
 

 

Továbbfejlesztett hibrid rendszer

Az első lépések

 
KX-TES824

Típusszám: KX-TEM824

 

Köszönjük, hogy megvásárolta a Panasonic Továbbfejlesztett hibrid rendszert. 
Ezt az útmutató megmutatja Önnek, hogyan kell telepíteni és programozni ezt a berendezést, hogy igénybe 
vehesse az alapvető szolgáltatásokat. Ha részletes információra van szüksége, olvassa el a Telepítési 
kézikönyvet. 
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Rendszerösszetevők 

Rendszerösszetevők táblázata 

 Típus Leírás 

KX-TES824 Továbbfejlesztett hibrid rendszer 3–8 fővonallal (CO), 8–24 
mellékállomással 

Fő egység 

KX-TEM824 Továbbfejlesztett hibrid rendszer 6–8 fővonallal (CO), 16–24 
mellékállomással 

KX-TE82461 4-portos kaputelefon kártya 

KX-TE82474 8-portos SLT mellékállomási kártya 

KX-TE82480 2-portos analóg fővonali (CO) kártya és 8-portos SLT 
mellékállomási kártya 

KX-TE82483 3-portos analóg fővonali (CO) kártya és 8-portos hibrid 
mellékállomási kártya 

KX-TE82491 Üzenet bővítő kártya DISA/UCD OGM-ekhez 

KX-TE82492 2-csatornás hangüzenet kártya 

Opcionális szolgáltatás 
kártyák 

KX-TE82493 3-portos hívófél azonosító kártya 

KX-T30865 Kaputelefon Rendszer 
berendezések KX-A227 Szünetmentes táplálást biztosító akkumulátor kábel 

Megjegyzés 
Bizonyos típusok az Ön országában/körzetében esetleg nem állnak rendelkezésre. 
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Fővonalak (CO) és mellékállomások bővíthetősége 

KX-TE82483 KX-TE82480 KX-TE82474 

Fővonal (CO): 3 Fővonal (CO): 2 Fővonal (CO): 0 

 

Mellékállomás: 8 Mellék: 8 (SLT) Mellék: 8 (SLT) 

Bővített rendszer 

– 
– 

– 
– 

0 
8 (SLT) 

3 
16 (8 PT + 8 SLT)

– 
– 

2 
8 (SLT) 

– 
– 

5 
16 (8 PT + 8 SLT)

3 
8 

– 
– 

– 
– 

6 
16 (16 PT) 

3 
8 

– 
– 

0 
8 (SLT) 

6 
24 (16 PT + 8 SLT)

KX-TES824 
Fővonal (CO): 3 
Mellékállomás: 8 

3 
8 

2 
8 (SLT) 

– 
– 

8 
24 (16 PT + 8 SLT)

– 
– 

– 
– 

0 
8 (SLT) 

6 
24 (16 PT + 8 SLT)

KX-TEM824 
Fővonal (CO): 6 
Mellékállomás: 16 – 

– 
2 

8 (SLT) 
– 
– 

8 
24 (16 PT + 8 SLT)

  PT: rendszerkészülék  SLT: analóg kéthuzalos készülék 
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Fontos biztonsági és életvédelmi tájékoztató 

Amikor használja ezt a telefon berendezést, egy esetleges tűz keletkezése illetve egy áram-
ütés vagy személyi sérülés kockázatának elkerülése érdekében az alábbiakban felsorolt, 
alapvető biztonsági intézkedéseket mindig be kell tartania: 
1. Figyelmesen olvasson el minden utasítást. 
2. Kövesse a berendezésen található, összes figyelmeztetést és utasítást. 
3. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati kábelt a fali csatlakozóból. Ne használjon folyékony illet-

ve aeroszolos tisztítószereket. Nedves ruhát használjon a tisztításhoz. 
4. Ne használja ezt a készüléket víz mellett, például fürdőkád, mosdókagyló, konyhai moso-

gató, öblítő stb. mellett, kerülje a használatot nedves alagsorban illetve úszómedence 
közelében is. 

5. Ne helyezze el ezt a berendezést instabil felületre, mert ha leesik, súlyos károk keletkez-
hetnek benne. 

6. A szekrény elején, hátsó oldalán és alján található rések és nyílások a szellőzést szolgál-
ják és védik a berendezést a túlmelegedés ellen, ezért nem szabad azokat eltömíteni 
vagy letakarni. Soha ne takarja le a berendezés nyílásait oly módon, hogy egy ágyra, ka-
napéra, takaróra vagy más, hasonló felületre helyezi. Soha ne tegye a berendezést radi-
átor vagy hasonló hőforrás mellé vagy fölé. A berendezést nem szabad beépített helyre 
telepíteni, kivéve, ha a megfelelő szellőzés biztosított. 

7. A berendezés üzemeltetéséhez csak a címkéjén megjelölt tápfeszültséget használja. Ha 
nem biztos az otthonában levő tápfeszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a forgalmazó-
val vagy a helyi elektromos társasággal. 

8. Ezt a berendezést biztonsági okokból hárompontos, földelt csatlakozóval látták el. Ha 
nincs ilyen aljzata, szereltessen be egyet. Ne akadályozza meg a földelt csatlakozó ren-
deltetését a csatlakozó megrongálásával. A készülék teljes feszültségmentesítése csak a 
hálózati kábel fali csatlakozóból történő kihúzásával valósul meg. 

9. Semmit ne tegyen a tápkábelre. Olyan helyre tegye a berendezést, ahol a kábelre senki 
sem léphet rá. 

10. Ne terhelje túl a fali csatlakozót és a hosszabbító zsinórokat, mert ezzel tüzet vagy áram-
ütést okozhat. 

11. Soha ne dugjon semmilyen tárgyat a szekrény nyílásaiba, mert veszélyes feszültségű 
pontokhoz érhet, illetve rövidre zárhat alkatrészeket, amivel tüzet vagy áramütést okoz-
hat. Soha ne öntsön folyadékot a berendezésre illetve a berendezésbe. 

12. Az áramütés elkerülése érdekében ne szerelje szét a berendezést. Vigye a berendezést 
szakszervizbe, ha valamilyen javítási munkára van szüksége. A fedelek felnyitásával 
vagy eltávolításával veszélyes feszültségnek és egyéb kockázatnak teszi ki magát. A 
helytelen összeszerelés a későbbi használat során áramütést okozhat. 

13. Húzza ki a készüléket a fali csatlakozóból és kérje a szerviz segítségét, ha az alábbiak 
közül valamelyik előfordul: 
a) Ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó megsérült illetve kikopott. 
b) Ha folyadék ömlött a berendezésbe. 
c) Ha a berendezést eső vagy víz érte. 
d) Ha a berendezés nem megfelelően működik a használati utasításban leírtak betartása 

mellett. Csak a használati utasításban megtalálható kezelőszerveket állítsa be. A nem 
megfelelő beállítás meghibásodást okozhat, és még egy szakembernek is gyakran 
sok időbe telik, mire a berendezést újra működőképessé teszi. 

e) Ha a berendezés leesett vagy a szekrényt sérülés érte. 
f) Ha a berendezés teljesítménye jól érzékelhető változást mutat. 

14. Viharos időben lehetőleg ne használja a vezetékes telefonokat. Egy villámlás áramütést 
okozhat, még ha távolabb csap is be. 

15. Ne használja ezt a berendezést gázszivárgás jelentésére, amennyiben a készülék 
közelében van a szivárgás. 
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16. Tartsa távol a berendezést fűtőberendezésektől és olyan, elektromos zajt keltő eszközök-
től, mint pl. a fénycsövek, motorok és televíziókészülékek. Ezek a zajforrások befolyásol-
hatják az alközpont teljesítőképességét. 

17. A berendezést óvni kell a portól, a párától, a magas (40°C feletti) hőmérséklettől és a ráz-
kódástól; ne tegye ki közvetlen napfénynek sem. 

18. Ha probléma adódik a külső célállomások felé irányuló híváskezdeményezésekkel, akkor 
a fővonalak (CO) teszteléséhez hajtsa végre az alábbi eljárást: 
1. Távolítsa el az alközponti csatlakozásokat az összes fővonalról (CO). 
2. Csatlakoztasson biztosan jól működő, hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékeket 

(SLT-ket) közvetlenül a fővonalakra. 
3. Kezdeményezzen hívást az SLT-kről egy külső célállomásra. 
Ha egy hívás nem hajtható végre megfelelően, nagy a valószínűsége, hogy a hiba ab-
ban a fővonalban van, amelyikhez az SLT csatlakozik. Vegye fel a kapcsolatot a 
telefontársasággal. 
Ha az összes SLT megfelelően működik, a probléma az alközponttal lehet. Ne csatlakoz-
tassa ismét az alközpontot a fővonalakhoz (CO) mindaddig, amíg azt meg nem javította a 
Panasonic márkaszerviz. 

19. A ház tisztításához ne használjon benzint, hígítót vagy hasonló oldószert, sem súroló-
szert. Törölje le egy puha ruhadarabbal. 
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FIGYELMEZTETÉS 

• EZT A BERENDEZÉST CSAK SZAKKÉPZETT SZERVIZ SZEMÉLYZET TELEPÍT-
HETI ÉS ÜZEMELTETHETI. 

• HA OLYAN MEGHIBÁSODÁS LÉP FEL, AMELYNEK EREDMÉNYEKÉPPEN A BE-
RENDEZÉS BELSŐ RÉSZEI HOZZÁFÉRHETŐVÉ VÁLNAK, AZONNAL HÚZZA KI 
A HÁLÓZATI KÁBELT ÉS KÜLDJE VISSZA A BERENDEZÉST A 
FORGALMAZÓHOZ. 

• A TÁVKÖZLÉSI ÖSSZEKÖTTETÉSEKET A HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS MEG-
SZÜNTETÉSE ELŐTT KELL ELTÁVOLÍTANIA, A BERENDEZÉS ÁTHELYEZÉSÉT 
MEGELŐZŐEN. AZ ÁTHELYEZÉS UTÁN CSATLAKOZTASSA ELŐSZÖR A HÁLÓ-
ZATI KÁBELT, MAJD CSAK AZUTÁN A TÁVKÖZLÉSI ÖSSZEKÖTTETÉSEKET. 

• A BERENDEZÉS TELJES FESZÜLTSÉGMENTESÍTÉSE CSAK A HÁLÓZATI KÁ-
BELNEK A FALI CSATLAKOZÓBÓL TÖRTÉNŐ ELTÁVOLÍTÁSÁVAL VALÓSUL 
MEG. 

• EGY ESETLEGES TŰZ KELETKEZÉSE ILLETVE EGY VÉLETLEN ÁRAMÜTÉS EL-
KERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A BERENDEZÉST ESŐ, ILLETVE SEM-
MILYEN MÁS NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. 

• A HÁLÓZATI KÁBEL HASZNÁLATOS FŐ MEGSZAKÍTÓ ESZKÖZKÉNT, EZÉRT 
BIZTOSÍTSA, HOGY A DUGASZALJ A BERENDEZÉS MELLETT, KÖNNYEN HOZ-
ZÁFÉRHETŐ HELYEN LEGYEN ELHELYEZVE. 

VIGYÁZAT 

FENNÁLL A ROBBANÁSVESZÉLY, HA AZ ELEMET NEM MEGFELELŐEN CSERÉLI KI. 
CSAK AZ ELEMGYÁRTÓ ÁLTAL AJÁNLOTT VAGY AZZAL EKVIVALENS TÍPUSRA 
CSERÉLJE. A HASZNÁLT ELEMEKTŐL A GYÁRTÓ ELŐÍRÁSAINAK MEGFELELŐEN 
SZABADULJON MEG. 

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT. 
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Az Ön biztonsága érdekében: 

HA ESETLEG A BERENDEZÉSSEL SZÁLLÍTOTT CSATLAKOZÓ DUGASZ NEM ILLESZT-
HETŐ AZ ÖN IRODÁJÁBAN/OTTHONÁBAN LÉVŐ CSATLAKOZÓALJZATBA, A DUGASZT 
LE KELL VÁGNI, ÉS BIZTONSÁGOSAN EL KELL TÁVOLÍTANI. KOMOLY ELEKTROMOS 
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE ÁLL FENN, HA A LEVÁGOTT DUGASZT NEM SZAKSZERŰEN 
PÓTOLJÁK A MEGFELELŐ TÍPUSÚVAL. 

Ha új dugaszt szerelnek a fel, kérjük ellenőrizze, hogy a vezetékek színkódja megegyezik-e 
az alábbiakkal. Bármilyen bizonytalanság esetén, kérjük konzultáljon villanyszerelő 
szakemberrel. 

FIGYELEM: 

A BERENDEZÉST MINDENKÉPPEN FÖLDELNI KELL! 

FONTOS: A hálózati csatlakozókábel ereit az alábbi színkódolással jelölik: 
Zöld és sárga: föld; 
Kék: nulla; 
Barna: fázis. 

Abban az esetben, ha a berendezés hálózati kábel ereinek színei nem egyeznek az Ön által 
használt dugasz érintkezőit azonosító színekkel, az alábbiak szerint járjon el: 
A zöld-sárga színezésű vezetéket a csatlakozó dugasz E betűvel, a biztonsági föld „ ” jel-
zéssel ellátott, vagy a zöld illetve zöld-sárga színezésű érintkezőjére kell kötni. 
A kék színű vezetéket a csatlakozó N (Neutral) betűvel jelzett vagy fekete színű érintkezőjé-
re kell kötni. 
A barna színű vezetéket a csatlakozó L (load) betűvel jelzett vagy piros színű érintkezőjére 
kell kötni. 
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Ez az oldal szándékosan maradt üresen. 
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1. Telepítés előtt 

1.1. Kicsomagolás 

Ellenőrizze a csomag tartalmát. 
Fő egység: 1 db 
CD-ROM (az útmutatókat stb. tartalmazza) 1 db 

   

* Hálózati kábel 1 db Csavar 3 db Alátétkarika 3 db 

   

Mini csatlakozó 
(a személykeresőhöz és 
a zeneforráshoz) 2 db 

Szorítóbilincs 1 db Patent 1 db 

* A hálózati kábel típusa az adott országtól/körzettől függően változhat. 

Szükséges eszközök (nem tartozékok): 
 Telefonkábel a mellékállomások csatlakoztatásához. 

A kábel átmérője 
(ø 0,4 mm – ø 0,6 mm) 

A kábel maximális hossza 

ø 0,5 mm 1128 m a hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékhez 
(SLT-hez) 

ø 0,5 mm 229 m a rendszerkészülékhez (PT), és a kezelői konzolhoz 
(DSS) 

A kábel maximális hossza a kábelek típusától függően változhat. 
 2-vezetékes csatlakozók a fővonalak (CO) csatlakoztatásához 
 4-vezetékes csatlakozók a mellékállomások csatlakoztatásához 
 Kalapács 1 db 
 KX-T7730 vagy KX-T7735 típusú telefonkészülék 1 db 
 Csavarhúzó 1 db 

Megjegyzés 
A 2- illetve 4-vezetékes csatlakozóhoz használjon sodrott érpárt. 
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1.2. Rendszer csatlakoztatási diagram 

 

• Csatlakoztasson a 01-es mellékállomási csatlakozóhoz egy kijelzős rendszerkészüléket 
(PT-t), mivel ez a mellékállomás van automatikusan kijelölve rendszerfelelős 
mellékállomásként. 

Ajtónyitó/ 
Kapucsengő/ 

Ajtó dallamcsengő 
Akkumulátorok 

Távoli PC 

SLT 

Fax készülék/
Üzenetrögzítő 

Kaputelefon 

Személykereső/ 
Erősítő és Hangszóró 

Fővonal (CO) 

PC 

Hangposta rendszer 
(VPS) 

PC 

Zsinórnélküli 
telefon 

Kezelői konzol 
(DSS) 

BGM/Zene tartásban 
lévő hívónak (MOH) 

Nyomtató 

PT 
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2. Telepítés 

2.1. A fedelek nyitása 
1. Lazítsa meg a felső fedél csavarját. 

2. Távolítsa el a felső fedelet. 

 

2.2. Fővonalak (CO) csatlakoztatása 
1. Illessze be a telefonvonal vezetékek moduláris dugaszait (2-huzalos vezeték) a fővonal 

(CO) csatlakozókba. 

2. Csatlakoztassa a fővonali vezetékeket a telefontársaságtól (főközpontból) jövő 
csatlakozósávhoz vagy moduláris csatlakozókhoz. 

 

Elülső, felső fedél 
Csavar 

TEL csatlakozó fővonalhoz (CO) 

T: „a” ág 
R: „b” ág 

T R 
A főközpontból jövő csatlakozósávhoz 
vagy moduláris csatlakozókhoz 
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2.3. Mellékállomások csatlakoztatása 
A mellékállomási csatlakozók a rendszerkészülékekhez (PT), kezelői konzolokhoz (DSS), 
hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékekhez (SLT) és hangposta rendszerekhez (VPS) 
használhatók. 
Illessze be a telefonvonal vezetékek moduláris dugaszait (2- vagy 4-huzalos vezeték) az 
alközpont moduláris csatlakozóiba. 

 

2.4. Vezetékek rögzítése 
1. Illessze be a patentet a szorítóbilincsen lévő lyukba. 

2. Illessze be a patentet és a szorítóbilincset az alközponton lévő furatba. 

 

3. Csavarja a bilincset a vezetékek köré. 

 

TEL csatlakozó mellékállomáshoz

Patent 

H: H adatág 
T: „a” ág 
R: „b” ág 
L: L adatág 

A mellékállomásokhoz 
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2.5. A fedelek zárása 
1. Helyezze vissza az elülső, felső fedelet, és szorítsa meg a csavart. 

 

Megjegyzés 
Biztonsági okokból működés közben tartsa zárva az elülső fedeleket. 

VIGYÁZAT 

Szorítsa meg gondosan a fenti csavart, hogy a fő egység le ne essen az alközpont 
áthelyezésekor. 

2. Kösse át a csatlakoztatott vezetékeket, és rögzítse a falhoz, nehogy ki lehessen húzni 
őket az alközpontból. 

 

Elülső, felső fedél 
Csavar 
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2.6. Falra szerelés 
Az alközpont kizárólag falra szerelhető kivitelben készül. A falnak, ahová az alközpont fel-
szerelésre kerül, el kell bírnia az alközpont súlyát. A fő egység falra szerelésekor használja a 
mellékelt csavarokat, vagy alkalmazzon ugyanolyan méretű csavarokat. 

2.6.1. Szerelés fából készült falra 
Amikor a fő egységet fából készült falra szereli, használhatja a mellékelt csavarokat. 

1. Helyezze a (jelen útmutató utolsó előtti oldalán található) sablont a falra, és jelölje be a 
három csavar helyét. 

 

2. Helyezze az alátétkarikákat a csavarokra, és hajtsa be a csavarokat a falba. 

 

3. Akassza rá az alközpontot a csavarfejekre. 

 

Megjegyzések 
• Ne fedje le a szekrény nyílásait. Hagyjon a szerény felett legalább 20 cm, az oldalai 

mellett pedig legalább 10 cm szabad helyet. 
• Ellenőrizze, hogy a szekrény mögötti fal sima és nincsenek rajta kiálló részek, ame-

lyek elfedik a szekrény hátoldalán lévő nyílásokat. 
• Vigyázzon, nehogy leejtse a szekrényt. 

Sablon 

Alátétkarika 

Hajtsa be a csavart 
eddig a pozícióig. 
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2.6.2. Szerelés beton vagy vakolt falra 
Amikor a fő egységet beton vagy vakolt falra szereli, használhatja a mellékelt csavarokat. 
Szükség van a felhasználó által biztosítandó, befeszülő tiplikre is. 

1. Helyezze a (jelen útmutató utolsó előtti oldalán található) sablont a falra, és jelölje be a 
három csavar helyét. 

 

2. Fúrja ki a jelöléseknél a lyukakat, és üssön be három (nem tartozék) befeszülő tiplit a 
lyukakba. 

 

3. Helyezze az alátétkarikákat a csavarokra, és hajtsa be a csavarokat a tiplikbe. 

 

4. Akassza rá az alközpontot a csavarfejekre. 

 

Megjegyzések 
• Ne fedje le a szekrény nyílásait. Hagyjon a szerény felett legalább 20 cm, az oldalai 

mellett pedig legalább 10 cm szabad helyet. 
• Ellenőrizze, hogy a szekrény mögötti fal sima és nincsenek rajta kiálló részek, ame-

lyek elfedik a szekrény hátoldalán lévő nyílásokat. 
• Vigyázzon, nehogy leejtse a szekrényt. 

vagy 

Sablon 

Kalapács Befeszülő tipli 

Hajtsa be a csavart 
eddig a pozícióig. 
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2.7. A keret földelés csatlakoztatása 

FONTOS! 

Csatlakoztassa az alközpont keretét a földhöz. 

1. Lazítsa meg a csavart. 
2. Helyezzen alá egy (a felhasználó 

által biztosítandó) földelő 
vezetéket*. 

3. Szorítsa meg a csavart. 
4. Csatlakoztassa a vezetéket a 

földhöz. 

* Földelő vezetékként zöld-sárga szigetelésű kábelt kell használni, amelyben a vezető 
keresztmetszetnek legalább a 0,75 mm2-nek illetve 18 AWG-nek kell lennie. 

• Győződjön meg róla, hogy a földelés megfelel az összes, alkalmazandó törvénynek, sza-
bályozásnak és irányelvnek. 

• Az alközpontnál nagyon fontos a megfelelő földelés, hogy megvédje a külső zajok káros 
hatásától, illetve villámláskor redukálja a felhasználó áramütés okozta halálának 
kockázatát. 

• A hálózati kábel földelő vezetéke esetleg nem elegendő az alközpont külső zajokkal és 
villámcsapásokkal szembeni védelméhez. Állandó kapcsolatot kell létesíteni a föld és a fő 
egység föld kivezetése között. 

Földelő 
vezeték

Csavar 

A földhöz
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3. A Továbbfejlesztett hibrid rendszer elindítása 

3.1. A Továbbfejlesztett hibrid rendszer elindítása 
Ez a rész arról az eljárásról ad felvilágosítást, hogy hogyan kell az alközpontot először el-
indítania az alapértelmezett értékekkel, illetve arról, amikor az alközpontot újra kívánja 
inicializálni. 
1. Ellenőrizze, hogy az Ön által használt összes fővonal (CO) az alközponthoz csatlakozik-e. 
2. Állítsa a tápkapcsolót „OFF” (Ki) állásba. 
3. Csatlakoztassa a hálózati kábelt az alközponthoz, majd dugaszolja be a hálózati kábelt 

egy hálózati csatlakozó aljzatba. 
4. Állítsa a tápkapcsolót „ON” (Be) állásba. 

Megjegyzés 
Biztonsági okokból ne feszítse, ne hajlítsa meg túlzott mértékben, és vigyázzon, hogy ne 
csípje be a hálózati kábelt. 

 

5. Hajtsa végre az alábbi műveletsorozatot egy, a „JACK 01”-hez (1-es mellékállomási csat-
lakozóhoz) csatlakozó rendszerkészülékkel (PT-vel). 
a. Nyomja le a PROGRAM gombot. 
b. Nyomja le a # hívóbillentyűt. 
c. Nyomja le az 1234 hívóbillentyűt. 
d. Nyomja le a 999 hívóbillentyűt. 
e. Nyomja le a NEXT (SP-PHONE) gombot. 
f. Nyomja le annyiszor a SELECT (AUTO ANS/MUTE) gombot, amíg a kijelzőn meg 

nem jelenik az „All Para” (Összes paraméter) szöveg. 
g. Nyomja le a STORE AUTO DIAL/STORE) gombot. 
h. Nyomja le az END (HOLD) gombot. 
i. Nyomja le a PROGRAM gombot. 
• Az alközpont inicializálódik az alapértelmezett értékekkel. A rendszer automatikusan 

érzékeli a fővonalak (CO) típusát. 

VIGYÁZAT 

• Az alközpont feszültség alá kerül, amint csatlakoztatja a hálózati kábelt a hálózati 
csatlakozó aljzatba, még akkor is, ha a tápkapcsoló „OFF” (Ki) állásban van. 

Tápkapcsoló 

Hálózati kábel
Egy hálózati  
csatlakozó  aljzatba 
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• A hálózati kábel használatos fő megszakító eszközként, ezért biztosítsa, hogy a háló-
zati dugaszalja a berendezés mellett, könnyen hozzáférhető helyen legyen elhelyez-
ve/telepítve. 

Megjegyzések 
• Ha az Ön által használt fővonalak (CO) nem csatlakoznak az alközponthoz, akkor fő-

vonalak (CO) típusa nem érzékelhető automatikusan. 
• Csak az alközponthoz tartozékként mellékelt hálózati kábelt használja. 
• Ha az alközpontot hosszabb ideig nem használja, állítsa a tápkapcsolót „OFF” (Ki) ál-

lásba, és húzza ki a hálózati kábelt a hálózati dugaszaljából, hogy energiát takarítson 
meg. 
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4. PC programozás 

4.1. PC programozás 
Az alközponti szolgáltatások és beállítások egyénileg testre szabhatók egy PC és a KX-TE 
Karbantartó konzol program segítségével. Az egyéni beállítás és a karbantartás egyszerűen 
és hatékonyan végezhető el a Windows-alapú PC programozói szoftverrel, amely Önt grafi-
kus ikonokkal vezeti végig a folyamatokon. 
A programozás elvégezhető a helyszínen úgy, hogy egy PC-t közvetlenül az alközponthoz 
csatlakoztat, és a telepítési helytől távolról is, oly módon, hogy az alközpontot egy modemen 
át éri el. Ez lehetővé teszi, hogy a beállításokat gyorsan, a felhasználók igényei szerint, he-
lyileg vagy távvezérléssel változtathassa meg. 
Az alközponti beállítások letölthetők az alközpontból egy PC-be. Az elmentett adatok azután 
biztonsági másolatként használhatók, így az alközpont beállítási adatainak véletlen elvesz-
tése nem fordulhat elő. 

Olvassa el a KX-TE Karbantartó konzol telepítéséhez és indításához mellékelt CD-ROM-on 
található Telepítési kézikönyvet. 

Rendszerkövetelmények 
Operációs rendszer 

• Microsoft® Windows® 98 SE, Windows Me, Windows 2000 vagy Windows XP 

Hardver 
• CPU: Intel® Celeron® 300 MHz vagy gyorsabb 
• RAM: legalább 128 megabájt (MB) szabad RAM 
• HDD: legalább 100 MB szabad merevlemez hely a telepítéshez, és további, kb. 2 MB 

lemezhely a felhasználói fájlok számára. 
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5. PT programozás 

5.1. Programozási utasítás 
Az alközpont háromjegyű program számok bevitelével egy PT-ről programozható. 
Ebben az útmutatóban azt magyarázzuk el, hogyan kell egy PT-ről programozni bizonyos 
szolgáltatásokat. 

Szükséges telefonkészülék 
Az alközponti beállítások rendszerprogramozással testre szabhatók egy kijelzős Panasonic 
rendszerkészülék (PT), például a KX-T7730 típus segítségével. A rendszerprogramozáshoz 
való hozzáféréshez csatlakoztassa a PT-t a 01-es számú mellékállomási csatlakozóhoz. 

Gombok és funkciók 

 
 

Fix gombok (KX-T7730/KX-T7735) Funkció 
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Belépés a rendszerprogramozási üzemmódba 
A rendszerprogramozásba való belépéshez szükség van a rendszer jelszóra. 

 

Megjegyzés 
A  ikon a programozási utasításban mindenütt az alapértelmezett értéket jelenti. 

5.2. Programozási eljárások 
Megjegyzések 

• A  ikon a programozási utasításban mindenütt az alapértelmezett értéket jelenti. 
• A  a programozási utasításban mindenütt a válassza ki az „All”-t (Összest) jelenti. 
• A kijelzőn az alábbi jelenik meg, amikor Ön egy számot, például egy telefonszámot 

vagy egy szolgáltatás számot tárol: 
P: PAUSE (Szünet); -: CONF (Konferencia); F: FLASH/RECALL (Hurokmegszakítás/ 
Újrahívás); [ ]: INTERCOM (Belső hívás); x: PAUSE (bármilyen számot pótol [pl. 
helyettesítő]) 

• Ha vissza kíván térni az előző programozási adatra, nyomja le a  nyilat. 
• Ha javítani kíván egy téves bevitelt, nyomja le a CLEAR (Törlés) gombot, majd adja 

be az új adatot. 
• Egy tárolt paraméter törléséhez nyomja le a CLEAR (Törlés) gombot, adja be az új 

adatot, majd nyomja le a STORE (Tárolás) gombot. 
• A kijelző görgetéséhez nyomja le a  vagy  nyilat. 
• Néhány programnál nem maradhat érték üresen. 

Fix gombok (KX-T7730/KX-T7735) Funkció 

rendszerfelelősi jelszó – 
PT programozáshoz program szám 

3 számjegy 
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Egy név vagy egy üzenet tárolásakor a karakterek bevitelére a PT hívóbillentyűi 
használhatók. Az alábbi táblázatok a rendelkezésre álló karaktereket írják le: 

1. táblázat (Ábécé mód) / 2. táblázat (Számbeviteli mód) 

 

Gombok 

Hányszor kell
lenyomni

Gombok 

Hányszor kell
lenyomni

(Szóköz) 
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3. táblázat (Cirill ábécé mód) a RU (Oroszország)/UA (Ukrajna) típus számára 

 
* Ez a karakter csak a KX-T7735RU típusnál áll rendelkezésre. 

[Karakter beviteli példa] 
Az „Ann” név bevitele 

 

Megjegyzések: 
• Az „Ábécé mód” és a „Számbeviteli mód” illetve az „Ábécé mód”, „Cirill ábécé mód” 

(csak a cirill mellékállomási név [616]-nál jelölhető ki) és a „Számbeviteli mód” közötti 
átváltáshoz nyomja le a SELECT (Választ) gombot. 

• A kurzor jobbra mozgatásához nyomja le a  nyilat. 
• Az összes karakter törléséhez nyomja le a CLEAR (Törlés) gombot. Egy karakter 

törléséhez nyomja le a  nyilat. 

Gombok 

Hányszor kell
lenyomni

(Szóköz) 

(5-ször) vagy (5-ször) 
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5.2.1. Alapszolgáltatások 

Dátum és idő [000] 

 
 (vas…szo) (1…12) (00…59) (AM [de.]/PM [du.]) 

Megjegyzések 
• Az óra a STORE (Tárolás) gomb lenyomása után azonnal indul. 
• Az alközpontban beállítható év: 2004–2099. 

Közös (alközponti) rövidített hívószámok [001] 

 

Megjegyzés 
• Egy külső fél telefonszámának beírásakor először tárolni kell a fővonal (CO) 

előválasztó kódját (9/0, 81–88). 

Rendszer jelszó [002] 

 
 4–7 számjegy 
 (0000–9999999) 
 1234 

VIGYÁZAT 

A rendszer biztonságának érdekében a rendszerprogramozás végrehajtásához 
jelszó szükséges. Ha el kívánja kerülni a jogosulatlan hozzáférést és a lehetséges 
tárcsázási visszaéléseket, ne árulja el a jelszót. 
Figyelmeztetés a rendszergazda számára a jelszóval kapcsolatosan 
1. Kérjük, hívja fel a felhasználó figyelmét a jelszó fontosságára, és annak veszélyeire, 

ha mások is megtudják. 
2. A jogosulatlan hozzáférés és a lehetséges tárcsázási visszaélések elkerülésére tartsa 

titokban a jelszót. 

év nap 

óra perc 

(00…99) (jan. … dec.) (1…31) 

A folytatáshoz 

A folytatáshoz 

rövidített hívószám telefonszám 

vagy 

(00…99) max. 32 számjegy 
(0…9, , #, P, –, F, [ ])

jelszó 
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3. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmét, hogy az alapértelmezett jelszót a rendszer biz-
tonsága érdekében változtassa meg. A legjobb hétszámjegyű jelszót használni. 

4. Kérjük, gyakran változtassa a jelszót. 
5. Ha elfelejtette a rendszer jelszót, megtalálhatja azt, ha a rendszeradatok biztonsági 

másolatát betölti egy PC-be, és a KX-TE Karbantartó konzol segítségével ellenőrzi a 
jelszót. Ha a rendszeradatokról nincs biztonsági másolata, akkor az alközpontot 
vissza kell állítania a gyári alapbeállításokra, és újra kell programoznia. Ezért javasol-
juk, hogy az aktuális rendszeradatokról feltétlen legyen biztonsági másolata. Ha a 
rendszeradatokról készítendő biztonsági másolattal kapcsolatosan további informá-
cióra van szüksége, olvassa el az on-line súgót, amely a PC programozás során a 
Help (Súgó) menü kiválasztásakor jelenik meg. Mivel azonban a rendszer jelszók 
megszerezhetők a rendszeradatok fájljának biztonsági másolataiból, vigyázzon, hogy 
ezekhez a fájlokhoz ne férjenek hozzá jogosulatlan személyek. 

Megjegyzés 
Ez az alközpont csak egyetlen rendszer jelszóval rendelkezik. Ez vagy PT programo-
zással, vagy PC programozással változtatható meg. Ezért a jelszó csak számokat 
tartalmazhat. 

Kezelő kijelölése [008] 

 
 (01…24/Letiltva) 

Megjegyzés 
Egy mellékállomási csatlakozó szám törléséhez (letiltásához) a mellékállomási csatlako-
zó szám lépésnél nyomja le a CLEAR (Törlés) gombot. 

Mellékállomási szám [009] 

 

Megjegyzések 
• A programozható mellékállomási számok a következők: 

Plan 1 (1. terv): 100–199; Plan 2 (2. terv): 100–499; Plan 3 (3. terv): 10–49 
• Ugyanaz a mellékállomási hívószám kétszer nem adható be. 

mellékáll. csatlakozó szám 

A folytatáshoz 

A folytatáshoz 

mellékáll. csatlakozó szám mellékáll. szám 

vagy 

(Plan 1/2/3 
[1./2./3. terv]) 

(01…24) 
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Közös (alközponti) rövidített hívószámok neve [011] 

 

Megjegyzés 
* Egy név a PT hívóbillentyűivel tárolható. A kijelzett karakterek attól függően változnak, 
hogy az adott hívóbillentyűt hányszor nyomja le. A SELECT (Választás) gomb lenyomá-
sával át lehet váltani az „Ábécé mód” és a „Számbeviteli mód” között. 

Automatikus fővonal elérés [121] 

 
 (Nyomja le a 0/9 
 hívóbillentyűt) 

Tárcsázási mód [401] 

 

Impulzussebesség [402] 

 

A folytatáshoz 

A folytatáshoz 

rövidített hívószám név* 

vagy 

(00…99) max. 
16 karakter 

A folytatáshoz 

A folytatáshoz 

fővonal szám 

vagy 

(1…8/ ) (DTMF/Impulzus/Hívás
blokk üzemmód) 

A folytatáshoz 

A folytatáshoz 

fővonal szám 

vagy 

(1…8/ ) (Lassú: 10 pps/ 
Nagysebességű: 20 pps) 
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Mellékállomás név [604] 

 

Megjegyzés: 
∗ Egy mellékállomás név a PT hívóbillentyűivel tárolható. A kijelzett karakterek attól függő-
en változnak, hogy az adott hívóbillentyűt hányszor nyomja le. A SELECT (Választás) 
gomb lenyomásával át lehet váltani az „Ábécé mód” és a „Számbeviteli mód” között. 

Cirill mellékállomási név [616] 

 

Megjegyzések: 
• ∗ Egy mellékállomás név a PT hívóbillentyűivel tárolható. A kijelzett karakterek attól 

függően változnak, hogy az adott hívóbillentyűt hányszor nyomja le. A SELECT 
(Választás) gomb lenyomásával át lehet váltani az „Ábécé mód”, a „Cirill ábécé mód” 
és a „Számbeviteli mód” között. 

• Az orosz kijelzés csak a KX-T7730/KX-T7735RU típusnál áll rendelkezésre. 

Ország [995] 

 
 (NE: NE (ES)/NE (IT)) 
 (CE: CE/CE (CZ)) 

Megjegyzések: 
• Ez a program az Ön országát/körzetét adja meg, amikor az alközpont típusszámának 

végén „NE” vagy „CE” jelzés található. Ha további információra van szüksége, fordul-
jon a forgalmazóhoz. 

• Amikor megváltoztatja az országkódot, az összes rendszeradat alapértelmezésre áll. 

A folytatáshoz 

A folytatáshoz 

mellékáll. csatlakozó szám 

vagy 

(01…24) max. 10 karakter 

mellékállomás név* 

A folytatáshoz 

A folytatáshoz 

mellékáll. csatlakozó szám 

vagy 

(01…24) max. 10 karakter 

mellékállomás név* 
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5.2.2. Híváskorlátozási (TRS) szolgáltatások 

A híváskorlátozás (TRS) bizonyos mellékállomásokon megtilthatja a felhasználóknak a jogo-
sulatlan fővonali (CO) hívásokat. Minden egyes mellékállomáshoz minden időszolgálati mód-
ban ki van jelölve az öt kategória (COS) egyike (TRS-COS – Nappali/Éjszakai/Ebédidő 
[601–603]); a COS 1 adja a legmagasabb jogossági szintet, mivel az összes fővonali (CO) 
hívást lehetővé teszi, míg a COS 5 a legalacsonyabb jogossági szintet nyújtja. A COS 2–5 
az előre programozott Letiltás kód táblázatok (→ TRS – COS 2–5 Letiltás kód [302–305]) és 
Kivétel kód táblázatok (→ TRS – Kivétel kód [306]) kombinációjával a hívások korlátozására 
használatos. 

A COS által alkalmazható táblázatok 
Az egyes kategóriákra (COS) alkalmazható Letiltás kód táblázatokat és Kivétel kód 
táblázatokat az alábbiakban soroltuk fel. 

COS szám Letiltás kód táblázatok Kivétel kód táblázatok 

1 Nincs korlátozás. 
(Nem programozható) 

Nincs korlátozás. 
(Nem programozható) 

2 
20 db, a [302]-nél programozott letiltás 
kód. 
(Táblázat a 2. osztályhoz) 

80 db, a [306]-nál programozott kivétel 
kód (kódszám: 01–80) 
(Táblázat a 2–5. osztályhoz) 

3 
40 db, a [302]-nél és [303]-nál 
programozott letiltás kód. 
(Táblázat a 2. és 3. osztályhoz) 

60 db, a [306]-nál programozott kivétel 
kód (kódszám: 01–60) 
(Táblázat a 3–5. osztályhoz) 

4 
60 db, a [302]–[304]-nél programozott 
letiltás kód. 
(Táblázat a 2–4. osztályhoz) 

40 db, a [306]-nál programozott kivétel 
kód (kódszám: 01–40) 
(Táblázat a 4. és 5. osztályhoz) 

5 
80 db, a [302]–[305]-nél programozott 
letiltás kód. 
(Táblázat a 2–5. osztályhoz) 

20 db, a [306]-nál programozott kivétel 
kód (kódszám: 01–20) 
(Táblázat az 5. osztályhoz) 

TRS-COS (mellékállomási kategória) – Nappali/Éjszakai/Ebédidő [601–603] 

 

A folytatáshoz 

A folytatáshoz 

mellékáll. csatlakozó szám 

vagy 

(01…24/ ) (1…5) 

COS szám 

(01…03) 
01: a nappalihoz 
02: az éjszakaihoz 
03: az ebédidőhöz 
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TRS – COS 2–5 Letiltás kód [302–305] 

 

TRS – Kivétel kód [306] 

 

A folytatáshoz 

A folytatáshoz 

kód szám 

vagy 

(01…20) max. 11 számjegy 
(0…9, , #, x) 

telefonszám

(02…05) 
02: a 2-es kategóriához 
03: a 3-as kategóriához 
04: a 4-es kategóriához 
05: az 5-ös kategóriához 

A folytatáshoz 

A folytatáshoz 

kód szám 

vagy 

(01…80) max. 11 számjegy 
(0…9, , #, x) 

telefonszám



 

 

 
 

169 mm 

92,5 mm 
185 mm 

Ide csavarjon be egy csavart. 
Ide csavarjon be egy csavart.

Ide csavarjon be egy csavart. 
118 m

m
 

236 m
m

 

SA
B

LO
N

 A FA
LR

A SZER
ELÉSH

EZ 

1. M
ásolja le vagy nyom

tassa ki ezt az oldalt, és helyezze a falra. 
2. C

savarja be a csavarokat a jelöléseknek m
egfelelően. 

H
a a fő egységet beton vagy vakolt falra szereli fel, előzőleg a üsse be falban készített furatokba a (nem

 
tartozék) befeszülő tipliket. 

3. Akassza rá az egységet a csavarfejekre. 

M
egjegyzés 

Ellenőrizze, hogy a nyom
tatott oldalon lévő m

éretek m
egfelelnek az ezen az oldalon m

egadott m
éreteknek. 

H
a a papíron lévő m

éretek kissé eltérnek az itt m
egadottaktól, akkor feltétlen az itt jelzett m

éreteket használja. 



 

 

<Termék dokumentáció a KX-TES824/KX-TEM824 alközponthoz> 

A KX-TES824/KX-TEM824 elektronikus dokumentációja a mellékelt CD-ROM-on található. 
A dokumentáció megtekintéséhez egyszerűen helyezze be a CD-ROM-ot a PC-jébe – Az Ön alapértelmezett 
web böngészője automatikusan elindul, és nyissa meg a megfelelő fájlt. 
Ha a dokumentációt manuálisan kívánja megtekinteni, kezdje azzal, hogy web böngészőjével elindítja az 
„index.html” nevű fájlt. 

Megjegyzések 
• A mellékelt dokumentáció megtekintéséhez szükség van egy web böngészőre és egy pdf olvasóra. 

A programozási táblázatok Microsoft Excel 97 formátumúak. 
• A Microsoft Internet Explorer (5.5 verzió vagy újabb) és az Adobe® Reader® (6.0 vagy újabb) vagy az 

Acrobat® Reader (4.0 verzió vagy újabb) az ajánlott. Kérjük, hogy a programok letöltésére és használa-
tára vonatkozó információ megtekintéséhez keresse fel a megfelelő weboldalakat. 

Ez magában foglalja a: 
– Dokumentációt 

Telepítési kézikönyv/Szolgáltatás útmutató/Felhasználói kézikönyv/ 
Az első lépések/Programozási táblázatok/ 
Rövid használati útmutató a rendszerkészülékhez/ 
Rövid használati útmutató a hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékhez 
Visual Setup Guide (Vizuális telepítési kézikönyv) (csak angolul) 

– KX-TE Karbantartó konzol 
– USB illesztőprogram 

Védjegyek 
• A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más 

országokban. 
• A Celeron és az Intel az Intel Corporation illetve leányvállalatainak védjegye illetve bejegyzett védjegye 

az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. 
• Az Adobe, Acrobat és Reader az Adobe Systems Incorporated védjegye az Egyesült Államokban 

és/vagy más országokban. 
• Az ebben az útmutatóban említett, összes, egyéb védjegy az adott kereskedelmi védjegy birtokosainak 

saját tulajdona. 

 

A KX-TES824E, a KX-TES824NE, a KX-TES824GR, a KX-TES824CE/KX-TEM824CE és a 
KX-TES824PD/KX-TEM824PD típust úgy terveztük meg, hogy együttműködjenek az egyes 
európai országok analóg, nyilvános kapcsolt távbeszélő hálózatával (Public Switched Telephone 
Network – PSTN): 

A Panasonic Communications Co., Ltd. /Panasonic Communications Company (U.K.) Ltd., kijelenti, hogy ez a 
berendezés megfelel az R&TTE irányelv (Rádiós és távközlési végberendezések) 1999/5/EC irányelv alapvető 
követelményeinek és más vonatkozó rendelkezéseinek. 
Az ebben az útmutatóban leírt, vonatkozó Panasonic termékek megfelelőségi nyilatkozata rendelkezésre áll az 
alábbi webcímen: 

http://doc.panasonic.de 

Kapcsolatfelvétel: 
Panasonic Services Europe GmbH 
Panasonic Testing Centre 
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany 

Panasonic Communications Co., Ltd. 
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan 

Szerzői jog: 
Jelen kézikönyv szerzői jogával a Panasonic Communication Co., Ltd. (PCC) rendelkezik. Ön ezt a kézikönyvet 
kizárólag belső használatra, ehhez a típushoz nyomtathatja ki. Ettől a felhasználástól eltekintve, a szerzői jogra 
vonatkozó törvények értelmében, a kézikönyv egészének vagy akár csak egy részének bármilyen más formá-
ban való reprodukálása tilos a PCC előzetes, írásos engedélye nélkül. 

© 2004 Panasonic Communications Co., Ltd. Minden jog fenntartva. 
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