Penampakan Pada Layar LCD

PETUNJUK SINGKAT PENGGUNAAN
C 915

Panggilan baru

Panggilan
berulang

Jam

Penunjuk
AM/PM

Tanggal

Posisi Tombol-tombol dan Fungsi-fungsi

Antena

Nomor 12 digit

Karakter 12 digit

Indikator VIP

Pemasangan Unit
Indikator
panggilan baru

1. Sambungkan konektor adaptor ke terminal bagian belakang unit
induk dan pasang adaptor ke terminal listrik dinding.
2. Pasang ujung kabel line ke terminal unit induk (TEL LINE) kemudian
pasang ujung kabel lainnya ke terminal line di dinding.
3. Buka penutup baterai pada handset kemudian pasang ujung
konektor baterai ke terminal pada tempat baterai handset.
4. Tutup kembali penutup baterai.
5. Panjangkan antena pada unit induk.
6. Letakkan gagang pesawat pada induknya untuk pengisian pertama
kali selama 10 sampai 14 jam sebelum digunakan.

Speaker handset
Layar LCD

Tombol Pemanggil CID
Untuk mendial nomor
yang muncul pada layar

Tombol Penghapus
Untuk menghapus
nomor masukan CID

Tombol Memori
Tombol Flash
Tombol Dial

Terminal Headset

AC 220 V

Unit induk
Tombol Bicara
Untuk membuka atau
menutup pembicaraan
Tombol Redial
Tombol penunjuk CID

Terminal line Kabel Line

Tombol Mute
Tombol Kanal
Mic

Konektor
Adaptor

Ring

1

2

Adaptor

Pengoperasian Unit

Pengaturan awal
1. Pengaturan Bahasa
-

1. Membuat Panggilan
Angkat handset dan tekan TALK Æ Setelah terdengar nada, tone
masukkan nomor yang akan dihubungi Æ Bicara.
Jika terjadi kesalahan tekan TALK lagi dan tunggu beberapa detik
kemudian tekan TALK lagi untuk mendapatkan nada tone baru.

Setelah baterai terisi penuh layar akan menunjukkan “SET
LANGUAGE”Æ Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih bahasa yang
diinginkan Æ Tekan MEM untuk memastikan. Selanjutnya layar
akan menunjukkan “AREA CODE?”

2. Program Kode area
-

2. Menerima Panggilan

Masukkan kode area Æ Tekan MEM untuk memastikan.
Selanjutnya layar akan menunjukkan “CONTRAST”.

-

3. Mengatur Kontras
Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih kontras yang diinginkan (1~6
tingkat suara) Æ Tekan MEM untuk memastikan.
Catatan:
- Menu pengaturan CID tidak akan tampak pada layar sebelum
pengisian baterai pada handset penuh.
- Untuk masuk ke pangaturan lagi, tekan tombol MEM selama 2
detik pada saat layar menunjukkan DATE/TIME.
- Unit ini akan berada pada menu pengaturan sampai semua menu
pengaturan selesai.
- Untuk mengatur kontras pada posisi tidak digunakan tekan tombol
FLASH.
- Unit akan menunjukkan posisi awal jam dan tanggal (12:00 A.M
1/01). Tanggal dan waktu awal akan berubah otomatis pada saat
nomor CID pertama di terima.

Saat handset berada pada induknya : Bila terdengar nada panggil
Æ Angkat handset Æ Bicara.
Saat handset tidak berada pada induknya : Bila terdengar nada
panggil Æ Tekan TALK Æ Bicara

-

3. Menyimpan nomor yang sering didial
Unit ini dapat menyimpan 10 nomor dalam memori.
- Tekan tombol MEM Æ Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih
lokasi yang diinginkan (MEM 0 ~ MEM 9).
- Masukkan nomor telepon yang ingin disimpan.
Jika perlu Tekan REDIAL untuk menambahkan pause/waktu
tunda antara nomor-nomor.
Untuk menghapus salah satu nomor tekan DEL.
Untuk menghapus semua nomor tekan FLASH.
- Tekan MEM untuk memastikan nomor dan lokasi pada layar.
- Tekan MEM sekali lagi untuk menyimpan.

4. Membuat panggilan dengan nomor memori
-

4. Pengaturan TONE/PULSE
Geser saklar di bagian depan unit ke TONE atau PULSE sesuai dengan
jaringan yang digunakan.

-

5. Pengaturan Volume suara handset
Geser pengatur volume disamping handset ke posisi NORMAL, MID,
HIGH sesuai dengan yang diinginkan.

Angkat handset Æ Tekan tombol TALK Æ Tekan MEM Æ
Masukkan kode memori yang diingikan Æ Nomor akan didial
secara otomatis.
Bila posisi handset tidak digunakan : Tekan MEM Æ Tekan
▲atau ▼ untuk memilih lokasi memori yang diinginkan Æ Tekan
CALLS.

5. Mengganti nomor dalam memori
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-

Tekan tombol MEM Æ Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih lokasi
yang diinginkan Æ Tekan DEL dan display akan menunjukkan
“ ERASE?” Æ Tekan DEL lagi untuk memastikan Æ Masukkan
nomor baru.

6. Redial
Tekan tombol TALK Æ Tekan tombol REDIAL maka nomor terakhir
yang telah didial sebelumnya akan didial ulang secara otomatis.

CALLER ID
1. Menerima Panggilan CID
Bila ada panggilan unit ini akan memperlihatkan nomor pemanggil pada
layar. Indikator NEW CALL akan menyala.
Unit ini dapat meyimpan 64 nomor pemanggil. Bila nomor yang dipanggil
sama dengan nomor yang telah tersimpan sebelumnya maka tanda “ RPT”
akan tampak pada layar.

2. Melihat nomor CID yang tersimpan
Tekan tombol ▲ atau ▼ dan layar LCD akan menunjukkan nomor-nomor
yang telah diterima.

3. Memasukkan nomor CID ke dalam memori
Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk mencari nomor yang akan disimpan Æ
Tekan tombol MEM Æ Tekan MEM lagi dan layar akan menunjukkan
“LOCATION? Mx.”Æ Masukkan lokasi nomor memorinya.

4. Menghapus nomor CID
Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk mencari nomor yang akan dihapus Æ
Tekan DEL dan layar akan menunjukkan “ERASE” Æ Tekan DEL sekali
lagi maka nomor tersebut akan terhapus.

5. Menghapus semua nomor CID
Pada saat handset tidak digunakan tekan DEL trus menerus selama 2 detik.
Layar akan menunjukkan “ERASE ALL”Æ Tekan DEL lagi dan semua
nomor akan terhapus.
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