
Smartphone Connect alkalmazás útmutatója
Prémium dizájntelefon Smartphone Connect funkcióval

Típus    KX-PRW110
KX-PRW120

Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.
Ez a dokumentum a Smartphone Connect alkalmazás használatát mutatja be.
Telefonrendszerének funkcióival kapcsolatos információkért lásd a mellékelt
Használati útmutató megfelelő fejezeteit.



Bevezetés
Smartphone Connect áttekintés .................3

Az első lépések
Indítás, kilépés és regisztráció ...................5
A képernyő elrendezése ............................6
Állapotértesítések .......................................6

Telefonfunkciók
Hívások kezdeményezése .........................8
Egyéb funkciók használata vezetékes hívás
közben ........................................................8
Vezetékes hívások fogadása .....................9
További hordozható készülékek
használata ................................................10

Híváslista funkciók
A híváslista megtekintése ........................12
Híváskezdeményezés a híváslistából ......12
Információ átvétele a névjegyzékbe a
híváslistából .............................................12
A híváslista törlése ...................................12

A telefonkönyv funkciói
A telefonkönyv funkciói ............................14

Üzenetrögzítő szolgáltatások
Az üzenetrögzítő bekapcsolása ...............15
Üzenetek lejátszása .................................15
Az összes üzenet törlése .........................15

Egyéb szolgáltatások
Adatok másolása a telefonos
rendszerre ................................................16
Névjegyzék másolása ..............................16
Képek másolása (csak Android™ verzió
esetén) .....................................................18
Csengőhang másolása (csak Android verzió
esetén) .....................................................18
A hordozható készülék memóriájának
kezelése ...................................................18
Hangbeállítások módosítása ....................19
Az állapotjelző és az értesítési beállítások
módosítása ...............................................20
Általános beállítások módosítása .............20

Regisztrációs funkciók
Az okostelefon további bázisállomásokhoz
történő regisztrációja ................................22

Bázisállomás kiválasztása .......................22
A vezeték nélküli hozzáférési pont
megerősítése ...........................................23
Okostelefon regisztrációjának törlése ......24

További információk
Hiba esetén ..............................................25
Hibaüzenetek ...........................................25
Hibaelhárítás ............................................29

2

Tartalom



Smartphone Connect áttekintés
Ha Ön telepíti az ingyenes Smartphone Connect alkalmazást az okostelefonjára, az
okostelefont a telefonrendszere kiegészítőjeként használhatja. Az alkalmazás használatával a
következő funkciók érhetők el.
– Vezetékes kimenő hívások kezdeményezése és bejövő hívások fogadása
– Belső hívások kezdeményezése és fogadása
– Üzenetrögzítő üzenetek lejátszása
– A hívásnapló ellenőrzése
– Névjegyzék bejegyzések másolása az okostelefonról a telefonos rendszerbe
– Vezetékes hívások átadása az okostelefon és a hordozható készülék között
– Tapétaként használható képek átmásolása az okostelefonról a hordozható készülékre (csak

androidos változat esetén)
– Csengőhang átmásolása az okostelefonról a hordozható készülékre (csak Androidos

változat esetén)

Követelmények
Kérjük, tekintse meg a legfrissebb tudnivalókat a követekező támogatási oldalon:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/tel/air/
R iPhone és iPad (iOS 8.0 és újabb) vagy Android-eszközök (Android 4.0 és újabb)*1 (2017

októberétől kezdve)
R A következő Android eszközök nem kompatibilisek a Smartphone Connect alkalmazással.

– Android eszközök, amelyeket nem támogat a Google Play™
– Korlátozott hardverfunkciókkal rendelkező Android eszközök (Bluetooth®, Wi-Fi® és

mikrofon támogatása szükséges.)
R Egy kompatibilis Panasonic telefonos rendszer (lásd alul)
R Egy vezeték nélküli útválasztó (IEEE 802.11g vagy IEEE 802.11n javasolt)
R A Smartphone Connect alkalmazás; a letöltéssel kapcsolatos adatok az alábbi weboldalon

találhatók meg

https://panasonic.net/cns/pcc/support/tel/air/

R Mind a bázisállomást, mind az okostelefont be kell állítani, hogy az otthoni hálózathoz
vezeték nélkül, a vezeték nélküli útválasztón keresztül tudjanak csatlakozni. További
információkért lásd a telefonos rendszerhez mellékelt Használati útmutató megfelelő
fejezeteit.

R Annak érdekében, hogy minél jobban ki tudja használni az alkalmazás funkcióit, az
okostelefont a bázisállomás által használt vezeték nélküli útválasztóra kell csatlakoztatni.
(Ezeket a funkciókat Ön nem tudja igénybe venni ha otthonától távol van.)

*1 Minimálisan szükséges képernyőfelbontás: 1280´720. Alacsonyabb felbontás
használatakor előfordulhat, hogy a szöveg nem megfelelően kerül megjelenítésre a
képernyőn.

3

Bevezetés



Működési információk
R A rendszerkörnyezettől (pl. az okostelefon típusa, az okostelefonhoz csatlakoztatott

perifériák és az okostelefonra telepített alkalmazások) függően előfordulhat, hogy az
alkalmazás nem működik megfelelően.

Kompatibilis Panasonic telefonos rendszerek
– KX-PRW110
– KX-PRW120

További információk
R A kivitel és a műszaki adatok minden külön értesítés nélkül változhatnak.
R A dokumentumban található illusztrációk, képernyőképek és interfész-szövegek csak

tájékoztató jellegűek, az ábrázolások eltérhetnek a termék valóságos megjelenésétől.
R Az utótagot elhagytuk a dokumentumban szereplő típusszámoknál.
R A mobiltelefonos hívási funkciók nem használhatóak iPad esetén, vagy olyan Android

eszköznél, amely nem támogatja a mobiltelefonos hívásokat. Az eszköz műszaki
jellemzőitől és korlátozásaitól függően lehetséges, hogy egyéb funkciók sem használhatóak.

R A termék Apache Commons Net 3.2 komponenst tartalmaz, mely az Apache License
Version 2.0 szabályai alapján kerül licencelésre. A licenc dokumentációja a http://
www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html weboldalról tölthető le. A szoftver forráskódja
a http://commons.apache.org/configuration/ weboldalon érhető el.

R A Smartphone Connect alkalmazáshoz tartozó End User License Agreement (EULA,
Végfelhasználói licencszerződés) az alábbi weboldalon érhető el: http://panasonic.net/cns/
pcc/support/tel/air/

Védjegyek
R A Google, a Google Play és az Android a Google Inc. védjegyei.
R Az iPhone és az iPad az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett

védjegye.
R A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance védjegye vagy bejegyzett védjegye.
R A Bluetooth szó és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és ezeket a

védjegyeket a Panasonic Corporation licencengedéllyel használja.
R Az ebben az útmutatóban található, összes egyéb védjegy az adott kereskedelmi védjegy

birtokosainak saját tulajdona.
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Indítás, kilépés és
regisztráció
Az alkalmazás indítása
Indítsa el a Smartphone Connect
alkalmazást az ikonjának megérintésével
(lásd alul).

Megjegyzés:
R Az alkalmazás első elindításakor

megjelenik a végfelhasználói
licencszerződés.

R iPhone/iPad
Ha az Ön eszköze nem kompatibilis az
alkalmazással, akkor egy, az
inkompatibilitásra figyelmeztető üzenet
jelenik meg az alkalmazás indításakor.

Kilépés az alkalmazásból
iPhone/iPad
Az alkalmazásból a többfeladatos tálca
segítségével léphet ki.
Android
Érintse meg a  lehetőséget vagy nyomja
meg a menü gombot az okostelefonon, majd
érintse meg a [Kilépés] gombot. (Az opciók
menü megnyitásának módja a készülék
típusától függ.)

Az okostelefon regisztrálása a
bázisállomáshoz
Az okostelefon maximum 4 bázisállomáshoz
regisztrálható, és maximum 4 okostelefon
regisztrálható minden bázisállomáshoz.

Regisztráció az első alkalommal
Ha első alkalommal indítja az alkalmazást,
akkor az alkalmazás figyelmezteti Önt az
okostelefon bázisállomáshoz történő
regisztrációjára.

1 Győződjön meg arról, hogy az
okostelefon Wi-Fi funkciója
engedélyezve van, és az okostelefon
ugyanahhoz a vezeték nélküli
hálózathoz van csatlakoztatva, mint a
bázisállomás.

2 Indítsa el az alkalmazást.
3 Ha a rendszer az okostelefon

bázisállomáshoz való regisztrálását kéri,
akkor érintse meg a(z) [Start]
lehetőséget.
R Az alkalmazás az okostelefonnal

megegyező vezeték nélküli
hálózathoz csatlakozott
bázisállomásokat keres. Ha nem talál
bázisállomást, akkor az ismételt
kereséshez érintse meg a [Keresés]
gombot.

R Ha egynél több olyan bázisállomás
csatlakozik a vezeték nélküli
hálózathoz, melyhez még nem történt
regisztráció, akkor válassza ki a
kívánt bázisállomást, és adjon meg
egy nevet a bázisállomás és a
hordozható készülék számára.

4 Várja meg, amíg a regisztrációs
folyamat befejeződik.
R A regisztráció befejeztével az

alkalmazás [Billen.] képernyője kerül
megjelenítésre.

Megjegyzés:
R A regisztráció után ellenőrizheti, hogy az

alkalmazás csatlakozott-e a
bázisállomáshoz, ha megnézi az
állapotjelző ikont (csak Android verzió
esetén) vagy az értesítéseket (6. oldal).

R Szükség esetén később is módosíthatja
az okostelefonhoz rendelt bázisállomás és
a hordozható készülék nevét (23. oldal).

További bázisállomások regisztrációja
Lásd: „Az okostelefon további
bázisállomásokhoz történő regisztrációja”,
22. oldal.
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A képernyő elrendezése
Az alkalmazás az alábbi képernyőket
tartalmazza. A megfelelő füleket megérintve
válthat a képernyők között.

[Billen.]

Telefonszámok tárcsázására és a hívások
vezetékes hálózat segítségével történő
indítására használatos.

[Hívásnapló]

Bejövő, kimenő és nem fogadott vezetékes
hívások listáinak megjelenítésére szolgál.

[Névjegyek]

Az okostelefonban tárolt
telefonkönyv-bejegyzések felhívására
szolgál.

[Még]
(iPhone/iPad)
[Még]
(Android)

Egyéb alkalmazás funkciók elérésére, pl.
az üzenetrögzítő használatára, adatok
okostelefonról a hordozható készülékre
történő másolására, beállítások
módosítására és az alkalmazás
súgófájljainak megjelenítésére szolgál.

Az opciók menü megnyitása
Az opciók menü bizonyos képernyőkön
érhető el, és kiegészítő funkciók valamint
további beállítások elérésére szolgál.
iPhone/iPad
Érintse meg a(z) [Menü] lehetőséget.
Android
Érintse meg a  lehetőséget, vagy nyomja
meg a menü gombot az okostelefonon. (Az
opciók menü megnyitásának módja a
készülék típusától függ.)

Állapotértesítések
iPhone/iPad
A hibaüzenetek és az állapotértesítések az
iOS Értesítési Központban kerülnek
megjelenítésre.
Ezen túlmenően a  kerül megjelenítésre
a [Billen.] képernyőn, ha az alkalmazás nem
tud csatlakozni a bázisállomáshoz.
Ellenőrizze, hogy a bázisállomás be van-e
kapcsolva, és hogy a bázisállomás és az
okostelefon egyaránt a vezeték nélküli router
hatókörén belül helyezkedik-e el. Ha további
hibaelhárítási információkra van szüksége,
lásd: 25. oldal.
Android
A hibaüzenetek, az állapotértesítések és az
alábbi ikonok az okostelefon állapotkijelzőjén
és az értesítési panelen kerülnek
megjelenítésre.

Azt jelzi, hogy az alkalmazás
csatlakozott a bázisállomáshoz, és
használható a telefonos rendszer
funkcióinak eléréséhez.
Jelzi, hogy az alkalmazás nem
tudott csatlakozni a
bázisállomáshoz. Ellenőrizze, hogy
a bázisállomás be van-e kapcsolva,
és hogy a bázisállomás és az
okostelefon egyaránt a vezeték
nélküli router hatókörén belül
helyezkedik-e el. Ha további
hibaelhárítási információkra van
szüksége, lásd: 25. oldal.
Jelzi, hogy nem fogadott hívása volt
a vezetékes hálózatról.
Jelzi, ha új üzenet van az
üzenetrögzítőben. (csak
KX-PRW120 esetén)
Jelzi, ha a vezetékes vonal
hangposta szolgáltatása új üzenetet
rögzített.
Jelzi, ha a vezetékes vonalon hívása
érkezik.
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Jelzi, ha éppen egy vezetékes
hívásban beszélget, vagy egy
vezetékes hívás tartásban van.
(Zöld ikon)
Jelzi, ha egy másik hordozható
készüléken (vagy okostelefonon)
éppen egy vezetékes hívás zajlik,
vagy egy vezetékes hívás tartásban
van. (Piros ikon)
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Hívások kezdeményezése
Az alkalmazást vezetékes hívások,
mobilhívások és belső hívások
kezdeményezésére egyaránt használhatja.

Fontos:
R A Smartphone Connect legtöbb

funkciójának használatához az
okostelefont a vezeték nélküli hálózaton
keresztül csatlakoztatnia kell a
bázisállomáshoz. Győződjön meg arról,
hogy az okostelefon támogatja a Wi-Fi
funkciót.

Kézi tárcsázás
1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg

a [Billen.] képernyőt.
2 Írja be a telefonszámot.

R Egy szám törléséhez érintse meg a
 gombot.

R Tárcsázási szünet beviteléhez érintse
meg és tartsa megérintve a 
lehetőséget.

3 Érintse meg a [Vezetékes] vagy [Mobil]
lehetőséget a híváshoz használni kívánt
telefonvonal kiválasztásához.

4 Ha vezetékes hívást kezdeményezett,
akkor érintse meg a [Hívás bontás]
lehetőséget a hívás befejezéséhez.

Megjegyzés:
R Ha vezetékes hívást folytat, majd egy

mobilhívás érkezik és azt fogadja, akkor a
vezetékes hívás elbontásra vagy tartásba
kerül a [Vez. hívás kezelése] beállítástól
függően (lásd: „Általános beállítások
módosítása”, 20. oldal).

R Mindenképpen érintse meg a [Hívás
bontás] lehetőséget a vezetékes hívás
befejezésekor, akkor is, ha a hívást a
másik fél szakítja meg először. Ellenkező
esetben a vezetékes vonal bontása nem
fog megtörténni.

R Ha a bázisállomás foglalt a vezetékes
hívás indításakor, akkor lehet, hogy
foglaltsági hangot fog hallani.

R Ha a bázisállomás átjátszó üzemmódja be
van kapcsolva, akkor a vezetékes és
belső hívások bontásra kerülhetnek, ha az
okostelefon a vezeték nélküli router és a
bázisállomás lefedettségi területei között
mozog.

A névjegyzék egy elemének
hívása
1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg

a [Névjegyek] képernyőt.
2 Érintse meg a kívánt névjegyzék

bejegyzést, majd szükség esetén
válassza ki a kívánt telefonszámot.

3 Érintse meg a [Vezetékes] vagy [Mobil]
lehetőséget a híváshoz használni kívánt
telefonvonal kiválasztásához.

4 Ha vezetékes hívást kezdeményezett,
akkor érintse meg a [Hívás bontás]
lehetőséget a hívás befejezéséhez.

Egyéb funkciók
használata vezetékes
hívás közben
Hívóbillentyűzet
Érintse meg a [Billen.] lehetőséget egy hívás
közben, ha számokat kell bevinnie, pl. ha egy
telefonos ügyfélszolgálati rendszerben kell
navigálnia az automata menürendszeren
belül. Érintse meg a [Mégse] lehetőséget a
hívóbillentyűzet elrejtéséhez.

Hangkimenet (hangszóró,
Bluetooth, mikrofon/fülhallgató)
iPhone/iPad
Érintse meg a [Hangforrás] lehetőséget az
elérhető eszközök listájának
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megjelenítéséhez, majd érintse meg a kívánt
hangkimeneti eszközt az átváltáshoz.
Android
Érintse meg a [Kihang.] lehetőséget az
okostelefon hangszórójának hívás közbeni
be- és kikapcsolásához.
Ha egy Bluetooth-kompatibilis eszköz van
csatlakoztatva az okostelefonhoz, akkor
érintse meg a hang ikont (hangszóró,
Bluetooth stb.) az elérhető eszközök közötti
váltáshoz.

Némítás
Érintse meg a [Némít] gombot az
okostelefon mikrofonjának elnémításához,
hogy a másik fél ne hallhassa Önt. Érintse
meg a [Némít] gombot ismét a némítás
visszavonásához.

Tartás
Érintse meg a [Tart] lehetőséget a hívás
hívás közbeni tartásba tételéhez. A hívásba
való visszalépéshez nyomja meg ismét a
[Tart] gombot.

Visszahívás
Érintse meg az [R] gombot egy hívás közben
a telefonos rendszer visszahívási
funkciójának használatához, pl. egy várakozó
hívás fogadásához, vagy két különböző
hívás közötti váltáshoz.

Vezetékes hívások
fogadása
Egy vezetékes hívás fogadása
Ha egy vezetékes hívást fogad, akkor a
hívás fogadására szolgáló képernyő jelenik
meg. Érintse meg a(z) [Fogad] lehetőséget.

Megjegyzés:
R Android

Ha a hívásfogadási képernyő nem jelenik
meg, tegye az alábbiakat. (Oldja fel a
telefont, ha zárolva van.)
1 Érintse meg a képernyő tetején

ideiglenesen megjelenő értesítést,
vagy húzza le az állapotsávot, majd
érintse meg a megjelenő Smartphone
Connect alkalmazást.

2 Érintse meg a(z) [Fogad] lehetőséget.
R Mindenképpen érintse meg a [Hívás

bontás] lehetőséget a hívás
befejezésekor, még akkor is, ha a hívást a
másik fél szakítja meg először. Ellenkező
esetben a vezetékes vonal bontása nem
fog megtörténni.

R A [Csengő ki] gomb megérintésével
ideiglenesen kikapcsolhatja a csengőt. A
többi hordozható készülék továbbra is
csengetni fog.

R A vezetékes és belső hívások
csengőhangjának módosításával
kapcsolatos tudnivalókért lásd: 19. oldal.

R iPhone/iPad
Ha szeretné, hogy az alkalmazás akkor is
fogadja a hívásokat, amikor a háttérben
van, akkor kapcsolja be az [Életben
tartás a háttérben] beállítást (lásd:
„Általános beállítások módosítása”,
20. oldal).
Ha egy hívás érkezik, akkor az
okostelefon az alkalmazás
hangbeállításainak (19. oldal) és
hangerőbeállításainak megfelelően fog
viselkedni. Ne feledje, hogy az eszköz
csengetés/néma beállítása nincs hatással
az alkalmazásra.

R Android
Ha egy hívás érkezik, akkor az
okostelefon a rezgés és néma
üzemmódjaira vonatkozó beállításoknak
megfelelően viselkedik.
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További hordozható
készülékek használata
Belső hívás (intercom)
kezdeményezése
1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg

a [Billen.] képernyőt.
2 Érintse meg a(z) [BelsőHívás]

lehetőséget.
3 Érintse meg a kívánt hordozható

készüléket.
4 Ha befejezte a beszélgetést, a hívás

bontásához érintse meg a [Hívás
bontás] lehetőséget.

Megjegyzés:
R Nem kezdeményezhet belső hívásokat

további okostelefonokra.
R iPhone/iPad

Ha belső hívást folytat, akkor a belső
hívás automatikusan bontásra kerül, ha
egy mobilhívás érkezik.

R Android
Ha belső hívást folytat, akkor a belső
hívás automatikusan bontásra kerül, ha
egy mobilhívást fogad.

Vezetékes hívás átadása egy
hordozható készülékre
1 iPhone/iPad

Egy vezetékes hívás közben érintse
meg a [Menü] gombot.
Android
Egy vezetékes hívás közben érintse
meg a  lehetőséget, vagy nyomja meg
az okostelefon menü gombját.

2 Érintse meg a(z) [Belső hívás]
lehetőséget.

3 Válassza ki a kívánt hordozható
készüléket, és várja meg, amíg a másik
fél fogadja a hívást.
R Visszavonhatja a műveletet, és

visszatérhet a híváshoz a [Tart]
lehetőség megnyomásával.

4 Miután a másik fél fogadta a hívást,
érintse meg a [Hívás bontás]
lehetőséget a hívás befejezéséhez és a
másik hordozható készülékre történő
átadásához.

Megjegyzés:
R Nem adhat át vezetékes hívásokat

okostelefonokra.

Konferenciahívás létrehozása
1 iPhone/iPad

Egy vezetékes hívás közben érintse
meg a [Menü] gombot.
Android
Egy vezetékes hívás közben érintse
meg a  lehetőséget, vagy nyomja meg
az okostelefon menü gombját.

2 Érintse meg a(z) [Belső hívás]
lehetőséget.

3 Válassza ki a kívánt hordozható
készüléket, és várja meg, amíg a másik
fél fogadja a hívást.
R Visszavonhatja a műveletet, és

visszatérhet a híváshoz a [Tart]
lehetőség megnyomásával.

4 Miután a másik fél fogadta a hívást,
nyissa meg az opciók menüt és érintse
meg a [Konferencia] lehetőséget a
konferenciahívás elindításához.
R A külső partnerrel Ön és a másik

hordozható készülék felhasználója
egyszerre beszélgethet.

5 Ha befejezte a beszélgetést, a
konferenciahívás elhagyásához érintse
meg a [Hívás bontás] lehetőséget.
R A másik hordozható készülék

használója folytathatja a beszélgetést
a külső partnerrel.
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Megjegyzés:
R Csak egyetlen okostelefon vehet részt

konferenciahívásban.

Belépés egy hívásba
Ha egy másik hordozható készülék
használója éppen egy vezetékes hívásban
beszél, akkor ebbe a hívásba a
[Használatban] lehetőség megérintésével
léphet be.
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A híváslista megtekintése
1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg

a [Hívásnapló] képernyőt.
2 Érintse meg a kívánt fület a kimenő,

bejövő vagy a nem fogadott vezetékes
hívások megtekintéséhez.

Megjegyzés:
R A kimenő híváslista csak az okostelefon

által indított vezetékes hívásokat
tartalmazza.

R A bejövő és a nem fogadott hívások listája
azokat a vezetékes hívásokat tartalmazza,
melyek akkor érkeztek, amikor az
okostelefon a bázisállomáshoz volt
csatlakozva.

R Egy nem fogadott híváshoz tartozó
információk megtekintése után a  jel
kerül a megtekintett hívás mellé.

R A bázisállomás hívásblokkoló funkciója
által szűrt hívások nem kerülnek a
híváslistába.

Híváskezdeményezés a
híváslistából
1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg

a [Hívásnapló] képernyőt.
2 Érintse meg a kívánt fület a kimenő,

bejövő vagy a nem fogadott vezetékes
hívások megtekintéséhez.

3 iPhone/iPad
Érintse meg a kívánt telefonszámot.
Android
Érintse meg a felhívni kívánt
telefonszám vagy személy melletti 
gombot.

4 Indítsa a hívást a [Billen.] képernyőről.

Információ átvétele a
névjegyzékbe a
híváslistából
1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg

a [Hívásnapló] képernyőt.
2 Érintse meg a kívánt fület a kimenő,

bejövő vagy a nem fogadott vezetékes
hívások megtekintéséhez.

3 iPhone/iPad
Érintse meg a hozzáadni kívánt
telefonszám vagy személy melletti 
gombot.
Android
Érintse meg a hozzáadni kívánt
telefonszámot vagy személyt.

4 Érintse meg az [Új kapcsolat
létrehozása] vagy [Hozzáadás a
meglévő kapcsolatokhoz] lehetőséget,
majd kövesse képernyőn megjelenő
utasításokat.

A híváslista törlése
A kimenő, bejövő és a nem fogadott hívások
listája törölhető.
iPhone/iPad
1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg

a [Hívásnapló] képernyőt.
2 Érintse meg a kívánt fület a kimenő,

bejövő vagy a nem fogadott vezetékes
hívások megtekintéséhez.

3 Érintse meg a(z) [Menü] lehetőséget.
4 Minden hívásinformáció törlése:

→ Érintse meg a(z) [Összes hívás
törlése] lehetőséget.
R Ez az opció nem használható nem

fogadott hívásoknál.
Kiválasztott hívások információinak
törlése:
→ Érintse meg a [Kiválasztott hívások

törlése] lehetőséget, használja a
szabványos iOS módszert a
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kiválasztott elemek törléséhez, majd
érintse meg a [Kész] lehetőséget.

Android
1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg

a [Hívásnapló] képernyőt.
2 Érintse meg a kívánt fület a kimenő,

bejövő vagy a nem fogadott vezetékes
hívások megtekintéséhez.

3 Minden hívásinformáció törlése:
→ Érintse meg a  lehetőséget, vagy

nyomja meg az okostelefon menü
gombját, majd válassza ki a törlés
opciót.
R A nem fogadott hívások csak

egyenként törölhetők.
Egyetlen híváshoz tartozó információk
törlése:
→ Érintse meg a törölni kívánt hívást,

majd érintse meg a  lehetőséget.
4 Érintse meg a(z) [OK] lehetőséget.
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A telefonkönyv funkciói
iPhone/iPad
Az alkalmazás telefonkönyv funkcióit az
okostelefon névjegyzékéhez hasonlóan
használhatja.

Megjegyzés:
R iPad, vagy iPad mini használata esetén a

Smartphone Connect nem támogatja a
névjegyzék bejegyzésekhez rendelhető
kép hozzáadását vagy szerkesztését.

R Az alkalmazás több funkciója is az eszköz
névjegyzékében tárolt információk
elérésére támaszkodik. Az eszközön futó
szoftver verziójától függően egy
párbeszédablak jelenhet meg, amely
megkérdezi a felhasználót, hogy
engedélyezi-e az alkalmazás számára a
névjegyzék elérését. Ezt a beállítást
szükség esetén később módosíthatja az
eszköz „Beállítások” alkalmazásának
adatvédelemmel foglalkozó részében.

R Ha módosítja az adatvédelmi
beállításokat, akkor az alkalmazás
újraindul. Ha éppen hívást folytat, akkor a
hívás megszakításra kerül, így csak abban
az esetben javasolt a beállítás
módosítása, ha nincs aktív hívás a
készüléken.

Android
Az okostelefonhoz mellékelt telefonkönyv
alkalmazás az okostelefonban tárolt
névjegyzékhez való hozzáadásra, a
bejegyzések szerkesztésére és törlésére
szolgál.

Megjegyzés:
R Egy okostelefonban tárolt névjegyzék egy

bejegyzésének hívásával kapcsolatos
tudnivalókért lásd: „A névjegyzék egy
elemének hívása”, 8. oldal.

R Az okostelefonban tárolt névjegyzék
bejegyzéseinek a bázisállomás
telefonkönyvébe történő másolásával
kapcsolatos részletekért lásd: „Névjegyzék
másolása”, 16. oldal.
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Az üzenetrögzítő
bekapcsolása
Az üzenetrögzítő funkciók csak a
KX-PRW120 modell esetén érhetők el.
1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg

a [Még] képernyőt.
2 Érintse meg a(z) [Csatlakozás az

üzenetrögzítőhöz] ® [Üzenetrögzítő
BE] lehetőségeket.

Üzenetek lejátszása
Ha a telefonos rendszer új üzeneteket
rögzített, akkor a  kerül megjelenítésre az
állapotjelzőn (csak az Android verzió esetén),
és az okostelefon értesítő funkciója
megjelenít egy értesítést. Az üzenetek
egyszerű visszajátszásához érintse meg az
értesítést, majd használja az alább jellemzett
visszajátszást irányító lehetőségeket.
1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg

a [Még] képernyőt.
2 Érintse meg a(z) [Csatlakozás az

üzenetrögzítőhöz] ® [Lejátszás]
lehetőségeket.
R A telefonos rendszer lejátssza az új

üzeneteket. Ha nincs új üzenet, akkor
a régi üzenetek kerülnek lejátszásra.

R Az alábbi műveletek érhetők el az
üzenetek lejátszásakor.
– [Kihagyás]: Lejátssza a következő

üzenetet.
– [Ismét]: Megismétli az aktuális

üzenetet az elejétől, vagy lejátssza
az előző üzenetet.

– [Leállítás]: Leállítja az üzenet
lejátszását, és visszatér az előző
képernyőhöz.

– [Törlés]: Törli az aktuális üzenetet.
– [Hívás bontás]: Leállítja az üzenet

lejátszását, és kilép az
üzenetrögzítőből.

– [Hangforrás] (csak iPhone/iPad
esetén): Lehetővé teszi egy másik
hangkimenet kiválasztását a
lejátszáshoz.

– [Kihang.] (csak Android verzió
esetén): Vált az okostelefon
hangszórója és fülhallgatója között.
Ha egy Bluetooth-kompatibilis
eszköz van csatlakoztatva az
okostelefonhoz, akkor érintse meg
a hang ikont (hangszóró, Bluetooth
stb.) az elérhető eszközök közötti
váltáshoz.

3 Ha végzett, érintse meg a [Hívás
bontás] lehetőséget az üzenetrögzítőből
való kilépéshez.

Az összes üzenet törlése
1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg

a [Még] képernyőt.
2 Érintse meg a(z) [Csatlakozás az

üzenetrögzítőhöz] ® [Mindent töröl]
® [OK] lehetőséget.
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Adatok másolása a
telefonos rendszerre
Az okostelefonban tárolt különböző adatokat
átmásolhatja a telefonos rendszerbe. Az
adatok másolása közben a folyamatot a
hordozható készülék kijelzőjén követheti.

Megjegyzések az adatok másolásával
kapcsolatban
R Másolás közben a másoláshoz szükséges

idő becsült hossza kerül megjelenítésre.
Ha változnak a hálózati körülmények,
akkor a szükséges idő növekedhet.

R Ha az adatok másolása közben egy
vezetékes hívás érkezik, akkor a másolási
folyamat leáll. A hívás előtt átmásolt
adatok megőrzésre kerülnek.

R Adatok fogadása közben hordozható
készülékről nem indítható hívás.

R Ha a fájlnevekben olyan karakterek
fordulnak elő, melyeket nem támogat a
hordozható készülék, akkor a nem
támogatott karakterek helyére „*” kerül a
másoláskor.

R iPhone/iPad
Ha az alkalmazást kb. 10 percig a
háttérben hagyja, akkor az aktuális
műveletek visszavonásra kerülnek.
Adatátvitel közben ügyeljen arra, hogy az
alkalmazás a másolás befejeztéig az
előtérben maradjon.

R Android
Az adatmásolási funkciók használatához
az okostelefonnak egy SD-kártyával, vagy
felhasználó által hozzáférhető belső
memóriával kell rendelkeznie.

Névjegyzék másolása
Az okostelefon névjegyzékében tárolt
kapcsolatokat átmásolhatja a bázisállomás
telefonkönyvébe. Amikor a névjegyzék
bejegyzéseit másolja, akkor a név és a
telefonszám adatai a bázisállomásra, a

kapcsolatokhoz tartozó képek pedig a
kiválasztott hordozható készülékekre
kerülnek.

Megjegyzések a névjegyzék másolásával
kapcsolatban
R Egy névnek csak az első 16 karaktere,

egy telefonszámnak pedig csak az első 24
számjegye másolható.

R Ha több telefonszám van egy
kapcsolathoz rendelve, akkor csak az első
6 telefonszám kerül másolásra.

R A bázisállomás telefonkönyvében
legfeljebb 500 kapcsolat (összesen 500
telefonszám) tárolható. Maximum 500
kapcsolathoz tárolható kép minden
hordozható készüléken.

R Ha egy telefonkönyv-bejegyzés törlésre
kerül a bázisállomás telefonkönyvéből,
akkor a hozzá tartozó kép nem törlődik.
Szükség esetén kézzel törölhető
(19. oldal).

R A telefonszámmal nem rendelkező
kapcsolatok nem kerülnek másolásra.

R A „+” nemzetközi hívószimbólummal tárolt
telefonszámok a bázisállomáson használt
telefonszám-konverziós beállításoknak
megfelelően kerülnek átvitelre.
Ellenőrizze, hogy a telefonszámok
megfelelő formátumúvá konvertálódtak-e,
miután átmásolta a névjegyzéket az
okostelefonról a bázisállomásra.

R Ha a bázisállomás memóriája megtelik a
másolás közben, akkor az utoljára
sikeresen átmásolt kapcsolat jelenik meg
a hordozható készülék kijelzőjén.

R Ha egy kapcsolat olyan karaktereket
tartalmaz, melyeket a bázisállomás vagy a
hordozható készülék nem támogat, akkor
a nem támogatott karakterek helyére „*”
kerül a másoláskor.

A névjegyzék adott elemeinek
másolása
1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg

a [Még] képernyőt.
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2 Érintse meg a(z) [Kapcsolatok
küldése] ® [Listához ad]
lehetőségeket.
R Az okostelefon telefonkönyv

alkalmazása elindul.
3 Érintse meg a kívánt kapcsolatot.

R A kiválasztott kapcsolat felkerül a
másolásra kijelölt elemek listájára.
Érintse meg a [Listához ad]
lehetőséget egy másik kapcsolat
kiválasztásához.

4 Miután minden másolni kívánt
kapcsolatot hozzáadott, érintse meg a
[Tovább] gombot.

5 Ha a kapcsolatokhoz képek is tartoznak,
akkor adja meg azokat a hordozható
készülékeket, melyekre a
kapcsolatokhoz tartozó képeket másolni
kívánja, majd érintse meg a [Küldés]
gombot.

Az összes kapcsolat másolása
1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg

a [Még] képernyőt.
2 Érintse meg a(z) [Kapcsolatok

küldése] ® [Összes küldése] ® [OK]
lehetőséget.

3 Ha a kapcsolatokhoz képek is tartoznak,
akkor adja meg azokat a hordozható
készülékeket, melyekre a
kapcsolatokhoz tartozó képeket másolni
kívánja, majd érintse meg a [Küldés]
gombot.

Telefonszám-átalakító kódok
beállítása
Ha telefonszámokat tárol az okostelefon
névjegyzékében a „+” és az országkód
használatával, akkor javasolt a következő
kódok bázisállomáson történő tárolása.

Nemzetközi előhívószám
Tárolja el a nemzetközi hívó-előtagot, melyet
akkor kell tárcsáznia, amikor kézzel tárcsáz
nemzetközi telefonszámokat.

1 A telefonos rendszerhez mellékelt egyik
hordozható készülékét használva
nyomja meg a MMenüN (jobb oldali
programgomb) gombot, és a #117
gombokat

2 Adja meg a megfelelő kódot (maximum
4 számjegy). ® MOKN ® M N

Országkód
Tárolja el az országkódot, melyet akkor kell
tárcsáznia, amikor a tengeren túlról hívja a
saját országát.
1 A telefonos rendszerhez mellékelt egyik

hordozható készülékét használva
nyomja meg a MMenüN (jobb oldali
programgomb) gombot, és a #118
gombokat

2 Adja meg a megfelelő kódot (maximum
4 számjegy). ® MOKN ® M N

Távhívás kód
Ha belföldi telefonszámokat tárol az
okostelefonban a „+” és az országkód
használatával, akkor ez az a szám, melyre
az országkódot ki kell cserélnie, ha belföldi
hívást hajt végre.
1 A telefonos rendszerhez mellékelt egyik

hordozható készülékét használva
nyomja meg a MMenüN (jobb oldali
programgomb) gombot, és a #119
gombokat

2 Adja meg a megfelelő kódot (maximum
4 számjegy). ® MOKN ® M N

Fontos:
R Ellenőrizze, hogy a telefonszámok

megfelelő formátumúvá konvertálódtak-e,
miután átmásolta a névjegyzéket az
okostelefonról a bázisállomásra.
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Képek másolása (csak
Android™ verzió esetén)
Képeket másolhat az okostelefonról a
hordozható készülékekre, és ezeket a
képeket háttérképként használhatja.
1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg

a [Még] képernyőt.
2 Érintse meg a(z) [Tapéta küldése]

lehetőséget.
R Az okostelefon alapértelmezett

képnézegető alkalmazása elindul.
3 Válassza ki a kívánt képet.
4 Vágja körül a képet.
5 Válassza ki azokat a hordozható

készülékeket, melyekre a képet másolni
kívánja, majd érintse meg a [Küldés]
gombot.

Megjegyzés:
R 2 kép használható és tárolható

háttérképként minden hordozható
készüléken.

Csengőhang másolása
(csak Android verzió
esetén)
Az okostelefonon használt csengőhang
átmásolható a többi hordozható készülékre.
1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg

a [Még] képernyőt.
2 Érintse meg a(z) [Csengőhang

küldése] ® [Küldés] lehetőségeket.
3 Válassza ki azokat a hordozható

készülékeket, melyekre a csengőhangot
másolni kívánja, majd érintse meg a
[Küldés] gombot.

Megjegyzés:
R Csak az okostelefonon aktuálisan használt

csengőhang másolható. Egy adott

csengőhang másolásához először állítsa
azt be az okostelefonon.

R Minden hordozható készülék maximum 30
csengőhang fájl és összesen 60
másodpercnyi hanganyag tárolására
képes. A fájlnevek hossza 29 karakter
lehet maximálisan, kiterjesztés nélkül.

R Csak a csengőhang első 60 másodperce
másolható át. Használjon külső gyártótól
származó hangszerkesztő programot a
kívánt csengőhang szerkesztéséhez és
szükség szerinti rövidítéséhez.

R Ez a funkció csak MP3 csengőhangokat
támogat. Ha az okostelefon más
formátumú csengőhangokat támogat,
akkor a másolás nem végezhető el.

R Ez a funkció csak olyan csengőhangokat
támogat, melyek az okostelefon SD
kártyáján, vagy a felhasználó által
hozzáférhető belső memóriában
találhatóak. Beépített csengőhangok nem
másolhatóak.

A hordozható készülék
memóriájának kezelése
Ha a képek (a hordozható készülék által
használt tapétaminták, illetve az
okostelefonon a kapcsolatokhoz rendelt
képek) vagy csengőhangok másolását
okostelefonnal végzi, akkor jóváhagyhatja a
hordozható készülék memóriahasználatát, és
a szükségtelen elemeket törölheti, hogy
memóriát szabadítson fel.

Memóriahasználat jóváhagyása
1 A telefonos rendszerhez mellékelt egyik

hordozható készülékét használva
nyomja meg a MMenüN (jobb oldali
programgomb) gombot, és a #670
gombokat

2 Hagyja jóvá az adatokat. ® M N
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Adatok törlése a hordozható
készülék memóriájából
Egy elem törlése
1 A telefonos rendszerhez mellékelt egyik

hordozható készülékét használva
nyomja meg a MMenüN (jobb oldali
programgomb) gombot, és a #670
gombokat

2 MbN: “Foglalt” ® MRészletesN
3 MbN: Adja meg az adat típusát. ® MMenüN
4 MbN: “Megtekintés” ® MOKN
5 MbN: Válassza ki a kívánt bejegyzést. ®

MTörlésN
6 MbN: “IGEN” ® MOKN ® M N

Megegyező típusú elemek törlése
1 A telefonos rendszerhez mellékelt egyik

hordozható készülékét használva
nyomja meg a MMenüN (jobb oldali
programgomb) gombot, és a #670
gombokat

2 MbN: “Foglalt” ® MRészletesN
3 MbN: Adja meg az adat típusát. ® MMenüN
4 MbN: “Mindent töröl” ® MOKN
5 MbN: “IGEN” ® MOKN
6 MbN: “IGEN” ® MOKN ® M N

Megjegyzés:
R Ha olyan csengőhangot töröl, melyet a

hordozható készülék csengőhangjaként
használt, akkor a “Csengőh. 1”
(alapértelmezett) kerül helyette
használatra.

R Ha olyan csengőhangot töröl, melyet egy
telefonkönyv kategóriához rendelt, akkor
az egyes hordozható készülékek
csengőhang-beállítása kerül helyette
használatra.

R Ha olyan képet töröl, melyet a hordozható
készülék háttérképként használt, akkor a
“Tapéta1” kerül helyette használatra.

R Ha olyan képet töröl, mely egy
telefonkönyv-elemhez volt rendelve, akkor

az elemhez tartozó hívótól érkező hívás
esetén nem kerül kép megjelenítésre.

Hangbeállítások
módosítása
Csengőhang-beállítások
1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg

a [Még] képernyőt.
2 Érintse meg a(z) [Beállítások] ®

[Csengőhang] vagy [Belső hívás
csengőhang] gombot.

3 Válassza ki a kívánt beállítást.
– [Alapértelmezett csengőhang]: Az

alkalmazás alapértelmezett
csengőhangja kerül használatra.

– [Zene kiválasztása]: Az itt
kiválasztott csengőhang kerül
használatra.

– [Néma] (csak iPhone/iPad esetén):
Nincs csengőhang.

Megjegyzés:
R iPhone/iPad

Az eszközön tárolt zenefájlok
használhatók csengőhangként; az
eszközön tárolt csengőhangfájlok nem.

Rezgés és billentyűhangok (csak
iPhone/iPad esetén)
1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg

a [Még] képernyőt.
2 Érintse meg a(z) [Beállítások]

lehetőséget.
3 A [Hangbeállítások] részben

csúsztassa a be/ki kapcsolókat a kívánt
pozíciókba.
– [Rezgés]: Az okostelefon rezeg, ha

hívás érkezik.
– [Billentyűnyomás hangja]: A

billentyűhangok akkor hallhatók, ha a
számgombok segítségével tárcsáz.
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Hangbeállítások (csak Android
verzió esetén)
Amennyiben a hangszóró, fejhallgató stb.
kimenő hangereje túl alacsony vagy túl
magas, ennek a beállításnak a segítségével
növelni, illetve csökkenteni lehet a
főalkalmazás hangerejét. Javasoljuk, hogy
ezt a beállítást az okostelefon
hangerő-szabályozójával összhangban
használja.
Ezzel a beállítással a mikrofon hangereje is
növelhető, illetve csökkenthető (azaz az Ön
másik fél által hallott hangjának erőssége).
1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg

a [Még] képernyőt.
2 Érintse meg a(z) [Beállítások] ®

[Hangerő] lehetőségeket.
3 Módosítsa a hangerő-beállításokat igény

szerint.

Megjegyzés:
R Ez a beállítás nem módosítható hívás

közben.

Az állapotjelző és az
értesítési beállítások
módosítása
1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg

a [Még] képernyőt.
2 Érintse meg a(z) [Beállítások]

lehetőséget.
3 Az [Állapotsor értesítései] rész alatt

érintse meg a kívánt elemeket a
hozzájuk tartozó jelölőnégyzetek be- és
kikapcsolásához.
– [Nem fogadott hívások]: Megadja,

hogy az állapotjelző ikonok (csak
Android verzió esetén) és az
értesítések megjelenítésre
kerüljenek-e nem fogadott hívások
esetén.

– [Üzenetrögzítő]: Megadja, hogy az
állapotjelző ikonok (csak Android
verzió esetén) és az értesítések
megjelenítésre kerüljenek-e, ha az
üzenetrögzítő új üzeneteket vett fel.

– [Hangposta üzenet]: Megadja, hogy
az állapotjelző ikonok és az
értesítések megjelenítésre
kerüljenek-e, ha a vezetékes
hangposta szolgáltatás új üzeneteket
rögzített.

Megjegyzés:
R iPhone/iPad

Ha az alkalmazás értesítési funkcióját
használja, akkor javasolt az iOS Értesítési
központ alapértelmezett beállításait
használni.
– Értesítési központ: Be
– 5 nem olvasott elem megjelenítése
– Értesítési stílus: Feliratok

Általános beállítások
módosítása
1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg

a [Még] képernyőt.
2 Érintse meg a(z) [Beállítások]

lehetőséget.
3 Az [Általános] részben érintse meg a

kívánt elemeket a hozzájuk tartozó
jelölőnégyzetek be- és kikapcsolásához,
vagy a kívánt beállítások
kiválasztásához.
– [Automatikus indítás] (csak Android

verzió esetén): Megadja, hogy az
alkalmazás automatikusan
elinduljon-e, amikor bekapcsolja az
okostelefont.

– [Hangminőség riasztás]: Megadja,
hogy a hangminőség romlásakor
megszólaljon-e egy figyelmeztető
hangjelzés.

– [Vez. hívás kezelése]: Megadja a
vezetékes hívások kezelésének
módját.
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– [Életben tartás a háttérben] (csak
iPhone/iPad esetén): Megadja, hogy
az alkalmazás képes legyen-e
hívások fogadására miközben a
háttérben fut. Ne feledje, hogy ennek
a funkciónak a bekapcsolása jelentős
hatással van az akkumulátor
teljesítőképességére.
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Az okostelefon további
bázisállomásokhoz
történő regisztrációja
Ha az alkalmazás nincs regisztrálva egy
bázisállomáshoz, akkor használja az
alábbiakban leírt eljárást: 5. oldal.
1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg

a [Még] képernyőt.
2 Érintse meg a(z) [Beállítások]

lehetőséget.
3 A [Regisztráció] rész alatt érintse meg

a [Regisztrálás bázisnál] lehetőséget.
4 Válasszon ki egy nem használt

bázisállomás-számot, majd érintse meg
az [OK] gombot.
R Az alkalmazás az okostelefonnal

megegyező vezeték nélküli
hálózathoz csatlakozott
bázisállomásokat keres. Ha nem talál
bázisállomást, akkor az ismételt
kereséshez érintse meg a [Keresés]
gombot.

5 Ha csak egyetlen bázisállomás
található:
Folytassa a következő lépéssel.
Ha egynél több bázisállomás található:
Válassza ki a kívánt bázisállomást, majd
érintse meg az [OK] gombot. Ha
kijelzésre kerül, akkor adja meg a
szükséges információt, és érintse meg a
[Kész] vagy [OK] gombot.

6 Várja meg, amíg a regisztrációs
folyamat befejeződik.
R A regisztráció befejeztével az

alkalmazás [Billen.] képernyője kerül
megjelenítésre.

Megjegyzés:
R A regisztráció után ellenőrizheti, hogy az

alkalmazás csatlakozott-e a
bázisállomáshoz, ha megnézi az
állapotjelző ikont (csak Android verzió
esetén) vagy az értesítéseket (6. oldal).

R Szükség esetén később is módosíthatja
az okostelefonhoz rendelt bázisállomás és
a hordozható készülék nevét (23. oldal).

Bázisállomás
kiválasztása
Ha az okostelefont több bázisállomáshoz
regisztrálja, akkor ez a beállítás
meghatározza, hogy az okostelefon melyik
bázisállomáshoz kapcsolódjon. Ha csak
egyetlen bázisállomással rendelkezik, akkor
általában nem szükséges ezt a beállítást
módosítania.
1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg

a [Még] képernyőt.
2 Érintse meg a(z) [Beállítások]

lehetőséget.
3 A [Regisztráció] rész alatt érintse meg

a [Bázis kiválasztása] lehetőséget.
4 Érintse meg az [Automata] lehetőséget

vagy a kívánt bázisállomást, majd
érintse meg a [Kivál.] gombot.
R Ha az [Automata] lehetőség ki van

választva, akkor az alkalmazás
automatikusan csatlakozik egy
bázisállomáshoz az okostelefon által
használt vezeték nélküli hálózati név
(SSID) alapján. Egy adott
bázisállomás kiválasztása esetén az
alkalmazás csak az adott
bázisállomáshoz tud csatlakozni.

R Ha az [Automata] lehetőség van
kiválasztva, akkor a [Részlet.]
megérintésével megerősítheti, hogy
melyik bázisállomáshoz csatlakozzon
az alkalmazás.

Megjegyzés:
R Ha további vezeték nélküli hálózati

neveket (SSID-kat) kíván egy
bázisállomáshoz rendelni, akkor használja
az alábbi eljárást: „Egy vezeték nélküli
hozzáférési pont hozzáadása”, 23. oldal.
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R Egy bázisállomás kiválasztása után
ellenőrizheti, hogy az alkalmazás
csatlakozott-e a bázisállomáshoz, ha
megnézi az állapotjelző ikont (csak
Android verzió esetén) vagy az
értesítéseket (6. oldal).

A bázisállomás és a hordozható
készülék nevének
megváltoztatásával kapcsolatos
információk
1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg

a [Még] képernyőt.
2 Érintse meg a(z) [Beállítások]

lehetőséget.
3 A [Regisztráció] rész alatt érintse meg

a [Bázis kiválasztása] lehetőséget.
4 Válassza ki a kívánt bázisállomást, majd

érintse meg a [Részlet.] ®
[Szerkesztés] lehetőségeket.

5 Szerkessze az adatokat kedve szerint,
majd érintse meg a [Kész] vagy [OK]
lehetőséget.

A vezeték nélküli
hozzáférési pont
megerősítése
1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg

a [Még] képernyőt.
2 Érintse meg a(z) [Beállítások]

lehetőséget.
3 A [Regisztráció] rész alatt érintse meg

a [Vez.nélk. hozzáfér. pont]
lehetőséget.
R A regisztrált bázisállomások listája és

az egyes bázisállomásokhoz rendelt
vezeték nélküli hálózati nevek (SSID)
kerülnek megjelenítésre.

Egy vezeték nélküli hozzáférési
pont hozzáadása
Ha vezeték nélküli hálózatát egy olyan
vezeték nélküli hozzáférési pont
hozzáadásával kívánja kiterjeszteni, mely az
aktuálisan használt vezeték nélküli routertől
eltérő SSID-t használ, akkor használja az
alábbi lépéseket, hogy hozzáadja a vezeték
nélküli hozzáférési pontot az alkalmazás
beállításaihoz. Ez lehetővé teszi az
okostelefon bázisállomáshoz történő
csatlakozását, ha az okostelefon az új
hozzáférési ponthoz csatlakozik.

Megjegyzés:
R Az alkalmazás 10 vezeték nélküli

hozzáférési pont eltárolására képes.
R Ezekre a lépésekre nincs szükség, ha a

vezeték nélküli hozzáférési pont és a
vezeték nélküli router SSID beállítása
megegyezik.

1 Ellenőrizze, hogy az okostelefon
csatlakozik az új hozzáférési ponthoz.

2 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg
a [Még] képernyőt.

3 Érintse meg a(z) [Beállítások]
lehetőséget.

4 A [Regisztráció] rész alatt érintse meg
a [Vez.nélk. hozzáfér. pont] ®
[Listához ad] lehetőségeket.

5 Válassza ki azt a bázisállomást,
melyhez az új hozzáférési ponttal
kapcsolódni kíván, majd érintse meg a
[Kivál.] gombot.

Egy vezeték nélküli hozzáférési
pont törlése
Csak akkor használja ezt az eljárást, ha nem
használt vezeték nélküli hozzáférési pontokat
kíván törölni.
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Megjegyzés:
R Nem törölhető az a vezeték nélküli

hozzáférési pont, melyet az okostelefon
éppen használ.

1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg
a [Még] képernyőt.

2 Érintse meg a(z) [Beállítások]
lehetőséget.

3 A [Regisztráció] rész alatt érintse meg
a [Vez.nélk. hozzáfér. pont]
lehetőséget.

4 Válassza ki a törölni kívánt hozzáférési
pontot, majd érintse meg a [Törlés]
lehetőséget.

Okostelefon
regisztrációjának törlése
Használja az alábbi eljárást az okostelefon
regisztrációjának adott bázisállomásról való
törléséhez.
1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg

a [Még] képernyőt.
2 Érintse meg a(z) [Beállítások]

lehetőséget.
3 A [Regisztráció] rész alatt érintse meg

a [Regisztráció törlése] lehetőséget.
4 Érintse meg azt a bázisállomást,

amelyről a regisztrációt törölni kívánja,
majd érintse meg az [OK] ® [OK]
lehetőségeket.
R Ha az okostelefon egyetlen

bázisállomáshoz sincs regisztrálva,
akkor a készülék figyelmeztetni fogja
Önt az okostelefon ismételt
regisztrációjára. A regisztrációval
kapcsolatos tudnivalókért lásd: „Az
okostelefon regisztrálása a
bázisállomáshoz”, 5. oldal.
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Hiba esetén
Ha az alkalmazás használata közben bármilyen problémát tapasztal, akkor először az
alábbiakat ellenőrizze.
R A bázisállomás és a vezeték nélküli útválasztó egyaránt be van kapcsolva, és megfelelően

működik?
→ A hibaelhárításhoz szükség esetén tanulmányozza a vezeték nélküli routerhez mellékelt

használati útmutatót. Ellenőrizze, hogy minden kábel működjön és a helyén legyen.
R Megfelelően konfigurálta a bázisállomás és a vezeték nélküli router kapcsolatát?

→ További információkért lásd a telefonos rendszerhez mellékelt Smartphone Connect
telepítési útmutató illetve Használati útmutató megfelelő fejezeteit.

R Engedélyezve van az okostelefonon a Wi-Fi funkció?
→ A hibaelhárításhoz szükség esetén tanulmányozza az okostelefonhoz mellékelt

használati útmutatót.
R Az okostelefon a bázisállomáshoz kapcsolódó vezeték nélküli router lefedettségi területén

belül helyezkedik el?
→ A legtöbb esetben az okostelefon nem képes felvenni a kapcsolatot a bázisállomással,

ha nem ugyanahhoz a vezeték nélküli routerhez csatlakoznak.
→ Az okostelefon nem képes kommunikálni a bázisállomással, ha nem otthon tartózkodik.

R Problémát tapasztal a vezeték nélküli router jelének minőségével kapcsolatban?
→ Lásd: „A vezeték nélküli router jelminősége”, 30. oldal.

Hibaüzenetek
Általános használat

Kijelző üzenet Ok és/vagy megoldás
Nem lehet csatlakozni a
hálózathoz.
E1-01
E1-02

R Az okostelefon Wi-Fi funkciója ki van kapcsolva.
→ Kapcsolja be.

R Az Ön okostelefonja nem tud csatlakozni a vezeték nélküli
útválasztóhoz.
→ Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli router be van

kapcsolva és működik.
Nincs csatlakoztatva
E1-04

R Az Ön okostelefonja nem tud csatlakozni a bázisállomáshoz.
→ Győződjön meg arról, hogy a bázisállomás és a vezeték

nélküli útválasztó be van kapcsolva és működik.
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Kijelző üzenet Ok és/vagy megoldás
Az alkalmazást nem
sikerült elindítani.
E1-05

R Egy másik program fut a telefonon, ami megakadályozza az
alkalmazás elindulását.
→ iPhone/iPad

Érintse meg kétszer a kezdőlap gombot és lépjen ki a
programból. Lépjen ki a többi programból, és próbálja
ismét elindítani ezt az alkalmazást.

→ Android
Érintse meg az [OK] gombot az alkalmazásból való
kilépéshez. Lépjen ki a többi programból, és próbálja
ismét elindítani ezt az alkalmazást.

A bázisállomásnál már
regisztrálva van a
maximális számú
mobiltelefon.
E2-01

R Már 4 okostelefon van regisztrálva a bázisállomáshoz.
→ Használjon egy hordozható készüléket a nem használt

okostelefonok bázisállomásból való törléséhez.

A bázisállomás
visszautasította ezt a
kapcsolatot.
E2-02
E2-03

R Probléma lépett fel a bázisállomásban tárolt regisztrációs
információkkal kapcsolatban.
→ Törölje az okostelefon regisztrációját (24. oldal), majd

regisztrálja újra.

A bázisállomás nem
válaszolt. Kérjük,
használjon egy másik
kézibeszélőt a
regisztráció későbbi
visszavonásához.
E2-04

R Probléma lépett fel az okostelefon regisztrációjának
törlésekor.
→ Használjon egy hordozható készüléket az okostelefon

bázisállomásból való törléséhez.

A bázisállomás nem
válaszol.
E3-01

R Kommunikációs hiba lépett fel.
→ Ellenőrizze, hogy a bázisállomás és a vezeték nélküli

router be van-e kapcsolva és megfelelően működik-e.
Kapcsolja ki az okostelefon Wi-Fi funkcióját, majd
kapcsolja be, és próbálja ismét.

R Az okostelefonban elmentett bázisállomás IP-címe helytelen.
→ Ellenőrizze a bázisállomás IP-címét, majd szerkessze az

okostelefonban elmentett bázisállomás információkat
(23. oldal), és kézzel módosítsa az IP-cím beállítását úgy,
hogy egyezzen a bázisállomás IP-címével.

Nincs kiválasztva
bázisállomás.
E4-01
E4-02

R Az okostelefon ezen a vezeték nélküli hálózaton még
sohasem kapcsolódott bázisállomáshoz.
→ Használja a(z) „Egy vezeték nélküli hozzáférési pont

hozzáadása” részben leírt módszert az SSID (vezeték
nélküli hálózati név) bázisállomással kapcsolódott SSID-k
listájába való hozzáadásához (23. oldal).
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Kijelző üzenet Ok és/vagy megoldás
A vezetékes hozzáférési
pont táblázata megtelt.
E4-03

R Az alkalmazásban nem menthető el több vezeték nélküli
hozzáférési pont beállítása.
→ Törölje a szükségtelen vezeték nélküli hozzáférési

pontokat (23. oldal), majd regisztrálja újra az okostelefont
a bázisállomáshoz.

Adatok egyéb eszközökre történő másolása

Kijelző üzenet Ok és/vagy megoldás
Az előre beállított
csengőhangokat nem
lehet elküldeni.
E5-01

R Előre beállított csengőhangot próbált hordozható készülékre
másolni.
→ Csak olyan csengőhangok másolása támogatott, melyek

az okostelefon SD-kártyáján, vagy a felhasználó által
hozzáférhető belső memóriában találhatóak.

Ez a fájl nem található
meg az SD-kártyán.
E5-03

R Az alkalmazás nem találja az aktuális csengőhangot.
→ Olyan csengőhangot állítson be az okostelefonon, amely

MP3 fájlként került elmentésre az okostelefon
SD-kártyáján vagy a felhasználó által hozzáférhető belső
memóriában.

Nincs válasz
E5-04

R A bázisállomás vagy a hordozható készülék nem válaszol.
→ Győződjön meg arról, hogy minden eszköz be van

kapcsolva és megfelelően működik.
→ Győződjön meg arról, hogy a DECT hordozható készülék

a bázisállomás lefedettségi területén belül van.
Memória megtelt
E5-05

R A bázisállomás vagy a hordozható készülék memóriája
megtelt.
→ Törölje a szükségtelen adatokat, és próbálja újra. Ne

feledje, hogy ha egy telefonkönyv-bejegyzés törlésre kerül
a bázisállomás telefonkönyvéből, akkor a hozzá tartozó
kép nem törlődik. Szükség esetén kézzel törölhető
(19. oldal).
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Kijelző üzenet Ok és/vagy megoldás
Kommunikációs hiba
E5-06

R Az eszközök közti vezeték nélküli kommunikáció minősége
gyenge.
→ Győződjön meg arról, hogy a releváns eszközök

(okostelefon, vezeték nélküli router, bázisállomás,
hordozható készülék stb.) egymás lefedettségi területein
belül helyezkednek el, és hogy nincs olyan objektum
közöttük, mely zavarná a vezeték nélküli kommunikációt.

R A bázisállomás nem kap áramot.
→ Győződjön meg arról, hogy a bázisállomás tápkábele be

van dugva, és megfelelő a tápellátás.
Android
R Túl rövid csengőhangot próbált másolni.

→ Olyan csengőhangot válasszon, mely 2 másodpercnél
hosszabb.

R Túl nagy csengőhangfájlt próbált másolni.
→ Válasszon egy kisebb csengőhangfájlt.

Foglalt
E5-07

R Adatok másolása közben érkezett egy hívás, vagy olyan
eszközt választott, melyen aktív hívás folyik.
→ Várjon, és próbálja meg újra.

Memória megtelt
Az átvitel megszakadt.
E5-08

R Az okostelefon SD kártyája vagy felhasználó által
hozzáférhető belső memóriája megtelt.
→ Törölje a szükségtelen adatokat, és próbálja újra.
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Hibaelhárítás
További hibaelhárítási információkért lásd a telefonos rendszerhez mellékelt Használati
útmutató megfelelő fejezeteit.

Általános használat

Probléma Ok és/vagy megoldás
Vezetékes hívások nem
indíthatók és fogadhatók,
az alkalmazás legtöbb
funkciója nem
használható

R Az okostelefon Wi-Fi funkciója ki van kapcsolva.
→ Győződjön meg arról, hogy az okostelefon Wi-Fi funkciója

engedélyezve van, és az okostelefon ugyanahhoz a
vezeték nélküli hálózathoz van csatlakoztatva, mint a
bázisállomás.

→ Android
Ha az okostelefon Wi-Fi funkciója az energiatakarékos
működést biztosító felfüggesztés (alvó mód) állapotban
van, akkor kapcsolja ki az alvó mód használatát.

R Új vezeték nélküli routert (vagy vezeték nélküli hozzáférési
pontot) adott a hálózathoz. Az új eszközhöz rendelt SSID
(vezeték nélküli hálózati név) eltér annak a vezeték nélküli
routernek az SSID beállításától, melyhez a bázisállomás
kapcsolódik.
→ Adja hozzá az új vezeték nélküli hozzáférési pontot

(23. oldal).
R Megváltoztatta a vezeték nélküli routerhez rendelt SSID

(vezeték nélküli hálózati név) vagy jelszó értékét, ezért a
bázisállomás nem tud kapcsolódni a vezeték nélküli
routerhez.
→ Olvassa el a telefonos rendszerhez mellékelt Használati

útmutató megfelelő fejezeteit, és állítsa be a bázisállomás
és a vezeték nélküli router kapcsolatát, majd kövesse az
új vezeték nélküli hozzáférési pont hozzáadását leíró
lépéseket (23. oldal).

R A vezeték nélküli router klienselválasztó funkciója be van
kapcsolva.
→ Ha az Ön vezeték nélküli útválasztójának klienselválasztó

funkciója (egy funkció, mely megakadályozza, hogy az
ugyanahhoz a vezeték nélküli útválasztóhoz csatlakozó
vezeték nélküli eszközök egymással kommunikáljanak) be
lett kapcsolva, akkor a bázisállomás és az Ön
okostelefonja nem fog tudni kommunikálni egymással.
Tekintse meg az Ön vezeték nélküli routeréhez mellékelt
használati útmutatót, és győződjön meg arról, hogy ez a
funkció ki van kapcsolva.
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Probléma Ok és/vagy megoldás
A készülék foglaltat jelez,
ha egy vezetékes hívás
indításához megérinti a
[Vezetékes] lehetőséget

R A bázisállomás foglalt. Várjon, és próbálja meg később újra.

Az okostelefon nem ad ki
csengőhangot, ha
megnyomja a M N
gombot a bázisállomáson

R Ez nem jelent hibát. Ha megnyomja a M N gombot a
bázisállomáson, akkor a bázisállomáshoz regisztrált
hordozható készülékek csengeni fognak, de az
okostelefonok nem.

A vezeték nélküli router jelminősége

Probléma Ok és/vagy megoldás
Hangproblémák lépnek
fel a vezetékes hívások
közben

Zaj hallatszik vezetékes
hívások közben

Az okostelefon Wi-Fi
kapcsolata megszakad

Az okostelefon és a
bázisállomás vagy a többi
hordozható készülék
közötti adatátvitel hosszú
időt vesz igénybe

Az üzenetrögzítőhöz való
kapcsolódás sikertelen
(csak KX-PRW120
esetén)

R Ezek és ezekhez hasonló problémák akkor léphetnek fel, ha
gond van a vezeték nélküli router jelének minőségével
kapcsolatban.
→ Tekintse át a vezeték nélküli routerhez mellékelt

használati útmutatót, és a leírtak alapján módosítsa a
csatorna beállításait.

→ Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor tekintse át az
alábbiakat.

R A mikrohullámú sütők, vagy egyéb, elektromágneses
sugárzást kibocsátó eszközök jelei interferálhatnak a vezeték
nélküli router jeleivel.
→ Tegye új helyre a vezeték nélküli routert, az okostelefont

vagy az interferenciát okozó eszközt.
→ Ne használja az interferenciát okozó eszközt az

alkalmazással egy időben.
R Egyéb eszközök (számítógépek, okostelefonok, táblagépek

stb.) egyszerre használják a vezeték nélküli hálózatot.
→ Várjon, és próbálja meg később újra.

R Az Ön hálózatához közel egyéb vezeték nélküli hálózatok is
megtalálhatók.
→ Tegye új helyre a vezeték nélküli routert.

R Falak, folyosók, mennyezeti elemek, bútorok és egyéb
objektumok akadályozzák, visszaverik vagy elnyelik a
vezeték nélküli hálózat jeleit.
→ Tegye új helyre a vezeték nélküli routert vagy az

okostelefont.
→ Távolítsa el azokat az objektumokat, melyek a jel

minőségének romlását okozhatják.

30

További információk



31

Megjegyzések



A kereskedelmi osztály és az ügyfélszolgálat elérhetőségeit a bázisállomás használati
útmutatójában találhatja.
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