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Rövid használati utasítás a Cisco SPA303 típusú IP telefonok 
kezeléséhez az Invitel IPCenter alközpont szolgáltatások esetén 

 
1. Előfeltételek a használathoz: 

A készüléknek biztosítani kell a helyi tápellátást a készülékhez mellékelt DC5V= adapter 
segítségével. 

A készüléket csatlakoztatni kell lenni a helyi LAN vagy Internet hálózathoz a hátoldalon lévő SW 
csatlakozón keresztül. 

A készüléknek el kell érni a szolgáltatást biztosító kiszolgáló szervereket a csatlakoztatott LAN 
vagy Internet hálózaton keresztül. 

Sikeres csatlakoztatás esetén a készülék jobb felső részén lévő gomb zölden világít és mellette 
a kijelzőn a mellékállomás száma jelenik meg. 

2. Egyéb információk a kezdeti beállításhoz: 

Ha a jobb felső gomb narancssárga, illetve pirosan világít, akkor a készülék nem tudott 
becsatlakozni a kiszolgáló szerverekhez. Keresse a helyi rendszergazdát, vagy hívja a 
Szolgáltatót a 1444-es számon és válassza a 7-es menüpontot. 

Ha a mikrofon tiltása  jelzésű gomb pirosan villog vagy világít, akkor a hálózat helyi 
csatlakoztatása sikertelen. Ellenőrizze a csatlakozásokat, illetve keresse a helyi rendszergazdát! 

A készülék hátoldalán lévő PC csatlakozóba a személyi számítógépét csatlakozathatja, ha a 
telefonos hálózat és számítógépes helyi hálózat azonos hálózaton működik.  
Kérdés esetén keresse a helyi rendszergazdát! 

3. Nyelv beállítása.  

A készülék a felhasználó által választhatóan magyar vagy angol nyelvű menüvel működik. A 

használandó nyelv beállításhoz a készüléken a Menü  gomb megnyomása után a 17 
pontban tudja a szabályozni a Nyelv/Language beállítását: 

Az átváltás a két nyelv között az alábbi lépésekkel lehetséges: 

Magyar Angol 

 + 17 : Nyelv; „kivál.”(1.) funkciógomb  1 Nyelvválasztás Magyar;  

„szerk.” (3.) funkciógomb; ; „beáll” (2.) funkciógomb;  

ekkor Nyelvválasztás Angol-ra vált; „ok” (1.) funkciógomb; „ment” (1.) funkciógomb; 

ekkor a Menü angolra vált, majd „cancel” (4.) funkciógombbal visszatérés alapállapotba. 

AngolMagyar 

 + 17 : Language; „select”(1.) funkciógomb;  1 LanguageSelection English; „edit” (3.) 
funkciógomb;  „option” (2.) funkciógomb;  

ekkor Nyelvválasztás Magyar-ra vált; „ok” (1.) funkciógomb; „save” (1.) funkciógomb; 

ekkor a Menü magyarra vált, majd „mégse” (4.) funkciógombbal visszatérés alapállapotba. 

4. Híváskezdeményezés. A hívás kezdeményezésére több lehetőség áll fenn: 

A hívószám beírása közben lehetősége van a kijelző alatti „karTrl” funkciógombbal az utoljára 
bevitt karaktert törölni, illetve a „töröl” feliratú funkciógomb segítségével az összes addig bevitt 
karaktert törölni. 

A kihangosítás  gombja, a fejhallgatót szimbolizáló gomb, a mellékszám melletti a kijelzőtől 
jobbra lévő vonal gomb, illetve a kézibeszélő felemelése funkcionálisan azonos eredményt 
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hoznak: aktivizálják a vonalat. A fejhallgató gombot csak abban az esetben használja, ha 
csatlakoztatott külső fejhallgatót! 

I.Be kell írni a hívószámot a számbillentyűk segítségével  fel kell emelni a kézibeszélőt  a 
hívást elindítja.  

II.Be kell írni a hívószámot a számbillentyűk segítségével  meg kell nyomni a kihangosítás, a 
fejhallgató, vagy a vonal gombját  a hívást elindítja.  

III.Be kell írni a hívószámot a számbillentyűk segítségével  meg kell nyomni a „hív” feliratú 
funkciógombot az LCD kijelző alatt  a hívást elindítja. 

IV.Fel kell emelni a kézibeszélőt  be kell írni a hívószámot a számbillentyűk segítségével  
meg kell nyomni a „hív” feliratú funkciógombot az LCD kijelző alatt  a hívást elindítja. 

V.Meg kell nyomni a kihangosítás, a fejhallgató, vagy a vonal gombját  be kell írni a 
hívószámot a számbillentyűk segítségével  meg kell nyomni a „hív” feliratú funkciógombot az 
LCD kijelző alatt  a hívást elindítja. 

VI.Fel kell emelni a kézibeszélőt  be kell írni a hívószámot a számbillentyűk segítségével  
Elegendő számjegy beadása esetén, vagy 4 mp elteltével a telefon elindítja a hívást. 

VII.Meg kell nyomni a kihangosítás, a fejhallgató, vagy a vonal gombját  be kell írni a 
hívószámot a számbillentyűk segítségével  Elegendő számjegy beadása esetén, vagy 4 mp 
elteltével a telefon elindítja a hívást. 

5. Hívásfogadás. Érkező hívást a következő lehetőségek egyikével fogadhat: 

I.Fel kell emelni a kézibeszélőt  a hívás létrejön. 

II.Meg kell nyomni a kihangosítás, a fejhallgató, vagy a vonal gombját  a hívás létrejön. 

III.Meg kell nyomni a „válasz” feliratú funkciógombot a kijelző alatt  a hívás létrejön. 

6. Hívás befejezése.  A fennálló hívást a következő módok egyikével bonthatja: 

I.Vissza kell helyezni a kézibeszélőt  a hívás megszakad. 

II.Meg kell nyomni a kihangosítás, a fejhallgató, vagy a vonal gombját  
 a hívás megszakad. 

III.Meg kell nyomni a „bontás” feliratú funkciógombot a kijelző alatt  a hívás megszakad. 

7. Hívás tartása. 

I.Meg kell nyomni a tartás  gombját  a hívás tartásba kerül. A másik fél zenét hall. 

II.Meg kell nyomni a „tartás” feliratú funkciógombot a kijelző alatt.  a hívás tartásba kerül. A 
másik fél zenét hall. 

8. Tartott hívás visszavétele. 

I.A tartásba helyezett hívás visszavételéhez meg kell nyomni a tartás  gombját   a hívást 
visszaveszi. 

II.A tartásba helyezett hívás visszavételéhez meg kell nyomni  
a „folyt.” feliratú funkciógombot a kijelző alatt.  a hívást visszaveszi. 

9. Azonnali hívásátadás - Hívás átdobása  
Hívás átadása anélkül, hogy a célállomás felvenné (blind transfer) 

I.Az 4. pont szerint fel kell hívni az első résztvevőt.  A navigációs gomb jobbra megnyomása 
után a megjelenő „átdob” funkciógomb megnyomásakor betárcsázhatjuk a célállomást, majd a 
„hív” funkciógombbal küldhetjük el a hívást. 
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10. Hívásátadás konzultációval - Hívás átadása 
Hívás átadása a célállomással konzultálva (consultated transfer) 

I.A 4. pont szerint fel kell hívni az első résztvevőt.  Az „átad” funkciógomb megnyomásakor 
betárcsázhatjuk a célállomást, majd a „hív” funkciógombbal küldhetjük el a hívást.  A 4. pont 
szerint fel kell hívni a második résztvevőt.  
 A válasz után az „átad” funkciógomb újbóli megnyomásával össze kell kapcsolni a 
résztvevőket 

11. Sikertelen átkapcsolás visszavétele. 

I.Amíg a felső sorban villog a kapcsolatot jelző sor, egyszerűen bontani kell az aktuális vonalat, 
és a „folyt.” gombbal visszavenni a másikat. 

12. Három résztvevős konferencia kapcsolása a telefonon. 

I.A 4. pont szerint fel kell hívni az első résztvevőt.  Az „konfer” funkciógomb megnyomása 
után a 4. pont szerint fel kell hívni a második résztvevőt. A válasz után az „konfer” 
funkciógomb újbóli megnyomásával össze kell kapcsolni a résztvevőket. 

13. Hívásvárakoztatás 

A készüléken a Menü  gomb megnyomása után az 5 majd a 13 pontokban tudja a 
szabályozni a Hívásvárakoztatás beállítását.  

Az „i/n” funkciógomb megnyomásával kapcsolhatja, ki-be a Hívásvárakoztatást, majd a „ok” és a 
„ment” funkciógombok segítségével mentheti a beállítást és a „mégse” funkciógombbal térhet 
vissza alapállásba. 

Bekapcsolt Hívásvárakoztatás esetén a  jelű gombbal helyezheti tartásba a folyó beszélgetést 
és fogadhatja az érkező második hívást. 

A második hívás fogadása után az „átadx” funkciógombbal összekapcsolhatja a két bejövő hívást 
úgy, hogy Ön kilép a hívásból, míg a „konfx” funkciógombbal összekapcsolhatja a két bejövő 
hívást úgy, hogy Ön is benne marad a vonalban, így létrehozva a három résztvevős konferenciát. 

14. Parkolás 

Az aktív hívást parkoltathatja a navigációs gomb jobbra megnyomása után megjelenő megjelenő 
„park.” funkciógomb segítségével. Ennek megnyomása után egy Parkolási számot kell rendelni a 
híváshoz majd a „hív” funkciógombbal elküldeni, ami a hívást egy speciális tartásba helyezi. 
Ilyenkor a parkoltatott fél zenét hall. 

A navigációs gomb jobbra megnyomása után a „-park” funkciógomb és parkolási szám 
megadásával, illetve a „hív” funkciógombbal Ön - vagy akár egy másik mellék - parkoltatott hívást 
átveheti. 

15. Hívásátvétel – CallPickup 

Ha az Ön melléke egy hívásátvételi csoportban van egy másik mellékkel és arra hívás érkezik, 
akkor az érkező hívást átveheti a következő eljárással: 

I.A „csFog.” funkciógomb megnyomása után egy listát kap a hívó(k) hívószámáról. A listából 
kiválasztás és a „hív” funkciógomb megnyomásával veheti át a hívást. 

II.A navigációs gomb jobb oldali megnyomása után a „fogad” funkciógomb megnyomása után 
adja meg a csengetett mellék számát, majd nyomja meg a „hív” funkciógombot. Ekkor egy 
listát kap a hívó(k) hívószámáról. A listából kiválasztás és a „hív” funkciógomb 
megnyomásával veheti át a hívást. 

16. Hangposta hívása 

A szolgáltatáshoz alapértelmezetten biztosítunk Hangpostafiókot. A Webfelülen beállíthatja, mely 
híváseseményekkor szeretné, ha a Hangposta fogadja az érkező hívásokat. 
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A Hangposta felhívásához a következő lehetőségek állnak rendelkezésére: 

I.Meg kell nyomni a Hangposta  gombját a készülékén.  

II.Hívni kell készülékéről a (0)1717 számot. 

III.Hívja fel a saját vagy egyéb más telefonvonalról a Hangposta távoli elérés +3663771717 
számát. Ez esetben meg kell adnia a telefonszámát +36/06 nélkül, illetve a Hangposta PIN 
kódot. A Hangposta PIN kódja a mellék létrehozásakor megegyezik Mellékhez tartozó (Web 
felületen található) PIN kóddal, melyek az – ügyfél általi – megváltoztatása után már egyediek 
lesznek.  

17. Csengetési hang beállítása 

A készüléken a Menü  gomb megnyomása után a 4 pontban tudja a szabályozni a 
Csengetési hang beállítását. A „változ” funkciógomb megnyomása után a Csengetési menüből a 
navigációs gombbal kiválaszthatja az Önnek tetsző csengetési dallamot, ahol a „leját.” 
funkciógomb segítségével meghallgathatja, a hangerő gombbal szabályozhatja, majd a „kivál.” 
funkciógomb segítségével elmentheti a választását. 

Ezután a „mégse” funkciógomb kétszeri megnyomásával térhet vissza alapállapotba. 

18. Nevek / Telefonkönyv használata 

A készüléken a „nevek” funkciógomb megnyomása után a következő lehetőségek állnak 
rendelkezésére: 

1) Új kapcsolat tárolása 
2) Kapcsolat keresése 
3) A cégének nevének megfelelő Telefonkönyv elérése (Vállalati/Egyéni telefonkönyv) 

Az 1) pont révén új kapcsolatot tud eltárolni a készülékben. Itt meg kell adni a nevet és a 
telefonszámot. A készülék ezeket az információkat mindaddig megőrzi, amíg „Gyári alapbeállítás”-
ra nem kerül sor.  

A 2) pontban a készülékben eltárolt nevekben és telefonszámokban lehet keresni. 

A 3) pont révén a Rendszerben központilag tárolt információk között tud keresni. 

Ennek előfeltétele, hogy a Rendszer központi címtárát (prov.ipcentrex.hu) a telefon elérje, illetve 
ne legyen közöttük (tűzfallal) korlátozva az adatkommunikáció a TCP389-es porton. 

A Telefonkönyv opció használatához rendelkeznie kell a következők egyikével: 
A Csoport-Adminisztrátor (IT rendszergazda) feltöltötte telefonszámokkal a Vállalati telefonkönyvet 
vagy Önhöz tartozó szolgáltatásban a rövidített hívószámok jegyzékében Ön felvett 
telefonszámokat. 

A 3) kiválasztásával megjelennek a keresőmezők a következő lehetőségekkel:  

Utolsó: Vezetéknév, Első: Keresztnév,  Company: Cégnév, Email: E-mail cím. 

Bármelyik részen a hagyományos SMS küldésnek megfelelő billentyűzéssel (a számbillentyűkkel) 
van lehetőségünk névrészletek megadására, illetve a navigációs gombbal van lehetőségünk 
továbblépkedésre. A szerkesztés közben a „karTrl”, „töröl”, „mégse” funkciógombokkal van 
lehetőségünk módosítani, illetve a keresést a „küld” funkciógomb megnyomásával indíthatjuk.  


