatu

tekla menura sartzeko.

- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE BASE. hautatu arte, eta sakatu
tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla BLOQUEO LLAM aukeratzeko eta, ondoren, sakatu
tekla berresteko.
- Sartu oinarriaren PINa (lehenespenez: 0000).
- Aukeratu zein eramangarritan murriztu nahi dituzun deiak, eta sakatu
tekla.
- Sakatu edo tekla BLOQUEO DE NUM. hautatu arte, eta sakatu

tekla berresteko.

- Sakatu edo tekla erabilgarri dituzun 3 erregistroetako bat hautatzeko, murriztu beharreko
zenbakia edo aurrezenbakia hautatzeko; ondoren, sakatu
tekla berresteko.
- Luze sakatu
tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

Eramangarriaren PINa aldatzea
Eramangarriaren konfigurazioak baimenik ez dutenetatik babesteko, oinarriaren PINa alda
dezakezu (lehenespenez: 0000).
Ez ahaztu PIN berria ahazten baduzu ezingo zarela oinarriaren funtzioetara sartu.
- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE PORT. hautatu arte, eta sakatu
tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla PIN BASE aukeratzeko eta, ondoren, sakatu
tekla berresteko.
- Sartu uneko PINa (lehenespenez: 0000).
- Sartu PIN berria (4 digitu).
- Aukeratu zein eramangarritan murriztu nahi dituzun deiak, eta sakatu tekla.
- Sartu berriro PIN berria, akatsik ez dagoela egiaztatzeko.
- Luze sakatu
tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.
OHARRA : Ez ahaztu inoiz PINa; bestela, menu mugatu batzuetara sartzeko aukerarik ez duzu
izango.
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11. DECT sistema
Eramangarri askoko DECT sistema erabil dezakezu:
1. Oinarri berean gehienez 6 eramangarri erregistratu.
2. Eramangarri bera gehienez 4 oinarritan erregistratu.
3. Barneko dei bat egin eta deiak oinarri berera konektatutako beste eramangarrietara eraman.
4. Eramangarriaren estaldura areagotu, gertuagoko beste oinarri batera eskuz konektatuta.
Oinarrien estaldura independentea da.
5. Oinarriari GAP sistemarekin bateragarria den beste eramangarri bat erregistratu.
- Oinarri osagarriak.
Sistema batera hainbat oinarri konektatuta, eramangarrien estaldura zabaldu egin daiteke, baina
garrantzitsua da jakitea oinarri guztiek estaldura independentea dutela; ezin da pasatu estaldura
oinarri batetik bestera hitz egiten ari zarenean, moztu egiten baita.
- Eramangarri osagarriak.
Sistemari eramangarri osagarriak gehituta, deien transferentziak egin ditzakezu;
interkomunikaziorako beste erraztasun batzuk ere badituzu horien artean.
Sistemara eramangarri osagarri bat gehitu denean, bateriak berriak balira bezala kargatu behar
dira. Erregistratzeko prozedura erabili aurretik egin behar da. Oinarriak identifikazio-zenbaki bana
ematen dio eramangarri bakoitzari (1etik 6ra). Esleitutako zenbakia barneko deiak egiteko
bakarrik erabiltzen da. Lehenespenez, oinarrian erregistratutako eramangarria 1 zenbakiarekin
erregistratuta dago.
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11. DECT sistema
Eramangarri osagarria erregistratzea
Egin pauso hauek oinarrian alta eman nahi duzun eramangarrian:
- Sakatu

tekla menura sartzeko.

- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE PORT. hautatu arte, eta sakatu
tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla DAR DE ALTA aukeratzeko eta, ondoren, sakatu

tekla berresteko.

-Sakatu edo tekla eramangarria erregistratzeko oinarria hautatzeko, eta
sakatu
tekla berresteko. Eramangarriak oinarriaren PINa sartzeko eskatuko dizu
(lehenespenez: 0000). Eramangarria oinarria bilatzen hasiko da, eta pantailan REGISTRANDO
mezua bistaratuko da.
-Oinarria erregistro moduan jartzeko, luze sakatu oinarriko tekla
(5 segundoan), jakinarazpen-tonua entzun arte.
- Eramangarria oinarriarekin lotuko da; itxaron eramangarri-posizioen kopurua bistaratu arte.
- Teklatua erabilita, aukeratu eramangarriaren zenbakia. Eramangarria hautatutako oinarrian
erregistratuko da, aukeratutako eramangarriaren zenbakiarekin.

Baja ematea
- Sakatu

tekla menura sartzeko.

- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE BASE. hautatu arte, eta sakatu
tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla DAR DE BAJA aukeratzeko eta, ondoren, sakatu
- Sartu oinarriaren PINa (lehenespenez: 0000).
- Aukeratu zein eramangarritan murriztu nahi dituzun deiak, eta sakatu

tekla berresteko.
tekla.

- Sakatu edo tekla BLOQUEO DE NUM. hautatu arte, eta sakatu tekla berresteko.
- Eramangarriak berresteko eskatuko du; sakatu
tekla aukeratutako eramangarriari baja
emateko.
- Luze sakatu
tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.
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11. DECT sistema
Beste oinarri bat hautatzea
Funtzio hau praktikoa da eramangarria hainbat oinarritan erregistratuta badago. Eramangarriaren
estaldura batetik bestera, bai eskuz bai automatikoki, aldatzeko erabiltzen da.
- Sakatu

tekla menura sartzeko.

- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE PORT. hautatu arte, eta sakatu
... tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla SELEC. BASE aukeratzeko, eta, gero, sakatu

tekla, berresteko.

- Sakatu edo tekla eramangarria lotzeko oinarria hautatzeko, edo sakatu AUTOMÁTICO
(automatikoki lotzeko). Sakatu
tekla berresteko.

Barne-deiak
Oinarri batean bi eramangarri edo gehiago erregistratuta badaude, horien artean kosturik gabe
hitz egiteko erabil ditzakezu.
- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla LLAMADA INTERNA. hautatu arte, eta
sakatu ... tekla berresteko. Markatzeko tonua entzungo duzu. Bestela, pantaila itxaroteko
moduan dagoela, luze sakatu * tekla (3 segundoz, gutxienez).
- Sartu deitu nahi duzun eramangarriaren zenbakia. Eramangarri guztietara deitu nahi baduzu,
edozeinek erantzuteko, sakatu “*” tekla.
- Sakatu
tekla elkarrizketa amaitzeko.

Barne-dei bati erantzutea
Barne-dei bati erantzuteko, sakatu edozein tekla,
izan ezik, edo hartu eramangarria oinarritik,
DESCUELGUE AUTOMÁTICO funtzioa aktibatuta badago.
- Sakatu
tekla deia amaitzeko.
Deiari erantzun nahi ez badiozu, soinua ken diezaiokezu ... tekla sakatuta..
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11. DECT sistema
Zain dagoen dei bati erantzutea
Barneko dei bat egiten edo erantzuten ari zarela kanpoko dei bat jasotzen baduzu, deia zain
dagoela adierazten duen tonua entzungo duzu bi eramangarrietan, eta txirrina oinarrian.
Deiari erantzuteko, hau egin dezakezu:
- Sakatu

tekla menura sartzeko.

- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla LLAM. INTERNA hautatu arte, eta sakatu
tekla berresteko. Barne-deia zain geratuko da, eta zure eramangarria kanpoko deiarekin
konektatuko da; bestela, luze sakatu R tekla. Barneko deia zain geratuko da, eta zure
eramangarria kanpoko deiarekin konektatuko da.
- Luze sakatu # tekla. Hiru solaskideak (barneko bi dei eta kanpoko bat) elkarrekin komunikatuko
dira.

Dei bat transferitzea
Eramangarri batetik bestera kanpoko deia transferi dezakezu. Kanpoko deia hartuta daukazula,
pauso hauek eman behar dituzu:
- Sakatu

tekla menura sartzeko.

- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla LLAMADA INTERNA. hautatu arte, eta
sakatu ... tekla berresteko.
- Sartu eramangarri-zenbakia. Eramangarri guztietara deitu nahi baduzu, sakatu “*” tekla.
- Beste eramangarriak erantzuten duenean, sakatu
tekla deia transferitzeko.
OHARRA :
tekla saka dezakezu zuzenean, inork barneko deiari erantzun aurretik. Beste
eramangarriak erantzuten ez badu, deiak automatikoki joko du zure mugikorrean.
Kanpoko eta barneko deiaren artean txandakatu nahi izanez gero, sakatu tekla menura
sartzeko. Sakatu ? edo ? teklak, LLAM. INTERNA hautatu arte, eta sakatu tekla, berresteko. Eman
behin eta berriro pauso horiek, bi solaskideen artean txandakatzeko.
.
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11. DECT sistema
Hiruko konferentzia (2 BARNEKOAK eta 1 KANPOKOA)
Oinarrian erregistratuta eramangarri bat baino gehiago badituzu, funtzio hau erabil dezakezu
kanpoko dei bat bi eramangarritara konektatzeko.
1. Hiruko konferentzia egitea
Lehenengo kanpoko dei bat izan behar duzu, nahiz zuk egina, nahiz kanpotik egina. Ondoren:
- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da; sakatu ? edo ? tekla LLAM. INTERNA hautatu arte, eta sakatu
tekla berresteko.
- Sartu eramangarri-zenbakia. Eramangarri guztietara deitu nahi baduzu, sakatu “*” tekla.
- Telefonoa hartu dutenean, luze sakatu solaskideen arteko elkarrizketa hasteko.
2. Konferentzia amaitzea
# tekla berriro luze sakatzen baduzu, kanpoko deiarekiko konexioa ez da etengo eta barnekoa
zain geratuko da.
Konferentzia amaitzeko
tekla sakatzen baduzu, zure eramangarria deiak jasotzeko/egiteko
egoerara itzuliko da, baina kanpoko deiaren eta barneko beste eramangarriaren arteko konexioa
ez da etengo.
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12. Beste zenbait
Eramangarria berrabiaraztea
Programatutako parametroak ezaba ditzakezu, baina eramangarria abiarazten duzunean,
aurkibidea eta eramangarriaren izena ez dira ezabatuko.
- Sakatu

tekla menura sartzeko.

- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE PORT. hautatu arte, eta sakatu
... tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla AJUSTE INICIAL hautatu arte, eta sakatu
- Sartu eramangarri-zenbakia (lehenespenez, 0000), eta sakatu
tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.

berresteko.
tekla berresteko.- Luze sakatu

.
Funtzioa

Lehenespenez

Tekla-tonuak

Aktibatuta

Pantailaren argiztapena

Aktibatuta

Hizkuntza

Espainiera

Eramangarriaren PINa

0000

Berriz deitutako deien zerrenda

Ezabatuta
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12. Beste zenbait
Oinarria berrabiaraztea
Aldatutako parametroak ezaba ditzakezu. Horretarako:
- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA bistaratuko da; sakatu edo tekla AJUSTE BASE. hautatu arte, eta sakatu ...
tekla berresteko.
- Sakatu edo tekla AJUSTE INICIAL hautatu arte, eta sakatu
berresteko.
- Sartu oinarriaren PINa (lehenespenez: 0000), eta sakatu
tekla berresteko.
- Luze sakatu
tekla deiak egiteko/jasotzeko egoerara itzultzeko.
Taula honetan, oinarria abiarazi ondoren berrezartzen diren balioak azaltzen dira.
.

Funtzioa

Lehenespenez

Markaketarako tekla

Tonuak

Flash-aren denbora

98 min

Sarbide-kodea

Ezabatuta

Deien lehentasuna

Desaktibatuta

Deien lehentasunerako tonukopurua

5

Oinarriaren PINa

0000

Deiak murriztea

Desaktibatuta

Dei-zerrenda

Ezabatuta
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12. Beste zenbait
Datu teknikoak
.

Autonomia deiak egiteko/jasotzeko
egoeran

200 ordu (erabileraren arabera)

Autonomia hizketan

12 ordu (esku libreko aukera aktibatuta)

Estaldura

300 metrora arte, lur zabalean
50 metrora arte, eraikin batean barruan

Aurkibidearen memoria

100 memoria alfanumeriko

Bateriak

Ni-MH 1.2 V x 3 (550 mAh)

Eramangarriaren pisua

105 g

Eramangarriaren neurria

120 x 42 x 27 mm
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13. Zer egin zalantzaren bat izanez gero
ERAMANGARRIA EZ DABIL EDO EZ DABIL BEHAR BEZALA.
•

- Deskonektatu oinarria sare elektrikotik.
- Kendu bateriak eramangarritik.
- Konektatu berriro oinarria sare elektrikora.
- Konektatu bateriak eramangarrira (ongi begiratu posizioa).
- Jarri eramangarria oinarrian.
•

•

•

•

•

TELEFONOA EZ DABIL
•

- Egiaztatu egokigailua behar bezala konektatuta dagoela.
- Egiaztatu lineako kablea behar bezala konektatuta dagoela.
- Egiaztatu bateriak konektatuta eta kargatuta daudela.
•

•

•

ERAMANGARRIA EZ DABIL
•

- Deskonektatu bateriak eta konektatu berriro.
- Utzi eramangarria oinarrian eta egiaztatu pantailako bateriaren adierazlea mugitu egiten dela.
- Bateriak 10 bat orduan kargatu dituzu? Egiaztatu bateriaren egoera (eramangarriko ikonoaren
maila begiratu).
•

•

•

OINARRIA ETA ERAMANGARRIA EZ DIRA LOTZEN
•

- Erregistratu eramangarri berria oinarrian.
•

MARKATZEKO TONUA EZ DA ENTZUTEN
•

- Egiaztatu lineako kablea behar bezala konektatuta dagoela.
tekla (9) sakatzean oinarriko
ikurra (21) aktibatzen da?
Berrikusi instalazioa.
•

•

•

TELEFONOAK EZ DU MARKATZEN
•

- Egiaztatu digitu bakoitzarekin telefonoak tekla sakatzeko tonua emititzen duela eta digituak
pantailan bistaratzen direla.
•
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13. Zer egin zalantzaren bat izanez gero
TXIRRINAK EZ DU JOTZEN
•

- Egiaztatu eramangarrian OFF aukera (soinurik gabe) konfiguratuta ez dagoela.
•

TXIRRINAK TELEFONO FINKOAK BAINO LEHENAGO JOTZEN DU
•

- Normala da. Oinarriak seinalea irrati bidez transmititzen du eta mantsoa da.
•

TELEFONOAREN PANTAILAN EZ DA BISTARATZEN DEI-EGILEAREN ZENBAKIA
•

- Eskatu diozu zerbitzua operadoreari?
- Telefonoa zentralita batera konektatu duzu?
Horietako askotan ez da zenbakia bistaratzen.
•

•

•

HITZ EGITEN ARI ZAREN BITARTEAN ZARATA ENTZUTEN DUZU
•

- Joan beste toki batera, gerturatu oinarrira.
- Urrundu oinarria gailu elektrikoetatik (telebistak, ordenagailuak...) irrati-interferentziak
galarazteko.
•

•

HITZ EGITEN ARI ZARELA, OHAR-TONU BAT ENTZUTEN DA
•

- Bateriak agortzen ari dira. Kargatu berriro.
Eramangarria estaldurarik gabeko gune batean sartzen ari da, hurbildu oinarrira.
•

•

.
•
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