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1、FASILITAS-FASILITAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Deteksi sistem FSK/DTMF otomatis
Panggilan baru, Pengulangan，Error, Pesan tunggu dan indikator Private
Tampilan, simpan & melihat kembali nomor masuk dan nomor keluar
Calendar 12 digit
Panggil kembali nomor dari daftar Caller ID
Fungsi FLASH
Pengaturan volume

2、CARA PEMASANGAN
2.1 Pasang salah satu ujung kabel spiral ke handset dan pasang ujung lainnya ke
unit induk.
2.2 Pasang kabel line ke pesawat kemudian pasang ujung lainnya ke terminal
telepon dinding.

3、GAMBAR UTAMA
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4、 CARA PENGGUNAAN
4.1 Pengaturan volume ring HI/LO
Anda dapat mengatur volume ring ke Hi/Low dengan menggeser saklar di bagian
belakang unit.

4.2 Pengaturan
Pengaturan dilakukan dilakukan saat telepon tidak digunakan.
(1) Pengaturan jam:
- Tekan tombol “SET”, layar akan menunjukkan “SET 1 DATE”
- Tekan tombol “SET” lagi, maka “Year”akan berkedip pada layar.
- Tekan tombol “UP” atau “DOWN” untuk merubah tahun “Year.
- Tekan tombol “SET” lagi, “Month” akan berkedip.
- Tekan tombol “UP” atau “DOWN” untuk merubah bulan “Month”.
- Cara yang sama dilakukan untuk merubah jam dan menit.
(2) Memasukkan kode area lokal:
Di beberapa negara sebelum menggunakan fungsi CID, perlu dimasukkan Kode
area lokal (anda perlu menanyakan ke telkom setempat)
- Untuk memasukkan kode area, tekan tombol “SET”kemudian tekan tombol
“UP”
- Layar akan menunjukkan “SET 2 CODE”
- Kemudian tekan tombol “SET” lagi, layar akan menunjukkan “CODE ----”
- Tekan tombol “UP” atau“ DOWN” untuk merubah kode area.
(3) Mengatur fungsi IP:
Sebelum menggunakan fungsi ini anda harus mendaftarkan ke operator setempat.
- Tekan tombol “SET” kemudian tekan tombol “UP” tiga kali.
- Layar akan menunjukkan “SET 4 AUTO Ip ”
- Tekan tombol “SET” lagi, layar akan menunjukkan “AUTO IP OFF”, tekan
tombol “UP”
- Jika anda memilih “AUTO IP On”，tekan tombol “SET” lagi.
- Layar akan menunjukkan “INPUT CODE”
- Kemudian masukkan kode IP.
(4) Mengatur dial Tone/Pulse:
- Tekan tombol “SET” kemudian tekan “UP” empat kali.
- Layar akan menunjukkan “SET 5 p – t”
- Tekan tombol “SET” lagi dan layar akan menunjukkan “ Tone ”
- Rubah ke “TONE” atau “PULSE” dengan menekan tombol “UP” atau “DOWN”,
- Tekan tombol “ SET” lagi untuk memastikan.

4.3 Menerima Panggilan
1. Saat ada panggilan masuk, telepon akan berbunyi.
2. Untuk menjawabnya, angkat handset dan bicara.
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4.4 Membuat Panggilan
1. Angkat handset
2. Dial nomor yang dituju.
3. Tutup handset bila telah selesai.

4.5 Mendial ulang nomor yang telah didial sebelumnya
1. Angkat handset.
2. Tekan tombol “REDIAL”, nomor terakhir yang telah didial sebelumnya
akan didial kembali otomatis.

4.6 Menggunakan tombol DIAL CHK
1. Saat telepon tidak aktif, tekan tombol DIAL CHK.
2. Nomor terakhir dan waktu bicaranya akan tampak pada layar.
3. Tekan tombol “DIAL CHK” lagi dan lagi, layar akan menunjukkan nomor
dari yang terakhir sampai yang pertama.
Catatan:
*
*
*

Jika tidak pernah mendial nomor sama sekali tombol ini tidak
berfungsi.
Jika waktu bicara kurang dari 8 detik, nomor tidak akan tersimpan.
Jika nomor didial berkali-kali, hanya yang terakhir yang tersimpan.

4.7 FUNGSI CALLER ID
1. Pada saat menerima panggilan, nomor pemanggil, tanggal dan waktu
akan tampil pada layar.
2. Informasi tanggal dan waktu diterima dari telkom. Jika panggilan berasal
dari daerah lain yang berbeda waktu, maka berlaku waktu di tempat
anda.
Catatan: Nomor tidak akan tampil pada kondisi dibawah ini:
* Nomor berasal dari telkom yang tidak memiliki fungsi CID (termasuk SLJJ
atau SLI). Pada kondisi ini “OUTSIDE ” (diluar area) akan menyala.
* Nomor ditutup. Untuk kepentingan kerahasiaan, banyak negara membolehkan
pemanggil menutup nomornya agar tidak diketahui. Jika menerima panggilan
ini maka “PRI” akan tampak pada layar.
* Tanda “Error” akan muncul pada layar, boleh jadi disebabkan karena nomor
pemanggil terdapat beberapa kesalahan pada digitnya.

4.8 Melihat daftar CALLER ID
Telepon ini secara otomatis akan menyimpan data panggilan yang diterima,
termasuk yang tidak terjawab. Anda juga dapat menampilkannya saat sedang
bicara.
1. Untuk melihat nomor data CALLER ID sebelumnya, Tekan tombol “UP”
berulang-ulang maka semua data akan dapat terlihat satu persatu pada
layar sampai data terlama.
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2. Untuk menampilkan data CALLER ID yang baru, Tekan tombol “DOWN”
berulang-ulang dan semua data akan dapat terlihat satu persatu sampai
data terakhir diterima.
3. “Out of Area” atau “Private” juga terhitung sebai satu panggilan.

4.9 Indikator panggilan baru
Jika ada panggilan baru, indikator “NEW CALL” akan tampak pada.

