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2.
desde
el 1717
1. Recarga
Kontrolen
kokapena
•1. Entzungailua.
•2. Eusteko klipa.
3. Pantaila.
4. Digituak ezabatu / birdeia.
5.
Tekla. Menuan higitu / Agendarako sarbidea.
6. Entzungailuen konektorea (entzungailuak ez datoz eramangarriarekin).
7. Eskegi/ eramangarria piztu-itzali / menuan atzera egin.
8. Teklatua.
9. Teklatuaren blokeoa / # / letra larrien – xeheen aukeraketa.
10. R tekla / etenaldia.
11. Mikrofonoa.
12. Eramangarria kargatzeko kontaktuak.
13. Izartxoa / isilune-modua.
14. Baterien konpartimentua.
15.
. Tekla. Kurtsorea mugitu/ Egindako azken 10 deietara sarbidea.
16. Telefonoa hartu/ Bozgorailua / Esku Librekoa.
17. Menuan sartzeko tekla / berretsi.
18. Txirinaren indikatzaile optikoa/ Jasotako dei edo mezuen indikatzailea.
19. Basea kargatzeko kontaktuak.
20. Sare elektrikorako konexioaren indikatzailea / txirrinaren indikatzaile optikoa.
21. Eramangarria bilatzeko tekla.
22. Linea kablearen konektorea.
23. Sare elektrikorako konektorea.
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2. Eskukoaren pantaila
Ikurrak

Aktibatuta

Keinukari

Estaldura

Eramangarria basera
konektatuta dago

Eramangarria basearen bila
dabil.

Barruko deia

Barruko deia egiten ari da

Barruko deia etenda dago

Bozgorailua/ Esku
Librekoa

Bozgorailua / Esku Librekoa
funtzioa aktibatuta dago

Kanpoko deia

Kanpoko deia egiten ari da

Sartutako deiak edo
mezuak

Dei berriak, mezuak ahotsontzian edo testu-mezuak
jaso dira.

Isilune modua

Kanpoko deia etenda dago

Txirrina itzalita

Bateria

Baterien egoera erakusten
du

Alarma

Alarma piztuta
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3. Kontuan izatekoak

1. Irakur itzazu, mesedez, erabiltzeko jarraibideak aparatua erabili baino lehen.
2. Jar ezazu aparatua leku egonkorrean.
3. Ez ezazu telefonoa busti.
4. Ez itzazu telefonoa edo basea zabaldu. Bestela, honda litezke eta berme-epea bertan
behera geratuko da. Jar zaitez harremanetan Baimendutako Zerbitzu Teknikoarekin.
5. Ez ezazu ipini bateriak kargatzeko konektoreetatik hurbil.
6. Jar itzazu bateriak posizio zuzenean.

Telefono lineak eta sare elektrikoko lokiak tresneriatik hurbil egon behar dute, erabilerraz
eta beti konektatuta telefonoak funtziona dezan.
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4. Bateriak
Telefono honek BATERIAK darabiltza, ez pilak. BATERIAK berriz karga daitezke, pilak ez.
Karga itzazu bateriak 10 orduz telefonoa lehenengo aldiz erabili aurretik. Lehenengo karga egin
ostean, elikagailuak sarera eta basera konektatuta egon behar du. Komenigarria da eramangarria
kargagailuan ezartzea gau osoan, ondoren ahalik eta denbora luzeenean erabili ahal izateko.
Bateriek 200 ordu inguruan mantendu behar dute karga, erabileraren arabera; eta hamabi bat
ordu elkarrizketa moduan bada (esku librekoa itzalita). Telefonoa denbora luzean erabiltzen ez
bada, oporretan esaterako, deskonektatu elikadura eta eramangarriaren bateriak. Berriro
konektatzen denean, 10 ordu beharko ditu gutxienez berriro kargatzeko.
Eramangarria erabat kargatuta dagoenean, keinukari izango da basearen argi-indikatzailea.
Bateriak hutsik daudenean ezingo duzu deirik egin edo jaso. Bateriek indar gutxi dutenean,
bateriaren indikatzailea agertuko da pantailan eta minutu batzuetan oharpen tonua entzungo da,
elkarrizketa bukatu ahal izango duzu baina bateriak kargatu beharko dituzu.
Oharra: Ingurugiroa babesteko, bateriak aldatzen dituzunean. Gogoratu bateriak birziklatzeko
edukiontzi publikoak erabili behar dituzula.
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5. Mantentze-lanak
1. Erabili trapu hezea telefonoa garbitzeko. Ez erabili bentzinarik, alkoholik edo disolbatzaile
kimikorik. Ez erabili produktu urratzailerik telefonoa garbitzeko, ezta aerosolik ere.

2. Manten ezazu gailua hautsik gabe. Saihestu tenperatura altuak eta bibrazioak. Ez ezazu eguzki
argitan jarri.
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6. Instalazioa
Bilgarria kendu
- Eramangarria.
- Basea.
- Lineako kablea.
- Elikagailua.
- Bateria 1´2V x 3 – 600 aAh (NiMh)
- Eusteko klipa.
- Argibideen eskuliburua, Bermea eta Zerbitzu Teknikoen zerrenda.

Basearen kokapena
Behar beharrezkoa da baseak eta eramangarriak irrati seinale egokia jaso eta igorri ahal izatea,
horretarako:
Jar ezazu basea hauetatik hurbil:

2.

- Sare elektrikoaren hartunetik.
- Elikadura hartunetik (sare elektrikoa).
Kokapen egokiena bete nahi duzun gunekoa da. Behar besteko
estaldurarik ez baduzu, saia zaitez lekuz aldatzen basea.
- Ez ezazu kokatu argiak zuzen jotzen dion edota hezetasuna dagoen
lekuan.
- Barruko estaldura 50 metrokoa da. Ez ezazu gailua telebistetatik,
ordenagailuetatik edo tresna elektrikoetatik gertu jarri, horiek estaldura
Funcionamiento
eta soinuaren kalitatea murriz bailezakete.
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Basearen / Eramangarriaren kokapena eta instalazioa
1. Sar ezazu AC/DC egokigailuaren mutur bat AC 9V (23) basearen atzeko aldean eta bestea lokian.
2. Konekta ezazu lineako kablea basearen (22) atzeko aldean eta beste muturra telefono-linean.
3. Pasa ezazu elikadura elektrikoaren kablea basearen konektore ondoan dagoen gidaritik.
4. Jar itzazu bateriak eramangarriaren atzeko aldean dagoen konpartimentuan. Zabal ezazu
baterien konpartimentua, apur bat sakatuz eta kanporantz tira eginez. Sartu bateriak, polaritatea
zainduz (konpartimentu barruan dauden irudiak dituzu lagungarri). Ipini berriro estalkia.
5. Ipini eramangarria basean bateriak kargatzeko. 10 orduz gutxienez kargatu, honen ondoren
instalazioa bukatuta egongo da.

2. Funcionamiento

13

Produktuaren izena
ESKULIBURU-MOTA
Eskuliburuaren izenburua

Bateriaren indikatzailea
Bateria gutxi. Oharpen tonua entzungo da.
Bateriak kargatu behar dituzu.
Bateriak 1/3 kargatuta.
Bateriak 2/3 kargatuta.
Guztiz kargatuta.

Estaldura-eremutik kanpoko oharra
Basearen seinalearen kalitatea eskasa bada, oharpen tonua entzungo duzu, basearen estalduraeremura hurbildu behar duzula adieraziz, bestela komunikazioa etengo da eta pantailan BASE 1
eta ik ikonoa keinukari agertuko dira.
GARRANTZITSUA: Irratiaren interferentziak direla-eta, inoiz basearen eta eramangarriaren arteko
komunikazioa gal zenezake denbora labur batean. BASEak automatikoki beste kanal bat hartuko
du interferentziak ekidin eta komunikazioa berrezartzeko.

2. Funcionamiento
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7. Oinarrizko ezaugarriak
•Piztu / Itzali funtzioa
Eramangarria itzaltzeko,

tekla luze sakatu (7).

Oharra: Eramangarria itzalita dagoenean, baterien karga mantendu egiten da.
Egoera honetan ezin izango duzu deirik egin edo jaso.
Itzali eramangarria bateriak aldatu behar dizkiozunean.
Eramangarria berriro pizteko sakatu

t tekla.

Entzungailuen konexioa
Eramangarriaren eskuineko aldean entzungailuak konekta ditzakezu (6). Entzungailuak
konektatutakoan soinua berauen bitartez entzun ahal izango da.
Oharra: Entzungailuak aukerakoak dira.

Eskegitako markaketa
1. Markatu deitu nahi duzun zenbakia telefonoa eskegita dela.
Okertu bazara, erabili
tekla oker markatu dituzun digituak ezabatzeko.
2. Sakatu
tekla(9) zenbakia markatzeko. Baseko argi-indikatzailea piztu egingo da eta
agertuko da pantailan.
3. Deia bukatzeko sakatu
tekla.

ikurra

Eskegi gabeko markaketa
Linea hartzeko sakatu
sakatu
tekla.

tekla. Ondoren, markatu deitu nahi duzun zenbakia. Deia bukatzeko
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Deia jaso
Deia jasotzen denean eramangarriaren eta basearen txirrinek jotzen dute.
• Deia jasotzeko
tekla edo beste edozein tekla sakatu. DESCUELGUE AUTOMÁTICO funtzioa
aktibatuta baduzu eta eramangarria basean, basetik kendu bezain laster aktibatuko da
eramangarria.
• Eskegitzeko, sakatu

.tekla.

Oharra: Deiari erantzun nahi ez badiozu eta eramangarriak jotzeari uztea nahi baduzu deia
jasotzen duen bitartean, sakatu
tekla.

Deia egin bozgorailua edo esku-librekoa erabiliz
Eramangarria belarri ondoan izan gabe ere, aritu zaitezke elkarrizketan. Ingurukoaren arabera, bi
aukera dituzu horretarako. Erabili Bozgorailua giro zaratatsuan zaudenean, eta Esku-librekoa
giroa isila denean. Honetarako:
• Markatu zenbakia.
•Sakatu behin
tekla linea hartu eta pantailan zenbakia markatzeko.
•Sakatu birritan
tekla esku-librekoa aktibatzeko. Pantailan MANOS LIBRES agertuko da eta
ikonoa aktibatuko da. Orain, eramangarria belarri ondoan ipini gabe ere hitz egin eta entzun ahal
izango duzu. Esku-librekorik gabe jarraitu nahi baduzu elkarrizketa, sakatu berriro ere
tekla
ikonoa eta dagokion testua desagertu arte.
•Deia bukatzeko, sakatu
tekla.
Oharra: Nahi izanez gero, elkarrizketan ari zaren bitartean ere aktiba dezakezu bozgorailu edo
esku-librekoaren funtzioa. Honetarako, sakatu
tekla behin edo birritan, komeni zaizunaren
arabera.
2. Oharra: Funtzio hau erabiltzeko bateriak kargaren 1/3
izan behar du.
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Dei bitarteko zenbakien grabazioa (ANOTACIONES Funtzioa)
Elkarrizketan ari zaren bitartean, zenbaki batzuk idatzi (Grabatu) ahal izango dituzu markatutako
azken 10 zenbakien zerrendan, ondoren AGENDAn grabatu ahal izateko. Elkarrizketan ari zaren
bitartean zenbaki bat idatzi ahal izateko, egizu ondorengoa:
-Sakatu
tekla aukeretara jotzeko.
-Sakatu  edo  ANOTACIONES aukeratu arte. Sakatu
tekla konfirmatzeko.
-Sartu orain teklatua erabiliz gorde nahi dituzun zenbakiak. Sakatu
tekla konfirmatzeko eta
eskuz sakatu berriro tekla honi zenbakia gorde eta konfirmatzeko. Ondoren, modu arruntean
jarrai dezakezu elkarrizketa.
OHARRA:Elkarrizketan grabatutako zenbakia kontsultatu nahi izanez gero, sakatu egindako
deietara jotzeko. Bertan agertzen den lehenengo zenbakia da grabatutako azkena.

Entzungailuaren / Esku-librekoaren / Bozgorailuaren bolumenaren konfigurazioa
•Deia modu arruntean, Esku-Librekoan edo Bozgorailu moduan egiten ari zarela, sakatu  edo
teklak (5) entzungailuaren bolumena egokitzeko.
• 3 maila dituzu entzungailurako (1 baxuena -3 ozenena) eta 6 bozgorailuaren maila erregulatzeko
(1 baxuena -6 ozenena).
•- Sakatubolumena igotzeko edo  jaisteko.

Data eta ordua egokitu
Eskuz egokitu ahal dituzu data eta ordua eta pantailan agerrarazi. Funtzio hau gaitu beharko duzu
inoiz ALARMA-DESPERTADOR funtzioa erabili nahi izanez gero.
•Sakatu
tekla (17) Menura joateko.
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Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu  edo  teklak AJUSTE BASE aukeratu arte, sakatu
tekla konfirmatzeko.
Sakatu  edo teklak FECHA/HORA aukeratu arte eta sakatu tekla (17) konfirmatzeko.
Sartu teklatuaren bidez, eguna / hilabetea / urtea. Sakatu
tekla konfirmatzeko. Erabili
teklak (15) kurtsorea ezker/eskuin ibiltzeko.
Sartu teklatuaren bidez, ordua (24 orduko formatua) / minutuak eta sakatu
tekla
konfirmatzeko.
<(11): kurtsorea ezkerretarantz mugitzeko.
>(11): kurtsorea eskuinetarantz mugitzeko.
Luze sakatu
tekla itxaroteko modura bueltatzeko.

Eramangarria nola bilatu
Eramangarria bilatzeko edo aurkitzeko. Sakatu basean dagoen
tekla (21). Basearekin lotuta
dauden eramangarri guztiek 30 segundu inguruan joko dute txirrina.
Bilaketa bukatzeko, sakatu baseko

tekla edo eramangarriaren edozein tekla.

Elkarrizketa denbora
Telefonoak kontagailua du eta berau eramangarriaren bidez linea hartu ondorengo hamar
segunduetan aktibatuko da.

Teklatuaren blokeoa
Telefonoak teklatua blokeatzeko funtzioa du. Pantailan PULSE1 9 agertuko da blokeo funtzioa
gaituta dagoenean.
Funtzio hau aktibatzeko edo desaktibatzeko eman honako urratsok:
Luze sakatu
tekla (9). Pantailan PULSE 1 9 agertuko da eta teklatua blokeatuta egongo da.
Sakatu lehenengo 1 zenbakiari eta ondoren 9ari teklatua desblokeatzeko.
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8. Markatutako azken 10 zenbakiak
R Tekla (E)
Luze sakatu R tekla (10) markatutako zenbakiaren saiakeren artean 3 segunduko etenaldia
egiteko, pantailan “P” agertuko da etenaldia noiz egin den adierazteko. Funtzio hau erabilgarria
gerta dakizuke atzerrira deiak egiteko, herrialdearen jatorri kodearen ondoren etenaldia eginez.

R Tekla (Flasha)
Tekla honen bidez zure operadoreak edo telefonoguneak eskainitako zerbitzuetara jotzea
daukazu, esaterako: “deien desbideraketa” “deiak zain” “iratzargailu zerbitzua”, etab. Horretarako
beharrezkoa izango duzu dagokion kodea eta sakatuta izan beharko duzu R tekla (10) hiru
segunduz.

Markatutako azken 10 zenbakiak berrikusi
Sakatu edo
tekla (4). Pantailan RELLAMADA eta markatutako azken 10 zenbakiak agertuko
dira. Zerrendako lehenengo zenbakia markatutako azkena izango da.
Sakatu  edo  teklak berriz deitu nahi duzun zenbakia aukeratzeko. Aukeratutakoan sakatu
tekla zenbaki hori markatzeko edo sakatu
tekla hasierara itzultzeko.

Agendan erregistro bat grabatu
•Sakatu edo teklak. Pantailan RELLAMADA eta markatutako azken zenbakia agertuko dira.
•Sakatu  edo  teklak agendan gorde nahi duzun zenbakia aukeratzeko.
Sakatu
tekla sub-menura jotzeko. Pantailan MOSTRAR NÚMERO agertuko da.
Sakatu  edo  teklak COPIAR A AGENDA aukeratzeko. Sakatu
tekla konfirmatzeko.
Pantailan NOMBRE agertuko da: Sartu izena edo gorde nahi duzun izena. Sakatu behin eta berriz
0 eta 9 arteko tekla bati hurrengo taulan agertzen diren karaktereak eskuratzeko. # tekla sakatzen
badiozu, karaktereak letra Larriz zein Xehez idatzi ahal izango dituzu.
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PULTSAZIO TAULA

Oharra: Edozein unetan sakatu ahal diozu

tekla aurreko digitua ezabatzeko.

- Sakatu
tekla eta pantailan GUARDAR agertuko zaizu.
- Sakatu
tekla eta erregistroa agendan gordeta geratuko da.
- Luze sakatu
tekla itxaroteko modura bueltatzeko.
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Markatutako azken 10 zenbakietako erregistro bat ezabatu
•Sakatu edo
teklak, pantailan RELLAMADA eta markatutako azken zenbakiak agertuko dira.
•Sakatu  edo  ezabatu nahi duzun zenbakia aukeratzeko..
•Sakatu
tekla sub-menura jotzeko.
Pantailan MOSTRAR NÚMERO agertuko da.
•Erabili edo  teklak BORRAR ENTRADA aukeratzeko.
Sakatu
tekla konfirmatzeko. Pantailan ENTRADA BORRADA agertuko da.
•Luze sakatu
tekla pausagunera itzultzeko.

Oharra: Gordetako erregistro guztiak ezabatu nahi badituzu BORRAR TODO aukera hautatu
beharko duzu, pantailak BORRAR TODOS LOS DATOS? erakusten duenean, sakatu
tekla
konfirmatzeko.

.
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9. Agenda
Telefono honek 100 memoria ditu 30 digitu arteko telefono-zenbakiak eta 15 karaktere arteko
izenak gorde eta eramangarrian biltzeko.
OHARRA: Edozein unetan eragiketari utzi nahi badiozu, sakatu
Digituak eta karaktereak ezabatzeko erabili
tekla.

tekla pausagunera itzuli arte.

Erregistroa gehitu
Eramangarrian zenbakiren bat gordetzeko bi modutan egin daiteke, zuzenean edo Menua erabiliz:

• Erregistroak kopiatu SIM txarteletik eramangarriaren agendara.
Zure eskuko telefonoko SIM txarteleko erregistroak deskarga ditzakezu 7069 eramangarrian,
erregistro hauek Agendan gordeko dira.
Honetarako, basearen alde batean dagoen erretilua atera eta sartu, egoki ahokatuz, SIM txartela
plastikozko euskarri txiki honetan, kontaktuak gorantz direla. Ondoren, sartu basean berriro
erretilua (SIM txartela egoki ahokatuta duela) tope egin arte.
Sartu ondo SIM txartela, txarto ipinita badago.
Orain zure SIM txarteleko kontaktuak eramangarrian kopiatzeko urratsok jarraitu beharko dituzu:
- Sakatu
tekla agendara zuzenean jotzeko.
- Sakatu
tekla submenura jotzeko. Pantailan MOSTRAR NÚMERO agertuko da. - Sakatu 
edo teklak COPIAR DE SIM aukeratzeko eta sakatu tekla konfirmatzeko.
-Eramangarriak zure SIM txarteleko PIN zenbakia sartzeko eskatuko dizu. Sartu eta sakatu
tekla erregistroak grabatzeko.
OHARRA: PIN zenbakia hiru aldiz oker sartuz gero, txartela blokeatu egingo da. Eskuko telefonotik
berraktibatu beharko duzu, zure telefono konpainiak emandako PUK kodea erabiliz.
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- Sakatu
tekla deskarga bukatzea nahi duzunean edo erregistroen transferentzia bukatzen
denean.
Zure eskuko telefonoaren SIM txartelak 100 erregistro baino gehiago baditu gordeta,
eramangarriak ehungarreneraino besterik ez du grabatuko, eta agian ez da bat etorriko
ordena alfabetikoarekin.
. Ziurta ezazu agendako zenbakiak SIM txartelean gordeta daudela, eskukoan baino ez baleude,
ezin izango lirateke irakurri. Baliteke, halaber, zure SIM txartelari ez antzematea, oso zaharra
edo kapazitate gutxikoa izateagatik. Zure banatzailearenean eskuragarri dauden azken
zerbitzuekin eguneratzea aholkatzen dizugu.

Erregistroa gehitu
Bi modutan gorde dezakezu zenbaki bat agendan, zuzenean edo Menuaren bidez:
1.

Menuaren bidez:

- Sakatu
Sakatu

tekla menura jotzeko. Pantailan AGENDA agertuko da.
tekla konfirmatzeko.

- Sakatu berriro
tekla sub-menura jotzeko. Pantailan MOSTRAR NÚMERO
agertuko da. Sakatu
edo
teklak NUEVO aukeratzeko eta sakatu
tekla
konfirmatzeko.
- Pantailan NOMBRE agertuko da: Sartu zenbakiarekin lotu nahi duzun izena. Sakatu
behin eta berriro tekla bati 0,1,…* lehenago erakutsitako taulan ageri diren
karaktereak eskuratzeko. # tekla sakatzen baduzu karaktereak letra larriz zein
xehez idatzi ahal izango dituzu.
- Sakatu
tekla eta idatzi gorde nahi duzun zenbakia.
- Sakatu
tekla. .
- GUARDAR aukeratu eta sakatu
tekla.
- Pantailan gordetako erregistroaren izena agertuko da, luze saaktu
itxaroteko modura bueltatzeko.

tekla

23

Produktuaren izena
ESKULIBURU-MOTA
Eskuliburuaren izenburua

Zenbakiak zuzenean gorde
- Eramangarria pausagunean dela, sartu gorde nahi dituzun zenbakiak teklatua erabiliz.
- Sakatu
tekla sub-menuan sartzeko.
- Pantailan MENU agertuko da.
- Sakatu edo teklak COPIA A AGENDA aukeratzeko eta sakatu
tekla
konfirmatzeko.
- Pantailan NOMBRE agertuko da: Sartu zenbakiarekin lotu nahi duzun izena.Sakatu behin eta
berriro 1etik 9ra bitarteko teklaren bati, aurretik erakutsitako taulan ageri diren karaktereak
eskuratu arte. # tekla sakatzen baduzu, karaktereak letra larriz zein xehez idatzi ahal izango
dituzu.
- Sakatu
tekla, GUARDAR agertuko da aukeratuta, sakatu tekla konfirmatzeko.
- Gorde beharreko zenbakia agertuko da pantailan, luze sakatu
bueltatzeko.

tekla itxaroteko modura

Erregistroak bilatu eta markatu Agendan.
- Sakatu
tekla agendara zuzenean jotzeko.
- Sakatu zenbaitetan
edo
teklak nahi duzun erregistroa aukeratzeko edo sakatu
teklatua erabiliz bilatu nahi duzun izenaren lehenengo letrari.
- Pantailak letra horrekin hasten den lehenengo erregistroa erakutsiko dizu. Erabili
teklak bilatzen ari zarena aurkitu arte.
- Sakatu
tekla aukeratutako izenari dagokion zenbakia markatzeko edo
tekla
berrikusteko. Pantailan MOSTRAR NÚMERO agertuko da. Sakatu
tekla zenbakia
ikusteko. Sakatu
tekla aukeratutako zenbakia markatzeko.
- Amaitzeko, sakatu
tekla hasierako egoerara itzultzeko edo deia egin baduzu,
berau amaitzeko.
OHARRA: Agendaren posizioren batek izenik grabatuta ez balu, beste zenbakien
bilaketa alfabetikoa eragotziko luke, beraz, izen bat lotu beharko litzaioke zenbaki
horri.

edo
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Gordetako erregistroa aldatu
- Sakatu
tekla agendara zuzenean jotzeko.
- Sakatu
edo
teklak aldatu nahi duzun erregistroa aukeratzeko edo sakatu teklatua
erabiliz, bilatu nahi duzun izenaren lehenengo letrari.
-Pantailan letra horrekin hasten den lehenengo erregistroa agertuko da. Erabil itzazu
edo
teklak aldatu nahi duzuna aurkitu arte.
- Sakatu
tekla sub-menura jotzeko.Pantailan MOSTRAR NÚMERO agertuko da. Sakatu
edo
teklak EDITAR aukeratzeko eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Pantailan NOMBRE agertuko da: Nahi baduzu, aldatu erregistroari eman nahi diozun izena edo
sakatu eta aldatu zenbakia. Sakatu
tekla, GUARDAR aukeratu eta sakatu
tekla.
- Pantailan erregistroaren izena aldatuta agertuko da, sakatu
tekla pausagunera itzultzeko.

Agendako erregistro bat ezabatu
- Sakatu
tekla agendara zuzenean jotzeko.
- Sakatu
edo
teklak ezabatu nahi duzun erregistroa aukeratzeko edo sakatu teklatua
erabiliz, bilatu nahi duzun izenaren lehenengo letrari.
- Pantailan letra horrekin hasten den lehenengo erregistroa agertuko da. Erabil itzazu
edo
teklak bilatzen duzun izena aurkitu arte.
- Sakatu
tekla sub-menura jotzeko. Pantailan MOSTRAR NÚMERO agertuko da. Sakatu
edo
teklak BORRAR ENTRADA aukeratzeko eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
-Amaitzeko, sakatu
tekla hasierako egoerara itzuli nahi izanez gero.

Agendako erregistro guztiak ezabatu
- Sakatu
tekla agendara zuzenean jotzeko.
- Sakatu
tekla sub-menura jotzeko. Pantailan MOSTRAR NÚMERO agertuko da. Sakatu
edo
teklak BORRAR TODO aukeratzeko eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Pantailan BORRAR TODOS LOS DATOS? agertuko da. Sakatu
tekla Agendako datu guztiak
ezabatzeko.
-Amaitzeko, sakatu
tekla hasierako egoerara itzuli nahi baduzu.
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Agendaren kapazitatea frogatu
Telefonoak libre duzun erregistro kopurua jakiteko bidea ematen dizu.
Horretarako honako urratsok jarraitu behar dituzu:
- Sakatu
tekla agendara zuzenean sartzeko.
- Sakatu
tekla sub-menura jotzeko. Pantailan MOSTRAR NÚMERO agertuko da. Sakatu
edo
teklak ESTADO MEM aukeratzeko eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Pantailan telefonoak dituen 100 memorietatik zenbat dauden beteta agertuko da. Sakatu
birritan
tekla hasierako egoerara itzultzeko.
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10. Dei-identifikatzailearen funtzioak.
Deiari erantzun aurretik, ikus dezakezu nork deitzen dizun edo bertan egon ez zarenean nork
deitu dizun. Deitzen duen abonatuaren identifikazio zerbitzua lineari inplementatuta dagoenean
(zerbitzua zure telefono konpainiari eskatu behar diozu, Adb: Aunari, Euskalteli, Uni 2i, etab.)
deitzen ari den pertsonaren zenbakia pantailan agertuko da.
Eramangarriak sarbideko 30
erregistro ditu. Deitzen duenaren zenbakia zure telefonoko Agendan gordeta badago, izena ere
agertzen da pantailan. Telefono honek Zain dagoen Dei-identifikazio funtzioa erabiltzeko aukera
ematen du. Elkarrizketan ari zaren bitartean nork deitzen dizun jakin zenezake. Zure lineak Deiidentifikazio zerbitzua eta Zain dagoen Dei-identifikazio zerbitzuak baditu, zure linea hartuta
dagoen bitartean beste dei bat jasotzen baduzu, entzungailuan Zain dagoen Deiaren tonua aditu
ez ezik, pantailan deika ari denaren zenbakia ere ikusi ahal izango duzu.

Jasotako mezuaren indikatzailea
Norbaitek deitu dizunean, ahots-ontzian mezua utzi duenean edo testudun mezua bidali dizunean,
pantailan
ikonoa agertuko da. Desagertu egingo da pantailatik, deiak edo testudun mezuak
ondoren azalduko den “Recibidos” gunetik jaso ondoren.
Ahots-ontzian jasotako mezuen kasuan, entzun eta ezabatu ostean, zure telefono konpainiak
seinalea bidali ahal dizu zure postontzian mezurik ez duzula adierazten duen ikonoa
aktibatuz.
Dei hori entzun ondoren,
ikonoa desagertu egingo da.

Jasotako mesuen erregistroak markatu eta berrikusi
Deiren bat jaso bada,
ikonoa agertuko da pantailan eta argi gorri keinukari bat izango da
eramangarrian.
- Eramangarria pausagunean dela, sakatu
tekla menura jotzeko.
- Sakatu edo
teklak RECIBIDOS aukeratzeko eta
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo
teklak LLAMADAS aukeratzeko. Sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu
edo
teklak LLAM. NUEVAS XX (XX erantzun gabeko dei berri kopurua dela) eta
sakatu
tekla konfirmatzeko.
teklari sakatzen badiozu TOTAL: LLAM XX aukeratuko duzu
(XX jasotako dei zaharren kopurua dela).
- Sakatu
teklari. Pantailan jasotako azken zenbakia agertuko da deiaren datarekin eta
orduarekin batera. Zenbakia agendan gordeta badago, izena ere agertuko da.
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- Sakatu
edo beste dei batzuk berrikusteko.
- Horietakoren bati deitu nahi izanez gero, sakatu
tekla.
.
- Sakatu behin baino gehiagotan edo luze sakatu
tekla hasierako egoerara itzuli nahi baduzu
edo behin bakarrik deia egin baduzu berau bukatzeko.

Erregistroa Grabatu Agendan
- Eramangarria pausagunean dela, sakatu
tekla menura jotzeko.
- Sakatu edo
teklak RECIBIDOS aukeratzeko eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo
teklak LLAMADAS aukeratzeko eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Pantailan LLAM NUEVAS XX eta TOTAL LLAM. XX agertuko da, sakatu horietako bat
aukeratzeko. Sakatu
tekla konfirmatzeko.
-Sakatu
edo teklak agendan gorde nahi duzun deia gordetzeko. Sakatu
tekla sub-menura jotzeko.
- Pantailan COPIA A AGENDA agertuko da, sakatu tekla eragiketarekin jarraitzeko.
- Pantailan NOMBRE agertuko da: Sartu zenbakiarekin lotu nahi duzun izena. Sakatu behin eta
berriro tekla bati 0, 1,…* lehenago erakutsitako taulan agertzen diren karaktereak eskuratzeko.
Sakatu
tekla, GUARDAR aukeratu eta
sakatu konfirmatzeko.
-Pantaila jasotako deien erregistrora itzuliko da, luze sakatu
tekla itxaroteko modura
bueltatzeko.

Dei-erregistro bat ezabatu
- Eramangarria pausagunean dela, sakatu
tekla menura jotzeko.
- Sakatu edo
teklak RECIBIDOS aukeratzeko eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
-Sakatu edo
teklak LLAMADAS aukeratzeko eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
-Pantailan LLAM NUEVAS XX agertuko da. tekla sakatzen baduzu, TOTAL LLAM.XX agertuko da.
Aukera ezazu dei berrietako erregistroren bat edo gordetakoren bat ezabatu nahi duzun eta
sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak ezabatu nahi duzun deia aukeratzeko eta sakatu
tekla azpi-menura
jotzeko.
- Pantailan COPIA A AGENDA agertuko da, sakatu edo teklak, BORRAR ENTRADA aukeratu
eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
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- Pantaila jasotako deien erregistrora itzuliko da, luze sakatu
bueltatzeko.

tekla itxaroteko modura

Dei-erregistro guztiak ezabatu
- Eramangarria pausagunean dela, sakatu
tekla menura jotzeko.
- Sakatu
edo teklak RECIBIDOS aukeratzeko eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu
edo teklak LLAMADAS aukeratzeko eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Pantailan LLAM NUEVAS XX eta TOTAL LLAM.XX agertuko da. Aukeratu
zerrendatako bat jasotako deien erregistro guztiak ezabatzeko eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sakatu
tekla, pantailan COPIA A AGENDA agertuko da, sakatu
edo
teklak, BORRAR TODO aukeratu eta sakatu
tekla konfirmatzeko. Pantailan BORRAR TODOS
LOS DATOS? agertuko da. Sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Pantaila jasotako deien zerrendara itzuliko da, luze sakatu
tekla itxaroteko modura
bueltatzeko
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11. Menua
Txirrinaren bolumen mailaren konfigurazioa
Bolumena 5 mailatan eta itzalian alda dezakezu.
- Sakatu
tekla menura jotzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu
edo
teklak AJUSTE PORT. aukeratu arte eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Pantailan AJUSTE SONIDO agertuko da. Sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Pantailan VOLUMEN TIMBRE agertuko da. Sakatu
tekla mailak ikusteko.
- Sakatu
edo
teklak eramangarrirako nahi duzun bolumen maila aukeratzeko eta ondoren,
sakatu
tekla aukeraketa konfirmatzeko.
- Pantailan VOLUMEN TIMBRE agertuko da berriro. Luze sakatu
tekla itxaroteko modura
bueltatzeko.

Eramangarriaren txirrinaren doinuaren aukeraketa
Eramangarriaren txirinaren soinua alda dezakezu, 17 doinu ezberdin dituzu.
Telefonoak 8 doinu polifoniko ditu. Horietakoren bat aukeratzen baduzu, eramangarriaren
txirrinak jotzen duenean doinu atsegin eta sinfonikoagoa adituko duzu.
- Sakatu
tekla menura jotzeko.
-Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu
edo teklak AJUSTE PORT. aukeratu
arte eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Pantailan AJUSTE SONIDO agertuko da. Sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo
teklak MELODÍA TIMBRE aukeratzeko eta ondoren tekla konfirmatzeko.
- Sakatu
edo
teklak eramangarrirako gustukoen duzun doinua aukeratzeko eta ondoren
tekla aukeraketa konfirmatzeko (Doinu polifonikoak 10etik,…,17ra daudenak dira).
- Pantailan MELODÍA TIMBRE agertuko da berriro. Luze sakatu
tekla itxaroteko modura
bueltatzeko.
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Eramangarriaren teklatuaren soinua
Teklatua programatuta dago berrespen tonua jotzeko tekla bati sakatzen diozun bakoitzean. Nahi
izanez gero, tonu hau isildu egin ahal da.
- Sakatu
tekla menura jotzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu edo
teklak AJUSTE PORT. aukeratu arte eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Pantailan AJUSTE SONIDO agertuko da. Sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu
edo
teklak TECLAS SONORAS aukeratzeko eta ondoren
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu
edo
teklak ACTIVADO edo DESACTIVADO aukeratzeko eta ondoren sakatu
tekla aukeraketa konfirmatzeko.
- Pantailan TECLAS SONORAS agertuko da berriro. Luze sakatu
tekla itxaroteko modura
bueltatzeko.

Txirrinaren konfigurazioa
DECT telefonoak deia jasotzen duenean, eramangarri gehiago izango bazenitu aldi berean joko
lukete. Basea berez honela dago konfiguratuta, baina nahi izanez gero, dei bat jasotakoan
eramangarri batek besteek baino lehenago jo lezake.
- Sakatu
tekla menura jotzeko.
- Pantailan AGENDA, agertuko da, sakatu
edo
teklak AJUSTE BASE aukeratu arte eta
sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Pantailan PRIORIDAD agertuko da. Sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Pantailan PRIORIDAD agertuko da. Sakatu berriro
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo
teklak DESACTIVADO aukeratzeko (Eramangarri guztiek aldi berean joko dute)
edo besteek baino lehenago jotzea nahi duzun eramangarriaren zenbakia, ondoren sakatu
tekla aukeraketa konfirmatzeko.
- Pantailan berriro ere PRIORIDAD agertuko da. Luze sakatu
tekla itxaroteko modura
bueltatzeko.
Modu berean, eramangarrian lehenbizi, besteak jotzen hasi baino lehen, zenbat txirrinek jotzea
nahi duzun konfiguratu beharko duzu.
- Sakatu
tekla menura jotzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu
edo teklak AJUSTE BASE aukeratu arte eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Pantailan PRIORIDAD agertuko da. Sakatu
tekla konfirmatzeko.
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-Pantailan PRIORIDAD agertuko da. Sakatu edo teklak NUM. TIMBRES
aukeratu arte. Sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak lehenago aukeratutako eramangarrian zenbat txirrinek jotzea nahi duzun
aukeratzeko, ondoren sakatu
tekla aukeraketa konfirmatzeko.
-Pantailan NUM. TIMBRES agertuko da berriro. Luze sakatu
tekla itxaroteko modura
bueltatzeko.

Alarma-iratzargailuaren konfigurazioa
Telefono honek iratzargailu-alarma bezala erabiltzeko aukera ematen du.
Horretarako, beste ezer baino lehen, lehenago adierazitako FECHA/HORA funtzioa egokituta izan
behar du.

1. Alarmarentzako doinua aukeratu
Txirrinaren bolumen maila desaktibatuta balego, alarmak txirrinaren 1 mailan joko luke.
- Sakatu
tekla menura jotzeko.
-Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu
edo
teklak AJUSTE PORT.
aukeratzeko eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu
edo
ALARMA aukeratu arte eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
-Sakatu
edo
MELODÍA ALARMA aukeratu arte eta sakatu
tekla
konfirmatzeko.
- Aukeratu gustuko duzun doinua eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
Luze sakatu
tekla itxaroteko modura bueltatzeko.

2. Alarma-iratzargailua aktibatu
Alarma behin jotzeko edo egunero ordu berean jotzeko konfigura dezakezu. Alarmak jotzeko
ordu bat ezarri baduzu, berau pantailan agertuko da alarma indikatzailearekin batera.
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- Sakatu
tekla menura jotzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu
edo
teklak AJUSTE PORT.
aukeratu arte eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu
edo
teklak ALARMA aukeratzeko eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Pantailan ALARMA agertuko da, aukeratu AJUSTE ALARMA eta berretsi
tekla sakatuz.
- Alarma modua aukeratu (UNA VEZ / TODOS LOS DÍAS) eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Alarmak zein ordutan jotzea nahi duzun sartu teklatua erabiliz (ordua/minutuak). Erabili
teklak kurtsorea ezker-eskuin mugitzeko.
- Sakatu
tekla konfirmatzeko eta ondoren Luze sakatu
tekla itxaroteko modura
bueltatzeko.

3. Alarma itzali
Alarma aktibatzen denean, eramangarrian aukeratutako doinuak jotzen du (60 segunduz gutxi
gorabehera). Sakatu edozein tekla alarma itzaltzeko.

4. Alarma desaktibatu
- Sakatu
tekla menura jotzeko.
-Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu edo teklak AJUSTE PORT. aukeratu
arte eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu
edo
teklak ALARMA aukeratzeko eta sakatu
tekla jarraitzeko.
- Sakatu
edo
teklak ANULAR ALARMA aukeratu arte eta sakatu
tekla alarma
desaktibatzeko.
-Luze sakatu
tekla itxaroteko modura bueltatzeko.

Kontrastearen aukeraketa
Errazago ikusi ahal izateko honela alda zenezake pantailaren kontrastea:
- Sakatu
tekla menura jotzeko.
-Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu edo
arte eta sakatu
tekla konfirmatzeko.

teklak AJUSTE PORT. aukeratu
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- Pantailan AJUSTE SONIDO agertuko da, sakatu edo
teklak CONTRASTE aukeratu arte eta
sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu
edo
teklak nahi duzun kontrastea aukeratzeko eta
tekla konfirmatzeko. 9
kontraste maila dituzu.
Luze sakatu
tekla itxaroteko modura bueltatzeko.

Pantaila-hondoaren aukeraketa
8 pantaila-hondo aukera ditzakezu, horretarako:
- Sakatu
tekla menura jotzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu
edo teklak AJUSTE PORT. aukeratu
arte eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Pantailan AJUSTE SONIDO agertuko da, sakatu
edo
teklak FONDO
aukeratu arte eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak nahi duzun hondoa aukeratzeko eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Luze sakatu
tekla itxaroteko modura bueltatzeko.

Telefonoa automatikoki hartu
Funtzio hau aktibatuta dela, deiari erantzuteko nahikoa izango da eramangarria basetik altxatzea.
- Sakatu
tekla menura jotzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu
edo
teklak AJUSTE PORT. aukeratu arte eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo
teklak DESCOLG. AUTO aukeratu arte eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Aukeratu ACTIVADO edo DESACTIVADO eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Luze sakatu
tekla itxaroteko modura bueltatzeko.

Eramangarriaren izena
8 karaktereko izena jar diezaiokezu eramangarriari. Sartutako izena eramangarria pausagunean
denean ikusiko da.
- Sakatu
tekla menura jotzeko.
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-Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu edo
teklak AJUSTE PORT. aukeratu
arte eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak NOMBRE PORT. aukeratu arte eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Sartu izena teklatuaren laguntzaz, lehenago ere adierazi den moduan. Okertu bazara, sakatu
tekla karaktereak ezabatzeko.
- Sakatu
tekla sartutako izena konfirmatzeko.
- Luze sakatu
tekla itxaroteko modura bueltatzeko.

Hizkuntzaren aukeraketa
- Sakatu
tekla menura jotzeko.
-Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu
edo teklak AJUSTE PORT aukeratu
arte eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu
edo
teklak IDIOMA aukeratzeko eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
Sakatu
edo
teklak aukeran dauden hizkuntzetako bat hautatzeko (Espainiera, Ingelesa,
Alemana, Italiera, Portugesa) eta sakatu berriro
tekla konfirmatzeko.
Luze sakatu
tekla itxaroteko modura bueltatzeko.

Herrialde-kodearen konfigurazioa
Telefonoa erabiltzen ari den herrialdeko kodea konfigura daiteke, honela ez da linearekiko
bateraezintasunik izango SIM txarteleko erregistroak eramangarrian kopiatzean. Konfigurazio hau
aldatuz gero, litekeena da SIM txarteleko zenbaki batzuk egoki ez grabatzea.
Telefonoa fabrikatik egoki konfiguratuta aterako da. Hauexek dira kodeak (Espainiarako):
- Herrialde-kodea 34
- Nazioart. aurrezenbakia 00
- Herriald. aurrezenbakia HUTSIK

Larrialdietarako zenbakia
10na digitudun 3 larrialdietarako zenbaki programa ditzakezu. Zenbakiok eramangarri guztietan
dira baliozko. Nahiz eta deiak murrizteko aukera aktibatuta izan, markatu ahal izango dituzu
zenbakiok.
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- Sakatu
tekla menura jotzeko.
-Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu edo teklak AJUSTE BASE aukeratu
arte eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
-Sakatu
edo
teklak MARCACIÓN aukeratu arte eta sakatu
tekla
konfirmatzeko.
- Sartu basearen PINa (berez: 0000).
- Sakatu edo
teklak Nº EMERGENCIA aukeratu arte eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo
teklak zenbakia zein erregistrotan gorde nahi duzun aukeratzeko (Emergencia
1/Emergencia 2/Emergencia 3) eta sakatu
tekla konfirmatzeko
- Sartu zenbakia. Okertu bazara, sakatu digituak ezabatzeko tekla.
- Sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Luze sakatu
tekla itxaroteko modura bueltatzeko.
Oharra: Larrialdietarako zenbakiren bat desaktibatzeko, urrats berberak eman eta ezabatu
larrialdietarako zenbakia.

Deien blokeoa
Funtzio honen bidez telefonoaren erabilera murriz zenezake eta nazioarteko deiak, salneurri
bereziko deiak etab. eragotzi. Halaber, deiak jaso bai, baina kanpora ezin deitzeko moduan
konfigura zenezake telefonoa.
Deien murrizketak ez die larrialdietarako deiei eragingo.

1. Deiak murrizteko konfigurazioa
Eramangarri bakoitzak bere konfigurazioa izango du
- Sakatu
tekla menura jotzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu  edo teklak AJUSTE BASE aukeratu arte eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak BLOQUEO LLAM. aukeratu arte eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sartu basearen PINa (berez:0000).
-Aukeratu zein eramangarritan murriztu nahi dituzun deiak (INT1, INT2…) eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Aukeratu MODO BLOQUEO eta sakatu konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak hauetako aukeretakoren bat hautatzeko:
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- Sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Luze sakatu
tekla itxaroteko modura bueltatzeko.
Oharra: Larrialdietarako zenbakiren bat desaktibatzeko, eman urrats berberak eta ezabatu
larrialdietarako zenbakia.
Sin bloqueo: murrizketak desaktibatuta.
Bloqueo de Nº: Zenbait zenbaki edo aurrezenbaki murriz ditzakezu (Hurrengo atalean adierazten
da zenbakiak nola murriztu).
Llam. interna: Kanpoko dei guztiak murriztuta.
- Sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Luze sakatu
tekla itxaroteko modura bueltatzeko.
OHARRA: Murrizketa guztiak ezereztatzeko, aurreko urratsak eman eta SIN BLOQUEO aukera
hautatu.

2. Zenbakiak murriztu
8 digitudun 3 zenbaki sar ditzakezu gehienez. Honela, murriztu nahi dituzun zenbaki hasierak
definituz, aurrezenbaki berezidun zenbakiak, nazioartekoak, etab. murriztu ahal izango dituzu.
Pantailan“Bloqueado” testua agertuko da murriztutako zenbakiren bati deitzen saiatzean.
- Sakatu
tekla menura jotzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu  edo  teklak AJUSTE BASE aukeratu arte eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak BLOQUEO LLAM. aukeratu arte eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Sartu basearen PINa (berez:0000).
- Aukeratu zein eramangarritan murriztu nahi dituzun deiak (basean erregistratutako eramangarri
bakarra baduzu, aukeratu INT 1) eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak BLOQUEO DE NUM. aukeratu arte eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak murriztu nahi duzun zenbakia edo aurrezenbakia murrizteko aukeran
dauden 3 erregistroetatik bat hautatzeko eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
-Sartu murriztu nahi duzun zenbakia (8 digitu gehienez). Okertu bazara, sakatu
tekla digituak ezabatzeko.
- Sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Luze sakatu
tekla itxaroteko modura bueltatzeko
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- Sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Luze sakatu
tekla itxaroteko modura bueltatzeko.
Oharra: Larrialdietarako zenbakiren bat desaktibatzeko, eman urrats berberak eta ezabatu
larrialdietarako zenbakia.
Sin bloqueo: murrizketak desaktibatuta.
Bloqueo de Nº: Zenbait zenbaki edo aurrezenbaki murriz ditzakezu (Hurrengo atalean adierazten
da zenbakiak nola murriztu).
Llam. interna: Kanpoko dei guztiak murriztuta.
- Sakatu
tekla konfirmatzeko.
-Luze sakatu
tekla itxaroteko modura bueltatzeko.
OHARRA: Murrizketa guztiak ezereztatzeko, aurreko urratsak eman eta SIN BLOQUEO aukera
hautatu.

PABX sarbide kodea (Telefonogune pribatuetarako, Ez da Erabiltzen Espainian )
PABX batzuek ez dute automatikoki eskuratzen sare publikorako identifikazio kodearen aldaketa.
Honengatik, sarbide publikoko kodea programatu behar da. Zure markaketa aurrezenbakiak
programatutako CODIGO DE ACCESO PABXekin bat badatoz, zure telefonoak automatikoki
markaketa etenaldia egingo du zenbaki osoa markatu aurretik.
- Sakatu
tekla menura jotzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu  edo  teklak AJUSTE BASE aukeratu arte eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak MARCACIÓN aukeratu arte eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Sartu basearen PINa (berez: 0000).
- Sakatu  edo  teklak CÓDIGO ACCESO aukeratu arte eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sartu sarbide kodigoko digituak (4 gehienez) eta sakatu tekla konfirmatzeko. Okertuz gero,
sakatu tekla digituak ezabatzeko.
- Luze sakatu
tekla itxaroteko modura bueltatzeko.
OHARRA: Sarbide kodea desaktibatzeko, errepikatu urrats guztiak eta ezabatu konfiguratutako
digituak.
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R teklaren konfigurazioa
Tekla hau baliagarria izango duzu zure telefono konpainiak edo telefonoguneak eskaintzen
dizkizun zerbitzuak erabiltzeko, besteak beste: “dei desbideraketa”, “deia zain”, “erantzungailu
zerbitzua”, etab. Zerbitzu hauek zure telefono konpainiarekin kontratatu behar dituzu.
R teklaren denboraren iraupena konfigura daiteke, 98, 270, 380 eta 600ms (Espainiarako 98ms
dira) konfigurazio hau aldatzen baduzu, ezin izango duzu zure telefono konpainiak eskainitako
zenbait zerbitzu erabili.
- Sakatu
tekla menura jotzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu  edo teklak AJUSTE BASE aukeratu arte eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak MARCACIÓN aukeratu arte eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sartu basearen PINa (berez: 0000).
- Sakatu  edo  teklak TECLA R aukeratu arte eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Aukeratu zenbat denbora nahi duzun  edo  teklak erabiliz eta sakatu
tekla
konfirmatzeko.
Luze sakatu
tekla itxaroteko modura bueltatzeko.
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Eramangarriaren PINa aldatu
Eramangarriaren konfigurazioak baimendu gabeko pertsonengandik babesteko, eramangarriaren
PINa alda dezakezu (berez: 0000).
- Sakatu
tekla menura jotzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu  edo  teklak AJUSTE PORT. aukeratu arte eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak PIN PORTÁTIL aukeratu arte eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Sartu oraingo PINa (berez: 0000).
- Sartu PIN berria (4 digitu).
- Sartu berriro PIN berria, akatsik ez dela izan ziurtatzeko. Bat badator, eramangarriaren PIN
berria gordeko da.
- Luze sakatu
tekla itxaroteko modura bueltatzeko.
OHARRA: Ez ezazu inoiz ahaztu PIN zenbakia, bestela ez duzu zenbait menu murriztutara
sarbiderik izango.

Basearen PINa aldatu
Basearen konfigurazioak baimendu gabeko pertsonengandik babesteko, basearen PINa alda
dezakezu (berez: 0000). Gogora ezazu PIN berria ahaztuz gero, ez duzula zenbait menu
murriztutara sarbiderik izango.
- Sakatu
tekla menura jotzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu  edo  teklak AJUSTE BASE. aukeratu arte eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak PIN BASE aukeratu arte eta sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Sartu oraingo PINa (berez: 0000).
- Sartu PIN berria (4 digitu).
- Sartu berriro PIN berria, akatsik ez dela izan ziurtatzeko. Bat badator, basearen PIN berria
gordeko da.
.- Luze sakatu
tekla itxaroteko modura bueltatzeko.
OHARRA: Ez ezazu inoiz ahaztu PIN zenbakia, bestela ez duzu zenbait menu murriztutara
sarbiderik izango.
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12. SMS mezu laburren zerbitzua
Telefono honekin SMS mezuak jaso eta bidali ditzakezu GSM telefono mugikorretara eta gaitasun
hau duten beste telefono finkoetara. Konektatuta zauden zerbitzariak onartzen badu, testu
mezuak bidali ditzakezu fax-a duten telefono zenbakietara eta posta elektronikoko helbideetara.
Horretarako, zure telefono konpainiak SMS mezu laburren zerbitzua eskaini behar du, eta Deien
Identifikazio Zerbitzua aktibatuta egon behar da.
Telefono honek 30 mezu labur gordetzen ditu ( 160 karakterekoak badira) eta buzoi pribatuetara
mezuak bidaltzeko balio du.

SMS mezu laburren zerbitzuaren konfigurazioa
Mezuen zentroaren zenbakia
Mezu laburren zerbitzua erabiltzeko, zure telefono konpainiaren mezuen zentroaren zenbakiak
programatuta egon behar dute, bai bidaltzeko (900716800) bai jasotzeko (900716801).
Euskalteleko mezuen zentroaren zenbakien konfigurazio lehenetsia du. Zure telefono konpainia
beste bat bada, haren zenbakiak eskatu beharko dituzu.
Mezuen zentroaren zenbakiak aldatzeko:
- Sakatu
tekla menura sartzeko.
- Sakatu  edo  teklak RECIBIDOS hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Pantailan MENSAJES agertuko da, sakatu berriz
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak CENTRO SERV. hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Hautatu ENVIAR irteera mezuen zentroaren zenbakia aldatzeko, eta
tekla sakatu
konfirmatzeko.
- Idatzi zenbaki berria (
tekla sakatu digituak ezabatzeko) eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Hautatu RECIBIR sarrera mezuen zentroaren zenbakia aldatzeko, eta
tekla sakatu
konfirmatzeko.
- Idatzi zenbaki berria (
tekla sakatu digituak ezabatzeko) eta
tekla sakatu konfirmatzeko
- Luze sakatu
tekla itxaroteko modura bueltatzeko.
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Terminal zenbakia (luzapena)
SMS telefono bat baino gehiago linea berean konektatzen badituzu, terminal zenbaki desberdina
jarri behar diozu bakoitzari. Zure telefonoak 1 zenbakia du lehenetsita. ) Bederatzi zenbakiren
artean hauta dezakezu (1etik 9ra). Mezu zerbitzua telefono bakoitzean aktibatu behar da.
- Sakatu
tekla menura sartzeko.
- Sakatu  edo  teklak RECIBIDOS hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Pantailan MENSAJES agertuko da, sakatu berriz
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak CENTRO SERV. hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak RECIBIR hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
-Mezuen zerbitzariaren zenbakiaren azken digituak definitzen du konfiguratutako terminalaren
zenbakia. Sakatu
tekla azken digitua ezabatzeko eta 1etik 9ra arteko zenbaki bat gehitu
terminalaren zenbakia konfiguratzeko.
- Sakatu
konfirmatzeko.
- Luze sakatu
tekla itxaroteko modura bueltatzeko.

Mezu laburren zerbitzua aktibatzea
Telefono honetatik SMS mezu laburrak bidaltzeko, aurretik zure telefono konpainiak eskaintzen
duen zerbitzuan alta eman behar duzu. SMS zerbitzua aktibatzeko jarraitu beharreko prozedura
zure telefono konpainiarekin kontsultatu. Zure telefono konpainia Euskaltel balitz, honako hauek
egin beharko dituzu:
- Sakatu
tekla menura sartzeko.
- Sakatu  edo  teklak RECIBIDOS hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Pantailan MENSAJES agertuko da, sakatu berriz
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu
tekla mezu berri bat idazteko. Mezua idazteko pantaila agertuko da.
- Teklatuaren laguntzaz ##ACT## idatzi (maiuskulaz) zerbitzua aktibatzeko. (Pantailan # agertzeko ,
* tekla sakatu)..
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- Sakatu
tekla konfirmatzeko. “Enviar a” agertuko da. Berriz sakatu
tekla zerbitzua
aktibatzeko mezua bidaliko duzun zenbakia idazteko.
- Idatzi 4545 aktibazio mezua bidaltzeko zenbakia. Sakatu
tekla konfirmatzeko. “Enviar”
agertuko da. Berriz sakatu
tekla hautatzeko. Mezua bidaliko duzu, eta honekin zerbitzua
aktibatzeko eskaera ere.
OHARRA: Zerbitzua desaktibatzeko, ##ACT## (maiuskulaz) bidali beharrean , ##DES##
(maiuskulaz) bidali, aurretik azaldu den bezala.

Posta pribatua
Funtzio honekin mezuak jasotzeko buzoi pribatuak sortu ditzakezu, 3 gehienez. Horretarako
erabiltzaile izena sortu behar duzu (4 karaktereko 3 erabiltzaile gehienez) bere pasahitzarekin ( 4
digitu). Behin hau eginda, zure buzoi pribatura mezu bat bidali nahi duenak, buzoi horren izena
eta terminalaren zenbakia (luzapena) idatzi beharko ditul (extensión). Horretarako, aurretik izena
eta terminal zenbakia (luzapena) eman beharko dizkiozu. Buzoi pribatuetako mezua jasotzen
duzunean, pasahitza eskatuko dizu irakurtzeko. Pasahitza idatzi, eta zuzena balitz, mezua agertuko
da.
- Sakatu
tekla menura sartzeko.
- Sakatu  edo  teklak RECIBIDOS hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Pantailan MENSAJES agertuko da, sakatu berriz
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak BUZONES hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Hautatu Buzón privado 1, Buzón privado 2 edo Buzón privado 3 eta
tekla sakatu
konfirmatzeko.
- Idatzi nahi duzun erabiltzaile izena (4 karaktere gehienez). Sakatu
tekla gordetzeko.
- Idatzi nahi duzun pasahitza (4 digitu).
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- Berriz idatzi pasahitza konfirmatzeko. Buzoi pribatua aktibatuta dago.
- Luze sakatu
tekla itxaroteko modura bueltatzeko.
OHARRA: Erabiltzaileren bat ordezkatzeko edo aldatzeko, sortzeko egindako pausuak jarraitu,
ordezkatu edo aldatu nahi duzun erabiltzailearen izena hautatu eta
tekla sakatu.

SMS txirrina
Telefonoak mezu bat jasotzen duenean soinudun abisu bat egitea nahi baduzu, edo aukera hau
desaktibatu nahi baduzu, honako hauek jarraitu:
- Sakatu
tekla menura sartzeko.
- Sakatu  edo  teklak RECIBIDOS hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Pantailan MENSAJES agertuko da, sakatu berriz
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak TIMBRE SMS hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Hautatu ACTIVADO telefonoak soinudun abisua egiteko edo DESACTIVADO ez egiteko. Sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Luze sakatu
tekla itxaroteko modura bueltatzeko.

SMS tamaina
Funtzio honekin mezuaren gehienezko tamaina aukeratzen duzu (160 edo 640 karaktere).
- Sakatu
tekla menura sartzeko.
- Sakatu  edo  teklak RECIBIDOS hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Pantailan MENSAJES agertuko da, sakatu berriz
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak TAMAÑO SMS hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Hautatu 640 CARACTERES tamaina horretako mezuak idatzi ahal izateko edo 160 CARACTERES
mezu laburragoak idatzi nahi badituzu. Sakatu
tekla zure aukera konfirmatzeko.
- Luze sakatu
tekla itxaroteko modura bueltatzeko.
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SMS mezua bidali
160 edo 640 karektereko testu, posta elektroniko eta fax motako mezuak bidali ditzakezu.

Testu-motako mezua
Mezu hau zure telefonoa eta beste telefono baten artean bidaliko da. TEXTO motako mezu bat
bidaltzeko:
- Sakatu
tekla menura sartzeko.
- Sakatu  edo  teklak RECIBIDOS hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Pantailan MENSAJES agertuko da, sakatu berriz
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu
tekla NUEVO SMS hautatzeko.
- Teklatuarekin idatzi bidali nahi duzun mezua (sakatu # maiuskulak edo minuskulak
aukeratzeko). Mezua amaitzen duzunean
tekla sakatu.
-Hautatu eta konfirmatu GUARDAR mezua gordetzeko eta beranduago bidaltzeko;
hautatu TIPO MENSAJE eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak TEXTO hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Hautatu ENVIAR A eta hartzailearen zenbakia idatzi edo
tekla sakatu zenbakia LISTADO DE
LA AGENDA aukeratik hautatzeko.
- Zenbakia pantailan dagoenean
tekla sakatu.
- Pantailan dauden aukeren zerrenda agertuko da:
1. Mezua bidaltzeko ENVIAR hautatu eta
tekla sakatu konfirmatzeko. Mezua bidaliko da eta
pantailan ENVIANDO MENSAJE agertuko da. Mezu ondo bidali bada ENVIADO CORRECTO agertuko
da eta bidali ez bada FALLO ENVIADO agertuko da.
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2. SMS-a terminal bat baino gehiago duen linea batera bidaltzeko, NUM TERMINAL hautatu eta
tekla sakatu. Idatzi terminalaren zenbakia eta sakatu
. Berriz ikusiko duzu zenbakia pantailan.
Sakatu
aukerak ikusteko eta hautatu ENVIAR tekla sakatuta
3. Mezua bidaltzen duzun bakoitzean, mezua heldu den jakinarazpen-mezua jaso nahi baduzu,
hautatu NOTIFICACIÓN eta sakatu
onartzeko. Sakatu  edo  teklak ACTIVADO hautatu arte
eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
4. Mezu buzoi pribatu batera bidaltzeko, hautatu PRIVADO. Jarraitu “Mandar un mensaje de texto
a un buzón privado” aukeran dauden argibideei.

Posta elektroniko helbide batera SMS mezua bidaltzea (E-mail mezua)
- Sakatu
tekla menura sartzeko.
- Sakatu  edo  teklak RECIBIDOS hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Pantailan MENSAJES agertuko da, sakatu berriz
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak NUEVO SMS hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Idatzi bidali nahi duzun mezua (sakatu # maiuskulak edo minuskulak aukeratzeko). Mezua
amaitzen duzunean
tekla sakatu.
- Hautatu GUARDAR mezua gordetzeko eta beranduago bidaltzeko, bestela TIPO MENSAJE
hautatu eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak E-MAIL hautatu arte eta sakatu
tekla.
- Hautatu ENVIAR A eta hartzailearen posta elektronikoaren helbidea idatzi teklatuarekin.
- E-maila bidaltzeko sakatu .
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Fax zenbaki batera SMS mezua bidaltzea
- Sakatu
tekla menura sartzeko.
- Sakatu  edo  teklak RECIBIDOS hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Pantailan MENSAJES agertuko da, sakatu berriz
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak NUEVO SMS hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Idatzi bidali nahi duzun mezua (sakatu # maiuskulak edo minuskulak aukeratzeko). Mezua
amaitzen duzunean
tekla sakatu.
- Hautatu GUARDAR mezua gordetzeko eta beranduago bidaltzeko, bestela TIPO MENSAJE
hautatu eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak FAX hautatu arte eta sakatu
tekla.
- Hautatu ENVIAR A eta hartzailearen fax zenbakia idatzi edo tekla sakatu zenbakia agendatik
aukeratzeko.
- Zenbakia idatzi duzunean sakatu
tekla.
- Pantailan aukeren zerrenda agertuko da. Mezua bidaltzeko ENVIAR hautatu eta
tekla sakatu
konfirmatzeko. Mezua bidaliko da eta pantailan ENVIANDO MENSAJE agertuko da. Mezu ondo
bidali bada ENVIADO CORRECTO agertuko da eta bidali ez bada FALLO ENVIADO agertuko da.
- Izenburua idatzi nahi baduzu hautatu TITULO DEL FAX (izenburua) eta sakatu
tekla -Idatzi
izenburua eta berriz sakatu
tekla.
- Sakatu
eta hautatu ENVIAR.
- Sakatu
mezua bidaltzeko.

Testu-mezua buzoi pribatu batera bidaltzea
- Sakatu
tekla menura sartzeko.
- Sakatu  edo  teklak RECIBIDOS hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Pantailan MENSAJES agertuko da, sakatu berriz
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak NUEVO SMS hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Idatzi bidali nahi duzun mezua eta sakatu tekla
- Hautatu GUARDAR mezua gordetzeko eta beranduago bidaltzeko, bestela TIPO MENSAJE
hautatu eta sakatu
tekla konfirmatzeko.

47

Produktuaren izena
ESKULIBURU-MOTA
Eskuliburuaren izenburua

- Sakatu  edo  teklak TEXTO hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Hautatu ENVIAR A eta hartzailearen zenbakia idatzi eta tekla sakatu.
- Sakatu  edo  teklak TEXTO hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Idatzi teklatuarekin hartzailearen izena eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Sakatu tekla. Hautatu ENVIAR eta
tekla sakatu mezua zehaztutako zenbaki eta buzoi
pribatura bidaltzeko.

Mezu bat erantzun/birbidali
Funtzio honekin jasotako, bidalitako edo gordetako mezu bat berriz erabil dezakezu, berau
aldatzeko aukerarekin.
- Sakatu
tekla menura sartzeko.
- Sakatu  edo  teklak RECIBIDOS hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Pantailan MENSAJES agertuko da, berriz sakatu
tekla MENSAJES azpi-menura sartzeko.
Sakatu  edo  teklak eta hautatu BUZON ENTRA., BUZON SALID., edo GUARDADOS eta
sakatu konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak berriz erabili nahi duzun mezua aukeratzeko eta
tekla sakatu.
- Sakatu
tekla. Pantailan USAR agertuko da. Sakatu
tekla funtzio honetara sarzeko.
- Teklatuarekin mezu aldatu, nahi baduzu, eta
tekla sakatu
- Pantailan ENVIAR A agertuko da. Sakatu
tekla.
- Idatzi hartzailearen zenbakia eta tekla sakatu.
- Pantailan ENVIAR agertuko da. Sakatu
tekla mezua bidaltzeko edo aurreko atalean (Mandar
un mensaje de texto) zehaztu bezala aukera ezberdinak aldatu.
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Mezuak jaso
Mezu bat jasotzen duzunean abisu-tonu bat entzungo duzu eta eramangarriaren pantailan
ikurra aktibatuta agertuko da, eta eramangarriaren adierazle optikoa dardarka hasiko da.
- Sakatu
tekla menura sartzeko.
- Sakatu  edo  teklak RECIBIDOS hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Pantailan MENSAJES XX agertuko da (XX-k jasotako mezu berrien kopurua adierazten du), sakatu
tekla sartzeko Sakatu  edo  teklak eta BUZON ENTRA hautatu. Sakatu
konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  mezu berria hautatzeko eta sakatu
tekla irakurtzeko.
OHARRA: Mezua postontzi pribatu baten hartu jaso baduzu, telefonoak PIN kodea eskatuko dizu
mezua irakurtzeko.

Mezuak ezabatu
Funtzio honekin memoria osoa, sarrerako mezuak, irteerako mezuak eta gordetako mezuak edota
banan banan ezabatu ditzakezu mezuak.

Sarrerako, irteerako edo gordetako mezuak ezabatzea
- Sakatu
tekla menura sartzeko.
- Sakatu  edo  teklak RECIBIDOS hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Pantailan MENSAJES agertuko da, berriz sakatu
tekla konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak BUZON SALID, BUZON ENTRA, GUARDADOS hautatu arte eta
sakatu hutsitu nahi duzun postontziaren arabera.
- Sakatu
tekla eta jarraian berriz ere
BORRAR TODO hautatzeko.
- Sakatu
konfirmatzeko.

tekla
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Mezuak banan-banan ezabatu
- Sakatu
tekla menura sartzeko.
- Sakatu  edo  teklak RECIBIDOS hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Pantailan MENSAJES agertuko da, orduan berriz ere
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak BUZON SALID, BUZON ENTRA, edo GUARDADOS hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko
- Sakatu  edo  teklak, ezabatu nahi duzun mezua hautatzeko eta tekla sakatu.
- Sakatu
tekla , BORRAR ENTRADA hautatu eta
tekla sakatu konfirmatzeko.

Memoria osoa ezabatu
- Sakatu
tekla menura sartzeko.
- Sakatu  edo  teklak RECIBIDOS hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
Pantailan MENSAJES agertuko da, orduan berriz ere
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak BORRAR MEM hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko
- Pantailan BORRAR TODOS LOS DATOS? agertuko da.
- Sakatu
tekla konfirmatzeko eta postontzi guztiak hutsitzeko.
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13. DECT/GAP sistema.
DECTen eta GAPen deskripzioa
DECT
(Digital Enhanced Cordless Telecommunications) haririk gabeko komunikazio digitalen Europako
estandarra da. DECT terminalek haririk gabeko terminal analogikoek baino prestazio hobeagoak
dituzte, teknologia digitalak eskaintzen dituen abantailei esker. Honek soinu kalitate hobea
ematen du eta babes gehiago ohiko interferentzien aurrean, irrati edo telebista kateak besteak
beste.

GAP
(Generic Access Profile) DECT telefono egileek hartutako estandarra da, eta basearen eta
eramangarriaren
arteko bateragarritasuna bermatzen du. GAP bateragarritasuna guztiz
beharrezkoa da base eta eramangarri ezberdinak lotu nahi badituzu.

Eramangarriaren erregistroa (Eramangarriaren alta egin)
Basea eta eramangarria erregistratuta datoz fabrikatik, edozein arrazoirengatik horrela ez balitz,
ondorengoak egin:
- Sakatu
tekla menura sartzeko.
- Sakatu  edo  teklak AJUSTE PORT hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak DAR DE ALTA hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
-  edo  erabili eramangarria erregistratu nahi duzun basearen zenbakia aukeratzeko.
Eramangarria ez baduzu beste inon erregistratu BASE 1 hautatu, bestela erregistratu nahi duzun
basearen zenbakia aukeratu eta
tekla sakatu konfimatzeko.
- Basearen eramangarri bilaketa tekla luze sakatu, 5 segundu inguru (basearen adierazgarri
optikoa dardarka hasiko da.
- Idatzi basearen PINa (lehenetsia:0000) eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Eramangarria basea bilatzen hasiko da eta pantailan “Registrando…” agertuko da.
- Itxaron eramangarriak basearekin bat egin arte eta libre dauden eramangarrientzako tokien
zenbakia agertu arte.
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- Hautatu eramangarriaren zenbakia teklatuarekin. Eramangarria hautatutako basean
erregistratuko da, aukeratutako zenbakiarekin.

Tresna honen GAP erraztasunak
1. 6 eramangarri erregistratu daitezke base berean.
2. 4 base erregistratu daitezke eramangarri berean.
3. Barruko dei bat egitea eta base berean konektatuta dagoen eramangarri batetik bestera deiak
transferitzea.
4. Eramangarri baten estaldura hobetu gertuko beste base batekin eskuko-konexio edo konexioautomatiko baten bidez.
Base bakoitzaren estaldura-eremuak independenteak dira.
5. Basean GAP sistemarekin bateragarria den beste eramangarri bat erregistratu.

Eramangarriari baja eman
- Sakatu
tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu  edo  teklak AJUSTE BASE hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak DAR DE BAJA hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko .
- Idatzi basearen PINa (lehenetsia:0000) .
- Hautatu baja eman nahi diozun eramangarria eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Eramanagarriak konfirmatzeko eskatuko dizu, sakatu
tekla, hautatutako eramangarriari baja
emateko.
- Luze sakatu
tekla, itxaroteko modura bueltatzeko.

Beste base bat aukeratu
Funtzio hau baliagarria da eramangarria zenbait basetan erregistratuta badago. Eramangarriaren
estaldura base batetik bestera aldatzeko erabiliko da, bai eskuz zein automatikoki.
- Sakatu
tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu  edo  teklak AJUSTE PORT hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak SELEC BASE hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko .
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- Sakatu  edo  teklak eramangarriarekin konektatu nahi duzun basea aukeratzeko edo
AUTOMÁTICO (gertuen dagoenarekin konektatuko da). Sakatu
tekla konfirmatzeko.

Barruko deiak
Base baten 2 eramangarri edo gehiago erregistratuta badaude, elkarren artean kosturik gabe hitz
egiteko erabil ditzakezu.
- Sakatu
tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu  edo  teklak LLAM INTERNA hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko. Markatzeko tonua entzungo duzu.
- Idatzi deitu nahi duzun eramangarriaren zenbakia. Eramangarri guztietara deitzeko, sakatu
tekla .
- Deia amaitzeko, sakatu
tekla.

Barruko dei bati erantzun
- Barruko dei bati erantzuteko, edozein tekla sakatu,
izan ezik; edo eramangarria basetik
hartu DESCUELGUE AUTOMÁTICO funtzioa aktibatuta badago.
-Deia amaitzeko, sakatu
tekla.

Barruko dei bat abian dela kanpoko dei bati erantzun
Kanpoko dei bat jasotzen baduzu barruko dei bat egiten ari zarela, itxaron deiaren tonua
entzungo duzu eramangarri bietan eta zenbakiaren identifikazioa, zerbitzua aktibatuta egonez
gero.
Deiari erantzuteko:
- Sakatu
tekla menura sartzeko..
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu  edo  teklak LLAM INTERNA hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko. Barruko deia itxaroteko moduan jartzen da eta zure eramangarria
kanpoko deiarekin konektatzen da.
- Sakatu
barruko deia amaitzeko eta kanpoko deiaren txirrinak joko du.
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Dei-transferentzia
Kanpoko dei bat transferitu dezakezu eramangarri batetik bestera. Kanpoko deia abian dela,
honako hauek egin:
- Sakatu
tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu  edo  teklak LLAM INTERNA hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Idatzi eramangarriaren zenbakia. Eramangarri guztietara deitzeko, sakatu
tekla.
- Beste eramangarriak erantzuten duenean, sakatu
deia transferitzeko.
OHARRA: Zuzenean sakatu dezakezu
tekla, bestearen erantzunaren zain egon gabe. Beste
eramangarriak ez badu erantzuten, deiak automatikoki joko du zure eramangarrian.
Kanpoko eta barruko deiaren artean txandakatzeko, sakatu
menura sartzeko. Sakatu  edo
 teklak LLAM INTERNA hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko. Lana errepikatu
solaskideen artean txandakatzeko.

Hiruren arteko konferentzia (2 BARR eta 1 KANP)
Base baten eramangarri bat baino gehiago erregistratuta badaude, funtzio hau erabili dezakezu
kanpoko dei bat eramangarri birekin konektatzeko.
1. Hiruren arteko konferentzia egitea.
Egindako edo jasotako kanpoko dei batekin konektatuta zaudela:
- Sakatu
tekla menura sartzeko.
- Sakatu  edo  teklak LLAM INTERNA hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Idatzi eramangarriaren zenbakia. Eramangarri guztietara deitzeko, sakatu
tekla.
- Besteak hartzen duenean, sakatu
tekla hiru solaskideen arteko aldibereko elkarrizketa
hasteko.
2. Konferentzia bukatzea
Berriz
tekla sakatzerakoan, kanpoko deiarekin konexioa mantendu egiten da eta barruko
deia itxaroten geratuko da.
Komunikazioa amaitzeko edo hiruren arteko konferentziatik nahi duzunean irteteko, sakatu
tekla.
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14. Bestelakoak
Eramangarria erreseteatu
Aldatu dituzun parametroak ezabatu ditzakezu, baina eramangarria erreseteatzen duzunean,
agenda eta eramangarriaren izena ez dira ezabatuko.
- Sakatu
tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu  edo  teklak AJUSTE PORT hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak AJUSTE INICIAL hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko .
- Introduzca el PIN del portátil (por defecto:0000) y pulse la tecla
para confirmar.
- Luze sakatu
itxaroteko modura bueltatzeko.
Ondorengo taulak, behin leheneratzea bukatuta, eramangarriak izango dituen baloreak erakusten
ditu.

Funtzioa

Fabrikako konfigurazioa

Bolumena

2

Esku-librekoaren bolumena

4

Txirrinaren bolumena

4

Txirrinaren doinua

12

Teklatuaren hotsa

Aktibatuta

Telefonoa automatikoki hartu

Aktibatuta

Hizkuntza

Espainiera

Eramangarriaren PINa

0000

Berriz egindako deien zerrenda

Hutsik
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Basea erreseteatu
Aldatu dituzun parametroak ezabatu ditzakezu, horretarako:
- Sakatu
tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu  edo  teklak AJUSTE BASE hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak AJUSTE INICIAL hautatu arte eta
tekla sakatu konfirmatzeko .
- Idatzi basearen PINa (lehenetsia:0000) eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Luze sakatu
itxaroteko modura bueltatzeko.
Ondorengo taulak, behin leheneratzea bukatuta, baseak izango dituen baloreak erakusten ditu .

Funtzioa

Fabrikako konfigurazioa

Bolumena

2

Esku-librekoaren bolumena

4

Txirrinaren bolumena

4

Txirrinaren doinua

12

Teklatuaren hotsa

Aktibatuta

Telefonoa automatikoki hartu

Aktibatuta

Hizkuntza

Espainiera

Eramangarriaren PINa

0000

Berriz egindako deien zerrenda

Hutsik

56

Produktuaren izena
ESKULIBURU-MOTA
Eskuliburuaren izenburua

Xehetasun teknikoak

Autonomia itxaroteko moduan

160 ordu (erabileraren arabera)

Autonomia hitz egiteko moduan

12 ordu (esku libreak kenduta)

Estaldura

300 metrora arte lur zabalean
50 metrora arte barnealdean

Agendako memoria-kopurua

100 memoria alfanumerikoak

Bateriak

Ni-MH 1.2V, 600mAh, AAA (x3)

Pisua

111g (bateriak barne)

Tamaina

113 x 42 x 18 mm
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Berme-orriaren baldintzak
Berme honek Espainiarako balio du.
2 urteko bermea gidaliburuan eta bilgarrian deskribatutako ekipoaren ezaugarrietan eragina izan
dezakeen edozein akatsentzat .
6 hilabeteko bermea ekipoarekin batera datozen kargatzeko baterientzat (pilak ez) .
BERME HONEK EZ DITU BERE GAIN HARTUKO tximistak eta ekaitzak sortutako kalteak eta
matxurak. Ezta kolpeek, erorikoek, uholdeek, hondamendiek, manipulazioak edo txarto
erabiltzeagatik sortutako matxurak.

Bermea gauzatzeko jarraitu beharrekoak:
o

o

Lehen 6 hilabeteetan.
o
Deitu gure Bezeroaren Arreta Zerbitzura 902 36 69 79, eta zurekin
zuzenean mintzatuko gara arazoa ahalik eta arinen konpontzeko.
6 hilabeteetatik 2 urtera arte, honako bat:
o
Bizilekutik gertuen duzun Laguntza Tekniko Zerbitzura jo (ikusi
zerbitzuen zerrenda) edo terminala gure laguntza zerbitzuko
zentralera bidali.

Bermea gauzatzeko derrigorrezkoa da EROSKETA-TIKETA
aurkeztea. Hau da, aipatutako TIKETArik gabe, ekipoak
bermea galtzen du
Berme honen jabeak indarrean dagoen araudiak ematen dizkion eskubideez gozatu ahal izango
du, eta berme komertzial honek ez du eraginik izango berauengan, gehitu eta konplementua
izatea baino ez dute helburu.
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Zer egin edonolako zalantzaren aurrean
• ERAMANGARRIA EZ DABIL EDO EZ DU BETI BEZALA FUNTZIONATZEN
- Basea sare elektrikotik deskonektatu.
- Eramangarriaren bateriak atera.
- Basea sare elektrikora berriz konektatu.
- Bateriak eramangarria sartu (posizioari erreparatu)
- Jarri eramangarria basean.
• TELEFONOA EZ DABIL
- Moldagailua zuzen konektatuta dagoela konprobatu.
- Linea-kablea zuzen konektatuta dagoela konprobatu.
- Bateriak zuzen konektatuta eta kargatuta daudela konprobatu.
• ERAMANGARRIA EZ DABIL
- Bateriak deskonektatu eta berriz konektatu.
- Utzi eramangarria basean eta konprobatu pantailako bateria adierazlea mugitzen dela.
- Bateriak 10 orduz kargatzen utzi dituzu? Konprobatu bateriaren egoera eramangarriaren
ikonoaren neurrian.
• BASEAK ETA ERAMANGARRIAK EZ DUTE BAT EGITEN
- Eramangarria berriz erregistratu basean.
• EZ DA DEITZEKO TONUA ENTZUTEN
- Linea-kablea zuzen konektatuta dagoela konprobatu.
Tekla sakatzen duzuen, baseko argi berdea dardarka hasten da?
Egiaztatu instalazioa.
• TXIRRINAK LEHENAGO TELEFONO FINKOAN JOTZEN DU
- Normala da. Baseak uhin bidez bidaltzen du seinalea eta astiroago doa.
• DEITZEN DUEN PERTSONAREN ZENBAKIA EZ DA AZALTZEN
- Eskatu diozu zerbitzua zure konpainiari?
- Zentralita pribatu batekin konektatuta zaude? Hauetariko askok ez dute zenbakia erakusten.
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